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  )رل ا ا ان م  اال(

ــينا محمد،    ــلين سـ ــالم على خاتم األنبياء والمرسـ ــالة والسـ الحمد هللا رب العالمين، والصـ

 وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد: 

فكلـمة األـبدال كثيرا ـما يطلقـها علـماء الجرح والتـعدـيل على راو من رواة الـحدـيث النبوي     

اء ا ه من حـيث الجرح أو التـعدـيل، والكثير ال الشــــريف وذـلك أثـن ان درجـت ه، وبـي لحـدـيث عـن

يعلم المراد بـهذه الكلـمة، وـهل هي من ألـفاظ توثيق من أطلـقت علـيه؟ أي يثـبت بـها للراوي 

ـشروط قبوله من حيث العدالة والـضبط؛ فيكون حديثه مقبوال متى تحققت باقي ـشروط قبول 

 هذا الموضــوع، والمســاهمة لمعرفة حقيقة هذا  الحديث أم ماذا؟ وهذا ما حدا بي للبحث يف

اللفظ، وهل له أصــل يف الدين أم ال؟ فهل توجد أحاديث شــريفة ثبتت عن رســول اهللا صــلى 

اهللا عليه وســلم يف هذا الموضــوع؟ أو آثار عن الصــحابة رضــي اهللا عنهم، وغيرهم من علماء 

بدال من رجال الكتب الـستة  األمة؟ فحـصرت أـسماء جميع الرواة الذي قيل فيهم أنهم من األ

األصــول، وترجمت لكل راو منهم ترجمة مســتفيضــة لمعرفة خالصــة حاله بناء على ما قيل 

 فيه، وتطبيق قواعد الجرح والتعديل يف ذلك، واستخالص المراد بهذه الكلمة. 

 والبحث يتكون من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.  

بـحث، وأهميـته، ومنهـجه، وأـما المـباـحث فـجاءت ـفاشــــتمـلت على التعريف ـبال :أـما المـقدـمة

   على النحو التالي: 

ان ـحالـها من حـيث     المبـحث األول: األـحادـيث التي ورد فيـها ذكر األـبدال، وتخريجـها، وبـي
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 القبول والرد.

 ، واصطالحا عند الصوفية، وأهل السنة.المبحث الثاين: يف معنى األبدال لغة   

 لفظ األبدال عند علماء الجرح والتعديل.المبحث الثالث: المراد ب   

ــتة: رابعالمبحث ال    ــوفون ب رجال الكتب السـ من األبدال، مرتبين على حروف  أنهمالموصـ

المعجم، وقد قســمتهم إلى أربعة أقســام: القســم األول: رجال الكتب الســتة الموصــوفون  

 من األبدال، وهم ثقات.أنهم ب

  من األبدال، وهم ُصُدق. أنهمالقسم الثاين: رجال الكتب الستة الموصوفون ب   

 من األبدال، وفيهم لين.أنهم بالقسم الثالث: رجال الكتب الستة الموصوفون    

 من األبدال، وهم ضعفاء. أنهمالقسم الرابع: رجال الكتب الستة الموصوفون ب   

 وتوصيات البحث. الخاتمة وتشتمل على أهم نتائج البحث،  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 .ضعفاء -لين – ُصُدق -الجرح والتعديل -األبدال – الكتب الستة الكلمات المفتاحية:

  د. سعاد محمود عبد القادر حسين
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Abstract 
 
  Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 
upon the Seal of Prophets and Messengers Sina Muhammad, and 
on his family and companions and those who walked on their path 
and guided them to the Day of Judgment, 

     The word of substitution is often called by the scholars of the 
wound and the amendment to the narrator of the narrators of the 
Hadith, while talking about it, and the statement of degree in terms 
of wound or modification, and much does not know the meaning 
of this word, and are the words of the document who launched it? 
Which proves the conditions of acceptance of the narrator in terms 
of justice and discipline; it is acceptable when the acceptance of 
the rest of the conditions of acceptance of the talk or what? And 
this is what led me to research on this subject, and contribute to 
know the truth of this word, and whether it has an origin in religion 
or not? Are there any saheeh ahaadeeth that have been proven 
about the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be 
upon him) in this matter? Or traces of the Sahaabah (may Allaah 
be pleased with them), and other scholars of the nation? I checked 
the names of all the narrators who were said to be among the men 
of the six books of the assets, and translated each of them a 
comprehensive translation to know the summary of the situation 
based on what was said, and apply the rules of wound and 
amendment in it, and draw the meaning of the word. 
  The research consists of an introduction, four questions, and a 
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conclusion. 
As for the introduction: it included the definition of research, its 
importance, and methodology, and the mabahith came as follows: 
    The first topic: Ahaadeeth where the mention of the substitution, 

and graduation, and the statement of the situation in terms of 
acceptance and response. 
    The second topic: In the sense of substitution language, and 

terminology in Sufism, and the people of the year . 
    The third topic: What is meant by the wording of the substitution 

of the scholars of wound and modification. 
    The fourth topic: The men of the six books that are described as 

substitutes, arranged on the lexicon of the lexicon, divided into 
four sections: Section I: The men of the six books are described as 
replacements, and they are trustworthy. 
   Section II: The men of the six books that are described as a 

substitute, and they are true. 
   Section three: The men of the six books are described as 

substitutes, and they are lenient . 
   Section IV: The men of the six books are described as 

substitutes, and they are weak. 
  The conclusion includes the most important search results and 
research recommendations. 
God bless our Prophet Muhammad and his family and him. 
Keywords: Six Books - Substitutes - Wound and Amendment - 

Believe - Soft - Weak 
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ا ا ا   

  

ــينا محمد،    ــلين سـ ــالم على خاتم األنبياء والمرسـ ــالة والسـ الحمد هللا رب العالمين، والصـ

 وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد: 

ئلت      ــُ ــة إذا أط عن معنىفكثيرا ما سـ لقه علماء كلمة األبدال، وعن المراد بهذا اللفظ خاصـ

ــريف؟ وهل فيه داللة على توثيق من  الجرح والتعديل على راو من رواة الحديث النبوي الشـ

أطلق عليه؟ أي يثبت به للراوي شـروط قبوله من العدالة والضـبط؛ فيكون حديثه مقبوال متى 

ــالة علمية يف الحديث   ــة رس ــوري لمناقش ــروط قبوله؟ وذات مرة وأثناء حض تحققت باقي ش

لوـمه وـجدت أـحد األســــاـتذة األجالء من أعضــــاء لجـنة المـناقشــــة والحكم على النبوي وع

الرسالة يوثق راويا من رواة الحديث ثوثيقا شديدا، ويثنى عليه ثناء كبيرا !!! و كان من ضمن 

التكبير؛  ك ارتفع صــــوت كثير من الحضــــور ـب ال ذـل دال، وحينمـا ـق ه من األـب ه أـن ه فـي اـل مـا ـق

م فعلوا هــذا؟ ومــا مــدى علمهم عن األبــدال؟ ومن هم فتعجبــت!!!! وقلــت يف نفســــي: ل

ا حـدا بي  ة عـند ذكرهم! وـهذا ـم اد الـناس فيهم؟ حتى يكبروا بـهذه الطريـق ا اعتـق األـبدال؟ وـم

بشــدة للبحث يف هذا الموضــوع الهام، ويعلم اهللا أين كنت أكتب يف موضــوع آخر ال عالقة له 

لكـتابة يف هذا الموضــــوع فورا،  برجال الـحديث الشــــريف؛ فوجدت يف نفســــي رغـبة ملـحة ل

والمســــاهـمة بجـهد المـقل لمعرـفة حقيـقة ـهذا اللفظ، وـهل ـله أصــــل يف اـلدين؟ وـهل توـجد  

أحاديث شــريفة ثبتت عن رســول اهللا صــلى اهللا عليه وســلم يف هذا الموضــوع؟ أو آثار عن 

رواة أصــحابه رضــي اهللا عنهم، وغيرهم من علماء األمة؟ وإذا أطلق هذا اللفظ على أحد من 
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الحديث الشــريف هل يعد ذلك توثيقا له؟ فرأيت حصــر أســماء جميع الرواة الذي قيل فيهم 

أنهم من األبدال، فوجدت عددهم كبيرا، وأن البحث سـيطول مني جدا؛ فقصـرته على رجال 

 -سـنن النسـائي -سـنن أبي داود -صـحيح مسـلم –صـحيح البخاري {الكتب السـتة األصـول

اـلذين وصــــفوا بـهذا الوصــــف، ويـقاس عليهم غيرهم،  }هســــنن ابن ـماـج  -ســــنن الترـمذي

فترجمت لكل راو منهم ممن وصـــف بكونه من األبدال وذلك بذكر اســـمه، ونســـبه، ولقبه، 

وكنيته، وبلده، ومولده، وعدد من أشــهر شــيوخه، وتالميذه، وذكر أكبر قدر من أقوال علماء 

عالم منهم بالرجوع إليه يف كتابه الجرح والتعديل يف بيان حاله، مع التأكد من صــحة قول كل 

ــتة، وأخيرا بيان  ــحاب الكتب الس ــنة وفاة الراوي، ومن روى عنه من أص متى توفر، ثم ذكر س

 خالصة حال الراوي بناء على ما قيل فيه، وتطبيق قواعد الجرح والتعديل يف ذلك.  

 :مباحث، وخاتمة أربعةووهذا البحث يتكون من مقدمة،   

والتي نحن بصـددها، فاشـتملت على التعريف بالبحث، وأهميته، وسـبب الكتابة  المقدمة  أما

   ه، وأما المباحث فجاءت على النحو التالي: فيه، ومنهج

ــلية، األحاديث التي ورد فيها ذكر األبدال: المبحث األول  ــادرها األصـ ، وتخريجها من مصـ

 وبيان حالها من حيث القبول والرد.

 يف معنى األبدال لغة واصطالحا.: المبحث الثاين 

 المبحث الثالث: المراد بلفظ األبدال عند علماء الجرح والتعديل.

المبـحث الرابع:  رجال الكـتب الســـــتة الموصــــوفون بأنهم من األبدال، مرتبون على حروف 

 المعجم، وقد قسمتهم إلى أربعة أقسام:
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 األبدال، وهو ثقة. القسم األول: من وصف من رجال الكتب الستة بأنه من   

  القسم الثاين: من وصف من رجال الكتب الستة بأنه من األبدال، وهو صدوق.   

 القسم الثالث: من وصف من رجال الكتب الستة بأنه من األبدال، وهو لين.   

 القسم الرابع: من وصف من رجال الكتب الستة بأنه من األبدال، وهو ضعيف.   

 ائج البحث، وتوصيات البحث.الخاتمة وتشتمل على أهم نت

  

  }َوما تـَْوِفيِقي ِإالَّ ِ��َِّ َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإَلْيِه أُنِيبُ {

  ) ٨٨(سورة هود/ اآلية:
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  ا اول

  اد ا ورد  ذ اال

 (تخريجها من مصادرها األصلية، وبيان حالها من حيث القبول والرد)

عبد عن عدد من الـصحابة رـضي اهللا عنهم، منهم:   كثيرة رويتكر األبدال يف أحاديث ذورد    

ــعود، وعبد اهللا بن عمر، وأب اهللا أنس بن مالك، وعلي بن أبي طالب، وعبادة وهريرة،   وبن مس

 بن الصامت، وعوف بن مالك، وغيرهم رضي اهللا عنهم: 

   ١-  د ر  ا    فقد ورد من عدة طرق �لفاظ خمتلفة: ا ،  

َثنـَا َأْحَمُد )١٠٣٩٠ح١٠/١٨١( ،خرجه الطبراين يف المعجم الكبيرأما   منهـا:    ، قال: َحدَّ

، ثـنا   اٍء الَْكْلبِيُّ َدُب، ثـنا َأبُو َرـجَ ابـُِت بُْن َعيـَّاٍش اْألـَحْ ا ثـَ ، ثـن يُّ اْألَْعَمُش، َعْن َزيـِْد بِْن  بُْن َداُوَد الَْمكِّ

ــلم: «َال َيَزاُل  ــلى اهللا عليه وس وُل اهللاِ ص ــُ ــي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرس ُعودٍ رض ــْ َوْهٍب، َعِن ابِْن َمس

ا ِل اْألَْرِض، ُيقـَ ْدَفُع اهللاُ بِِهْم َعْن َأـهْ ِب إِبَْراِهيَم، يـَ تِي ُقُلوبُُهْم َعَلى َقلـْ ُل لَُهُم َأْربَُعوَن َرُجًال ِمْن ُأمَّ

ْوٍم َوَال  َالةٍ َوَال بِصـــَ ُهْم لَْم ُيْدِرُكوَها بِصـــَ وُل اهللاِ صـــلى اهللا عليه وســـلم: «إِنَّ اْألَبَْداُل»، َقاَل َرســـُ

يَحِة  َخاِء َوالنَّصـِ وَل اهللاِ، َفبَِم َأْدَرُكوَها؟ َقاَل صـلى اهللا عليه وـسلم: «بِالسـَّ َدَقٍة» ، َقالُوا: َيا َرـسُ صـَ

 ».لِْلُمْسلِِمينَ 

ــاء ي ـــف ــات األصــ ق ــاء وطــب ي ــة األوـل ي م يف حــل عــي و ـن ــه أـب ــة ٤/١٧٢(وأخـرج عـرف )، ويف ـم

 

هـ)، ط مكتبة ٣٦٠المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، الطبراين (ت 

 .القاهرة –ابن تيمية 

حلية األولياء وطبقات األصفياء، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن   

 بجوار محافظة مصر.   -هـ)، الناشر: السعادة ٤٣٠مهران األصبهاين (ت
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َليَْماُن بُْن َأْحَمَد الطبراين به، بنحوه )،٤/١٧٧٥/٤٥٠٦(الصــحابة وقال أبو  ،من طريق ســُ

 ِث َأبِي َرَجاٍء.نعيم يف الحلية: َغرِيٌب ِمْن َحِديِث اْألَْعَمِش َعْن َزْيٍد، َما َكتَبْنَاُه إِالَّ ِمْن َحِدي

)، وقـال: رواه الطبراين من روايـة ١٦٦٧٥ح١٠/٦٣( وأورده الهيثمي يف مجمع الزوائـد 

ه رجـال  ة رجـاـل ه، وبقـي اش األحـدب، عن أبي رجـاء الكلبي، وكالهمـا لم أعرـف ت بن عـي اـب ـث

 الصحيح.

يـِّ ليبيوقـيل الكُ  ،قـلت: أبو رجـاء الَْكْلبِيّ     اء البصــــري: اســـــمه روح بْن الُْمســــَ ب َأبُو َرجـَ

اريخـه الكبير ا وال ١٠٥٠/ ٣/٣٠٩( التَِّميِمي، ذكره البخـاري يف ـت ه جرحـً ذكر فـي ) ولم ـي

دـي  ل والتـع دـي ال: ٢٢٤٧/ ٣/٤٩٦( لتـعديال، وذكره ابن أبي حـاتم يف الجرح والتـع ): وـق

 

هـ)، الناشر: دار الوطن للنشر، ٤٣٠معرفة الصحابة، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاين (ت 

 الرياض. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي  

 هـ)، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة. ٨٠٧(ت

 م.بضم الكاف وفتح الالم وسكون الياء، هذه النسبة إلى كليب ابن يربوع، وهو بطن من بنى تمي 

األنساب، المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاين المروزي، أبو سعد (ت  .١١/١٤٢

 هـ)، ط:دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ٥٦٢

هـ)، ط:دائرة ٢٥٦التاريخ الكبير، المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (ت 

 المعارف العثمانية، حيدر آباد. 

الجرح والتعديل، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي،  

بحيدر آباد الدكن  -: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية هـ)، الناشر٣٢٧الرازي ابن أبي حاتم (المتوىف: 

 بيروت. –ودار إحياء التراث العربي  الهند، –



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٣٤ 

 صويلح. ، قال: يحيى بن معينعن و .صالح ليس بالقوى سألت أبى عنه، فقال:

لو     ال ابن عـدي يف الكـاـم ه غير محفوظـة.٦٦٤/ ٤/٥٨(ـق ان يف  ): أحـاديـث ال ابن حـب  وـق

ات الموضــــوعــات كــان:) ١/٢٢٩/٣٤٥( المجروحين ن َيْرِوي َعن الثِّقــَ ويقلــب  ،ِممَّ

تَابَة َحِديثه إِالَّ لالختبار.َويْرَفع الَْمْوُقوَفات.. ،اْألََسانِيد
َواَية َعنُْه َوَال كِ  . َال تحل الرِّ

يِّبفالحديث ضــعيف من هذه الطريق لضــعف   ثابت بن  أبي رجاء الكليبي، و روح بن الُْمســَ

وقد ذكر الهيثمي يف مجمع الزوائد   ،؛ لم أقف له على ترجمة يف كتب الرجالعياش األحدب

ال  ه، وـق ه لم يعرـف ِث اْألَْعَمِش َعْن كمـا تـقدم أـن ِدـي ٌب ِمْن حـَ ة: َغرِـي ا أبو نعيم يف الحلـي ٍد، ـمَ َزيـْ

 َكتَبْنَاُه إِالَّ ِمْن َحِديِث َأبِي َرَجاٍء.

ة األولـياء وطبـقات األصــــفـياء (  ومنهـا:     ا ٩-١/٨ـما أخرـجه أبو نعيم يف حلـي َثنـَ دَّ ) ـقال: ـحَ

َثنَا َقيُْس  ، َحدَّ رِيِّ الَْقنْطَرِيُّ ــَّ ُد بُْن السـ َثنَا ُمَحمَّ ِن، َحدَّ ــَ ُد بُْن َأْحَمَد بِْن الَْحسـ بُْن إِبَْراِهيَم بِْن  ُمَحمَّ

 

هـ)، تحقيق: عادل  ٣٦٥الكامل يف ضعفاء الرجال، المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاين (المتوىف:  

 -الناشر: الكتب العلمية  علي محمد معوض، شارك يف تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة،-أحمد عبد الموجود

 م١٩٩٧هـ١٤١٨لبنان، الطبعة: األولى، -بيروت

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ   

 . حلب –هـ)، الناشر: دار الوعي ٣٥٤بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوىف: 

أي يختبر ضبطه بعرض حديثه على أحاديث الثقات الضابطين؛ فإن وافقهم احتج بحديثه وإال فال.   ٣) (

ينظر: اليواقيت والدرر يف شرح نخبة ابن حجر، لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 

الطبعة: األولى، ، الرياض –هـ)، الناشر: مكتبة الرشد ١٠٣١الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوىف: 

، المؤلف: أبو حفص محمود بن أحمد بن  ١/١٩٠، هامش تيسير مصطلح الحديث١/٤١٨م ١٩٩٩

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥محمود الطحان، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة العاشرة 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٣٥ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

َثنَ  َثنَا ُعثَْماُن بُْن ُعَماَرَة، َحدَّ ، َحدَّ ِحيِم بُْن َيْحيَى اْألَْرَمنِيُّ َثنَا َعبُْد الرَّ ، َحدَّ اِمرِيُّ ا الُْمَعاَفى َقيٍْس السَّ

وَ  وٍر، َعْن إِبَْراِهيَم، َعِن اْألَـسْ ، َعْن َمنْصـُ ْفيَاَن الثَّْوِريِّ دِ، َعْن َعبِْد اهللاِ، َقاَل: َقاَل بُْن ِعْمَراَن، َعْن ـسُ

ِه َعزَّ َوَجلَّ فِي الَْخْلِق َثَالَثِماَئٍة ُقُلوبُُهْم َعَلى َقْلِب آَدَم  ــلى اهللا عليه وســلم: «إِنَّ لِلَّ وُل اهللاِ ص َرســُ

ِه َتَعالَى فِي الَْخْلِق َأْربَُعوَن ُقُلوبُُهْم َعَلى َقْلِب ُموسـَ  َالُم , َولِلَّ ِه َتَعالَى َعَليِْه السـَّ َالُم , َولِلَّ ى َعَليِْه السـَّ

ٌة  ِه َتَعالَى فِي الَْخْلِق َخْمسـَ َالُم , َولِلَّ بَْعٌة ُقُلوبُُهْم َعَلى َقْلِب إِبَْراِهيَم َعَليِْه السـَّ ُقُلوبُُهْم  فِي الَْخْلِق ـسَ

الَى فِي الَْخلْ  ِه َتعـَ َالُم , َولِلـَّ ِه الســــَّ ِب ِجبْرِـيَل َعَليـْ ائِـيَل َعَليـِْه َعَلى َقلـْ ِب ِميكـَ ٌة ُقُلوبُُهْم َعَلى َقلـْ ِق َثَالثـَ

َالُم , َفإَِذا َماَت  َرافِيَل َعَليِْه الســَّ ِه َتَعالَى فِي الَْخْلِق َواِحٌد َقْلبُُه َعَلى َقْلِب إِســْ َالُم , َولِلَّ الَْواِحُد  الســَّ

ِة , وَ  ُه ِمَن الثََّالثـَ انـَ لَّ َمكـَ ِة , َأبـَْدَل اهللاُ َعزَّ َوـجَ ُه ِمَن الَْخْمســــَ انـَ الَى َمكـَ ِة َأبـَْدَل اهللاُ َتعـَ اَت ِمَن الثََّالثـَ إَِذا مـَ

بَْعِة َأبَْدَل ا بَْعِة , َوإَِذا َماَت ِمَن الســَّ ِة َأبَْدَل اهللاُ َتَعالَى َمَكاَنُه ِمَن الســَّ هللاُ َتَعالَى َوإَِذا َماَت ِمَن الَْخْمســَ

ُه ِمَن اْألَْربَِعيَن , وَ  انـَ اَت ِمَن َمكـَ ِة , َوإَِذا مـَ ائـَ ُه ِمَن الثََّالثِمـِ انـَ الَى َمكـَ اَت ِمَن اْألَْربَِعيَن َأبـَْدَل اهللاُ َتعـَ إَِذا مـَ

ِة. َفبِِهْم ُيْحيِي َوُيِميُت , َوُيْمطُِر َوُينْبُِت , وَ   َيْدَفُع الْبََالَء».الثََّالثِِماَئِة َأبَْدَل اهللاُ َتَعالَى َمَكاَنُه ِمَن الَْعامَّ

ُعودٍ: َكيَْف بِِهْم ُيْحيِي َوُيِميُت؟ َقاَل:   ــْ أَلُوَن اهللاَ َعزَّ َوَجلَّ إِْكثَاَر  "قِيَل لَِعبِْد اهللاِ بِْن َمس ــْ ُهْم َيس ِألَنَّ

أَلُوَن َفتُ  َقْوَن, َوَيســْ َقْوَن َفيُســْ تَســْ ُموَن, َوَيســْ نْبُِت لَُهُم اْألَُمِم َفيَْكثُُروَن, َوَيْدُعوَن َعَلى الَْجبَابَِرةِ َفيُْقصــَ

 ."اْألَْرُض, َوَيْدُعوَن َفيَْدَفُع بِِهْم َأْنَواَع الْبََالِء 

اء بــاب: الزهــد، كتــاب ،يف كتــاب الموضــــوعــات أخرجــه ابن الجوزيو    يــَ
 عــدد اْألَْولِ

 

ر: محمد عبد هـ)، الناش٥٩٧الموضوعات، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت  

: ٣م، جـ  ١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٦: ٢، ١المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة: األولى جـ 

 م. ١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٣٦ 

اِهـيل   ،، من طريق أبي نعيم أحـمد بن عـبد اهللا ـبه، بلفـظه)٣/١٥٠( اـله َمـجَ وـقال: كثير من ِرـجَ

 لَيَْس فيهم َمْعُروف.

) يف ترجـمة عثـمان ٥٥٤٩/ ٣/٥٠( وأخرـجه ـباختصــــار اإلـمام اـلذهبي يف ميزان اإلعـتدال

أخبرناه ـسنقر الحلبي، أخبرنا ابن الصـابوين، أخبرنا السـلفي،   وهو كذب،"وقال:    ،بن عمارة

أخبرنا بن أشـــته، حدثنا محمد بن علي الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن إبراهيم  

، ـحدثـنا رمنيالبزاز، ـحدثـنا أحـمد بن بكر بن يونس المؤدب، ـحدثـنا عـبد الرحيم ابن يحيى األ

 ."فقاتل اهللا من وضع هذا اإلفك": بقوله الذهبي علقعثمان بن عمارة به. و

، فـقال: ) يف ترجـمة عـبد الرحيم بن يحيى٢/٦٠٨/٥٠٤٠( وـقال اـلذهبي أيضــــا يف الميزان   

 بدال، وقال: اتهمه به أو عثمان. عن عثمان بن عمارة بحديث يف األ

مني  أن التهـمة يف وضــــع ـهذا الحـدـيث تتردد بين عـبد الرحيم األر بـهذا اـلذهبي ويعني :قـلت

   وعثمان هذا، فإنهما مجهوالن ال يعرفان إال يف هذا الحديث.

 كم عليه بالوضع.الطريق ُح  اوعليه فالحديث من هذ

   ٢-   وأ ا    ا ر:  

ة األولـياء وطبـقات األصــــفـياء (    اُن بُْن ١/٨ـفأخرـجه أبو نعيم يف حلـي َليْـمَ ا ســــُ َثنـَ دَّ )، ـقال: ـحَ

َثنَا َعبُْد اهللاِ  ِعيُد بُْن َأبِي َزْيٍد، َحدَّ ــَ َثنَا سـ ، َحدَّ ُد بُْن الَْخَزِر الطَّبََرانِيُّ َثنَا ُمَحمَّ بُْن َهاُروَن َأْحَمَد، َحدَّ

 

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، المؤلف: شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز  

لبنان،  –البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت  هـ)، تحقيق: علي محمد٧٤٨الذهبي (ت 

 م. ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢الطبعة: األولى، 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٣٧ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

َثنَا اْألَ  ، َحدَّ وِريُّ ، َعْن َنافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمَر، َرِضَي اهللاُ َتَعالَى َعنُْهَما َقاَل: الصُّ ْهرِيِّ ، َعِن الزُّ ْوَزاِعيُّ

تِي فِي ُكلِّ َقْرٍن َخْمُسِماَئٍة , َواْألَبَْداُل َأْربَُعوَن , َفَال   َقاَل َرُسوُل اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم: «ِخيَاُر ُأمَّ

و ِماَئٍة َينُْقصـُ ِماَئِة َمَكاَنُه , الَْخْمـسُ َما َماَت َرُجٌل َأبَْدَل اهللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الَْخْمـسِ َن َوَال اْألَْربَُعوَن , ُكلَّ

اَل: «َيْعُفوَن َعمَّ  الِِهْم. قـَ ا َعَلى َأْعمـَ وَل اهللاِ ُدلَّنـَ ا َرســــُ الُوا: يـَ اَنُهْم» , قـَ َل ِمَن اْألَْربَِعيَن َمكـَ ْن َوَأْدخـَ

». َظَلَمُهْم , َويُ   ْحِسنُوَن إِلَى َمْن َأَساَء إِلَيِْهْم , َوَيتََواُسوَن فِيَما آَتاُهُم اهللاُ َعزَّ َوَجلَّ

يَاء باب: الزهد، كتاب ،ابن الجوزي يف كتاب الموضوعاتأخرجه  و   
،  )٣/١٥١(عدد اْألَْولِ

 يف سنده َمَجاِهيل.وقال  ، من طريق أبي ُنَعيٍْم به، بلفظه

ــذهـبي يف    ــدال ( وأورده ال ــارون )٢/٥١٦/٤٦٦١مـيزان اإلعت ــد اهللا بن ه ــة عب ، يف ترجم

ــوري، وقال: عن األوزاعي، ال يعرف، والخبر كذب يف أخالق األبدال. وأقره على ذلك  الص

)، فأعاد كالمه بنصـه. قلت: وفيه أيضـا ٣/٣٦٩/١٤٨٢الحافظ ابن حجر يف لسـان الميزان (

 ، ُد بُْن الَْخَزِر الطَّبََرانِيُّ ٍد، لم ُمَحـمَّ ِعـيُد بُْن َأبِي َزيـْ ، أعرفهـما. أقف لهـما على ترجـمة، فلم وســــَ

 .قدمكما ت بالوضع حكم عليه األئمة الحديثفالجميع مجاهيل، و

٣- : ا ة ر أ  وأ    

ْحَمن بن َمْرُزوق بن   )٦٠٥( يف ترجـمة )٢/٦٢( ـفأخرـجه ابن حـبان يف المجروحين    عـبد الرَّ

بِيل   )١(َأبي َعْوف، وقال: شـيخ َكاَن بطرسـوسَعْوف  يضـع الَحِديث َال يحل ذكره إِالَّ على سـَ

َلَمَة َعْن  ِد بِْن َعْمرٍو َعْن َأبِي ســــَ اِف َعْن ُمَحمَّ اِب بِْن َعطَاِء الَْخفَّ الْقدح فِيِه، َرَوى َعْن َعبِْد الَْوهَّ

ــلم ــلى اهللا عليه وسـ ثِيَن ِمثِْل إِبَْراِهيَم  لَْن َتْخُلَو األَْرُض ِمْن َثال"َقاَل:  ، َأبِي ُهَرْيَرَة َعن النَّبِي صـ

 

 .٤/٢٨. معجم البلدانمدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبالد الروم َطَرُسوُس: 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٣٨ 

اُثوَن َوبِِهْم ُتْرَزُقوَن َوبِِهْم ُتْمطَُرونَ  ْحَمِن بِِهْم ُتغـَ ِل الرَّ اَل  "َخلِـي ِب قـَ يـِّ ُد بُْن الُْمســــَ اُه ُمَحـمَّ َأْخبََرنـَ

اب بن َعطاء َثنَا َعبُْد الَْوهَّ ْحَمِن بُْن َمْرُزوٍق بَطََرُسوَس َقاَل َحدَّ َثنَا َعبُْد الرَّ  .َحدَّ

يَاء باب: الزهد، كتاب ،وأخرجه ابن الجوزي يف كتاب الموضــوعات   
  )٣/١٥١(عدد اْألَْولِ

د: ُهَو  ، بلفـظهَعن أبي َحاتِم بن حبـَان به  بإســـــناده  اب بْن َعطـَاء. َقاَل َأْحمـَ ، وقال: فِـيِه َعبـْد الَْوهَّ

طَرب. َقاَل ابْن حبَان: َوَكاَن َأبُو َمْرُزو ِعيف الَْحِديث ُمـضْ ق يـضع الَْحِديث َال يحل ذكره فِي ـضَ

 الْكتب إِالَّ َعَلى َوجه الْقدح فِيِه. فالحديث موضوع.

  ُ أر طق: ،ر ا  أ  أمو -٤

) العالء بْن زـيد  ١٣٧٥) يف ترجـمة (٦/٣٧٨أخرـجه ابن ـعدي يف الـكاـمل ( الطَّرِيق األول:   

ويـقال ـله: بن زـيدل بصــــري، ويكنى أـبا ُمَحـمد ويـحدث، َعن َأَنس ـبأـحادـيث  الثقفي، وـقال: 

، ا ُمَحـمد بن زهير بن الفضــــل األُبَلِيُّ َثنـَ دَّ ا ُعَمر بُْن َيْحيى (بن ـنافع)    )١(ـعداد مـناكير، ـحَ َثـن دَّ ـحَ

َثنا الَْعالُء بُْن َزْيَدٍل، َعن َأَنس بِْن َمالٍِك   َعِن النَّبِيِّ صــــلى اهللا  رضــــي اهللا عنه،  األُبَلِيُّ ، َقال: َحدَّ

َر بِا "َقال:  ، عليه وســلم يََة َعشــَ
اِم َوَثَمانِ ُروَن بِالشــَّ َما َماَت الْبَُدالُء َأْربَُعوَن اْثنَاِن َوِعشــْ لِْعَراِق ُكلَّ

اَعةُ  ــَّ ُهْم َفِعنَْد َذلَِك َتُقوُم السـ وا ُكلُّ ــُ َل اهللاُ َمَكاَنُه آَخَر َفإَِذا َجاَء األَْمُر ُقبِضـ  . وقال"ِمنُْهْم َواِحٌد بَدَّ

َذا   بن : وبـهذا اإلســـــناد أـحادـيث ـعداد ـحدثـناـها بن زهير مـناكير... وللعالءابن ـعدي زـيدل ـهَ

  .ْرُت ِمَن الحديث، َوهو منكر الحديثَغيَْر َما َذكَ 

 

نسبة إلي األبُلَّة: بضم أوله وثانيه وتشديد الالم وفتحها، بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى يف زاوية  

 . ٧٧-١/٧٦الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة. معجم البلدان



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٣٩ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

اريخ   ــاكر يف الـت )  ٣/١٥١، وابن الجوزي يف الموضــــوـعات ()١/٢٩١(وأخرجـه ابن عســ

ه، بنحوه اء،  طريق ابن ـعدي ـب ) بســـــنده عن ١/١/٢(وأخرجـه الخالل يف كراـمات األولـي

ٍد،  ا الَْعَالُء بُْن َزيـْ َثنـَ دَّ افٍِع األُبُلِيُّ , ـحَ ا ُعَمُر بُْن َيْحيَى بِْن نـَ َثنـَ دَّ ِة، ـحَ َعْن َأَنِس محـمد بن ُزَهيْرٍ بـِاألُبُلـَّ

 بنحوه. بِْن َمالٍِك به

اَن يـضـــ     ِدينِّي: كـَ اَل ابْن الْـمَ ِه الَْعَالء بْن زـيدك، قـَ ِدـيثوـقال ابن الجوزي: فِـي اَل َأبُو  .ع الـْحَ َوقـَ

وَعة َال يحل  ،َداُود َخة َمْوضـُ ارقطني: َمتُْروك الَحِديث. َوَقاَل ابُْن ِحبَّاَن: َرَوى َعْن َأَنس ُنسـْ َوالدَّ

ا. ال البخـاري ..): ـتالف.٣/١٠٠( ميزان االعـتدال ي يفـقال الحـافظ اـلذهب ذكره إِالَّ َتَعجـب وـق

 وقال: هذا باطل.ديثه يف األبدال، ح الذهبي وغيره: منكر الحديث. وذكر

اِين:    اء الطَّرِيق الثـــَّ ا أبو بكر أحمـد بن   -١/ ١/١أخرجـه الخالل يف كرامـات األولـي َثنـَ دَّ حـَ

ا إبراهيم بن الولـيد بن   َثنـَ دَّ َثنـَا عمر بن محـمد بن ســـــعد الصــــابوين , ـحَ دَّ إبراهيم بن شــــاذان , ـحَ

َثنا أبو ســلمة الخراســاينحدثني أبو عمر الغدائي،  ،أيوب عن أنس بن مالك  ،عن عطاء ،َحدَّ

ــي اهللا عنه ــلى اهللا عليه وســلم:  ،رض وُل اهللا ص األبدال أربعون رجال وأربعون " َقاَل: َقاَل َرســُ

 ."امرأة كلما مات رجل بدل اهللا مكانه رجال وكلما ماتت امرأة بدل اهللا مكانها امرأة

 

هـ)،  ٥٧١المتوىف:  تاريخ دمشق، المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر (  

 م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: 

ل المؤلف:  ،  مخطوط  –كرامات األولياء     أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي البغدادي الَخالَّ

 .  هـ)٤٣٩(المتوىف: 

 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٠ 

ٍد الَْخالل ) ٣/١٥١( يف الموضــوعاتوأخرجه ابن الجوزي     ن بْن ُمَحمَّ بإســناده عن الَْحســَ

َثنَا إِبَْراِهيُم بُْن الَْولِيدِ  ابُونِيُّ َحدَّ ــَّ ٍد الص َثنَا ُعَمُر بُْن ُمَحمَّ اَذاَن َحدَّ ــَ َثنَا َأبُو بَْكرِ بُْن ش َثنَا َأبُو  َحدَّ َحدَّ

 ُعَمَر الَْغَدانِيُّ به، نحوه.

،  أبو عمر الغدائي، وأبو سـلمة الخراسـاينت: فيه  قل .إسـناده مجاهيل: وىف  ابن الجوزيقال     

 لم أقف لهما على ترجمه، فلم أعرفهما.

) ُمَحـمد بْن َعـبد ١٧٧٤( يف ترجـمة )٧/٥٤٩أخرـجه ابن ـعدى يف الـكاـمل (		:الطريق الـثاـلث   

دَّ من طريق ،  ورينُ يَ العزيز اـلَد  َثـنا ُمَحـمد بْن َعـبد العزيز اـلدينوري، ـحَ دَّ عثـمان بن الهيثم،  َثـناـحَ

ــلم:  ــلى اهللا عليه وس وُل اهللاِ ص ــُ ــن، َعن َأَنس، َقال: َقال َرس َثنا عوف عن الحس إِنَّ بَُدالَء  "َحدَّ

ُدورِ  الَمِة الصـُّ َخاِء األَْنُفِس َوـسَ يَاٍم َولَكِْن بـِسَ
الةٍ، والَ صـِ تِي لَْم َيْدُخُلوا الَْجنََّة بَِكثَْرةِ صـَ َقاَل  ."ُأمَّ

وللدينوري   ،: وهذا الحديث بهذا اإلـسناد ليس يعرف إالَّ بابن َعبد العزيز الدينوريعديابن 

 غير هذا من األحاديث التي أنكرت عليه.

)، وـقال: ٣/٦٢٩/٧٨٧٧( وري ذكره اـلذهبي يف الميزاننُ يَ محـمد بن عـبد العزيز اـلَد  قـلت:   

ه مـناكير، وـكان ا. هو منكر الـحدـيث ضــــعيف، ذكره ابن ـعدي، وذكر ـل أتي ببالـي  ليس بثـقة، ـي

 فالحديث ضعيف.

 نعنصر بن علي، من طريق )   ١/٢٩٢الطريق الرابع: أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق(   

ــلى   ــي، عن أنس بن مالك، عن النبي ص نوح بن قيس، عن عبد اهللا بن معقل، عن يزيد الرقاش

ــلم قال :   ــام كلما "اهللا عليه وس ــائب اليمن، وأربعون رجال من األبدال بالش دعائم أمتي عص

مات رجل أبدل اهللا مكانه، أما إنهم لم يبلغوا ذلك بكثرة صــــالة وال صــــيام، ولكن بســــخاء  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤١ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

وهذا اإلســناد واه؛ قال الذهبي يف الميزان  "لصــدور والنصــيحة للمســلميناألنفس وســالمة ا

ــي، ال يدرى من ذا؟ روى عنه ٢/٥٠٧/٤٦٢١( ــري عن يزيد الرقاش ): عبداهللا بن معقل بص

 نوح بن قيس فقط.

: ذكره ابن حـبان يف المجروحين  فـيه:و يِّ
اشــــِ قـَ وـقال: هو يِزـيد بن   ،)١١٧٥/ ٣/٩٨( يِزـيد الرَّ

َرة كنيته َأبُو َعْمرو، يروي عن أنس بن مالك ، روى عنه أهل رضــي اهللا عنه أبان من أهل الْبَصــْ

الليـل يف الخلوات، والقـائمين  البصــــرة والعراقيون، وكـان من خيـار عبـاد اهللا من البكـائين ـب

حقائق يف الســـبرات ممن غفل عن صـــناعة الحديث وحفظها واشـــتغل بالعبادة وأســـبابها بال

 ؛حتى كان يقلب كالم الحسـن فيجعله عن أنس عن النبي صـلى اهللا عليه وسـلم وهو ال يعلم

ه، فال تحـل   ا ليس من حـدـيث أنس وغيره من الثـقات بـطل االحتجـاج ـب ه ـم ا كثر يف روايـت فلـم

ــبيل  ــعبة الرواية عنه إال على س ــرة ويبكي الناس، وكان ش ــا يقص بالبص التعجب، وكان قاص

 .عنه يحيى بن معين: رجل صالح لكن حديثه ليس بشيء . وقاليتكلم فيه بالعظائم

ــنة-  ــد الحس ــخاوي يف المقاص ) حديث: األبدال، له طرق عن أنس ٨/ ١/٤٤(  وقال الس

 رضي اهللا عنه مرفوعا بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة.

٥-  وأ   ط أ : ا ر  

 

المقاصد الحسنة يف بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة، المؤلف: شمس الدين أبو الخير  

  . بيروت –هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي ٩٠٢محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوىف: 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٢ 

ْفَواُن،  ٨٩٦ /٢/٢٣١(  مســـــنده يف أحـمد أخرـجهـف     ا صــــَ َثنـَ دَّ ا َأبُو الُْمِغيَرةِ، ـحَ َثنـَ دَّ ) ـقال: ـحَ

اِم ِعنَْد َعلِيِّ بِْن َأبِي َطالٍِب، َوُهَو بِالِْعرَ  َرْيٌح َيْعنِي ابَْن ُعبَيٍْد، َقاَل: ُذكَِر َأْهُل الشــــَّ َثنِي شــــُ اِق، َحدَّ

وَل اهللاِ ـصلى اهللا عليه وـسلم َفَقالُوا: الَْعنُْهْم َيا َأِميَر الُْمْؤِمنِيَن. َقاَل: َال، ِمْعُت َرـسُ َيُقوُل: ، إِنِّي ـسَ

قَ  " َما َماَت َرُجٌل َأبَْدَل اهللاُ َمَكاَنُه َرُجًال، ُيسـْ اِم، َوُهْم َأْربَُعوَن َرُجًال، ُكلَّ ى  اْألَبَْداُل َيُكوُنوَن بِالشـَّ

اِم بِِهِم الَْعَذاُب.بِِهُم الَْغيُْث، َوُينْتََصُر بِِهْم َعَلى اْألَْعَداِء، َوُيْصرَ   ُف َعْن َأْهِل الشَّ

ضــعيف النقطاعه؛ شــريح بن عبيد لم ُتذكر له رواية عن على رضــي اهللا عنه،   هقلت: إســناد   

)، ٢٧٢٦/ ٢/٤٤٦( وقيـل لم بســــمع من أحـد من الصــــحـابـة، ينظر: تهـذيـب الكمـال

 وقــال الحــافظ ابن حجر يف تقريــب التهــذيــب  )،٤/٣٢٨/٥٧٥(وتهــذيــب التهــذيــب

وكان يرسـل كثيرا ..ثقة ): شـريح بن عبيد بن شـريح الحضـرمي الحمصـي١/٢٦٥/٢٧٧٥(

   مات بعد المائة.

 

 -هـ  ١٤٢١هـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، ٢٤١مسند اإلمام أحمد بن حنبل، (ت 

 م.٢٠٠١

تهذيب الكمال يف أسماء الرجال، المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال   

 بيروت، –ة الرسالة هـ)، الناشر: مؤسس٧٤٢الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوىف: 

 ,م١٩٨٠ –ه ١٤٠٠ األولى،: الطبعة

تهذيب التهذيب، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالين (المتوىف:  

 هـ. ١٣٢٦هـ)، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة: الطبعة األولى، ٨٥٢

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالين، الناشر:  تقريب التهذيب، المؤلف: أبو 

 .سوريا –دار الرشيد 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٣ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ــي يف المختارةهذا الحديث  وأخرج ــياء المقدس ــنده عن أحمد ٤٨٤ح٢/١١٠(  الض ) بس

يُْخ   اِج الَْخْوالنِيُّ شــــَ اء: َأبُو الُْمغيَرة عـبد الـقدوس بُْن الَْحجـَّ ال الضـــــي ه بنحوه، وـق بن حنـبل ـب

ِحيح، وروى َهذا الَحِديث  الْبَُخاِريِّ َوَصْفَواُن ُهَو ابُْن َعْمرِو   ْكَسكِيُّ ِمْن ِرَجاِل الصَّ بِْن َهرٍِم السَّ

َالم  ِه الســــَّ ــْ َة بِْن َخَلٍف الُْجَمِحيُّ َعْن َعلِيٍّ َعَلي ــَّ ــد اهللا بِْن ُأَمي ْفَوان بن عب هِ صــــَ ــْ ــا َعَلي ، َمْوُقوف

ــِ  -) ٤٨٥وقال(برقم يُْخ اِإلَماُم َأبُو بَْكرٍ الَْقاسـ ــَّ اِر  َأْخبََرَنا بِِه الشـ فَّ ــَّ ُم بن عبد اهللا بِْن ُعَمَر بِْن الصـ

اِميُّ قَِراَءًة َعَليِْه َوَأْنَت  حَّ ابُوَر ُقْلُت لَُه َأْخبََرُكْم َوِجيُه بُْن َطاِهرٍ الشــَّ َمُع َأنا  بِِقَراَءتِي َعَليِْه بِنَيْســَ َتســْ

ِعيدٍ  ِن األَْزَهرِيُّ َأَنا َأبُو سـَ د بن عبد اهللا بِْن َحْمُدوٍن َأَنا َأبُو َحاِمٍد  َأبُو َحاِمٍد َأْحَمُد بُْن الَْحسـَ ُمَحمَّ

ُد بُْن َكثِي ا ُمَحمـَّ ْهلِيُّ َثنـَ ذُّ ُد بُْن َيْحيَى اـل ا ُمَحمـَّ ْرقِيِّ َثنـَ ِن بِْن الشــــَّ ِد بِْن الَْحســــَ ُد بُْن ُمَحمـَّ رٍ َأْحمـَ

ْفَواَن بن عبد ا ْهرِيِّ َعْن صـَ نَْعانِيُّ َعْن َمْعَمرٍ َعِن الزُّ يَن  الصـَّ فِّ ْفَواَن َقاَل َقاَم َرُجٌل َيْوَم صـِ هللا بِْن صـَ

ا َغِفيًرا َفإِنَّ فِيِهُم ا اِم َجم� اِم َفَقاَل َعلِيٌّ َمْه َال َتُسبَّ َأْهَل الشَّ ُهمَّ الَْعْن َأْهَل الشَّ  ألَبَْداَل.  َفَقاَل اللَّ

ِمَع مُ    اِميٌّ ســَ َرْيُح بُْن ُعبَيٍْد شــَ ْفيَاَن َوَغيَْرُه ِمْن َأْهِل وقال الضــياء المقدســي: شــُ َعاِوَيَة بَْن َأبِي ســُ

مِ  ْفَواَن ـسَ ْفَواُن بُْن عبد اهللا بِْن ـصَ الُم َأْم َال؟ َوـصَ ِمَع ِمْن َعلِيٍّ َعَليِْه الـسَّ اِم َوال َأَتَحقَُّق َهْل ـسَ َع  الـشَّ

ي�ا َوَغيَْرُه َفَكأَنَّ الَْمْوُقوَف َأْولَى َواهللاُ َأْعَلُم. 
 َعلِ

 

األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم يف  

اشر: هـ)، الن٦٤٣صحيحيهما، المؤلف: ضياء الدين أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوىف: 

 .لبنان –دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٤ 

َداُل  ٣٠٧/ ١/١٣٦(يف المنـار المنيف أورده ابن قيم الجوزيـةو    ادِيـُث األَبـْ ) وقـال: َأحـَ

وِل اهللاِ  َواألَْقطَاُب َواألَْغَواُث  َها باطلة َعَلى َرســــُ صــــلى اهللا عليه َوالنَُّقبَاُء َوالنَُّجبَاُء َواألَْوَتاُد ُكلُّ

َما َماَت َرُجٌل ِمنُْهْم َأبَْدَل اُهللا  "، َوَأْقَرُب َما فِيَها  وـسلم  اِم َفإِنَّ فِيِهُم الْبَُدالَء ُكلَّ بُّوا َأْهَل الـشَّ ال َتـسُ

ُه ُمنَْقطٌِع.ذَ  "َمَكاَنُه َرُجال آَخرَ   َكَرُه َأْحَمُد َوال َيِصحُّ َأْيًضا َفإِنَّ

ــي علي حديث  وروي  ــعيفة كلها ولكن أخرى، طرق من عنه اهللا رضـ  اإلطالة تجدي فلن  ضـ

 نفعا. الحديث ذكرهاب

 ٦-  وأِِا  َدةَُ   ا ر:  

ا )، ٣٧/٤١٣/٢٢٧٥١ (أخرـجه أحـمد يف المســـــندـف    اٍء، َأْخبََرنـَ اِب بُْن َعطـَ ُد الَْوـهَّ ا َعبـْ َثنـَ دَّ ـحَ

اِمِت، َعِن النَّبِيِّ ـصلى اهللا عليه  ُن بُْن َذْكَواَن، َعْن َعبِْد الَْواِحِد بِْن َقيٍْس، َعْن ُعبَاَدَة بِْن الـصَّ الَْحـسَ

اَل:   وســــلم ُه قـَ ِة َثَالُثوَن ِمثـُْل إِ  "َأنـَّ ِذهِ اْألُمـَّ ٌل اْألَبـَْداُل فِي ـهَ اَت َرـجُ ا مـَ ْحَمِن ُكلَّمـَ بَْراِهيَم َخلِـيِل الرَّ

ُه َرُجًال  انـَ َدَل اهللاُ َمكـَ َذا، َوُهَو  "َأبـْ ِه َكَالٌم َغيُْر ـهَ ال أحـمد: فِـي . وـقال عـبداهللا: َيْعنِى  "ُمنَْكرٌ "وـق

 َحِديَث الَْحَسِن بِْن َذْكَواَن.

)،  ١/٢٩٢اكر يف تاريخ دمـشق()، وابن عـس ١/٣٣٠(وأخرجه أبو نعيم يف تاريخ أصـبهان  

 نحوه. ،) من طرق عن  الَحَسِن بِْن َذْكَواَن به٣/ ١/٢والخالل يف كرامات األولياء (

 

المنار المنيف يف الصحيح والضعيف، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  

 هـ)، الناشر: مكتبة المطبوعات اإلسالمية، حلب. ٧٥١قيم الجوزية (ت

تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  

، بيروت –هـ)، المحقق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية ٤٣٠اين (المتوىفمهران األصبه

 م.١٩٩٠-هـ ١٤١٠الطبعة: األولى، 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٥ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

   تقدم؛  كما منكر بأنه الحديث على أحمد اإلمام وحكم  أيضا؛ ضعيف إسناده الحديث وهذا  

ــ قال يحيى  ا "فيه: عبد الواحد بن قيس السـلمي أبو حمزة الدمشـقي األفطس ، مختلف فيه ـــ

بن ســـعيد :كان شـــبة ال شـــيء، كان الحســـن بن ذكوان يحدث عنه بعجائب، وقال عثمان 

الدارمي عن يحيى بن معين: ثقة. وقال العجلي: ـشامي تابعي ثقة، وذكره أبو زرعة الدمـشقي  

ال العالئي عن ابن معين: لم ال ابن أبي حـاتم عن  يف نفر ثـقات. وـق يكن ـبذاك وال قرـيب. وـق

أبيه يعجبني حديثه. وقال الكناين عن أبي حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال صـالح بن 

محـمد البـغدادي: روى عن أبي هريرة ولم يســــمع مـنه، وـقال يف موضــــع آخر: ليس ـبالقوي. 

ال أبو أحمـد ــاهير. وـق اكير عن المشــ المـن ان: يتفرد ـب ال ابن حـب الحـاكم: منكر الحـدـيث.   وـق

اِينُّ وذكره أبو بكر  ــَ ــدار اْلَربْقـــ ــه ال ــان يف  فيمن وافق علي ــال ابن حب قطني من المتروكين. وق

الضــعفاء: ال يحتج به. وقال يف الثقات: ال يعتبر بمقاطيعه وال بمراســيله وال برواية الضــعفاء  

 ،)٦/٤٣٩/٨٢٢بعنـه، وهو الـذي يروي عن أبي هريرة ولم يره. (ينظر: تهـذيـب التهـذـي 

 .صدوق له أوهام ومراسيل: )٤٢٤٨/ ١/٣٦٧( وقال الحافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب

بن ذكوان أبو ســلمة البصــري، وقد ضــعفه الجمهور، قال ابن معين وأبو  "وفيه: الحســن   

ـحاتم : ضــــعيف. وـقال أبو ـحاتم والنســــائي: ليس ـبالقوي. وـقال أبو أحـمد بن ـعدي: يروي 

منكر   ، ها غيره وأرجو أنه ال بأس به. وعن يحيى بن معين: صــاحب أوابدأحاديث ال يروي

 

اِهيَُة َتبَْقى َعَلى األَبد. َواْآلبَِدُة: الَْكلَِمُة َأو اْلِفْعَلُة الَْغرِيبَُة. وجاَء فُ   ي َالٌن بِآبَِدةٍ أَ جمع آبَِدة، َواْآلبَِدُة: الدَّ

المؤلف: محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور بَِداِهيٍَة َيبَْقى ذِْكُرَها َعَلى األَبد. لسان العرب 

 . ٣/٦٩، بيروت –هـ)، ط: دار صادر ٧١١(ت



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٦ 

واتهـمه العقيلي ـبالـتدليس. ينظر:  .الـحدـيث. وـقال عـبد اهللا بن أحـمد عن أبـيه: أـحاديـثه أـباطـيل

ابن   الحـافظ )، وقـال١/٤٨٩/١٨٤٤، وميزان اإلعتـدال٢/٢٧٦/٥٠٣(تهـذيـب التهـذيـب

وكان يدلس. قلت: وقد عنعن. وقال يف أســنى  يخطئ): صــدوق ١/١٦١( حجر يف التقريب

ب ات وط٤٢٢/ ١/٩٩( :المطـاـل ه ِرَوايـَ ت، َوـل امـِ ــَّ اَدة بن الصــ رقهـا ) َرَواُه َأْحمـد َعن عبـَ

 َضِعيَفة.

٧-  وأ: ا ر   ف   

بســـــنده عن َعْمرو بن َواقـٍِد، َعْن َيِزـيَد بِْن َأبِي )، ١٨/٨٥/١٢٠(الطبراين يف الكبير هأخرـج ـف    

اِم،  ا ُفتَِحْت ِمْصُر، َسبُّوا َأْهَل الشَّ َفأَْخَرَج َعْوُف بُْن َمالٍِك َمالٍِك، َعْن َشْهرِ بِْن َحْوَشٍب، َقاَل: لَمَّ

ِمْعُت  ــَ اِم َفإِنِّي س ــَّ بُّوا َأْهَل الش ــُ َر َأَنا َعْوُف بُْن َمالٍِك، َال َتس ــْ ُه ِمْن ُتْرٍس ُثمَّ َقاَل: َيا َأْهَل ِمص ــَ  َرْأس

ــلم ــلى اهللا عليه وسـ وَل اهللاِ صـ ــُ ُروَن، َوبِِهْم تُ ، َرسـ ــَ ْرَزُقوَن».  َيُقوُل: «فِيِهُم اْألَبَْداُل، َوبِِهْم ُتنْصـ

) من طريق الطبراين وغيره عن عمرو بن واقد ١/٢٧٧وأخرجه ابن عسـاكر يف تاريخ دمشـق (

 به نحوه.

وهذا اإلـسناد ـشديد الضـعيف؛ فيه عمرو بن واقد، وهو متروك؛ قال أبو مـسهر :كان يكذب     

ــيء. وق  ــفيان: ليس بش ال من غير أن يتعمد. وقال البخاري وأبو حاتم ودحيم ويعقوب بن س

يعقوب بن ســــفـيان عن دحيم لم يكن شــــيوخـنا يـحدثون عـنه، ـقال وـكأـنه لم يشــــك أـنه ـكان 

يـكذب. وقال أبو حاتم: ضــــعيف منكر الـحديث. وقال البـخاري والترمذي: منكر الـحدـيث.  

 

أسنى المطالب يف أحاديث مختلفة المراتب، المؤلف: محمد بن محمد درويش، أبو عبد الرحمن  

 .بيروت –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ١٢٧٧الحوت الشافعي (المتوىف: 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٧ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

والبرـقاين: متروك الـحدـيث. وـقال ابن ـعدي: وهو ممن يكـتب  ،قطني واـلدار ،وـقال النســــائي

ان: يقلب األســـانيد ويروي المناكير عن المشـــاهير واســـتحق  حديثه مع ضـــعفه. قال ابن حب

 ).  ٨/١١٦/١٩١(تهذيب التهذيب الترك.

ــابقة؛ فال    ــعفا من األحاديث الس ــد ض فائدة من   ورويت أحاديث أخر يف األبدال وجدتها أش

اإلطالة بذكرها وتخريجها، ودراســـة أســـانيدها، ومن يريد االطالع عليها جميعا فليراجع ما 

ام الســــيوطي يف:  اء واألـبدال"أوردة اإلـم اد والنجـب   "الخبر اـلدال على وجود القـطب واألوـت

؛  جدا ألفاظها مختلفة األحاديث )، وسيجد٤٧٢-٢/٤٥٥(المطبوعة يف الحاوي للفتاوي

، ويرتقي إلى درجة الحســــن لغيره، غاية اآلخرال يمكن القول بأن متنا منها يمكن أن يتقوى ب

ا يف  ا على االعتراف بوجود األـبدال،  ـم ا روي تلتقي كلـه ا مـم ات وغيرـه األمر، أن ـهذه الرواـي

ا أـما من هم؟ وأين هم؟ وـما ـعددهم؟ و ا اـلذي يميزهم عن  ـما صـــــفاتهم؟ و ؟ مـكانتهمـم وـم

 وغيره مما قد يرد على الذهن، فلم يثبت فيه شيء كما تبين. باقي خلق اهللا تعالى؟

اـنه من ضــــع    اك من المـحدثين من  ف األـحادـيث الواردة يف األـبدالومع ـما تـقدم بـي إال أن هـن

اء ال العجلوين يف كشــــف الخـف ا، ـق ا بكثرة طرقـه د أن أورد ١/٣٢( ذهـب إلى تقويتـه ) بـع

: وحكى ": األبدال يف هذه األمة ثالثون....الحديثرضـي اهللا عنه  حديث عبادة بن الصـامت

 

 الفكر،هـ)، ط دار  ٩١١الحاوي للفتاوي، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي (ت  

 لبنان. -بيروت

كشف الخفاء ومزيل اإللباس، المؤلف: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوين 

 المكتبة العصرية.هـ)، ط ١١٦٢(ت



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٨ 

ه منكر ه أـن ثق البخـاري الحســــن  ...ووه الحســــن بن ذكوانتفرد ـب  ،عـبد اهللا بن أحـمد عن أبـي

ــعفه األكثرون، حتى قال أحمد: أحاديثه أباطيل ثم قال: وال يخفى ما فيه من   .المذكور، وضـ

 فهو حسن على رأي جماعة من األئمة. فيهم،التحامل، فإن رجال الحديث مختلف 

الحمد  "وقال اإلمام السيوطي  الخبر الدال على وجود القطب واألوتاد والنجباء واألبدال:    

ــابقين بهم يحيي ويمـيت وينزل  هللا اـلذي ـفاوت بين خلـقه يف المراـتب، وجـعل يف ـكل قرن ســ

الغمام السـاكب، والصـالة والسـالم على ـسيدنا محمد البدر المنير وعلى آله وأصـحابه الهداة 

ــادة األولياء وبع، الكواكب ــتهر عن السـ د: فقد بلغني عن بعض من ال علم عنده إنكار ما اشـ

من أن منهم أـبداال ونقـباء ونجـباء وأوـتادا وأقـطاـبا، وـقد وردت األـحادـيث واآلـثار ـبإثـبات ذـلك 

ــميته  تََفاَد وال يعول على إنكار أهل العناد وس ــْ الخبر الدال على  -فجمعتها يف هذا الجزء لِتُس

وذكر األـحادـيث الســــابق ذكرـها وغيرـها من  ،"واألوـتاد والنجـباء واألـبدال...وجود القـطب 

 . ضع تخريجها بما يدل على ضعفهااوذكر مو ،األحاديث واآلثار

    

 

 . ٢/٢٩١ينظر: الحاوي يف الفتاوى 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٩ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ما ا  

ا ال  

يَاُم   لغة:اإلبدال    
ٌل َواِحٌد، َوُهَو قِ ُم َأصـْ اُل َوالالَّ جمع بدل، ويف مقاييس اللغة:(بََدَل) الْبَاُء َوالدَّ

ْيَء: إَِذا  لُْت الـشَّ ْيِء َوبَِديُلُه. َوَيُقولُوَن بَدَّ اِهِب. ُيَقاُل: َهَذا بََدُل الـشَّ ْيِء الذَّ ْيِء َمَقاَم الـشَّ َغيَّْرُتُه الـشَّ

ي{ُه بِبََدٍل. َقاَل اهللاُ َتَعالَى: َوإِْن لَْم َتأِْت لَ  لَُه ِمْن تِْلَقاِء َنْفســــِ ، َوَأبَْدلْتُُه: }ُقْل َما َيُكوُن لِي َأْن ُأبَدِّ

َها بَِمْعنًى إَِذا َأَتيُْت لَُه بِبََدلٍ   .َوالَْجْمُع َأبَْداٌل . والْبََدُل بَِفتَْحتَيِْن َوالْبِْدُل بِالَْكْسرِ َوالْبَِديُل ُكلُّ

ْيِء وبََدله وبَِديـله الَخَلف ِمنـُْه، والجمع َأبَْدال. قال ســــيبوبه: إِنَّ     ـيَدْه: بِْدل الشــــَّ وقال ابُْن ســــِ

َك بُِفَالٍن، َفيَُقوُل: َمعِي  ْب َمعـَ ِل اْذـهَ جـُ ُل لِلرَّ جـُ اَل: َوَيُقوُل الرَّ د، قـَ ديـلك َزيـْ َدـلك َزـيد َأي إِنَّ بـَ بـَ

تَبَْدَل   َرُجٌل  تَبَْدلَُه واـسْ َل بِِه واـسْ ل الشـيَء وَتبَدَّ بََدلُه َأي َرُجٌل ُيْغني َغناءه َوَيُكوُن فِي َمَكانِِه. وَتبَدَّ

لَه: َتِخَذه منه بََدًال  ْيِء وبَدَّ ه: اتََّخَذ ِمنُْه بََدًال. وَأبَْدَل الشيَء ِمَن الشَّ . والُمبَاَدلَة: التباُدل. بِِه، ُكلُّ

ْيٍء آَخَر واألَ  ْيٍء َمَكاَن ـشَ ْيِء َعْن َحالِِه، واألَصـل فِي اِإلبَْدال َجْعُل ـشَ صـل فِي التَّبِْديل َتْغيِيُر الـشَّ

ال؛  دَّ أْكوالت بـَ ْيٍء ِمَن الـم لَّ شــــَ ِذي َيبِيُع كـُ اهللاِ، َوالَْعَرُب َتُقوُل لِلـَّ اًء فِي تـَ إـِبداـلك ِمَن الَْواِو تـَ ـك

 

 .١٥سورة يونس:  

هـ)،ط:  ٣٩٥معجم مقاييس اللغة، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين (ت  

 .١/٢١٠دار الفكر 

هـ)، ط: ٧٧٠المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير، ألحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت نحو 

 .١/٣٩المكتبة العلمية 

هـ)، ط: دار  ٤٥٨المحكم والمحيط األعظم، ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت:  

 .٩/٣٣٨الكتب العلمية 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٥٠ 

ُة َتُقوُل بَقـَّ  امـَّ يْئـًا َوالْعـَ ا بِبَيٍْع َفيَبِيُع الْيَْوَم شــــَ ل بَيْعـً اًال ألـَنه ُيبـَدِّ ال بـَدَّ َي البـَدَّ مِّ اتٍِم: ســــُ اَل َأبو ـحَ ال. َوقـَ

 .َوَغًدا َشيْئًا آَخرَ 

رِيٌف،       ٌل بـِْدٌل وبـََدٌل: شــــَ ٌل بـَْدٌل: َكرِيُم، والَجْمُع: َأبـْداٌل. وَرـجُ ُة. وَرـجُ فـَ ْيَء: َحرَّ َل الشــــَ وبـَدَّ

ْجَليِْن، بَِدَل بََدالً، فهو بَِدٌل وتَ  ِل واليَْديِن والرِّ ْيُء: َتَغيََّر. والبََدُل: َوَجُع الَمفاصـِ َل الشـَّ . َقاَل بَدَّ

يِت  كِّ الِِح، َقاَل:   :ابُْن الســِّ َلِف الصــَّ َالِح َأبَْداًال ألَنهم ُأبِْدلوا ِمَن الســَّ زون فِي الصــَّ َي الُمبَرِّ مِّ ســُ

َما َماَت ِمنُْهْم َواِحٌد ُأبدل بِآَخرَ  واألَبَْدال:     .األَولياء والُعبَّاد، ُسموا بَِذلَِك ألَنهم ُكلَّ

ة من اويف المعجم الوســــيط:  يـَّة لـقب يطلقوـنه على رـجال الطَّبَقـَ
وفِ ألـبدال الزـهاد، وِعنـْد الصــــُّ

 .َمَراتِب السلوك ِعنْدهم

  :ال اا  

لقب يطلقونه على مرتبة من مراتب أوليائهم التي وضـعوها لبيان  اصـطالح الصـوفية: يف   -١  

 

 .١١/٤٨لسان العرب  

 .٩/٣٤٠ألعظم المحكم والمحيط ا 

هو: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت؛ كان من أكابر أهل اللغة، كان مؤدب ولد جعفر المتوكل  

على اهللا، والسكيت لقب أبيه إسحاق. نزهة األلباء يف طبقات األدباء، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن 

 –هـ)، الناشر: مكتبة المنار، الزرقاء ٥٧٧عبيد اهللا األنصاري، أبو البركات، كمال الدين األنباري ( ت 

 . ١/١٣٨األردن

لسان العرب، وينظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن  

 -هـ)، ط: المكتبة العلمية ٦٠٦محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباين الجزري ابن األثير ( ت 

 .١/١٠٧م، ١٩٧٩ -ـ ه١٣٩٩بيروت، 

 .١/٤٤المعجم الوسيط، المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر: دار الدعوة  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٥١ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 :واختيارهم على الخلق, وأعدادهم ،طبقات المتصوفة ومكانتهم, وقدرتهم

 قال الكاشاين يف معجم اصطالحات الصوفية:

بحيث  البدالء هم ـسبعة رجال، يـسافر أحدهم عن موضـع ويترك جسـدًا على صـورته فيه،  "  

  . "ال يعرف أحد أنه فقد، وذلك معنى البدل ال غير

 المكية: الفتوحات الصويف عربي ابن وقال

 وإليهم إقليم، بدل لكل السبعة األقاليم بهم اهللا يحفظ األبدال، لهم  يقال سبعة رجالً  ثم إن"  

 ."واألرض السماوات روحانيات تنظر

 التعريفات: يف الجرجاين الشريف وقال

 ظاهًرا بحياته، حي�ا ـصورته على جـسًدا  وترك موـضع، من ـسافر من رجال ـسبعة هم البدالء"  

 باألجساد تلبيسه يف وهو  غيره، ال البدل هو فذلك فقد، أنه أحد يعرف ال بحيث  أصله  بأعمال

ــور ــى والصــــ ــلـ ــه عـ ــورتـ ــى صــــ ــلـ ــب عـ ــلـ ــم قـ ــيـ ــراهـ ــه إبـ ــيـ ــلـ ــالم عـ   ."الســــ

  التعاريف: مهمات على التوقيف يف المناوي وقال

ــبعة قوم: عند هم"   ــون، وال يزيدون ال  سـ ــبعة، األقاليم بهم اهللا يحفظ ينقصـ   بلدٍ   ولكل السـ

ه إقليمٌ  ه، فـي دم على واـحٌد  منهم واليتـُ ه الخلـيل قـَ   الكليم، ـقدم على والـثاين: األول، اإلقليم وـل

 

م. ١٩٩٢-ه١٤١٣ه تقريبا) ط. دار المنار٧٣٠معجم اصطالحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاين ( ت 

 .٦٢ص

 .٢/٣٧٦العربي البن المكية الفتوحات 

دار الكتب  ، طهـ)٨١٦علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاين (ت المؤلف:، التعريفات 

 .١/٤٣العلمية بيروت 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٥٢ 

  يوســــف، قــدم على والخــامس: إدريس، قــدم على والرابع: هــارون، قــدم على والثــالــث:

 بما عارفون وهم األقاليم  ترتيب على آدم قدم على والســـابع: عيســـى، قدم على والســـادس:

  األســماء من ولهم  وغيرها،  والمنازل والحركات األســرار من الســيارة الكواكب  يف اهللا أودع

 الشـــمول نم اإللهي االســـم ذلك حقيقة  ُيعطيه  ما بحســـب واحدٍ  وكل  وصـــفات، أســـماء

 ."واإلحاطة

الُّ َعَلى ُوُجودِ الُْقطِْب َواْألَْوَتادِ َوالنَُّجبَاِء َواْألَبَْدالِ “ رســالة يف الســيوطي  وقال      -الَْخبَُر الدَّ

َفائَِدٌة: فِي " :بعد أن أود فيها األحاديث الـسابق ذكرها وغيرها من األحاديث واآلثار الـضعيفة

ُل فِي َمَكانِِهْم ، كَِفاَيِة الُْمْعتَِقِد لليافعيكِتَاِب  ُهْم إَِذا َغابُوا ُتبَدَّ َي اْألَبَْداُل َأبَْداًال ِألَنَّ مِّ َما ســُ قِيَل: إِنَّ

يٌَّة َتْخُلُفُهمْ 
 .ُصَوٌر ُروَحانِ

 : قال القاضي عبد النبي يف جامع العلوم يف اصطالحات الفنونو    

الَى َويعلم من "هم:  الَى ـمأمورون بـِأُُمور الَْخَالئق من جـناـبه َتعـَ اء اهللا َتعـَ يـَ
ة من َأْولِ بْعـَ رـجال ســــَ

م ِألَن َواِحًدا ِمنُْهم إِذا َيُموت يقوم   َما ســموا بَِهَذا اِالســْ وا أقطابا وأوتادا َوإِنَّ الفواتح َأنهم لَيْســُ

 

التوقيف على مهمات التعاريف، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن  

القاهرة، الطبعة: األولى،  -هـ) ط عالم الكتب  ١٠٣١حدادي ثم المناوي القاهري (تعلي بن زين العابدين ال

 .١/٣٦م، ١٩٩٠-هـ١٤١٠

 ٣٠٧-٢/٣٠٦. 

دستور العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون،  المؤلف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول  

 .. ١/٢٥بيروت،  -الناشر: دار الكتب العلمية األحمد نكري، عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص، 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٥٣ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ُهم إِذا ان د من اْألَْربَعين َوِألَنَّ ادهم فِي َذلـِك ـبدـله َواـحِ ام يـقدُروَن َأن يضــــعوا َأْجســــَ تقلوا من مقـَ

 ."الْمَقام

 : ويف معجم ألفاظ الصوفية    

األـبدال جمع ـبدل، إـحدى المراـتب يف الترتـيب الطبقي لألولـياء عـند الصــــوفـية، ال يعرفهم "

هللا  حاشــــا  -. "عامة الناس، وهم يشــــاركون بما لهم من اقتدار، له أثره يف حفظ نظام الكون

 -سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن أن يشاركه أحد من عباده يف حفظ نظام كونه عز وجل

  : المحيط القاموس يف آبادي الفيروز وقال    

ــام، أربعون ســــبعون: وهم األرض، وجـل عز اهللا يقيم بهم قوم" :األبـدال” الشــ  وثالثون ـب

 .”الناس سائر من آخر مكانه قام إال أحدهم يموت ال بغيرها.

  األبدال عند أهل السنة: - ٢

وي عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: هل هللا يف األرض أبدال؟ قال: نعم، قيل: من هم؟ قال: رُ    

 .أصحاب الحديث هم األبدال فما أعرف هللا أبداالإن لم يكن 

 

الطبعة األولى  –القاهرة  -. طبع مؤسسة مختار٢٢معجم ألفاظ الصوفية للدكتور حسن الشرقاوي ص 

 م.١٩٨٧

هـ)، ٨١٧القاموس المحيط، المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى (ت  

 .لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت 

 . ٢/٣٠٥الحاوي للفتاوي  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٥٤ 

الذين تكلموا باـسم البدل فـسروه بمعان منها: أنهم   ":وقال ابن تيمية يف مجموع الفتاوى   

أبدال األنبـياء، ومنـها أنه كلـما مات منهم رجل أبدل اهللا تـعالى مـكانه رجالً، ومنـها أنهم أبدلوا  

ـقاـئدهم بحســـــنات، وـهذه الصـــــفات كلـها ال تختص الســــيـئات من أخالقهم وأعـمالهم وع

 .  "بأربعين وال بأقل وال بأكثر وال تحصر بأهل بقعة من األرض

وأـما أـهل العلم فـكانوا يقولون هم "وـقال رحـمه اهللا تـعالى أثـناء كالـمه عن أـهل الـحدـيث:     

ذين ال يعرف األـبدال؛ ألنهم أـبدال األنبـياء، وـقائمون مـقامهم حقيـقة، ليســــوا من المـعدمين اـل 

لهم حقيـقة، ـكل منهم يقوم مـقام األنبـياء يف الـقدر اـلذي ـناب عنهم فـيه، ـهذا يف العلم والمـقال، 

وهذا يف العبادة والحال، وهذا يف األمرين جميعا، وكانوا يقولون: هم الطائفة المنصـــورة إلى 

له معهم، وهو قيام الـساعة الظاهرون على الحق؛ ألن الهدى ودين الحق الذي بعث اهللا به رـس 

 . "الذي وعد اهللا بظهوره على الدين كله وكفى باهللا شهيدا.

 وجهت أســــئلة عدة عن جوابه يف الصــــوفية  إليها ذهب التي  المعاين بطالن اهللا رحمه وبين    

 "ـهل هو صــــحيح أم مقطوع؟ وـهل  "األـبدال  "ل عن الـحدـيث المروي يف ـئ ســــُ  فـقد إلـيه،

مخصـوصـون بالشـام؟ أم حيث تكون شـعائر اإلسـالم قائمة بالكتاب والسـنة يكون  "األبدال 

بها األبدال بالشــام وغيره من األقاليم؟ وهل صــحيح أن الولي يكون قاعدا يف جماعة ويغيب 

ــادة العلماء يف هذه ــده؟ وما قول الس ــوبين إلى  جس ــمى بها أقوام من المنس ــماء التي تس األس
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الم،  ة ويقولون ـهذا غوث األغواث، وـهذا قـطب األقـطاب، وـهذا قـطب الـع اـلدين والفضــــيـل

 وهذا القطب الكبير، وهذا خاتم األولياء. فأجاب:

اـلذي بمـكة و  "الغوث"أـما األســـــماء اـلدائرة على ألســـــنة كثير من النســــاك والـعاـمة مـثل  " 

: " النجـباء الثالثـماـئة"و  "األـبدال األربعين"و  "األقـطاب الســــبـعة"و  "األوـتاد األربـعة"

فهذه أـسماء ليـست موجودة يف كتاب اهللا تعالى؛ وال هي أيـضا مأثورة عن النبي ـصلى اهللا عليه 

د صـحيح وال ضـعيف يحمل عليه ألفاظ األبدال، فقد روي فيهم حديث شـامي وسـلم بإسـنا

منقطع اإلســناد عن علي بن أبي طالب رضــي اهللا عنه مرفوعا إلى النبي صــلى اهللا عليه وســلم  

ال:  ه ـق ــام  -إن فيهم {أـن ا ـمات رجـل أـبدل اهللا   -يعني أـهل الشــ األـبدال األربعين رجال كلـم

هذه األسـماء يف كالم السـلف كما هي على هذا الترتيب؛ وال ، وال توجد }تعالى مكانه رجال

هي ـمأثورة على ـهذا الترتـيب والمـعاين عن المشــــايخ المقبولين عـند األـمة قبوال ـعاـما، وإنـما 

توجد على هذه الصــورة عن بعض المتوســطين من المشــايخ، وقد قالها إما آثرا لها عن غيره 

ن قـد التبس عنـد أكثر المتـأخرين حقـه ببـاطلـه أو ذاكرا، وهـذا الجنس ونحوه من علم الـدي

ــار كثير من الناس على  ــار فيه من الحق ما يوجب قبوله ومن الباطل ما يوجب رده، وصـ فصـ

طريف نقيض؛ قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل وقوم صــدقوا به كله لما وجدوا فيه 

وهذا تحقيق لما أخبر به النبي   من الحق، وإنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب بالباطل،

الـقذة؛ ـفإن أـهل  صــــلى اهللا علـيه وســــلم عن ركوب ـهذه األـمة ســــنن من قبلـها ـحذو الـقذة ـب

الكـتابين لبســــوا الحق ـبالـباـطل وـهذا هو التـبدـيل والتحريف اـلذي وقع يف دينهم؛ ولـهذا يتغير 

فيه من يدخل من  الدين بالتبديل تارة وبالنســـخ أخرى، وهذا الدين ال ينســـخ أبدا لكن يكون
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ه من  اـطل، والـبد أن يقيم اهللا فـي الـب ه الحق ـب ا يلبس ـب ان ـم التحريف والتـبدـيل والـكذب والكتـم

ل  ــل فينفون عنـه تحريف الغـالين وانتحـال المبطلين وتـأوـي تقوم بـه الحجـة خلفـا عن الرســ

ــركون ــما ،الجاهلين؛ فيحق اهللا الحق ويبطل الباطل ولو كره المشـ ء  فالكتب المنزلة من السـ

واألثارة من العلم الـمأثورة عن خاتم األنبـياء يميز اهللا بـها الحق من الـباطل ويحكم بين الـناس 

ــت  ــماء على هذا العدد والترتيب والطبقات ليسـ فيما اختلفوا فيه، وبذلك يتبين أن هذه األسـ

اـطل؛ ـفإن المؤمنين يقلون   أن ـهذا على عموـمه وإطالـقه ـب ا يف ـكل زـمان ـبل يجـب القطع ـب حـق

ويكثرون أخرى، ويقـل فيهم الســــابقون المقربون تـارة ويكثرون أخرى، وينتقلون يف  تـارة

ــابقين   ،األمكـنة اء اهللا أـهل اإليـمان والتقوى ومن ـيدـخل فيهم من الســ وليس من شــــرط أولـي

المقربين لزوم مكان واحد يف جميع األزمنة، وليس من ـشرط أولياء اهللا أهل اإليمان والتقوى 

ــوله بالحق وآمن معه ومن يدخل فيهم من ا ــابقين المقربين تعيين العدد، وقد بعث اهللا رس لس

بمكة نفر قليل كانوا أقل من سـبعة ثم أقل من أربعين ثم أقل من سـبعين ثم أقل من ثالثمائة، 

فيعلم أنـه لم يكن فيهم هـذه األعـداد، ومن الممتنع أن يكون ذلـك يف الكفـار، ثم هـاجر هو  

هي دار الهجرة والسـنة والنصـرة ومسـتقر النبوة وموضـع خالفة وأصـحابه إلى المدينة وكانت 

النبوة وبها انعقدت بيعة الخلفاء الراشـــدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضـــوان اهللا تعالى 

ه ـقد ـكان بمـكة يف  ا بـعد أن بويع فيـها؛ ومن الممتنع أـن عليهم أجمعين، وإن ـكان ـقد خرج منـه

الم انتشـــر يف مشـــارق األرض ومغاربها وكان يف زمنهم من يكون أفضـــل منهم، ثم إن اإلـســ 

ـبل من الصــــديقين الســــابقين المقربين ـعدد ال  ،المؤمنين يف ـكل وـقت من أولـياء اهللا المتقين

يحـصي عدده إال رب العالمين ال يحـصرون بثالثمائة وال بثالثة آالف، ولما انقرـضت القرون 
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هللا المتقين؛ بل من السـابقين المقربين من ال الثالثة الفاضـلة كان يف القرون الخالية من أولياء ا

أمـد، وكـل من جعـل لهم عـددا   يعرف عـدده وليســــوا بمحصــــورين بعـدد وال محـدودين ـب

محصـــورا فهو من المبطلين عمدا أو خطأ؛ فنســـأله من كان القطب والثالثة إلى ســـبعمائة يف 

ــالم يف الفترة ح ــالة والس ين كان عامة الناس زمن آدم ونوح وإبراهيم وقبل محمد عليهم الص

كفرة...وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسـولنا عليه السـالم نسـألهم يف أي زمان كانوا؟ ومن أول 

هؤالء؟ وـبأـية آـية؟ وـبأي ـحدـيث مشــــهور يف الكـتب الســـــتة؟ وـبأي إجـماع متواتر من القرون 

اـئد ال تعتـقد إال من  ة  الثالـثة ثـبت وجود هؤالء بـهذه األـعداد حتى نعتـقده؟ ألن العـق ـهذه األدـل

، فإن لم يأتوا بهذه األدلة  }ُقْل َهاُتوا بُْرَهاَنُكْم إِْن ُكنْتُْم َصادِقِينَ {الثالثة ومن البرهان العقلي 

األربعة الشـــرعية فهم الكاذبون بال ريب فال نعتقد أكاذيبهم، ويلزم منه أن يرزق اهللا ســـبحانه  

اـلذات بال واســــطـة ار وينصــــرهم على ـعدوهم ـب الى الكـف ويرزق المؤمنين وينصــــرهم  وتـع

ــطة  ــطة المخلوقات، والتعظيم يف عدم الواسـ ــلمون كلهم أنه لم يكن ..بواسـ وقد علم المسـ

عامة المسـلمين وال مشـايخهم المعروفون يرفعون إلى اهللا حوائجهم ال ظاهرا وال باطنا بهذه 

فتعالى اهللا عن تشبيهه بالمخلوقين من الملوك وسائر ما يقوله الظالمون  ،الوسائط والحجاب

ــروه بمعان: منها أنهم أبدال األنبياء ومنها أنه ... ،علوا كبيرا ــم البدل فسـ والذين تكلموا باسـ

ومنـها أنهم أـبدلوا الســــيـئات من أخالقهم  ،كلـما ـمات منهم رـجل أـبدل اهللا تـعالى مـكاـنه رجال

بحســـنات. وهذه الصـــفات كلها ال تختص بأربعين وال بأقل وال بأكثر  وأعمالهم وعقائدهم

بأن الناس إنما ينصرون   "األربعين األبدال  "من فسر  و   ...وال تحصر بأهل بقعة من األرض
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ويرزقون بهم فذلك باطل؛ بل النصــــر والرزق يحصــــل بأســـــباب من آكدها دعاء المؤمنين  

وقد يكون للرزق  ....بعين وال بأقل وال بأكثروصـــالتهم وإخالصـــهم. وال يتقيد ذلك ال بأر

والنصـر أـسباب أخر؛ فإن الفجار والكفار أيضـا يرزقون وينصـرون؛ وقد يجدب األرض على 

المؤمنين ويخيفهم من عدوهم لينيبوا إليه ويتوبوا من ذنوبهم فيجمع لهم بين غفران الذنوب  

ــماء عليهم مدر ،وتفريج الكروب ــل السـ ارا ويمددهم بأموال وبنين وقد يملي للكفار ويرسـ

ا ليضــــعف  ا أـخذ عزيز مقـتدر وإـم أـخذهم يف اـلدنـي ا لـي ويســـــتدرجهم من حـيث ال يعلمون إـم

 .فليس كل إنعام كرامة وال كل امتحان عقوبة ،عليهم العذاب يف اآلخرة

  :بذلك  ريدوني فإنهم األبدال للفظ اطالقهم عند  الســـنة أهل  علماء أن يتضـــح ســـبق  ومما    

َالحأهل  من األنقياء األتقياء الزهاد العباد من اهللا  أولياء القائمين بكتاب اهللا تعالى وســنة  الصــَّ

هم ُأبِْدلوا من الســـلف  نَأبَْداًال أل رســـوله صـــلى اهللا عليه وســـلم علما وعمال وحاال، وســـموا

ــالح قـائمون ألنهم أبـدال األنبيـاء، و أبـداال عليهم أطلقواو تيميـة: ابن يقول هـذا ويف ،الصــ

ه، والتبليغ عنهم...ـك  مـقامهم حقيـقة، ل منهم يقوم مـقام األنبـياء يف الـقدر  ـباألـخذ بـما ـجاءوا ـب

 ،الذي ناب عنهم فيه، هذا يف العلم والمقال، وهذا يف العبادة والحال، وهذا يف األمرين جميعا 

عض وهي التي يرـيدـها ب، وال ببـلد معين ،فـهذه المـعاين صــــحيـحة وهي ال تختص بـعدد معين

وـهذا ـما ســــيتبين من تراجم  .حينـما يقولون فالن من األـبدال المترجمين لرـجال الـحدـيث

 رجال الكتب الستة الموصوفين بأنهم من األبدال.

 

 بتصرف. ٤٤٤-١١/٤٣٣الفتاوى مجموع ينظر:
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ا ا 

ح واء ا  الا  ادا  

يف األـحادـيث الضــــعيـفة ســــالـفة  ورد لم يقصــــد علـماء الجرح والتـعدـيل من لفظ األـبدال ـما 

إَِذا َغابُوا  سـبعون،  أو رجالسـبعة  أن هؤالء من الذكر، وال ما اسـتمده الصـوفية منها بفكرهم

ٌة َتْخُلُفُهْم  يـَّ
انِ َوٌر ُروحـَ انِِهْم صــــُ ُل فِي َمكـَ دَّ الهم ـظاهرةُتبـَ أعـم ابهم، أحـد يعرف ال بحـيث ـب  بغـي

  األســــرار من الســــيــارة الكواكــب يف اهللا أودع بمــا عــارفون الكون، نظــام بهم اهللا ويحفظ

الَى، ُيْحيِي اهللا   وغيرهـا، والمنـازل والحركـات أُُمور الَْخَالئق من جنـابـه َتعـَ وهم مـأمورون بـِ

ـما تـقدم بـياـنه يف تعريف األـبدال عـند تـعالى بهم َوُيِمـيُت, َوُيْمطُِر َوُينْبـُِت , َويـَْدَفُع الْبََالَء، وغيره ك

المبالغة  الصـوفية، وإنما قصـدوا عند وصـفهم لراو من رواة الحديث الشـريف بهذا الوصـف

عابدا، خاشـــعا، زاهدا، صـــادقا، أمينا، ورعا، تقيا،  وأنه كانإيمانه وتقواه وصـــالحه،   بيان  يف

لفضـائل التي ذكرت يف ترجمة نقيا؛ فاضـال، ملتزما بكتاب اهللا وسـنة رسـوله...إلى آخره من ا

َحاُق بُْن   ترجمة  يف من وصــف من الرواة بأنه من األبدال، فعلى ســبيل المثال ال الحصــر إِســْ

، أبي يحيى العبدي،  اِزيُّ َليَْماَن الرَّ ما كان "إســحاق بن منصــور الكوســج يقول عنه: نجد ســُ

كان من "زهر بن منيع: . وقال أحمد بن األ"أهيأه، ما كان أبين خشــوعه، يبكي كل ســاعة

ال أحـمد بن عـبد اهللا العجلي: "خـيار المســــلمين وـقال ابن    ."ثـقة، رـجل صــــالح". وـق

 

 . ٧/٣٣٣تاريخ بغداد:  

 . ٧/٣٣٣/٣٣٢١تاريخ الخطيب:  

هـ)، الناشر: دار  ٢٦١تاريخ الثقات، ألبي الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلى الكويف (ت 

 ، ط الباز.١/٦١/٦٤الباز



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٦٠ 

وقال محمد بن سـعد: كان ثقة، له   ."ثقة ثبت يف الحديث متعبد كبير"وضـاح األندلسـي: 

 . . وقال الذهبي: وكان يعد من االبدال خاشعا عابدافضل يف نفسه وورع

اد بن النجـار الحنفي،   ة أيوب بن النجـار بن زـي ة،  ويف ترجـم ال أحـمد بن حنـبل: شــــيخ ثـق ـق

 . رجل صالح عفيف

ــف بأنه من األبدال  ــري الذي وص ــلمة بن دينار البص عبد اهللا بن    ، قالويف ترجمة حماد بن س

المبارك: دخلت البـصرة فما رأيت أحدا أـشبه بمـسالك األول من حماد بن ـسلمة. وعن عفان 

قال: قد رأيت من هو أعبد من حماد بن ســلمة، ولكن ما رأيت أشــد مواظبة على  ،بن مســلم

ــلمة. وعن عبد الرحمن بن مهدي : لو ، قالالخير، وقراءة القرآن، والعمل هللا من حماد بن سـ

قال أبو حاتم بن و.  لحماد بن ســــلمة: إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد يف العمل شــــيئاقيل 

ــل  .حبان: كان من العباد المجابين الدعوة.. ــرة يف الفضـ ولم يكن من أقران حماد مثله بالبصـ

  .والدين والعلم والنسك والجمع والكتبة والصالبة يف السنة والقمع ألهل البدعة

 

 .١/٢٣٤/٤٣٦تهذيب التهذيب 

 .ط العلمية.٧/٢٦٧/٣٦٨٣الطبقات الكبرى 

 .١/٢٣٦/٢٩٨الكاشف  

 .٩٣١/ ٢/٢٦٠الجرح والتعديل  

 .٦/٢٥٠حلية األولياء وطبقات األصفياء،  

الثقات، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، البُستي  

 .٧٤٣٤/ ٦/٢١٦هـ)، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ٣٥٤(المتوىف: 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٦١ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ة  اد، المخزومي الـمدينزـياد بن أويف ترجـم ان ، ـقال ابنبي زـي وـقال  .ـكان ـعاـبدا زاـهدا :حـب

: وـقال ابن عـبد البر ـكان وـقال ابن حجرـماـلك: ـكان رجال ـعاـبدا معتزال ال يزال يكون وـحده. 

..  أبو القاســم الجوهري هأحد الفضــالء العباد الثقات، لم يكن يف عصــره أفضــل منه. وذكر

 .ويقال أنه كان من األبدال ،زمانهقال: كان من أفضل أهل و

يف  عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي الَْمْرَوِزّي، الذي وصف  وقد جمعت كل الفضائل

بأنه من األبدال؛ فهذا ـسفيان بن ُعيَيْنَة يقول: نظرت فِي أمر الـصحابة فما رأيت لهم فـضال عن 

. وقال أيضـا: لقد َكاَن عليه وسـلم وغزوهم معهابن الُْمبَاَرك إال بصـحبتهم النَّبِّي صـلى اهللا 

 . فقيها عالما عابدا زاهدا سخيا شجاعا شاعرا

د الرحمن بن مهـدي: مـا رأت عينـاي مثـل أربعـة: مـا رأيـت أحفظ للحـديـث من  ال َعبـْ َوقـَ

الثوري، وال أشـد تقشـفا من شـعبة، وال أعقل من مالك بْن أنس، وال أنصـح لألمة من َعبد اهللاِ  

 .بْن الُْمبَاَرك

َوَقال الحســن بن عيســى: اجتمع جماعة من أصــحاب ابْن الُْمبَاَرك...فقالوا: تعالوا َحتَّى نعد 

، واألدب، والنحو، واللغة، هخصــال ابْن الُْمبَاَرك من أبواب الخير، فقالوا: جمع العلم، والفق

عبادة، والحج، والغزو، والشــعر، والفصــاحة، والزهد والورع، واإلنصــاف، وقيام الليل، وال

 

 . ٤/٢٥٤/٢٧٨٠الثقات البن  حبان 

 .٦٨٤/ ٣/٣٦٧تهذيب التهذيب 

 . ١٠/١٦٠تاريخ بغداد  

 .٥/١٨٠/٨٣٨الجرح والتعديل:  

 . ١٠/١٦١تاريخ بغداد  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٦٢ 

ــدة فِي بدنه، وترك الكالم فِي ما ال يعنيه، وقلة الخالف َعَلى  ــية، والشـ ــجاعة، والفروسـ والشـ

 أصحابه. ومناقبه وفضائله كثيرة جدا.

ويف ترجمة سعيد بن السائب بن يسار، الثقفي، الطائفي، قال فيه سفيان بن عيينة: كان ال تكاد 

 .. وقال ابن حجر: ثقة عابدقة بكاء راهبتجف له دمعة. وقال الذهبي: ث

رٍ التَِّميِْميُّ ويف ترجمة  ــْ ُعْودِ بِن بِش ــْ يُْل بُن ِعيَاِض بِن َمس ــَ . الجميع ذكر أنه أبو علي الزاهد ،ُفض

مـجاورا للبـيت الحرام مع  مـكةأـقام ب  الثـقات، وـقال:وذكره ابن حـبان يف ـكان رجال صــــالـحا، 

ــديد ورفض  ،والتخلي بالوحدة ،والبكاء الكثير ،والخوف الوافر ،والورع الدائم ،الجهد الشـ

 . الناس وما عليه أسباب الدنيا إلى أن توىف بها

ْوٍخ،  َأبويف ترجمــة  َد بِن َفرُّ ِد الَكرِْيِم بِن َيِزيــْ د اهللاِ بن َعبــْ ، يُعبَيــْ اِزيُّ َة الرَّ اَل َأبُو بَْكرٍ  ُزْرعــَ قــَ

يّ�، َحافِظ� ُمتِْقن� ُمْكثِراً 
يُْب: َكاَن إَِمام� َربَّانِ

لُِمْوَن  . الَخطِ د بن َيْحيَى: الَ َيَزاُل الُمســــْ وعن ُمَحمَّ

يَتُْرَك األَْرَض 
اَن اهللاُ لِ ا كـَ اَس، َوـمَ َة، ُيَعلُِّم النـَّ َل َأبِي ُزْرـعَ ا َأبَْقى اهللاُ لَُهم ِمثـْ ُل بَِخيْرٍ ـمَ ا ِمثـْ يْـهَ

إِالَّ َوفِ

:كان أحد أئمة الدنيا "الثقات". َوَقال ابن حبان يف كتاب َأبِي ُزْرَعَة، ُيَعلُِّم النَّاَس َما َجِهُلوهُ 

وترك الــدنيــا ومــا فيـه  ،.يف الحــديــث مع الــدين والورع والمواظبــة على الحفظ والمــذاكرة

 .الناس

 

 . ١/٤١٧/١٨٩٣الكاشف 

 .٢٣١٦/ ١/٢٣٦تقريب التهذيب 

 . ٧/٣١٥/١٠٢٤٠الثقات  

 .١٣/٧٤، وسير أعالم النبالء١٢/٣٣/٥٤٢٢تاريخ بغداد 

 . ٨/٤٠٧/١٤١٢٤الثقات  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٦٣ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ا تـقدم      دل ـم ا ـي دـم ل عـن دـي هـذا اللفظ على راو من رواة  اطلقوأعلى أن علمـاء الجرح والتـع

، أي ؛ لقوة إيمانه، وشــدة تقواه وورعهالحكم بعدالة هذا الراويذلك قصــدوا ب إنما الحديث

ال   يجب التنبه إلى أنه ، ولكنأثبتوا له بذلك الشــرط األول من شــروط قبوله، وهو: العدالة

 

َمَلَكٌة تحمل صـاحبها على ُمالزمة التَّقوى والُمروءة. والمراد بالتقوى: اجتِناب األعماِل اصـطالحا هي:   

ــٍق، أو بدعٍة. رك، أو فس ــِ يِّئِة ِمن ش ــَّ ح أهل األثر، ،الناشــر: مطبعة ســفير (نزهة النظر يف توضــيح نخبة الفكر يف مصــطل الس

ــرف بســيط). ٦٩بالرياض،ص ِن بتص ــان على الوقوِف ِعند محاســِ َوالُْمُروءة: آَداب نفســانِيَة َتْحِمل ُمَراَعاُتَها اِإلنس

ادات. ل الـع ب الشــــرح (ا األخالِق وجمـي اح المنير يف غرـي : أحمـد بن محمـد بن علي الحموي، أبو الكبير المؤلفلمصـــــب

 .مادة:مرأ)٢/٥٦٩بيروت، -هـ)،الناشر: المكتبة العلمية ٧٧٠نحو العباس (ت 

البد من توافرها يف الراوي ليحكم له بها، فإذا فقدت كلها أو   وقد ذكر المحدثون أن للعدالة شــروطا خمســة

اإلسالم: فال تقبل رواية الكافر باإلجماع؛ فالباب باب  -أ  بعضها فقدت عدالته وردت روايته، وهي كالتالي:

يبُوا َقْوم�   ين، فال يقبل فيه قول الكافر، قال تعالى:د ــِ ٌق بِنَبَإٍ َفتَبَيَّنُوا َأْن ُتص ــِ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن جاَءُكْم فاس

بُِحوا َعلى َما َفَعْلتُْم نادِِميَن    ، وهذا أمر بالتوقف يف رواية الفاـسق؛ فالتوقف )٦(الحجرات : آية   بَِجهالٍَة َفتُصـْ

، واتفق العلماء على أن اإلسـالم ال يشـترط يف رواية الكافر أولى، فهو غير مؤتمن على حديث رسـول اهللا 

عـند التحـمل، وأـنه يجوز للـكافر أن يتحـمل الـحدـيث ـحال كفره، بشــــرط أن يؤدي ذـلك بـعد اإلســــالم؛ ففي 

ــحيحين من حديث جبير بن مطعم  لََّم: «َيْقَرُأ فِي الَمْغرِِب   الص لَّى اهللاُ َعَليِْه َوســَ ِمْعُت النَّبِيَّ صــَ أنه َقاَل: ســَ

َل َما َوَقَر اِإليَماُن فِي َقْلبِي)، وكان قد جاء المدينة يف فداء أـسرى بدر قبل أن يـسلم. أخرجه { بِالطُّوِر، َوَذلَِك َأوَّ

ــاري  ــه-الـبـخ ــازي، بــ -والـلـفـظ ل ــاب: الـمـغ ــه، كـت ــة)حيف صــــحـيـح ــدون تـرجـم َك ٤٠٢٣اب:( ب ــِ ــه بـنـقـص (َوَذل ، وأخـرج

َل...الحديث):مســلم يف صــحيحه، كتاب الصــالة :باب عمدة القاري شــرح صــحيح . وينظر: ٤٦٣:القراءة يف المغرب،ح٣٥أَوَّ

البلوغ: فال تقبل رواية الصبي   -ب  .}١٧/١١٩  ،هــــ)٨٥٥البخاري، ألبي محمد محمود بن أحمد،بدر الدين العينى (ت

ألصــح؛ وذلك ضــمان� للضــبط ، والحرص على األمانة عند األداء، فرواية الحديث مســئولية كبيرة، على ا

والصــــبي ليس أهالً لتحـمل ـهذه المســــئولـية، وأدائـها كـما يـجب، وقـيل: يقـبل من المميز إن لم يجرب علـيه  

ــحيح عدم قبول رواية غير البالغ، وهو الذي حكاه النووي ع ــخاوي: والصـ ( ن األكثرين. الكذب، وقال السـ

والبلوغ ال يجب أيضـــا عند التحمل؛  فإنه يجوز للصـــبي تحمل الحديث،   .)٨،٦، ٢/٥فتح المغيث للســـخاوي  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 
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ــر ذلك يلزم من ــبطهط الثاين لقبولثبوت الشـ  ولكنهم العدول الرواة أكثر فما؛  ، وهو: الضـ

 

  -رضي اهللا عنهم  -ولكن ال يؤدي إال بعد البلوغ، وقال ابن الصالح: ألن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة

من غير فرق  -رضـي اهللا عنهم -بشـير، وأشـباههم كالحسـن بن على، وابن عباس، وابن الزبير، والنعمان ابن 

وـما بـعده ، ولم يزالوا ـقديـم� َيحضــــرون الصــــبـيان مـجالس التـحدـيث والســـــماع   بين ـما تحملوه قـبل البلوغ

، فتح المغيث بشـرح ألفية الحديث للحافظ العراقي، ص ٦٠يراجع يف: مقدمة ابن الصـالح ، ص  (ويعتدون بروايتهم لذلك. 

ـباإلجـماع، ومن تقطع جنوـنه وأثر يف  فهو مـناط التكليف؛ فال يقـبل الـحدـيث من مجنون مطبق العـقل:  - ج  ), ١٣٩

  زمن إفاقته، وإن لم تؤثر قبل.

السالمًة من أسباب الفسق: فال يفعل كبيرة، وال يصر على صغيرة. (ينظر: مقدمة ابن الصالح  –د 

السالمة  –). هـ ١/٣٠٠، تدريب الراوي٦-٥/ ٢، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي٥٠ص

يخل بالمروءة قسمان:(أ) الصغائر الدالة على الخسة كسرقة شيء  المروءة: ومامن خوارم 

مباحات التي تسبب االحتقار، وتذهب بالكرامة، وذلك كالبول يف الطريق، وفرط المزاح، حقير.(ب)ال

 واألكل على قارعة الطريق ونحوه.

ل، ـحافـظ� إن ـحدث من   اصــــطالـحا: هو إتـقان الراوي لـما يروـيه، ـبأن يكون متيقـظ� لـما يروـيه، غير ُمَغفـَّ

ــع ذلك أن  حفظه، ضابط� لكتابه من التبديل والتغيير إن  ــه م ــترط في ــدث بالمعنى اش حدث منه، وإن كان يح

أـنه أدى األـماـنة كـما  يكون ـعالـم� بـما يحـيل المعنى، وذـلك حتى يثق المطلع على روايـته، والمتتبع ألحواـله ـب

تحملها، لم يغير منها شـيئ�، يتضـح من التعريف أن للضـبط قسـمان: األول: ضـبط الصـدر، ويقصـد به: قوة 

 ). ٧٥،  ٧٤(نزهة النظر ص    ك بأن يثبت الراوي ما ســمعه بحيث يتمكن من اســتحضــاره متى شــاء.الحفظ ، وذل

 الثاين: ضبط الكتاب، ويقصد به: صيانة المحدث لكتابه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه.

 حافظ�  -أن يكون الراوي: متيقظ� غير مغفل، ب -ويتضـح من التعريف أيضـ� أن للضـبط شـروطا، وهي: أ

المعني  -يغير–  عالـم� بـما يحـيل  -حافـظ� لكـتابه من التغيير والتـبديل والتحريف، د  -إن حدث من حفـظه، ج

 عن المراد إن حدث بالمعنى.



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٦٥ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

َنادِ  عن حديثهم؛ فيرد ؛واإلتـقان الضــــبط أهل من ليســــوا ِدينَِة  "، َقاَل:  َأبِي الزِّ َأْدَرْكُت بِالْمـَ

اُل: لَيَْس ِمْن  ِديُث، ُيقـَ ُهْم َمأُْموٌن، َما ُيْؤَخُذ َعنُْهُم الـْحَ  الرواة من فإن ولذلك  ."َأْهلـِِه  ِماَئًة، ُكلُّ

 هو: ومن الضــــبط)، ـتام (ـعدل، ثـقة هو: من ســـــيأتي) (كـما األـبدال من ـبأنهم الموصــــوفين

  لفقد (ليس لين  فيه  أو ،ضـعيف هو: ومن الصـحيح)، ضـبط عن ضـبطه خف (عدل، صـدوق

أسـماء ، وهذا البحث قد أثبت ذلك؛ فبعد حصـر للحديث) ضـبطه يف لضـعف ولكن العدالة،

ـبأنهم من  تم وصــــفهم رواة الكـتب الســـــتة الموصــــوفين ـبأنهم من األـبدال وـجد أنهم جميـعا

 ... إلى آخره كما تقدم بيانه؛الُعباد الُزهاد األتقياء األنقياء الخاشـــعين والورعين الصـــالحين 

ومع ذـلك فمنهم من حكم علـيه علـماء الجرح والتـعدـيل ـبأـنه ثـقة، ومنهم من حكموا علـيه ـبأنه 

 دوق، ومنهم من حكموا عليه بالضعف، ومنهم من لينوه.ص

  

  

    

 

قال ابن المديني لم يكن  ،  بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدين المعروف بأبي الزناد ":عبد اهللاهو  

التابعين أعلم منه ومن ابن شــهاب ويحيى بن ســعيد وبكير بن األشــج، وقال: أحمد ثقة، بالمدينة بعد كبار 

ـسنة، وقال  ٦٦كان ـسفيان يـسميه أمير المؤمنين، وقال ابن معين: ثقة حجة. مات ـسنة ثالثين ومائة، وهو ابن 

 .٥/٢٠٤/٣٥١تهذيب التهذيب  ابن سعد: كان ثقة كثير.

يِن وأن الرواية ال تكون إال عن الثقات ٥ابأخرجه مســلم يف مقدمة الصــحيح، بَ   نَاَد ِمَن الدِّ ــْ : يف َأنَّ اْإلِس

ذب عن الشــــريعـة   ل من اـل ة المحرمـة ـب ه ليس من الغيـب ل واجـب وأـن وأن جرح الرواة بمـا هو فيهم جـائز ـب

 المكرمة .



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٦٦ 

اا ا  

  رل ا ا ان م  اال

)  ٤٧بعد التتبع ألسماء رجال الكتب الستة الموصوفين بأنهم من األبدال وجدت عددهم: (  

ـسبعة وأربعين راويا، وبعد الترجمة لهؤالء الرواة والبحث عن أحوالهم وجدت فيهم من هو  

ثقة، ومن هو صدوق، ومن فيه لين، ومن هو ضعيف؛ فقسمتهم إلى أربعة أقسام على حسب  

 رجاتهم من حيث الجرح أو التعديل، وهم كالتالي:ما توصلت إليه يف د

  ا اول

. ال، وا  م ا ل ار  و   

١- يََا َْا ِْـَ  َِْ ُ َُـْأبو جعفر، قـيل: أبو عـبد اهللا، األصــــم، نزـيل أ ،

  بغداد، جد أبي القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي ألمه. 

 : سفيان بن عيينة، وعبد اهللا بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وآخرين.نحدث ع

الموصـلي،  حدث عنه: الجماعة ـسوى البخاري روى عنه بواـسطة، وأبو يعلى أحمد بن علي 

 وابن ابنته أبو القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي، وخلق.

  أال ء اح وا  ااوي: 

  . قال النسائي، وصالح بن محمد البغدادي: ثقة

 

ور. األنساب، المؤلف: البََغِوّى، هذه النسبة الى بلدة من بالد خراسان بين مرو وهراة يقال لها بغ وبغش 

هـ)، الناشر: مجلس دائرة  ٥٦٢عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاين المروزي، (المتوىف: 

 . ٢/٢٧٣/٥٤٥المعارف العثمانية، حيدر آباد 

 .١/٤٩٥/١١٤، تهذيب الكمال ٢٨٧٦/ ٦/٣٧٧بغداد تاريخ  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٦٧ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 .ثقة وهبة اهللا السجزي:،وقال مسلمة بن قاسم 

 . "وأقرانه يف العلم ،يقرب من أحمد بن حنبل"وقال الخليلي: 

 ."هو صدوق"وقال أبو حاتم: 

 .  "ال بأس به"وقال الدارقطني:  

 . كان جدي من األبدال"وقال البغوي: 

 . وقال الحافظ ابن حجر: ثقة حافظ.   إلمام، الحافظ، الثقةبا الذهبي وصفهو

البغوي: مات ســنة أربع وأربعين ومئتين، زاد  قال محمد بن عبد اهللا الحضــرمي وأبو القاســم 

 .البغوي: أليام بقيت من شوال، وكان مولده سنة ستين ومئة

  .أئمة الجرح والتعديلثقة؛ صحيح الحديث؛ وثقه جمهور  خالصة حال الراوي:

 

 .١٤٤/ ١/٤٨تهذيب التهذيب  

هـ) مكتبة ٤٤٦اإلرشاد يف معرفة علماء الحديث، ألبي يعلى الخليلي، خليل بن عبد اهللا القزويني (ت 

 . ٢/٦٠٠الرشد، الرياض

 .٢/٧٧/١٦٦الجرح والتعديل  

موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني يف رجال الحديث وعلله، الناشر عالم الكتب للنشر والتوزيع،  

 . ١/٩٩/٣٨٣بيروت 

 .١٤٤/ ١/٤٨يب التهذيب تهذ 

 .١١/٤٨٣سير أعالم النبالء، ط الرسالة  

 . ١/٨٥/١١٤تقريب التهذيب 

واكمال تهذيب الكمال  ١/٤٩٥/١١٤، وتهذيب الكمال ٤٤/ ٥/١٠٧٢ينظر: تاريخ االسالم  

١/١٤٥/١٥٤ . 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٦٨ 

٢-   أ ،يازَن اَُْ ُْ ُقَْإ . ،ا   ،يا   

 . جماعةعن: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وروى 

روى عـنه: أحـمد بن محـمد بن حنـبل، وأبو بكر عـبد اهللا بن محـمد بن أبي شــــيـبة، وأبو كريب  

 محمد بن العالء، وآخرون.

  أال ء اح وا  ااوي:  

 . يقال: كان من األبدال، أسامة: كنا نستسقي بهقال أبو مسعود الرازي، عن أبي 

 .وأثنى عليه حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، حدثني أبي قال: وقال عبد اهللا بن أحمد:

 . وقال إسحاق بن منصور الكوسج: ما كان أهيأه، ما كان أبين خشوعه، يبكي كل ساعة

 .وقال محمد بن سعيد ابن األصبهاين: كان ثقة

 . وقال أحمد بن األزهر بن منيع أبو األزهر: كان من خيار المسلمين

 . وقال الخطيب: كان ثقة، انتقل إلى الري فسكنها ونسب إليها، وقدم بغداد وحدث بها

 

 .٢/٤٢٩/٣٥٦تهذيب الكمال  

 . ٧/٣٣٣/٣٣٢١تاريخ بغداد: ، ٢/٤٢٩/٣٥٦تهذيب الكمال  

 . ٧/٣٣٣تاريخ بغداد:  

 ).٧٧٣/  ٢٢٤/  ٢الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( 

 . ٧/٣٣٣/٣٣٢١تاريخ الخطيب:  

 .٧/٣٣٣/٣٣٢١المصدر السابق  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٦٩ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 .وقال أحمد بن عبد اهللا العجلي: ثقة، رجل صالح

 .وقال أبو حاتم: صدوق، ال بأس به

  ."ثقة ثبت يف الحديث متعبد كبير"وقال ابن وضاح األندلسي: ، قال النسائي: ثقةو

  .وقال الخليلي يف اإلرشاد: ثقة، مخرج يف الصحيحين 

  .سنة تسع وتسعين ومائة..تويف وقال محمد بن سعد: كان ثقة، له فضل يف نفسه وورع

 . وقال الذهبي: وكان يعد من االبدال خاشعا عابدا

 . روى له الجماعة.مات سنة مائتين وقيل قبلها ،: ثقة فاضلالحافظ ابن حجروقال 

 ؛ وثقه جمهور األئمة.ثقة؛ صحيح الحديث خالصة حال الراوي:

٣- ر اا  دز  را  بأبو إسماعيل اليمامي، قاضي اليمامة.، أ 

روى عن: إـسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة، وـسعيد بن إياس الجريري، ويحيى بن أبي كثير 

 

هـ)، الناشر: دار  ٢٦١تاريخ الثقات، ألبي الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلى الكوىف (ت 

 ، ط الباز.١/٦١/٦٤الباز

 ٢/٢٢٤/٧٧٣الجرح والتعديل  

 .١/٢٣٤/٤٣٦تهذيب التهذيب 

إبراهيم اإلرشاد يف معرفة علماء الحديث، المؤلف: أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبد اهللا بن أحمد بن  

 . ٢/٦٦٥ الرياض –هـ), الناشر: مكتبة الرشد ٤٤٦بن الخليل القزويني (المتوىف: 

 .ط العلمية.٧/٢٦٧/٣٦٨٣الطبقات الكبرى 

 .١/٢٣٦/٢٩٨الكاشف  

 . ١/١٠١/٣٥٧تقريب التهذيب 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٧٠ 

 .آخرين، و

ة بن ســــعـيد، ومحـمد بن مهران  اـقد، وقتيـب ه: أحـمد بن حنـبل، وعمرو بن محـمد الـن روى عـن

 الرازي، وغيرهم.

  أال ء اح وا  ااوي: 

 .وقال  أبو زرعة: كان ثقة.  عفيف قال أحمد بن حنبل: شيخ ثقة، رجل صالح

 . وقال أبو جعفر محمد بن مهران الجمال: كان يقال أليوب بن النجار أنه من األبدال

وقال أحمد بن صالح الكويف: ، وقال اآلجري عن أبي داود: كان من خيار الناس رجل صالح

 .أيوب بن النجار يمامي ضعيف

 . : أيوب بن النجار يمامي ينسب إلى الضعفالحافظ محمد بن عبداهللا)( وقال ابن البرقي 

 . كان يقال إنه من االبدال، وقال الذهبي: ثقة 

  .مدلس ،ثقة وقال الحافظ ابن حجر:

 

 .٩٣١/ ٢/٢٦٠الجرح والتعديل  

 . المصدر السابق 

 المصدر السابق. 

التعديل والتجريح , لمن خرج له البخاري يف الجامع الصحيح، المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن   

هـ)، الناشر: دار اللواء للنشر والتوزيع ٤٧٤سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي (ت 

 .١/٣٨٨/٩٥الرياض –

 المصدر السابق. 

 . ١/٢٦٢/٥٢٩الكاشف 

 . ١/١١٩/٦٢٧ب التهذيبتقري 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٧١ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

الجرح والتعديل، وما ذهب إليه ابن حجر  أئمة علمثقة كما أـشار إليه   خالصــة حال الراوي:

    من القول بأنه مدلس فلم يقل به أحد غيره.

٤-   أ  وُيقال: قيس بن هند، وُيقال: هند، األســدي ، وامسه قيس بن دينار ،

ِعيد بن جبير، وعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا  . أبو يحيى الكويف َرَوى عن: أنس بن مالك، وســــَ

ل: الصــــحيح عن عروة المزين، وأم ســــلمـة أم بن عُ  َمر بن الخطـاب، وعروة بن الزبير، وقـي

 المؤمنين، ولم يسمع منها، وعطاء بن َأبي رباح، وغيرهم.

َليْمان األعمش، وشــعبة بن الحجاج، وعبد اهللا بن عون، وابن  نَرَوى ع ه: ســفيان الثوري، وســُ

 .آخرونوُجَرْيج، وعطاء ابن َأبي رباح، وهو من شيوخه، 

  أال ء اح وا  اوي:

ــمع من ابن عمر،  ــليمان، س َقال العجلي: ثقة، تابعي، وكان مفتي الكوفة قبل حماد بن أبي س

وكان ثبتًا يف الحديث، سـمع من ابن عمر غير شـيء، ومن ابن عباس، وكان مفتي الكوفة قبل 

 . وحماد"الحكم بن ُعتَيبة 

َثنَا حبيب بْن َأبي ثابت، وَكاَن دعامة، أو كلمة تشبههاَوَقال ابن   .المبارك، عن سفيان: َحدَّ

 ، والنََّسائي: ثقة.َوَقال َأبُو بَْكرِ بْن َأبي خيثمة، َعن يحيى بْن َمِعين

 

هـ)، الناشر: ٢٦١تاريخ الثقات، المؤلف: أبو الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلى الكوىف (ت  

 .١/١٠٥دار الباز 

 .٤٩٥/ ١٠٧/ ٣الجرح والتعديل  

 .٤٩٥/ ١٠٨/ ٣الجرح والتعديل  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٧٢ 

 حجة. ثقة، َمِعين: بْن يحيى َعنْ  مريم، َأبي بْن سعد بْن َأْحَمد َوَقال

. َوَقال: سـمعت أبي َأبُو ُزْرَعة َعنه: سـمع من أم سـلمة؟ َفَقاَل: ال َوَقال ابن َأبي حاتم: سـئل

ِذّي، عن البـخاري: لم يســــمع من  .  يقول: حبـيب بْن َأبي ـثاـبت: صــــدوق، ثـقة ال التِّْرمـِ َوقـَ

 .عروة بْن الزبير شيئا

ال َأبُو َداُوَد: َوُرِوَي  ة تمريض{َوقـَ ا  }صــــيـغ ا حـدثـن ال: ـم حبـيب، إال عن ُعْرَوَة عن الثوري، ـق

الُْمَزنِيِّ يعني لم يحدثهم، عن عروة بن الزبير بشـيء. ولكنه لم يرض بذلك؛ فقال معقبا: وقد 

. وـهذا روى حمزة الزـيات، عن حبـيب، عن عروة بن الزبير، عن ـعائشــــة ـحديـثا صــــحيـحا

 يعني أنه صحح سماعه من عروة بن الزبير.

َثنا إس    .ماعيل السدي وحبيب بن أبي ثابت جميعا أعورينقال عبداهللا بن عون: َحدَّ

وحبيب بن أبي ثابت هو أشــــهر وأكثر حديثا من "وقال ابن عدي بعد ذكر عدد من أحاديثه: 

ــعبة عنه،  ــيئا، وإنما ذكرت هذا المقدار من رواية الثوري، وش أن أحتاج أن أذكر من حديثه ش

اره أكثر من ـه  ه مســــتغن عن أن أذكر من أخـب ل وهو بشــــهرـت ه األئمـة مـث د حـدث عـن ذا، وـق

األعمش والثوري، وشــــعبــة وغيرهم، وهو ثقــة حجــة كمــا قـالـه ابن معين، ولعــل ليس يف 

 

 .٤٩٥/ ١٠٨/ ٣الجرح والتعديل  

 .٤٩٥/ ١٠٨/ ٣الجرح والتعديل  

الناشر: دار الغرب اإلسالمي   -٢/٢٢٦سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة 

 بيروت. 

 بيروت. –الناشر: دار الكتب العلمية -١/٢١٠سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة  

 . ١/٢٦٣/٣٢٢، والضعفاء الكبير للعقيلي٣/٣١٦/٥٢٦الكامل يف ضعفاء الرجال  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٧٣ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 .الكوفيين كبير أحد مثله لشهرته وصحة حديثه، وهو يف أئمتهم يجمع حديثه

وقــال الــذهبي: حبيــب بــن أبــي ثابــت مــن ثقــات التــابعين، قــال البخــاري: ســمع ابــن عمــر، 

ــاس.  ــن عب ــه واب ــتج ب ــة، واح ــين، وجماع ــن مع ــى ب ــه يحي ــال: وثق ــون. وق ــن ع ــه اب ــم في تكل

كــل مــن أفــراد الصــحاح بــال تــردد، وغايــة مــا قــال فيــه ابــن عــون: كــان أعــور: وهــذا وصــف 

 . ال جرح، ولوال أن الدوالبي وغيره ذكروه لما ذكرته

ــات»،  ــاب «الثقـ ــاهين يف كتـ ــن شـ ــره ابـ ــال: ذكـ ــذيب الكمـ ــال تهـ ــاي يف إكمـ ــال مغلطـ وقـ

. قـــال الطبــري يف «طبقــات الفقهــاء»، وقــال: كــان مــن األبــدال، كــان إبــراهيم وثقــهو

ــل  ــه جليـــ ــة فقيـــ ــذيب: ثقـــ ــب التهـــ ــر يف تقريـــ ــن حجـــ ــال ،ابـــ ــر اإلرســـ ــان كثيـــ وكـــ

 .روى له الجماعة.والتدليس

ــه خالصــة حــال الــراوي: ــة، وثق ــابعي ثق ــم ت ــة عل ــن  أئم ــي اب ــنهم يح ــديل، م ــرح والتع الج

ــنهم  ــد م ــه أح ــم يتهم ــدم، ول ــا تق ــرهم كم ــدي، وغي ــن ع ــرازي ، واب ــاتم ال ــو ح ــين، وأب مع

ــه ــل األئمــة تدليس ــد احتم ــبعض فق ــه ال ــب إلي ــدلس كمــا ذه ــى وإن كــان ي ــدليس، وحت . بالت

 

 . ٣/٣١٩الكامل يف ضعفاء الرجال  

 .١٦٩٠/ ١/٤٥١ميزان االعتدال 

إكمال تهذيب الكمال يف أسماء الرجال، المؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد اهللا البكجري المصري  

هـ)، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر  ٧٦٢الحكري الحنفي، أبو عبد اهللا، عالء الدين (المتوىف: 

٣/٣٦٠ . 

 .١٠٨٤ /١/١٥٠تقريب التهذيب 

 .٥/٣٦٣/١٠٧٩تهذيب الكمال  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٧٤ 

 . مات سنة تسع عشرة ومئة، وقيل سنة اثنتين وعشرين ومئة

٥-   ُ َُْـــ اِْا ِْـَِا  َِ موالهم، أبو عـبد اهللا، ويـقال: أبو محـمد، الكويف ،

 .المقرئ 

وأخيه الوليد،   روى عن: خاله الحســـن بن الحر، وســـليمان األعمش، وفضـــيل بن عياض،

 وغيرهم.

روى عـنه: أحـمد بن عـبد اهللا بن صــــالح العجلي، وأحـمد بن محـمد بن حنـبل، وإســـــحاق بن  

ان بن عييـنة وهو أكبر مـنه، ه الحنظلي، وســــفـي وعـبد بن حمـيد، ويحيى بن   إبراهيم ابن راهوـي

 معين، وخلق.

  أال ء اح وا  ااوي:

ـقال عـبد اهللا بن أحـمد بن حنـبل عن أبـيه: ـما رأـيت أفضــــل من حســــين الجعفي، وســــعـيد بن  

  عامر.

  .معين: ثقةوقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن 

ــه  وقال محمد بن عبد الرحمن الهروي: ما رأيت أتقن من ــين الجعفي، رأيت يف مجلسـ حسـ

 

، والطبقات الكبرى ٢/١٧٨/٣٢٢، وتهذيب التهذيب٥/١٠٧٩صادر ترجمته: تهذيب الكمال م 

، وسير أعالم ٤٩٥/ الترجمة  ٣، والجرح والتعديل ٢٥٩٢/الترجمة ٢، والتاريخ الكبير للبخاري ٦/٣٢٠

 . ٤٥١/  ١، وميزان االعتدال ٢٠١/  ١، والكاشف: ٢٨٨ ٢٩١/  ٥النبالء: 

هـ)، ط: المأمون للتراث ٢٣٣عثمان الدارمي)، ألبي زكريا يحيى بن معين (ت  تاريخ ابن معين (رواية 

١/٩٨/٢٧٢ . 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٧٥ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

وقـال يحيى بن يحيى  .أحمـد بن حنبـل، ويحيى بن معين، وخلف بن ســــالم المخرمي

وقال العجلي: ثقة، وكان يقرئ   .النيســــابوري: إن بقي أحد من األبدال فحســــين الجعفي

وكان ..الناس رأس فيه، وكان رجال صالحا لم أر رجال قط أفضل منه، وكان صحيح الكتاب

 :وقال  ،وكان الثوري إذا رآه عانقه  ،زائدة يختلف إليه إلى منزله يحدثه فكان أروى الناس عنه

تسـع عشـر ومئة. ومات قيل: إنه ولد سـنة .  ثقة عابدوقال ابن حجر:   .هذا راهب جعفي

  . ومئتين وله أربع وثمانون سنة. روى له الجماعة سنة ثالث أو أربع

 صحيح الحديث.   عابد بإجماع األئمة؛ قةث خالصة حال الراوي:

ــي ر اد  ــ   د  ،ــخرة مولى ربيعة بن مالك بن  أبو ــلمة بن أبي ص س

ة، وهو ابن أخـت  ال: مولى حميري بن كراـم ال: مولى قريش، ويـق ة من بني تميم، ويـق حنظـل

 

 .٢٥٢/ ٥٦/  ٣الجرح والتعديل:  

 . ٢/٣٥٧/٦١٦، وتهذيب التهذيب٦/٤٤٩/١٣٢٤تهذيب الكمال ينظر:  

ر: دار  هـ)، الناش٢٦١تاريخ الثقات، ألبي الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلى الكوىف (ت 

 . ١/١٢٠/٢٩٢الباز

 . ١/١٦٧/١٣٣٥تقريب التهذيب 

، ٣٩٦/ ٦، الطبقات الكبرى ٦١٦/ ٢/٣٥٧، تهذيب التهذيب٦/٤٤٩/١٣٢٤تهذيب الكمال ينظر:  

تذكرة الحفاظ، المؤلف: شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي (المتوىف: 

، سير أعالم النبالء، المؤلف : شمس ١/٢٥٥/٣٣٦لبنان-الكتب العلمية بيروتهـ)، الناشر: دار ٧٤٨

هـ)، الناشر : مؤسسة ٧٤٨الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي (المتوىف : 

 .١٧٩/ ٩، الثقات: ٩٣/ ٤، ١٦١/ ٣، ميزان االعتدال: ٩/٣٩٨/١٢٩الرسالة



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٧٦ 

 حميد الطويل.

ه حمـيد الطوـيل، وأبـيه ســــلـمة بن ديـنار،  روى عن: أيوب الســــختـياين، وـثاـبت البـناين، وـخاـل

 وآخرين.عبيد،  شام بن عروة ، ويحيى بن سعيد األنصاري، ويونس بنوه

روى عنه: آدم بن أبي إياس، وسـفيان الثوري وهو من أقرانه، وشـعبة الحجاج وهو أكبر منه، 

وعـبد اهللا بن المـبارك، وعـبد اهللا بن مســــلـمة القعنبي، وعـفان بن مســــلم، ووكيع بن الجراح،  

 .ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهم

  أال ء اح وا  ااوي:   

أحـمد بن حنـبل: حـماد بن ســــلـمة أثـبت الـناس يف حمـيد الطوـيل، ســــمع مـنه ـقديـما. ويف ـقال  

 رواية عنه، قال: حماد بن سلمة أثبت يف ثابت من معمر.

أبو الـحارث أن أـبا عـبد اهللا قـيل وـقال أبو بكر الخالل: أخبرين محـمد بن جعفر، ـقال: ـحدثـنا .

قال: ما منهما إال ثقة، وحماد بن سـلمة  له: أيما أحب إليك حماد بن زيد أو حماد بن سـلمة؟

أقدم ســــماعا من أيوب، وكتب عنه قديما يف أول أمره، وحماد بن زيد أكثر مجالســــة له فهو 

أخبرين موســــى، يعني: ابن حـمدون، ـقال: ـحدثـنا حنـبل، ـقال:   وـقال أيضــــا:. أشــــد معرـفة ـبه

ســندها الناس عنه. ســمعت أبا عبد اهللا يقول: يســند حماد بن ســلمة عن أيوب أحاديث ال ي

ــلمة؟  قال: وقال لي عفان: كان حماد بن زيد ربما قال لي يف الحديث: كيف قال حماد بن سـ

بن ســلمة جالس أيوب أوال ثم تركه بعد، ثم لزمه حماد بن زيد اقال أبو عبد اهللا: وكان حماد 

ــل بن زياد،  بعد ذلك. ــن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا الفضـ ــا: أخبرين الحسـ قال: وقال أيضـ

ســــمـعت أـبا عـبد اهللا، وقـيل ـله: حـماد بن ســــلـمة، وحـماد بن زـيد إذا اجتمـعا يف ـحدـيث أيوب 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٧٧ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

أيهما أحب إليك؟ قال: ما فيهما إال ثقة، إال أن ابن سلمة أقدم سماعا كتب عن أيوب يف أول 

ــته. ــد له معرفة ألنه كان يكثر مجالس ــى بن   أمره، وحماد بن زيد أش ــا: أخبرين موس وقال أيض

ا عـبد اهللا يقول: حمـيد الطوـيل ـخال حـماد بن  حـمدون، ا حنـبل، ـقال: ســــمـعت أـب ـقال: ـحدثـن

ــا: أخبرين محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد اهللا قال: ما  ســـلمة. وقال أيضـ

وقال أيضــا: أخبرين زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب  أحســن ما روى حماد عن حميد.

حماد بن ـسلمة أعلم الناس بحديث حميد، وأـصح حديثا. قال: وأخبرين أن أبا عبد اهللا، قال:  

ــلمة  ــمع أبا عبد اهللا يقول: حماد بن س ــع آخر أن أبا طالب حدثهم س زكريا بن يحيى يف موض

ــمع منه قديما يخالف الناس يف حديثه. ــا: أخبرين  أثبت الناس يف حميد الطويل سـ وقال أيضـ

ـبا عـبد اهللا ـقال: حمـيد يختلفون عـنه اختالـفا شــــدـيدا.  محـمد بن علي، ـقال: ـحدثـنا األثرم أن أ

ــمع منه قديما. ــلمة، س ــن حديثا عنه من حماد بن س قال يحيى بن  و  قال: وال أعلم أحدا أحس

 .سعيد: حماد بن سلمة عن زياد األعلم وقيس بن سعد ليس بذلك

 .عن يحيى بن معين: حماد بن سلمة ثقة 

يف أصـــــحاب ـثاـبت أثـبت من حـماد بن ســــلـمة .و ـقال عـباس ـقال على ابن الـمديني: لم يكن 

اـلدوري، عن يحيى بن معين حـماد بن ســــلـمة يف أول أمره وآخر أمره واـحد وـكان حـماد بن  

 .سلمة رجل صدق ومات يحيى بن سعيد يعنى القطان وهو يحدث عنه

 

 .٦٢٣/ ٣/١٤٠الجرح والتعديل  

 المصدر السابق. 

 .٤٥٤٧/ ٤/٣١٢تاريخ ابن معين (رواية الدوري)،  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٧٨ 

اد ســمعت يحيى يقول من خالف حماد بن ســلمة يف ثابت فالقول قول حم وقال عنه أيضــا:

 .  قيل له فسليمان بن مغيرة عن ثابت قال سليمان ثبت وحماد أعلم الناس بثابت

وقـال أبو بكر بن أبي خيثمـة، عن يحيى بن معين: أثبـت النـاس يف ثـابـت البنـاين حمـاد بن  

 . سلمة

ــليمان بن   ــؤاالت ابن الجنيد ليحيى: قيل ليحيى بن معين: أيما أحب إليك يف ثابت: س ويف س

ــلمة أعرف بحديث ثابت   المغيرة ــلمة؟ قال: «كالهما ثقة ثبت، وحماد بن سـ أو حماد بن سـ

 .» من سليمان، وسليمان ثقة

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبيه: حماد بن ســلمة يف ثابت، وعلي بن زيد أحب إلي   

 من همام، وهو أضــــبط الناس وأعلمهم بحديثهما، بين خطأ الناس، وهو أعلم بحديث علي

 .بن زيد من عبد الوارث

وقال عبد اهللا بن المبارك: دخلت البصــرة فما رأيت أحدا أشــبه بمســالك األول من حماد بن  

وقال شهاب بن المعمر البلخي: كان حماد بن سلمة يعد من األبدال، وعالمة األبدال   سلمة.

قد رأيت من هو    وعن عفان بن مســـلم قال:  أن ال يولد لهم، تزوج ســـبعين امرأة فلم يولد له.

أعبد من حماد بن ســلمة، ولكن ما رأيت أشــد مواظبة على الخير، وقراءة القرآن، والعمل هللا 

 

 .٤/٢٦٥/٤٢٩٩تاريخ ابن معين (رواية الدوري) 

 .٦٢٣/ ٣/١٤٠الجرح والتعديل  

المدينة  -سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين، دار النشر: مكتبة الدار  

 .١/٣١٦/١٧٢المنورة

 ٦٢٣/ ٣/١٤٠الجرح والتعديل  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٧٩ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ــلمة ــلمة: إنك تموت غدا . من حماد بن س وعن عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن س

  ،ـقال أبو ـحاتم بن حـبان: ـكان من العـباد المـجابين اـلدعوة  .ـما ـقدر أن يزـيد يف العـمل شــــيـئا

ــف من جانب حديثه واحتج بأبي بكر بن    ،وكان بن أخت حميد الطويل حميد خاله ولم ينص

عـياش يف كـتاـبه وـبابن أخي الزهري وبعـبد الرحمن بن عـبد اهللا بن ديـنار ـفإن ـكان ترـكه إـياه لـما 

ــعب ئكان يخط فإن زعم أن خطأه  نيخطؤوة ودونهما وكانوا فغيره من أقرانه مثل الثوري وشـ

ـقد كثر من تغير حفـظه فـقد ـكان ذـلك يف أبي بكر بن عـياش موجودا وأنى يبلغ أبو بكر حـماد 

بن سـلمة ولم يكن من أقران حماد مثله بالبصـرة يف الفضـل والدين والعلم والنسـك والجمع  

ــنة والقمع ألهل البدعة ــالبة يف السـ ثلبه يف أيامه إال قدري أو مبتدع ولم يكن ي ،والكتبة والصـ

وأنى يبلغ أبو بكر بن عياش   ،جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة

ــبطه ــلمة يف إتقانه أو يف جمعه أم يف علمه أم يف ضـ ــنة ،  حماد بن سـ وذكر ابن حبان أنه مات سـ

 . سبع وستين ومائة

وتغير حفظـه  ،ثقـه عـابـد أثبـت النـاس يف ثـابـتوذكر الحـافظ ابن حجر يف التقريـب: أنـه   

   .بأخرة

 

 .٦/٢٥٠حلية األولياء وطبقات األصفياء،  

دارمي، الثقات، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، ال 

 .٧٤٣٤/ ٦/٢١٦هـ)، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ٣٥٤البُستي (المتوىف: 

، تقريب ١٤ /٣/١١تهذيب التهذيب ، ٧/٢٥٣/١٤٨٢ينظر لكل ما تقدم يف ترجمته: تهذيب الكمال 

/  ٣دار صادر، وتاريخ البخاري الكبير: ٢٨٢/  ٧، الطبقات الكبرى البن سعد: ١٤٩٩/ ١/١٧٨التهذيب

، ٢٥١/  ١، والكاشف: ٢٠٣ - ٢٠٢، وتذكرة الحفاظ: ٦٢٣/ ٣/١٤٠، والجرح والتعديل ٢٣/٨٩



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٨٠ 

بعد هذه الترجمة التي اسـتفضـت فيها بذكر أكبر قدر من أقوال أئمة  خالصــة حال الراوي:   

 الجرح والتعديل يف الراوي ألتمكن من معرفة حقيقة حاله؛ أسـتطيع أن أقول  حماد بن سـلمة

، وإذا اختلف فيـها مع غيره ـكان ـحديـثه البـناين ـثاـبتروايـته عن أثـبت الـناس يف وهو ثـقة ـعاـبد، 

محفوـظا وـكان األخر شــــاذا مردودا، وـكذـلك روايـته عن ـخاـله حمـيد الطوـيل كـما ذـهب إلـيه 

   .جهابذة علم الرجال

 الحمصي.، أبو عمر، ويقال: أبو عمرو، ب  ن اّ اْزّي -٧

روى عن: إـسماعيل بن عياش، وبقية بن الوليد، وأخيه ـسليم بن عثمان، ووكيع بن الجراح،   

 وغيرهم.

 روى عنه: البخاري، والنسائي بواسطة، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاين، وآخرون.

  أال ء اح وا  ااوي:  

م ــِ َثنِي الخطاب بْن ُعثَْماَن الفوزي، وكان  قال َأبُو بَْكرِ بْن َأبي الدنيا، َعِن الَْقاس ــم: َحدَّ بْن هاش

 .وقال: ربما أخطأ"الثقات". وذكره ابن حبان يف كتاب  يعد من األبدال.

 

 ٢٦٢/    ١لذهب:  ، وشذرات ا٤٥٦  -  ٤٤٤/    ٧، وسير أعالم النبالء:  ٢٢٥١/ الترجمة    ١وميزان االعتدال:  

 وغيره مما تقدم ذكره يف الهامش. 

 .٤/٢٨٠نسبة إلى َفْوُز: بالفتح ثم السكون، وآخره زاي: من قرى حمص. معجم البلدان 

 .٢٦٨/١٦٩٨/ ٨تهذيب الكمال  

 .٣١٧١/ ٨/٢٣٢الثقات  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٨١ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 .و وقال الدارقطني: ثقة

  .وقال الحافظ ابن حجر: ثقة عابد

  .ه ٢٢٠ - ٢١١الوفاة: 

ـــــــة حـال الراوي:  قول ابن حـبان: ربـما أخـطأ، فال ـتأثير ـله؛ ـفإـنه ال ؛ وأـما عن ثـقة ـعاـبد خالصــــ

  يسلم من الخطأ البسيط بشر.

  

  .ا  م، أ  ا ، طس  -٨

 ، وغيرهم.وسفيان بن عيينة، والوليد بن مسلم  روى عن: إسماعيل بن عياش،

 ، وآخرون.وأبو حاتم  ،والدارمي ،روى عنه: أبو داود

  ء اح وا  ااوي:أال    

وقال أبو بكر األثرم: ســــمعت أبا عبد اهللا،  . أحمد: أبو توبه لم يكن به بأس، كان يجيئني  قال

 .وـقال أبو ـحاتم: ثـقة صــــدوق حـجه  .علـيه وـقال: ال أعلم إال خيراوذكر أـبا توـبه، ـفأثنى

 

اَرُقطْنِّي يف رجال٤/١٨٤/٢٨٠لسان الميزان   الحديث  ، وموسوعة أقوال أبي الحسن الدَّ

 . ١١٨٠/ ١/٢٤١وعلله،

، ٣/١٤٦/٢٨٠، وينظر: تهذيب التهذيب١٧٢٣ /١/١٩٣تقريب التهذيب 

 . ١٣٩٣/ ١/٣٧٣والكاشف

 ٥/٣٠٧/١١٢بشار:-تاريخ اسالم، ت 

 .٤/٢٨. معجم البلدانمدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبالد الروم َطَرُسوُس: 

 .٢١٠٥/ ٣/٤٧٠الجرح والتعديل  

 المصدر السابق.  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٨٢ 

ــدوق. ــيبة : ثقة صـ ــمعت أبا داود يقول: كان : وقال أبو عبيد األجري وقال يعقوب بن شـ سـ

  يحفظ الطوال يجئ بها، ورأيته يمـشي حافيا، وعلى رأـسه طويله، وكان يقال: إنه من األبدال.

ثـقة  وـقال اـلذهبي:وـقال يعقوب بن ســــفـيان: ال ـبأس ـبه، ـمات ســـــنة إـحدى وأربعين ومئتين. 

  .وروى له الباقون سوى الترمذي .حديثه يف الصحيحين ه،٢٤١حافظ من االبدال مات 

 .ثقة حجة عابد وقال الحافظ ابن حجر:

   ثقة عابد. خالصة حال الراوي: 

القرشي التيمي، أبو عقيل المدين، سكن ...زة     ا    زة

 مصر.

روى عن: ســـعيد بن المســـيب، وعبد اهللا بن الزبير، وعبد اهللا بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، 

 وآخرين.

 روى عنه: حيوة بن شريح، وعبد اهللا بن لهيعة، والليث بن سعد، وآخرون.

  أال ء اح وا  ااوي:   

ة ، جـده من أصــــحـاب  ه: ثـق ل، عن أبـي ــالح بن أحمـد بن حنـب ال صــ ه ـق النبي صــــلى اهللا علـي

 .  وسلم

 

 ، ١/٣٩٢/١٥٤١الكاشف 

 . ٤٧٢/  ٢، وتذكرة الحفاظ: ١٠/٦٥٣، وسير أعالم النبالء: ٩/١٠٣/١٨٧٢تهذيب الكمال 

 .١٩٠٢/ ١/٢٠٧تقريب التهذيب 

 .٢٧٨٦/ ٣/٦١٥الجرح والتعديل  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٨٣ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 وكذلك قال النسائي: ثقة.

 .وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث، ال بأس به

 وقال عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي: زعموا أنه كان من األبدال.

   وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة.

ال أبو حـاتم ه أم الاأدرك  :وـق ال ابن أبي حـاتم ؟بن عمر وال أدري ســــمع مـن ت ألبي  :وـق قـل

ويخـطأ علـيه وهو ممن  يخطئ :وـقال ابن حـبان يف الثـقات   .ال ـبأس ـبه :ـقال ؟يحتج بـحديـثه

ه  ال: لم نقف لـهذا الرجـل على خطـأ. اســــتخير اهللا فـي ب، فـق ه ابن حجر يف التـهذـي . وتعقـب

ــماعه من  . وقال ابن  عليه ففي البخاري ما يدل ؛بن عمر ال وجه لهاوتوقف أبي حاتم يف سـ

 . حجر: ثقة عابد

ــنة خمس وثالثين ــرين ومئة، ويقال س ــبع وعش ــنة س ــكندرية س روى له الجماعة .  تويف باإلس

 .سوى مسلم

   ثقة عابد. خالصة حال الراوي: 

 

 المصدر السابق. 

 المصدر السابق. 

 . ٨٠٣٦/ ٦/٤٤٤الثقات 

 ٦٤٣/ ٣/٣٤١تهذيب التهذيب 

 .٢٠٤٠/ ١/٢١٧تقريب التهذيب 

 . ١٤٧/  ٦، وسير أعالم النبالء: ٩/٣٩٩/٢٠٠٨ينظر: تهذيب الكمال 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٨٤ 

١٠-  ما وة، ا د، واز أ  دمولى َعبد اهللاِ بْن عياش بْن َأبي ربيعة   ز

 المخزومي.

افع بن جبير  د بن كـعب القرظي، وـن اـلك، وُعَمر بن عـبد العزيز، وُمَحـمَّ َرَوى َعن: أنس بْن ـم

 بن مطعم، وغيرهم.

ــى بن عقبة،  ــحاق ، وموسـ د بن إسـ ــامة بن زيد الليثي، ومالك بن أنس، وُمَحمَّ َرَوى َعنه: أسـ

 وآخرون. 

  أال ء اح وا  ااوي:  

، وـقال ـماـلك: ـكان ـكان ـعاـبدا زاـهدا  :وـقال ،وذكره ابن حـبان يف الثـقات .ثـقة :ـقال النســــائي

وـقال عمر بن عـبد العزيز يكرـمه. وـقال أيضــــا: ـكان رجال ـعاـبدا معتزال ال يزال يكون وـحده. 

: وقال ابن عبد البر كان أحد الفضــالء العباد الثقات، لم يكن يف عصــره أفضــل منه. ابن حجر

ومائة، قال: وكان من وذكر أبو القاـسم الجوهري يف ـسند الموطأ أنه تويف ـسنة خمس وثالثين 

 ويقال أنه كان من األبدال.  ،أفضل أهل زمانه

 وقال الحافظ يف التقريب: ثقة عابد.

 .روى له مسلم، والتِّْرِمِذّي، وابْن ماجه

   : ثقة عابد.خالصة حال الراوي

 

 . ٤/٢٥٤/٢٧٨٠الثقات البن  حبان 

 / ١/٢١٩التهذيب، تقريب ٦٨٤/ ٣/٣٦٧، تهذيب التهذيب٩/٤٦٥/٢٠٤٤تهذيب الكمالينظر:  

 .٤٥٦/  ٥، وسير أعالم النبالء: ٢٤٦٠/ت  ٣، والجرح والتعديل: ٣٠٥/ ٥، الطبقات الكبرى٢٠٧٦



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٨٥ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 وهو ابن أبي حفص الثقفي، الطائفي.،   ا  ر -١١

ــائب بن  ــعة، روى عن: أبيه السـ ــعصـ ــفيان الثوري وهو من أقرانه، ونوح بن صـ ــار، وسـ يسـ

 وغيرهم.

كيع بن الجراح،  وو روى عنه: ـسفيان بن عيينة، وـشعيب بن حرب، وعبد الرحمن بن مهدي،

 .آخرونو

  أال ء اح وا  ااوي:  

 .قال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين: ثقة

ال  ك ـق دارقطني.وكـذـل ه اـل أس ـب ال أبو داود: ال ـب أس، وـق ه ـب ــائي: ليس ـب ال النســ ال ، وـق وـق

ان دي عن ســــفـي ة: الحمـي ه دمـع ده من . ـكان ال تكـاد تجف ـل ا نـع ب بن حرب كـن ال شــــعـي وـق

 .وقال ابن حجر: ثقة عابد .. وقال الذهبي: ثقة بكاء راهب األبدال، وقال ثقة

 . أبو داود والنسائي وابن ماجهمات سنة إحدى وسبعين ومائة.  روى له 

.عابد ثقةخالصة حال الراوي:  

 

 .٣/٤٠/١٢٢الجرح والتعديل  

 .٤/٣٦/٥٥تهذيب الكمال، والتهذيب 

 . ١/٤١٧/١٨٩٣الكاشف 

 .٢٣١٦/ ١/٢٣٦تقريب التهذيب 

، الطبقات ٣٦/٥٥التهذيب/ ٤، وتهذيب١٠/٤٥٨/٢٢٨٠ينظر: تهذيب الكمال تهذيب الكمال 

 .٥٢١/  ٥الكبرى: 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٨٦ 

ـ ا  ن  أ ن  ،  د الهاللي، وأبو محمـد ك بن يزـي د المـل واســــمـه عـب

 .البغدادي األدمي الخراز

روى عن: إســـماعيل بن علية، وإســـماعيل بن عياش، ومالك بن أنس، والوليد بن مســـلم، 

 .آخرينو

عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، وأبو شعيب عبد اهللا بن الحسن الحراين، وأبو وروى عنه: مسلم، 

من   القاســــم عبد اهللا بن محمد البغوي، وأبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكريم الرازي ، وآخرون

 .األئمة األعالم

  أال ء اح وا  ااوي:  

وقال علي بن الحســين بن الجنيد،  . ه بأس، أعرفه قديمافقال: ما ب ،حمد بن حنبله  ســئل عن

زرعــة، وعلي بن الحســــين بن   يعن يحيى بن معين، وأبو عن يحيى بن معين: صـــــدوق.

زاد صـالح بن محمد: مأمون، ، : ثقة، قالواقطني الجنيد، وصـالح بن محمد البغدادي، والدار

 وكان يقال: إنه من األبدال.

حنبل، وأبو شــعيب الحراين: حدثنا عبد اهللا بن عون الخراز، وكان وقال عبد اهللا بن أحمد بن 

 وكان من األبدال.، وقال أبو القاسم البغوي: كان من خيار عباد اهللا من الثقات.

ة اثنتين وثالثين ومئتين.. ثـقة ـعاـبدوـقال ابن حجر:  ة إـحدى وثالثين  ـمات ســـــن ، وقـيل: ســـــن

 .وروى له النسائي

 

، تاريخ ٥/١٣١/٦٠٦ترجمته واألقوال التي وردت يف توثيقة: تنظر يف: الجرح والتعديل  

تقريب التهذيب ، ٦٠١/ ٥/٣٤٩، تهذيب التهذيب ١٥/٤٠٢/٣٤٧٠، تهذيب الكمال ١٠/٣٥بغداد:

١/٣١٧/٣٥٢٠ . 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٨٧ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

  عابد. خالصة حال الراوي: ثقة 

ـــ ا ا اََْوزّي -١٣ أحد األئمة األعالم وحفاظ ،   ا  ارك  وا

 اِإلْسالم.  

روى عن: حميد الطويل، ويحيى بن ـسعيد األنـصاري، واألعمش، وهـشام بن عروة، وـسفيان 

 األنصاري، وخلق.الثوري، وسفيان بن عيينة، وشعبة، واألوزاعي، ومالك، ويحيى بن سعيد 

وعنه: ســفيان الثوري، وســفيان بن عيينة، وهما من شــيوخه ، وأبو داود الطيالســي، وعبد اهللا   

بن وـهب المصــــري، وعـبد اهللا بن يزـيد المقرئ، وعـبد الرحمن بن مـهدي، وعـبد الرزاق بن  

ــحاق بن راهويه، ويحيى بن معين، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي  ــيل بن عياض، وإس همام، وفض

 شيبة، وخلق كثير. 

  أال ء اح وا  ااوي:  

قال عـبد الرحمن بن مـهدي: األئـمة أربـعة: ســــفـيان الثوري، ومالك بن أنس، وحـماد بن زيد، 

 . وابن المبارك

وقال ابْن ُعيَيْنَة: نظرت فِي أمر الصــحابة فما رأيت لهم فضــال عن ابْن الُْمبَاَرك إال بصــحبتهم  

ــلم وغزوهم معه ــلى اهللا عليه وس د النَّبِّي ص َحاق بْن ُمَحمَّ ــْ . َوَقال َأبُو َحاتِم الرازي، عن إِس

ْفيَان بْن ُعيَيْنَة، فَقاَل: رحمه اهللا، لقد َكاَن فقيها  ــُ بْن إِبَْراِهيَم الَْمْرَوِزّي: نعي ابْن الُْمبَاَرك إِلَى سـ

 

 .١٠/١٦٠، وتاريخ بغداد ٨٣٨/الترجمة ٥الجرح والتعديل  

 . ١٠/١٦٠تاريخ بغداد  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٨٨ 

َوَقال َعبْد الرحمن بْن مهدي: ما رأت عيناي مثل .  عالما عابدا زاهدا ـسخيا ـشجاعا ـشاعرا

ــعبة، وال أعقل من مالك  ــفا من ش ــد تقش أربعة: ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، وال أش

اَرك د بْن محرز الهروي َعِن  .بْن أنس، وال أنصــــح لألمـة من َعبـد اهللاِ بْن الُْمبـَ ال َأْحمـَ َوقـَ

حاب ابْن الُْمبَاَرك...فقالوا: تعالوا َحتَّى نعد خصال الحسن بْن ِعيَسى: اجتمع جماعة من أص

ــة،  ــة، واألدب، واـلـنـحو، واـلـلغ ــاـلوا: ـجـمع اـلـعـلم، واـلـفق اَرك ـمن أـبواب اـلـخـير، ـفق ــَ ب ابـْن الـْمـُ

والشــعر، والفصــاحة، والزهد والورع، واإلنصــاف، وقيام الليل، والعبادة، والحج، والغزو، 

ــدة فِي بدنه، ــية، والشـ ــجاعة، والفروسـ وترك الكالم فِي ما ال يعنيه، وقلة الخالف َعَلى  والشـ

َوَقال العباس بْن مصــــعب: جمع َعبد اهللاِ بْن الُْمبَاَرك الَْحِديث، والفقة، والعربية،  أصــــحابه.

،  وأيام الناس، والشــــجاعة، والتجارة، والســــخاء، والمحبة عند الفرق. وِريُّ َوَقال َعباس الدُّ

َوَقال إِبَْراِهيم    .يت أحدا يحدث هللا إال ـستة نفر، منهم ابْن الُْمبَاَركَعْن يحيى بْن َمِعين، ما رأ

ــتثبتا ثقة، وَكاَن  ــا مس بْن َعبد اهللاِ بْن الجنيد، َعْن يحيي بن َمِعين: َكاَن َعبد اهللاِ بن المبارك كيس

ــحيح الَْحِديث ــقيق، َعن أب   .عالما صـ ــن بْن شـ د بْن علي بْن الحسـ يه: َكاَن ابْن  َوَقال ُمَحمَّ

الُْمبـَاَرك إَِذا َكاَن وقت الحج، اجتمع إلـيه إخوانه من أهل مرو، فيقولون: نصــــحـبك َيا أبا َعبـْد 

ــندوق، ويقفل عليها، ُثمَّ  ْحَمِن، فيقول لهم: هاتوا نفقاتكم. فيأخذ نفقاتهم فيجعلها فِي ص الرَّ

 

 .٣٨٣/ الترجمة ٥الجرح والتعديل:  

 . ١٠/١٦١تاريخ بغداد  

 المصدر السابق. 

 .١٦٤/  ١٠تاريخ بغداد  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٨٩ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

يطعمهم أطيــب الطعــام، يكتري لهم ويخرجهم من مرو الى بغــداد، وال يزال ينفق عليهم و

ــلوا إِلَى مدينة  ــن زي، وأكمل مروءة، َحتَّى يص وأطيب الحلواء، ُثمَّ يخرجهم من بغداد بأحس

لََّم، فإذا صـاروا إِلَى المدينة قال لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك  لَّى اهللاُ َعَليِْه وسـَ الرسـول صـَ

ــتري لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول: كذا، ُثمَّ ي ــلوا إِلَى أن تشـ خرجهم إِلَى مكة، فإذا وصـ

مكة، وقضـــوا حجهم، قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشـــتري لهم من متاع مكة؟ 

ــيروا  ــتري لهم، ُثمَّ يخرجهم من مكة، فال يزال ينفق عليهم إِلَى أن يص فيقول: كذا وكذا، فيش

َن بعد ثالثة أيام صـــنع لهم إِلَى مرو، فإذا صـــاروا إِلَى مرو جصـــص أبوابهم ودورهم، فإذا َكا

وليمة وكسـاهم، فإذا أكلوا وـشربوا، دعا بالصـندوق ففتحه، ودفع إِلَى كل رجل منهم صـرته، 

 بعد أن كتب عليها اسمه.

وـقال ابن حجر يف التـهذـيب: ـقال الـحاكم: هو إـمام عصــــره يف اآلـفاق، وأوالهم ـبذـلك علـما 

ــخاء. وقال ابن جريج: ما رأيت عرا ــجاعة وس ــح منه. وقال أبو وهب: مر وزهدا وش قيا أفص

ــره وأنا أنظر. وقال  ــألك أن تدعو لي. فدعا، فرد اهللا عليه بصـ عبد اهللا برجل أعمى، فقال: أسـ

ــالح،  ــى: كان مجاب الدعوة. وقال العجلي: ثقة ثبت يف الحديث رجل صـ ــن بن عيسـ الحسـ

ا للعلم. وـقال ابن حـبان يف الثـقات :ـكان فـيه خصــــال لم تجتمع يف أـحد من أـهل  وـكان ـجامـع

ــاد: ابن المـبارك اإلـمام المتفق علـيه  ا، وـقال الخليلي يف اإلرشــ العلم يف زـماـنه يف األرض كلـه

،  ، وله من الكرامات ما ال تحـصىكان يحج ـسنة، ويغزو ـسنة، ومات يف طريق الغزو بهيت

 

وخيرات واسعة. معجم بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق األنبار ذات نخل كثير  

 .٥/٤٢١البلدان



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٩٠ 

المبارك فاتهمه على يقال إنه من األبدال. وقال األســـود بن ســـالم: إذا رأيت الرجل يغمز بن 

. وقال النـسائي: ال نعلم يف عصـره ابن المبارك أجل من ابن المبارك أعلى منه، وال اإلـسالم

د بْن سعد: مات سنة إحدى وثمانين ومئة، وله أجمع لكل خصلة محمودة منه . َوَقال ُمَحمَّ

ثيرة، وصــنف ثالث وســتون ســنة، ولد ســنة ثماين عشــرة ومئة، وطلب العلم، وروى رواية ك

ــعر فِي  ــنوفه، حملها عنه قوم، وكتبها الناس عنهم، َوَقال الش كتبا كثيرة فِي أبواب العلم. وص

الزـهد والـحث َعَلى الجـهاد، وـقدم العراق والحـجاز والشــــام ومصــــر واليمن، وســــمع علما 

روى  ، اومناقبه وفضــــائله كثيرة جد  .كثيرا، وَكاَن ثقة، مأمونا، إماما، حجة، كثير الَْحِديث

 .له الجماعة

رجل صـــالح،  ثقة، مأمون، إمام، حجة، وكان جامعا للعلم، وذهب  خالصـــــــة حال الراوي:

النسائي وغيره إلى أنه لم يكن يف عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك أعلى منه، وال أجمع 

 لكل خصلة محمودة منه.

 

 

 .٥/٣٨٧تهذيب التهذيب  

 المصدر السابق. 

 .٣٧٢/  ٧الطبقات الكبرى  

، واإلرشاد يف معرفة علماء ٥/٣٨٧، وتهذيب التهذيب  ١٦/٥/٣٥٢٠تهذيب الكمال  مصادر ترجمته:      

الحديث، المؤلف: أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبد اهللا بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني (المتوىف: 

 ٧طبقات ابن سعد   ،٣٥٧٠/  ١/٣٢٠  التهذيب  وتقريب  ،٣/٨٨٨الرياض  –هـ)، الناشر: مكتبة الرشد  ٤٤٦

، وتاريخ  ٧/  ٧، والثقات البن حبان: ٨٣٨/ الترجمة  ٥رح والتعديل ، ، والج٥٢٠، ٣٧٢ /

 . ٨/٣٣٦، وسير أعالم النبالء١٦٢/  ٨، وحلية االولياء ١٠/١٥٢بغداد



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٩١ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

١٤- َِْا   ا   ، ،موالهم أبو زيد المروزي، ثم البصري، سكن البصرة

فنـسب إليهم. روى عن: ـسليمان األعمش، وـسهيل بن أبي صـالح،  وقيل: نزل يف القـسامل

وعبد اهللا بن دينار، ويحيى بن ـسعيد األنصـاري، وأبي إـسحاق الهمداين، وغيرهم. روى عنه: 

 و عامر العقدي، وآخرون.عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن إسحاق السيلحيني، وأب

  أال ء اح وا  ااوي:   

 .  قال يحيى بن معين: ثقة

 .وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ثقة

 قال أبو عامر العقدي: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، وكان من العابدين.

 األبدال.وقال يحيى بن إسحاق: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، وكان من 

 .ربما أوهم فأفحشوقال ابن حبان: 

قلت: هذه الكلمة صــادقة الوقوع  وعقب الذهبي بقوله:  قال العقيلي: يف حديثه بعض الوهم.

على مثل مالك وشــعبة، ثم ســاق العقيلي له حديث� واحدا محفوظا قد خالفه فيه من هو دونه 

 

َقَساِمُل: بالفتح: قبيلة من اليمن ثم من األزد يقال لهم القساملة لهم خطة بالبصرة تعرف بقسامل هي  

 .٤/٣٤٦معجم البلدان. ئ دجلةاآلن عامرة آهلة بين عظم البلد وشاط

تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن معين بن عون، الناشر: دار  

 . ٥/٣٩٥/١٨٣١، الجرح والتعديل ١/١٨٤/٦٦٦ دمشق، –المأمون للتراث 

 .٥/٣٩٥/١٨٣١الجرح والتعديل  

 . ٣/٣٣١الثقات 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٩٢ 

  ..ثقة عابد يعد من االبدال وقال يف الكاشف: وقال الذهبي: .يف الحفظ

   .ثقة عابد ربما وهم وقال ابن حجر:

 .اعة سوى ابن ماجةروى له الجم مات سنة سبع وستين ومئة.

 ثقة عابد.  خالصة حال الراوي:

١٥- رـ ـ اَِّْ ا   ـ ـــ   ِـ ا ـ َ ِد الرحمن المـدين، نزيـل ، َأبُو َعبـْ

 البصرة.

َرَوى َعن: حماد بن زيد، وحماد بن ســلمة، وشــعبة بن الحجاج، وفضــيل بْن عياض، ومالك 

 بن َأَنس، وأبيه مسلمة بن قعنب، ووكيع بن الجراح، وخلق.

ــلم، وَأبُو َداُوَد، وعبد بْن حميد، وَأبُو ُزْرَعة ُعبَيد اهللاِ بْن عبد الكريم   َرَوى َعنه: البخاري، ومس

اتِ  د بْن إدريس الرازي، وآخرون وـحدث عـنه عـبد اهللا بن داود الخريبي  الرازي، وَأبُو ـحَ م ُمَحمـَّ

وهو أكبر منه. قال عبد اهللا بن داود الخريبي: حدثني القعنبي عن مالك، وهو واهللا عندي خير 

 من مالك.

  أال ء اح وا  ااوي:

اـلك بْن أَ  اضــــال، قرأ َعَلى ـم اـبدا ـف اَن ـع ال ابن ســـــعد: كـَ ه.ـق د بْن َعـبد اهللاِ   َنس كتـب ال َأْحـمَ َوقـَ

العجلي: بصـــري، ثقة، رجل صـــالح، قرأ مالك بْن َأَنس عليه نصـــف الموطأ ، وقرأ ُهَو َعَلى 

اقي. ك النصــــف الـب ه. مـاـل ت عن أحـد أجـل فِي عيني مـن ة: مـا كتـب ال َأبُو ُزْرعـَ د  َوـقَ ال َعبـْ َوـقَ

 

 .٥١٣٠/ ٢/٦٣١ميزان االعتدال  

 .٣٤١٠/ ١/٦٥٨الكاشف 

 .٤١٢٢ /١/٣٥٩تقريب التهذيب 

 .٦٨٣/ ٦/٣٥٦، تهذيب التهذيب١٨/٢٠٢/٣٤٧٣ينظر: تهذيب الكمال  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٩٣ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ه: ثـقة، حـج  اتِم َعن أبـي ْحَمِن بْن َأبي ـحَ ا: قـلُت ألبي: الَْقْعنَبِّي أـحب إلـيك يف  ة.الرَّ ــً ال َأْيضــ َوقـَ

إســماعيل بْن َأبي أويس؟ قال: الَْقْعنَبِّي أحب إلي، لم أر أخشــع منه. وقال َيْحيَى    الموطأ أو"

ا رأـيت رجال يـحدث هللا، إال وكيـعا والقعنبي. د بْن َعـبد اهللاِ الزهيري،  بْن َمِعين: ـم ال ُمَحـمَّ َوقـَ

ا أـبا َعـبد اهللا، ـقدم ابن قعـنب. ـقال: َعِن الحنيني اَل: ـي : كـنا عـند ـماـلك بْن َأَنس، فـجاء رـجل، َفقـَ

ــير  متى؟ فقرب قدومه، َفَقاَل مالك: قوموا بنا إِلَى خير أهل األرض. ــفة الذهبي يف السـ ووصـ

باإلمام، الثبت، القدوة، شـــيخ اإلســـالم، وذكر عن عمرو بن علي الفالس قوله: كان القعنبي  

لدعوة، وعن محمد بن عبد الوهاب الفراء، قال: سـمعتهم بالبصـرة يقولون: عبد اهللا  مجاب ا

بن مـسلمة من األبدال. وقال إـسماعيل القاـضي: كان القعنبي من المجتهدين يف العبادة. وقال 

  ابن حجر يف التقرـيب: ثـقة ـعاـبد ـكان ابن معين وابن الـمديني ال يـقدـمان علـيه يف الموـطأ أـحدا.

 .ى وعشرين َأْو عشرين ومئتينمات سنة إحد

 إمام، ثقة، ثبت، عابد. خالصة حال الراوي:

١٦- .يَوزْا َْا َِْ ُأ ،ُِْ ُ ِا َُْ  

اِق، َوَيِزْيَد بِن هارون، ووه زَّ َث َعْن: النَّْضرِ بِن ُشَميٍْل، َوَعبِْد الرَّ  بن َجرِْيرٍ، وآخرين. بَحدَّ

دٍ  َميـَْدِع، َوَعبـَْداُن بُن ُمَحمـَّ يـُْل بُن الســــَّ
َرائِ ، َوإِســــْ ائِيُّ ، َوالنَّســــَ ِذيُّ ، َوالتِّْرمـِ اِريُّ َث َعنـُْه: البـُخَ دَّ   ـحَ

، َوَطائَِفٌة.  الَمْرَوِزيُّ

  

  

 

 ٧، طبقات ابن سعد:  ٣٦٢٠/  ١/٣٢٣، تقريب٦/٣١/٥٢، تهذيب١٦/١٣٦/٣٥٧١تهذيب الكمال  

  ٨، والثقات البن حبان: ٨٣٩/ت  ٥والجرح والتعديل:  ٢٥٦ / ٣، وسؤاالت اآلجري البي داود: ٣٠٢ /

 . ٣٠٢٠/ت ٢، والكاشف: ٢٥٧/٦٨/  ١٠، وسير أعالم النبالء: ٣٥٣ /



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٩٤ 

  أال ء اح وا  ااوي:

: ثَِقٌة  د بْن ُيوُسَف الفربري:   ."الثقات"وذكره ابُن ِحبَّان يف كتاب    .َوَقاَل النََّسائِيُّ َوَقال ُمَحمَّ

َثنَا َعبد اهللاِ بْن  د بْن إِْسَماِعيَل َيُقول: َحدَّ سمعت بعض أصحابنا َيُقول: سمعت أبا َعبد اهللاِ ُمَحمَّ

 َيْحيَى بَن بَْدٍر الُقَرِشيَّ َيُقْوُل: َقاَل َيْعُقْوُب بُن إِْسَحاَق بِن َمْحُمْودٍ: َسِمْعُت  منير، ولم أر مثله.

الَةِ، َيُكْون ِبِفَربْر الَةِ يروَنُه فِي َمْسِجِد َكاَن َعبُْد اهللاِ بُن منيرٍ َقبَْل الصَّ ، َفإَِذا َكاَن َوْقُت الصَّ

ُه َيْمِشي َعَلى الَماِء. َفِقيَْل لَُه فِي َذلَِك، آُمل َفَقاَل: َأَما المِشُي َعَلى الَماِء ، َفَكاُنوا َيُقْولُْوَن: إِنَّ

َتِي النَّْهرِ، َحتَّى َيْعبُُر اِإلْنَساُن. َقاَل: َوَكاَن إَِذا َقاَم ِمَن  َفالَ َأْدِري، َولَكِن إَِذا َأَراَد اهللاُ َجَمَع َحافَّ

يَِّة َمَع َقْوٍم ِمْن َأْصَحابِِه، َيْجَمُع َشيْئ� مِ  ، َيبِيُْعُه فِي   ثَْل األُْشنَانِ الَمْجلِِس َخَرَج إِلَى البَرِّ
َوَغيْرهِ

ْوِق  َفَخَرَج َيْوم� َمَع َأْصَحابِِه َفإَِذا ُهَو بِاَألسِد َرابٌض، َفَقاَل ألَْصَحابِِه: قُِفوا،  ،َويعيُش ِمنْهُ  السُّ

َم ُهَو إِلَى اَألسِد، َفالَ ندِري َما َقاَل لَُه، َفَقاَم األَسُد، َفَذَهَب. ئَِل اْبُن َراْهَوْيه: َأيدُخل َوُس  َوتقدَّ

ُجُل المَفاَزَة بَِغيْرِ َزادٍ؟ يَْل: َكاَن ابُْن منيرٍ ُيَعدُّ ِمَن   َقاَل: إِْن َكاَن ِمثَْل َعبِْد اهللاِ بِن ُمنِيْرٍ، َفنََعْم. الرَّ
َوقِ

 ُة.ووصفه الذهبي يف السير باِإلَماُم، الُقْدَوُة الَولِيُّ الَحاِفُظ الُحجَّ  األَْبَداِل.

ُتُوفَِّي فِي َسنَِة إِْحَدى َوأَْربَِعيَْن َوماَئتَيِْن، وقيل َسنََة َثالٍَث   وقال ابن حجر يف التقريب: ثقة عابد.

 . َوَأْربَِعيْنَ 

 ثقة عابد. خالصة حال الراوي:

 

 . ٣٥٩٣ /١٦/١٧٨تهذيب الكمال 

َربُْر: بكسر أوله وقد فتحه بعضهم، وثانيه مفتوح ثم باء موحدة ساكنة، وراء: بليدة بين جيحون  
فِ

 .٤/٢٤٥دانوبخارى. معجم البل

آُمُل: بضم الميم والالم: اسم أكبر مدينة بطبرستان يف السهل، ألن طبرستان سهل وجبل. معجم  

 .١/٥٧البلدان

ينبت فِي األَرض الرملية يْستَْعمل ُهَو َأو رماده فِي غسل  َشَجُر ُيَقاُل لَُه الَحْرض،  َوُهَو ِمَن الَْحْمِض ، 

 .١/١٩، المعجم الوسيط١٨/٢٨٧، تاج العروس ٧/١٣٥َواْألَْيِدي. ينظر لسان العربالثِّيَاب 

، ٣٥٩٣ /١٦/١٧٨تهذيب الكمال، ١٢١ /٣١٧-١٢/٣١٦مصادر ترجمته: سير أعالم النبالء  

، ٣٦٤١/ ١/٣٢٥، تقريب التهذيب٧٩ /٦/٤٣تهذيب التهذيب ١٣٨٤٧ /٨/٣٥٥الثقات البن حبان 

 .١٨١/  ٥، الجرح والتعديل ٢١٣، ٢١٢/  ٥التاريخ الكبير 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٩٥ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ـَّْي(  -١٧ ا ا   ا ي(١َـ يقال: و أبو نصــر التمار الدقيقي.  )،٢)، ا

عـبد المـلك بن عـبد العزيز بن عـبد المـلك بن ذكوان بن يزـيد بن محـمد بن عبـيد اهللا. ويـقال: 

ــر بن الحارث الحايف. ــوي ِبَفْتح النُّون     عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث ابن أخي بشـ النســـــــ

َبة ِإَىل نســـا ســـْ
ني َوِيف آخرَها َواو َهِذه النِّ ِ

،  ٣/٣٠٨اللباب يف �ذيب األنســـاب. َها نســـويَفمنهْم من يْنســـب ِإلَيْـ  ،َوالســـّ

  .١٣/٩٥وينظر األنساب للسمعاين

روى عن: أبان بن يزيد العطار، وبقية بن الوليد، وحماد بن زيد، وحماد بن ســلمة، وشــريك 

 .وآخرينبن عبد اهللا، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، ومالك بن أنس، والمعاىف بن عمران، 

ــم عبد  ــلم، وأبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، وأحمد بن منيع البغوي، وأبو القاس روى عنه: مس

د البغوي، وأبو زرعـة عبيـد اهللا بن عبـد الكريم الرازي، وأبو حـاتم محمـد بن  اهللا بن محـم 

 إدريس الرازي، وجماعة.

  أال ء اح وا  ااوي:  

. وقال أبو  زاد أبو حاتم: وكان يعد من األبدال  .قال أبو حاتم، وأبو داود، والنـسائي: ثقة

 

الْقشيرِي بَِضم الَْقاف َوفتح الشين َوُسُكون الْيَاء تحتَها نقطتان َوفِي آخرَها َراء َهِذه النِّْسبَة ِإلَى ُقَشيْر بن 

، ١٠/٤٢٤َقبيَلة َكبِيَرة ينْسب إِلَْيَها كثير من الْعلَماء. األنساب للسمعاين  َكْعب بن ربيَعة بن َعامر بن صعصعة

واللباب يف تهذيب األنساب، المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 

 .٣/٣٨  بيروت –هـ)، الناشر: دار صادر ٦٣٠الواحد الشيباين الجزري، عز الدين ابن األثير (المتوىف: 

ين َوفِي آخرَها َواو َهِذه النِّْسبَة إِلَى نسا (مدينة بخراسان، والنسبة الصحيحة إليها    النسوي بَِفتْح النُّون َوالسِّ

، واألنساب ٣/٣٠٨اللباب يف تهذيب األنساب)، ينظر: ٥/٢٨٢معجم البلدان –نسائّي، وقيل نسوّي أيضا 

 .١٣/٩٥للسمعاين

 . ١٠/٤٢١تاريخ بغداد 

 .١٦٨٩/ ٥/٣٥٨والتعديل الجرح  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٩٦ 

ال يرى الكتابة عن أبي نصـر التمار وال يحيى بن معين وال زرعة الرازي: كان أحمد بن حنبل 

 . أحد ممن امتحن فأجاب

وقال أبو الحســن الميموين: صــح عندي أنه يعني: أحمد بن حنبل لم يحضــر أبا نصــر التمار 

. وذكره ابن حبــان يف كتــاب حين مــات فحســــبــت أن ذلــك لمــا كــان أجــاب يف المحنــة

وتجر يف  ..: أبو نصـر التمار من أبناء خراسـان من أهل نسـا،. وقال محمد بن سـعدالثقات

التمر وغيره، وكان ثقة فاضـال خيرا ورعا، وتويف ببغداد يوم الثالثاء أول يوم من المحرم سـنة 

.وقال وهو يومئذ ابن إحدى وتســعين ســنة، وكان بصــره قد ذهب ،ثمان وعشــرين ومئتين

 .ى له مسلم والنسائيورو .: ثقة عابد"التقريب"ابن حجر يف 

 : ثقة عابد.خالصة حال الراوي 

ْوخ  َْـَ  ْا ِْـَ ُ ِا ُْـَُ، أـحد  ،  أَبُو زُْرعَـَة الرَّاِزيُّ، حمُـَدُِّث الرَّيِّ

 .األئمة المشهورين، واألعالم المذكورين، والجوالين المكثرين، والحفاظ المتقنين

 

 .٤٢١/  ١٠تاريخ بغداد 

 .٤٢١/  ١٠تاريخ بغداد 

 . ٧/٣٩٠الثقات 

 .٣٤٠/  ٧الطبقات الكبرى  

 .٤١٩٤/ ١/٣٦٣تقريب التهذيب 

 .٥٧١/  ١٠، وسير أعالم النبالء: ٧٥٩/ ٦/٤٠٦، تهذيب١٨/٣٥٤/٣٥٤٠ينظر: تهذيب الكمال )  ٦(

ينظر: تاريخ بغداد، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت مصادر الترجمة وما ورد فيها من أقوال:   

هـ)، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر:  ٤٦٣بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوىف: 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٩٧ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

الِح العجلي، وأبي بَْكر َعبد اهللا   َرَوى َعن: َأْحَمد بن حنبل، وَأْحَمد بن ُيوُنس، وعبد اهللا بن صـَ

د بْن َأبي َشيْبَة، وعبد اهللا بن مسلمة القعنبي، وقتيبة بن َسِعيد، وخلق كتير.  بن ُمَحمَّ

ائي، وابن ـماـجه، وَأبُو يَ  ــَ ِذّي، والنَّســ لِم، والتِّْرمـِ ه: ُمســــْ د بن علي بن المثنى َرَوى َعـن ْعَلى َأْحـمَ

الموصــلي، وإســحاق بن موســى األَْنصــاِرّي وُهَو من شــيوخه، وعبد اهللا بن َأْحَمد بْن حنبل، 

د بْن إدريس  د البرذعي، وأبو ـحاتم ُمَحـمَّ اتِم الرازي، وعلي بْن َأْحـمَ وعـبد الرحمن بْن َأبي ـحَ

  .ن إِْسَحاق اإلسفراييني، وخلقالرازي وُهَو من أقرانه، وَأبُو عوانة َيْعُقوب بْ 

َر َوالِعَراِق   ــْ اِم َوِمصـ ــَّ أَْن َوُهَو َحَدٌث، َواْرَتَحَل إِلَى الِحَجاِز َوالشـ ــَّ قال الذهبي: َوَطَلَب َهَذا الشـ

 .َوالَجِزْيَرةِ َوُخَراَساَن، َوَكتََب َما الَ ُيْوَصُف َكثَْرةً 

  أال ء اح وا  ااوي:   

اَل  ٍل، قـَ َد بَن َحنْبـَ الََس َأْحمـَ � ُمْكثِرًا ... جـَ افِظـ� ُمتِْقـن �، حـَ يـّ
انِ � َربـَّ اـم اَن إـِمَ ُب: كـَ يـْ

 َأبُو بَْكرٍ الَخطِ

 . َوَذاَكَرهُ 

ا َوَرَد َعَليْنَا َأبُو ُزْرَعَة، َنَزَل ِعنَْدَنا، َفَقاَل لِي َأبِي: َيا بُنَي!اوَقاَل َعبْد اهللاِ  َقِد اْعتَْضُت  بن َأْحَمد: لَمَّ

 

 الكمال  وتهذيب  ،١٥٤٣  الترجمة/    ٥:  والتعديل   والجرح  ،٥٤٢٢/  ١٢/٣٣بيروت  –دار الغرب اإلسالمي  

، وتهذيب التهذيب:  ٤٠٧/  ٨: حبان ابن وثقات ،٤٨/ ٦٥/  ١٣: النبالء اعالم وسير ،٣٦٦٠/ ١٩/٨٩

٣٤ - ٣٠/  ٧. 

 .٦٧/٤٨/ ١٣سير أعالم النبالء 

/ ٦٥/  ١٣، وسير اعالم النبالء: ٣٦٦٠/ ١٩/٨٩، وتهذيب الكمال ٥٤٢٢/ ١٢/٣٣تاريخ بغداد،  

 .٣٤ – ٣٠/  ٧، وتهذيب التهذيب: ٤٨



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٩٨ 

يِْخ  يْبََة: َما َرَأْيُت َأْحَفَظ ِمْن َأبِي ُزْرَعَة .  بِنََوافِلِي ُمَذاكَرَة َهَذا الشــــَّ وعن   .َوَقاَل ابُْن َأبِي شــــَ

اَغانِي، قال: َأبُو ُزْرَعَة ُيَشبَُّه بِأَْحَمَد بِن َحنْبٍَل  َد بن إِْسَحاَق الصَّ َوَقاَل َعلِيُّ بُن الُحَسيِْن   .ُمَحمَّ

َة، ا ِمْن َأبِي ُزْرعـَ ا َوُمنَْقطَِعـهَ نـَِدـهَ الـِِك بِن َأَنٍس، ُمســــْ ِث مـَ ِديـْ دًا َأْعَلَم بـِحَ ُت َأـحَ ا َرَأيـْ  بِن الُجنَيـِْد: مـَ

ائِرِ الُعُلْوِم ، ولكن بخاـصة حديث مالك  ئَِل َأبِي َعْن َأبِي و.  َوَكَذلَِك ـسَ َقاَل ابُْن َأبِي َحاتٍِم: ـسُ

ِمْعُت َعبَْد اهللاِ بَن َأْحَمَد بَن   .ُزْرَعَة، َفَقاَل: إَِمامٌ  ــَ َحاَق الَقطَّاُن: سـ ــْ ِد بِن إِسـ َقاَل ُعَمُر بُن ُمَحمَّ

ِمْعُت َأبِ  َحاَق بِن َراْهَوْيه، َوالَ َأْحَفُظ ِمْن َحنْبٍَل، ســَ َر َأَحٌد َأْفَقُه ِمْن إِســْ ي، َيُقْوُل: َما َجاَوَز الِجســْ

 .َأبِي ُزْرَعَة 

ِمْعنَا بِِذْكرِ َأَحٍد فِي الِحْفِظ، إِالَّ َكاَن وقال   ، َيُقْوُل: َما سـَ لِيَّ ِمْعُت َأبَا َيْعَلى الَمْوصـِ : سـَ ابُْن َعِديٍّ

ُمُه أَ  ــْ ِمِه، َوَكاَن َقْد اسـ ــْ اَهَدَتُه َكاَنْت َأْعظََم ِمِن اسـ ــَ ، َفإِنَّ ُمشـ اِزيَّ  ْكبََر ِمْن ُرْؤَيتِِه، إِالَّ َأبَا ُزْرَعَة الرَّ

تََّة آالَِف َحِدْيٍث  ــِ َط س ــِ يْرِ، َكتَبْنَا بَانتَِخابِِه بَِواس
ــِ يُْوِخ َوالتَّْفس ــُّ . وقال َجَمَع ِحْفَظ األَبَْواِب َوالش

ـحَ  َة لَيَْس لـَُه أصــــل.إِســــْ ُه َأبُو ُزْرعـَ ِديـٍْث الَ َيْعرِفـُ لُّ ـحَ ه: كـُ اتٍِم: و   اق بن َراْهَويـْ اَل ابُْن َأبِي ـحَ قـَ

اتٍِم  َة، ُهَو َوَأبُو ـحَ ـع� ِمْن َأبِي ُزْرعـَ ا َرَأيـُْت َأْكثََر َتَواضــــُ ُت ُيْوُنَس بَن َعبـِْد األَْعَلى َيُقْوُل: مـَ ِمعـْ ســــَ

 

 المصادر السابقة.  

 المصادر السابقة.  

 المصادر السابقة.  

 ، والمصادر السابقة.٣٢٦/  ٥ا لجرح والتعديل: 

 المصدر السابق.  

 . ٥٤٢٢/ ١٢/٣٣تاريخ بغداد،  

 المصدر السابق. 

 المصدر السابق. 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٩٩ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ان ــَ ي،   .إَِماَما ُخَراسـ ــِ ٍد الَقْزِوْينِيَّ الَقاضـ ِمْعُت َعبَْد اهللاِ بَن ُمَحمَّ ــَ : سـ ُف الَميَاَنِجيُّ ــُ َوَقاَل ُيْوسـ

َذا؟ فَ  ُه: َمْن ـهَ َل لـَ َة. َفِقيـْ َثنِي َأبُو ُزْرعـَ دَّ اَل: ـحَ ا ُيْوُنُس بُن َعبـِْد األَْعَلى َيْوـم�، َفقـَ َثنـَ دَّ اَل: َيُقْوُل: ـحَ قـَ

ْنيَاإِنَّ َأبَا ُزْرَعَة َأْشهَ  ْنيَا ِمَن الدُّ  .ُر فِي الدُّ

لُِمْوَن بَِخيْرٍ َما َأبَْقى اهللاُ لَُهم ِمثَْل َأبِي ُزْرَعَة، ُيَعلُِّم النَّاَس  ــْ د بن َيْحيَى: الَ َيَزاُل الُمسـ ، وعن ُمَحمَّ

َة، ُيَعلُِّم ا ُل َأبِي ُزْرعـَ ا ِمثـْ يْـهَ
يَتُْرَك األَْرَض إِالَّ َوفِ

اَن اهللاُ لِ ا كـَ ا َجِهُلوهُ َومـَ اتٍِم لنـَّاَس مـَ . وـقال َأبُو ـحَ

َثنِي َأبُو ُزْرَعَة ُعبَيُْد اهللاِ، َوَما َخلََّف بَْعَدُه ِمثَْلُه، ِعْلم� َوَفْهم� َوِصيَاَنًة َوِحْذق ، َحدَّ اِزيُّ �، َوَهَذا  الرَّ

رِِق َوالَمْغرِِب َمنْ  ــْ يِْه، َوالَ َأْعَلُم ِمَن الَمش
أَْن ِمثَْلهُ  َما الَ ُيْرَتاُب فِ ــَّ ابُْن  وقال  .  َكاَن َيْفَهُم َهَذا الش

ِمْعُت َأبَا َحاتٍِم َيُقْوُل: َأْزَهُد َمْن َرَأْيُت َأْربََعٌة: آَدُم بُن َأبِ  ْفَواَن، ـسَ َم بَن ـصَ ِمْعُت الَقاـسِ : ـسَ ي َعِديٍّ

، اِزيُّ َة الرَّ ُد، َوَأبُو ُزْرعـَ اهـِ ٍد الزَّ ابـُِت بُن ُمَحـمَّ اٍس، وثـَ َة َوَذَكَر آَخرَ  إِيـَ : َأبُو ُزْرعـَ ائِيُّ ــَ اَل النَّســ . قـَ

 . َراِزيٌّ ثَِقةٌ 

اَل: َيا بُنَي! َقْد َكاَن الِحْفُظ ِعنـَْدَنا، ُثمَّ  اَظ، َفقـَ ًة الُحفـَّ َد قال: َذاَكْرُت َأبِي لَيْلـَ  وعن َعبـَْد اهللاِ بن َأْحمـَ

بَ  اَن، إِلَى َهُؤالَِء الشــَّ َل إِلَى ُخَراســَ ،   اِب األَْربََعِة.َتَحوَّ ازيُّ ُقْلُت: َمْن ُهم؟ َقاَل: َأبُو ُزْرَعَة َذاَك الرَّ

 ، َماِعيَْل َذاَك البَُخاِريُّ ُد بُن إِسـْ ُن      َوُمَحمَّ ، َوالَحسـَ َمْرَقنِْديُّ ْحَمِن َذاَك السـَّ َوَعبُْد اهللاِ بُن َعبِْد الرَّ

. ُقْلُت: َيا َأبَه فَ  َجاٍع َذاَك البَْلِخيُّ ــُ ا بُن شـ َرُدُهم، َوَأمَّ ــْ ا َأبُو ُزْرَعَة؛ َفأَسـ َمْن َأْحَفُظ َهُؤالَِء؟ َقاَل: َأمَّ

ُد اهللاِ  ا َعبـْ أَْعَرُفُهم، َوَأـمَّ ؛ فـَ اِريُّ اِرِميَّ -البـُخَ أَْجَمُعُهم -َيْعنِي: اـلدَّ اع؛ فـَ ـجَ ا ابُْن شــــُ أَتقنُهم، َوَأـمَّ ؛ فـَ

 

 .١٣/٧١، وسير أعالم النبالء٣٢٥/  ٥، و٣٣٤المصدر السابق، ومقدمة الجرح والتعديل:  

 .١٣/٧٤سير أعالم النبالء 

 ، والمصادر السابقة. ١٣/٧٤لنبالء، وسير أعالم ا٣٢٥/  ٥، و: ٣٢٨ - ٣٢٧مقدمة الجرح والتعديل:  

 ، والمصادر السابقة. ١٣/٧٥, وسير أعالم النبالء٥٤٢٢/ ١٢/٣٣تاريخ بغداد،  

 .١٣/٧٥تهذيب الكمال، وسير أعالم النبالء 

 المصادر السابقة.  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٠ 

ْحَمِن بُن َأبِي َح لألَبَْواِب  نَِّة . وقال َعبُْد الرَّ ــُّ أَلُْت َأبِي َوَأبَا ُزْرَعَة َعْن َمَذاِهِب َأْهِل السـ ــَ اتٍِم: سـ

اِر، َفَكاَن ِمْن َمْذَهبِِهم: َأنَّ اهللاَ َعلَ  ــَ ْيِن، َفَقاالَ: َأْدَرْكنَا الُعَلَماَء فِي َجِميِْع األَْمصـ ْوِل الدِّ ــُ ى فِي ُأصـ

ُه،  َف َنْفـسَ ِه بَائٌِن ِمْن َخْلِقِه، َكَما َوصـَ
يٍء ِعْلم�َعْرـشِ وقال الذهبي:    .بِالَ َكيٍْف، َأَحاَط بُِكلِّ ـشِ

ُدوْ  ِدَم َحـمْ ا قـَ اَل: لَـمَّ ، قـَ ِويُّ ُد بُن َعلِيِّ بِن الَهيْثَِم الَفســــَ ا ُمَحـمَّ َثنـَ دَّ : ـحَ انِيُّ ِن البُنـَ اَل َأبُو الَحســــَ ُن قـَ

َل، ِث، َدـخَ ِديـْ ِة الـحَ ابـَ َة، لِكِتـَ اَن  البَْرَذِعيُّ َعَلى َأبِي ُزْرعـَ َفَرَأى فِي َداِرهِ َأَوانَِي َوُفُرشــــ� َكثِيَْرًة، َوكـَ

طِّ بِْركَـ  ُه َعَلى شــــَ أَنـَّ يـِْل، َرَأى كـَ اَن ِمَن اللَّ ا كـَ اَل: َفَهمَّ َأْن َيْرِجَع َوالَ َيْكـتب، َفَلمـَّ ِه، قـَ ٍة، َذلـَِك ألَِخيـْ

ْخٍص فِي الَماِء، َفَقاَل: َأْنَت الَِّذي َزِهْدَت   فِي َأبِي ُزْرَعَة؟ َأَما َعلِْمَت َأنَّ َأْحَمَد بَن  َوَرَأى ظِلَّ شــَ

ةَ  ا ُزْرعـَ ُه َأبـَ انـَ َدَل اهللاُ َمكـَ اَت َأبـْ ا مـَ َداِل، َفَلمـَّ اَن ِمَن األَبـْ ٍل كـَ اب  .َحنْبـَ ان يف كـت ال ابن حـب َوقـَ

ا يف الحـدـيث مع اـلدين والورع  "الثـقات" ة اـلدنـي ان وســــتين وـكان أـحد أئـم ة ثـم : ـمات ســـــن

ـقال اـلذهبي: ُيْعِجبُنِي َكثِيْرًا و  .ة على الحفظ والـمذاكرة وترك اـلدنـيا وـما فـيه الـناسوالمواظـب 

ِه َأبِي حـَ  ِه الَوَرُع َوالَمْخبََرُة، بِِخالَِف َرفِيْقـِ ِل، َيبِيُْن َعَليـْ ِديـْ َة فِي الَجْرِح َوالتَّعـْ اتٍِم، َكالََم َأبِي ُزْرعـَ

اٌح  ُه َجرَّ إِنـَّ اِزيُّ    . إـمام ـحافظ ثـقة مشــــهوروـقال الـحافظ يف التقرـيب:   .فـَ َة الرَّ ُتُوفَِّي َأبُو ُزْرعـَ

نَ  نَِة ماَئتَيِْن، وقيل ُتُوفَِّي ـسَ تِّيَْن َوماَئتَيِْن، َوَمْولُِدُه َكاَن فِي ـسَ نَِة َأْربٍَع َوـسِ تِّيَْن فِي آِخرِ َيْوٍم ِمْن ـسَ َة ـسِ

إمام،  خالصـــــة حال الراوي:  . رجح الذهبي: القول األولَوماَئتَيِْن، وقيل ثمان وســتين. و

 ، مشهور.حافظ، ثقة

 

 ، والمصادر السابقة. ١٢/٣٣تاريخ بغداد 

 .١٣/٨٤سير أعالم النبالء 

 .١٣/٨١، سير أعالم النبالء١٢/٣٣بغدادتاريخ 

 . ٨/٤٠٧/١٤١٢٤الثقات  

 .١٣/٨٤سير أعالم النبالء  

 . ١/٣٧٣/٤٣١٦تقريب التهذيب 

 .١٣/٧٨سير أعالم النبالء 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٠١ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 .و ا أ ،ر اد      ن  

وعبد اهللا بن لهيعة، والليث بن ســــعد، ومعاوية بن ســــالم،   روى عن: إســــماعيل بن عياش،

 وغيرهم.

ه: ان بن ســــعـيد اـلدارمي، ونعيم بن حـماد المروزي، عـبد الوـهاب بن نجـدة،  روى عـن وعثـم

 آخرون.و

  أال ء اح وا  ااوي:   

. وقال عـبد الوهاب بن نـجدة: كان .وكذلك قال يحيى بن معينقال أحـمد بن حنـبل: ثـقة

ان يف الثـقات يـقال: هو من األـبدال. :  "التقرـيب"ابن حجر يف  الـحافظ وـقال  .ذكره ابن حـب

خالصـة حال .  روى له أبو داود، والنـسائي، وابن ماجه،  تـسع ومئتين ـسنة  مات  .ثقة عابد

 ثقة عابد.  الراوي:

٢٠- ا   م  ن   أ   ،أبو الحسن الرازي اإلسفذين . 

ــدي، ومحمـد بن   ة بن الحجـاج، وقيس بن الربيع األســ ان الثوري، وشــــعـب روى عن: ســــفـي

 

 .٨٣٥/ ٦/١٥٢الجرح والتعديل  

 المصدر السابق. 

 .٤٤٩/  ٨الثقات  

 .٤٤٧٢/ ١/٣٨٣تقريب التهذيب 

 .١٢/٣٠٨، وسير أعالم النبالء١١٨/    ٧،  وتهذيب التهذيب:  ١٩/٣٧٧/٣٨١٥هذيب الكمالينظر: ت  

إِْسَفْذُن: بالكسر ثم السكون، وفتح الفاء، وسكون الذال المعجمة، ونون: من قرى الَري، معجم  

 .١/١٧٧البلدان



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٢ 

 .آخرينإسحاق بن يسار، ومعاوية بن يحيى الصديف، وهمام بن يحيى، و

روى عنه: إسحاق بن بشر البزار الرازي، وعبد اهللا بن الوليد بن مهران الرازي، وعبد الرحمن  

ومحمد بن عبيد الهمذاين، ونوح بن أنس المقرئ،  بن صالح، وابنه عمر بن علي بن أبي بكر،

 وآخرون.

  أال ء اح وا  ااوي:  

. وقال "الثقات"كره ابن حبان يف كتاب ذ  .قال أبو حاتم: صـــدوق، ثقة من الصـــالحين

ــفيان عن مخلد بن مالك: حدثنا علي بن أبي بكر الرازي الثقة المأمون. ــن بن سـ وقال  الحسـ

أحمد بن عدي: أخبرنا علي بن ســفيان، قال: حدثنا مخلد بن مالك الجمال، قال: حدثنا  أبو

ـقال أبو أحـمد: ولعلي بن أبي بكر   .علي بن أبي بكر الرازي، وـما رأـيت أورع مـنه إال وكيـعا

ــتقيمة، وال أعرف له غير هذا الحديث الواحد الذي ذكرته،  وذكر حديثا -أحاديث كثيرة مسـ

وـقال: وال أدري الخـطأ من علي بن أبي بكر أو أخـطأ محـمد بن ، -خـطأ يف ســـــندهواـحدا فـيه 

ه د الهمـذاين الراوي عـن دال.  .عبـي ال: علي بن أبي بكر من األـب ه ـق   وحكي عن أبي زرعـة أـن

 .روى له الترمذي، وابن ماجه .وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ وكان عابدا

 

 .٩٦٦/ ٦الجرح والتعديل  

 .٤٦١/ ٨الثقات  

 .١٣٤١/ ٦/٣١٠الكامل البن عدي  

 .٦/٣١١المصدر السابق  

 . ١/٣٩٨/٤٦٩٥تقريب التهذيب 

    .٢/٣٦/٣٨٨٥، الكاشف٢٨٨-٧/٢٨٧، تهذيب التهذيب٤٠٣١ينظر: تهذيب الكمال ت 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٣ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ئمة، وأما عن الحديث المروي عنه وفيه خطأ يف سـنده؛ ثقة؛ وثقه األ خالصـــة حال الراوي:

ه، فال يضــــعف الراوي  ه أم من الراوي عـن ان الخطـأ مـن ه ال يعرف إن ـك د ذكر ابن عـدي أـن فـق

 بالظن.

٢١-  ِمَا   ش    ،.أبو الحسن الحمصي البكاء   

ه:   ث بن ســـــعد، وغيرهم. وعـن ابعي، وعفير بن مـعدان، واللـي ان الـت روى عن: حريز بن عثـم

البـخاري، وروى ـله األربـعة بواســـــطة أحـمد بن حنـبل، ومحـمد بن يحيى اـلذهلي، ويحيى بن  

 معين، وأبو زرعة الرازي ، وآخرون.

  أال ء اح وا  ااوي:  

 وذكره بن حـبان يف الثـقات وـقال:  ال اـلدارقطني: ثـقة حـجة.ـقال العجلي، والنســــائي: ثـقة. وـق 

وقال الذهبي يف السـير: قال عبد الصـمد بن ـسعيد القاضـي: حدثنا ـسليمان بن عبد   كان متقنا.

الحمـيد البهراين، ـقال: وـجه الـمأمون إلى أـهل حمص ليـقدموا علـيه دمشــــق، ـفاخـتاروا أربـعة: 

ش، وخالد بن خلي، فأدخل خالد، فقيل: ما تقول يحيى بن صالح، وأبا اليمان، وعلي بن عيا

ال: رجـل من  يف أبي اليمـان؟ اش؟ ـق ال: فمـا تقول يف علي بن عـي ا. ـق ا، وعـالمـن ال: شــــيخـن ـق

 .األبدال، إذا نزلت بنا نازلة، سألناه، فدعا اهللا، فيكفها، وإذا استسقى لنا، سقينا

 

م َوفتح الَْهاء َوفِي آخرَها النُّون   َهِذه النِّْسبَة إِلَى ألهان بن َمالك أخي  -اْألَلَْهانِي بَِفتْح اْأللف َوُسُكون الالَّ

 . ١/٨٣. اللباب يف تهذيب األنسابَهمَدان بن َمالك

 

/ ٢، والكاشف٨/٤١٠/١٦٢٠، وسير أعالم النبالء ٦/١٩٩/١٠٩٣ينظر: الجرح والتعديل  

 .٣٦٨/٥٩٧/ ٧، وتهذيب التهذيب ٤٥/٤٠١١



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٤ 

  .ومائتين وقال ابن حجر يف التقريب: ثقة ثبت، مات سنة تسع عشرة  

  ثقة عابد. خالصة حال الراوي:

٢٢- ا   وَْ ، .أَبُو َعْبد ا�َِّ الكويف   

َليْمـان األعمش، وعـاصــــم بْن َأبي النجود، وعكرمـة مولى ابن عبـاس، وأبي  َرَوى َعن: ســــُ

 إسحاق السبيعي، وغيرهم.

ِعيد بن الصــلت الكويف قاضــي شــيراز،  وســفيان الثوري، ومصــعب بن ســالم،  َرَوى َعنه: ســَ

  وآخرون.

  أال ء اح وا  ااوي:  

ة، وأبو ـحاتم: ثـقةوـقال أحـمد بْن حنـبل،  ة: ـمأمون.   .يحيى بْن َمِعين، وأبو ُزْرعـَ زاد َأبُو ُزْرعـَ

يتبرك به، وكان : ثقة من كبار الكوفيين متَعبْد، وكان ســفيان يأتيه يســلم عليه َوَقال العجلي

 يبيع المالء.

 : كان من ثقات أهل الكوفة ومتقنيهم، وعباد أهل بلده وقرائهم.َوَقال ابْن حبان

ســـــنة ســــت وأربعين وـماـئة، ووثقه   -أي وـفاـته-وـقال ابن حجر يف التـهذـيب: أرـخه بعضــــهم

 

 .٤٧٧٩ /١/٤١٤تقريب التهذيب 

م ألف َياء مثناة من تحتَها َهِذه النِّْسبَة إِلَى المالءة الَّتِي تستتر بَها النَِّساء،   وَهِذه الُْمَالئي بَِضم الِْميم َوبعد الالَّ

 . ٣/٢٧٧ب يف تهذيب األنساب، كما ورد يف ترجمة الراوي. ينظر اللباالنِّْسبَة إِلَى بيعَها

 .١٤٠٦/ الترجمة ٢٥٥/ ٦الجرح والتعديل: 

 . ١٢٨١ /١/٣٦٨الثقات للعجلي 

 .٢٢١/  ٧الثقات البن حبان   



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٥ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

عن عبد   ويف صـحيح مسـلم ،يعقوب بن سـفيان والترمذي وابن خراش وابن نمير وغيرهم

ه ان الثوري إذا ذكر عمرو بن قيس أثنى علـي ال  .الرزاق ـك ان من ثقـات أهـل : بن عـدياوـق ـك

وقال الحافظ يف التقريب:     .وقال أبو زكريا: يقال: إنه كان من األبدال  .العلم وأفاضلهم

 .، والباقون"األدب"روى له البخاري يف  ثقة متقن عابد.

 متقن عابد. تقة خالصة حال الراوي:

٢٣- َََْ يا ا أ  اا  ، أبو خالد الكويف األعور.  

 . وجماعةروى عن: خالد الحذاء، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد األنصاري، 

ــم بن ســـالم، وابن ابنه محمد بن عبد الواحد،   ــريج بن يونس، وأبو عبيد القاسـ روى عنه: سـ

 وآخرون.

  أال ء اح وا  ااوي:  

  . قال أحمد بن حنبل: ما أرى به بأسا

 

باب التوقيت يف المسح على الخفين، يف التعليق على حديث  - ٢٤صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب 

 .٢٧٦رقم 

 .٥/٤٨٢الكامل البن عدي  

 . ١٠/٢٤٩اكمال تهذيب الكمال 

  / ١/٤٢٦تقريب التهذيب، ١٤٦ / ٨/٩٢تهذيب التهذيب، ٤٤٣٦ /٢٢/٢٠٠تهذيب الكمالينظر:   

، إكمال تهذيب الكمال يف أسماء الرجال، المؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد اهللا البكجري المصري ٥١٠٠

 ٦، وسير أعالم النبالء: ٤١٧٢ /١٠/٢٤٩هـ)، ٧٦٢عالء الدين (المتوىف: الحكري الحنفي، أبو عبد اهللا، 

 .٦٤٢٧/ الترجمة  ٣، وميزان االعتدال: ٢٥٠ /

 .٢٢٤٢ /٦/٤٠١الجرح والتعديل  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٦ 

 . وقال يحي بن معين: ثقة

 .وقال أبو زرعة: ال بأس به

 .وقال أبو حاتم: ثقة ليس به بأس

وقال أبو داود، عن محـمد بن عيســــى ابن الطـباع: كـنا نقول أنه من األبدال قـبل أن نســــمع أن 

ــة، فقال: هو ابن عبد  األبدال من الموالي. ــألت أبا داود عن عنبسـ وقال أبو عبيد اآلجري: سـ

  الواحد ليس به بأس.

 . الثقات"وذكره ابن حبان يف كتاب 

 .: ثقة عابد"التقريب". وقال ابن حجر يف 

  .وروى له أبو داود، ستشهد له البخاري بحديث واحدقال المزي: ا

  ثقة عابد. الراوي:خالصة حال 

٢٤-  ِِْا ِْ  ِدَُْْ  ضَِ ُ َُْ.أبو علي الزاهد ،  

  وكتب الحديث بالكوفة وتحول إلى مكة فسكنها ومات بها.  ولد بسمرقند ونشأ بأَبِيَوْرُد:

 

 . ٦٦٧٧/ ١٤/٢٢٠، تاريخ بغداد٢٢٤٢ /٦/٤٠١الجرح والتعديل  

 .٢٢٤٢ /٦/٤٠١الجرح والتعديل  

 المصدر السابق. 

 .١٠١١١/ ٢٨٨/  ٧الثقات  

 .٥٢٠٧ /١/٤٣٣تقريب التهذيب 

 .٢٨٩/ ٨/١٦١، تهذيب التهذيب٢٢/٤١٩/٤٥٣٧ينظر: تهذيب الكمال  

 .١/٨٦مدينة بخراسان بين سرخس ونسا. معجم البلدان،  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٧ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ســفيان الثوري، وســليمان األعمش، وســليمان التيمي، وعبيد اهللا  و روى عن: حميد الطويل،

 وآخرين.بن عمر، ويحيى بن سعيد األنصاري، 

روى عنه: بشـر بن الحارث الحايف، وسـفيان الثوري وهو من شـيوخه، وسـفيان بن عيينة وهو 

ــري،اعبد اهللا و من أقرانه، بن   وعبد الرحمن بن المبارك ومات قبله، وعبد اهللا بن وهب المص

ــافعي، ــري الحافظ، وعبد الرزاق ابن همام، ومحمد بن إدريس الشـ ــان البصـ  مهدي بن حسـ

 وآخرون. ويحيى بن سعيد القطان،

  أال ء اح وا  ااوي:   

  .وقال سفيان بن عيينة يقول: فضيل ثقة

ــالح ولم يكن بحـافظ ال عـبد الرحمن بن مـهدي: فضـــــيل بن عـياض رجـل صــ وـقال  .وـق

 .العجلي: كويف، ثقة، متعبد، رجل صالح، سكن مكة

وقال الدارقطني:    .وقال النســائي: ثقة مأمون، رجل صــالح  .وقال أبو حاتم: صــدوق .

 .ثقة

وـلد بخراســــان بكورة أبيورد وـقدم الكوـفة وهو كبير فســــمع الـحدـيث من : بن ســـــعدا وـقال

 

 .٤١٦ /٧/٧٣الجرح والتعديل  

 المصدر السابق. 

 ط دار الباز. .١٣٥٧/ ١/٣٨٤للعجلي الثقات 

 .٤١٦ /٧/٧٣الجرح والتعديل  

 .٢٣/٢٨١/٤٧٦٣تهذيب الكمال 

 المصدر السابق. 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٨ 

ــور بن المعتمر وغيره. ثم تعبد وانتقل إ لى مكة فنزلها إلى أن مات بها يف أول ســنة ســبع منص

 .وكان ثقة ثبتا فاضال عابدا ورعا كثير الحديث ،وثمانين ومائة يف خالفة هارون

وـقال أبو وـهب محـمد بن مزاحم المروزي: ســــمـعت عـبد اهللا بن المـبارك يقول: رأـيت أعـبد 

الـناس. ـفأـما أعـبد الـناس فعـبد الـناس، ورأـيت أورع الـناس، ورأـيت أعلم الـناس، ورأـيت أفـقه 

العزيز بن أبي رواد، وأما أورع الناس فالفضـيل بن عياض، وأما أعلم الناس فسـفيان الثوري،  

 .وأما أفقه الناس فأبو حنيفة، ثم قال: ما رأيت يف الفقه مثله

ــأ بالكوفة وبها  الثقات، وقال:وذكره ابن حبان يف   ــمرقند وترعرع بأبيورد ونشـ  كان مولده بسـ

ثم انتقل إلى مكة وأقام بها مجاورا للبيت الحرام مع الجهد الشــــديد والورع   ،كتب الحديث

الدائم والخوف الوافر والبكاء الكثير والتخلي بالوحدة ورفض الناس وما عليه أـسباب الدنيا  

وقال أبو بكر .  إلى أن توىف بها ســـنة ســـبع وثمانين ومائة وقبره مشـــهور يزار قد زرته مرارا

ما بقي يف الحجاز أحد  د الرحمن بن عفان: ـسمعت ابن المبارك يقول ألبي مريم القاـضي:عب

 .من األبدال إال فضيل بن عياض، وابنه علي، وعلي مقدم يف الخوف

اهد، شــيخ الحرم وأحد االثبات، مجمع على ثقته وجاللته، وال عبرة بما وقال الذهبي عنه: ز

َة بْن الَْعالء يقول: ترـكت ـحدـيث فضـــــيل بن ارواه أحـمد  بن أبي خيثـمة، ـقال: ســــمـعت ُقطْبـَ

 

 .١٦٤٨/ ٦/٤٣الطبقات الكبرى  

 .٢٣/٢٨١/٤٧٦٣تهذيب الكمال 

 . ٧/٣١٥/١٠٢٤٠الثقات  

 ط: الرسالة. ٨/٤٢٥سير أعالم النبالء 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٩ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ــي اهللا عنه.عياض، أل فمن قطبة! وما قطبة وقال:    نه روى أحاديث أذرى فيها على عثمان رض

ل رحمه اهللا ما ســمع فكان ماذا؟ فالفضــيل من مشــايخ روى الفضــي حتى يجرح، وهو هالك.

 .اإلسالم والسالم

 .   وقال ابن حجر يف التهذيب: ولم يلتفت أحد إلى قطبة يف هذا

  .وقال يف التقريب: ثقة عابد إمام

  .روى له الجماعة سوى ابن ماجه

  خالصة حال الراوي: ثقة، إمام، عابد.

   ا.ا  أ ،ا  

 روى عن: إسرائيل بن يونس، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وغيرهم.

روى عنه: بشــــر بن الحارث الحايف، ومحمد بن عبد اهللا بن عمار الموصــــلي ، وهشــــام بن   

 بهرام.

  أال ء اح وا  ااوي:

 .خيراُسئل أحمد بن حنبل عنه، فقال: ما علمت إال 

 

 .٦٧٦٨ /٣/٣٦١ميزان االعتدال  

 .٥٤٠/ ٨/٢٩٤تهذيب التهذيب 

 .٥٤٣١ /١/٤٤٨ تقريب التهذيب 

 ٢٣/٢٨١/٤٧٦٣تهذيب الكمال 

 .٧٠٣/ ٧/١٢٣الجرح والتعديل 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣١٠ 

 .وقال أبو حاتم: صالح، وهو ثقة

ــاحب  ــل "وقال أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس األزدي ص ــال، "تاريخ الموص :كان فاض

ورعا، حســـنا، من المعدودين يف أصـــحاب ســـفيان، رحل يف طلب العلم إلى اآلفاق، وكتب 

ة. وـك  ــاميين والمواصـــــل ا عمن لحق من الحجـازيين والبصــــريين والكوفيين والشــ ان ـحافـظ

  .للحديث، متفقها

وعن بشــــر بن الحارث، قال: كان يقال: إن قاســــما من األبدال، وعنه قال: لقيت المعاىف بن  

 .عمران فقلت له يف قاسم الجرمي فقال: اذهبوا فاسمعوا منه فإنه األمين المأمون

 .وقال ابن حجر: ثقة عابد

 . . روى له النسائيوتويف سنة ثالث وتسعين ومئة، وقيل سنة أربع

  خالصة حال الراوي: ثقة عابد.

اش ا أ   ي، أا   .  

، ومخلد بن  روى عن: أحمد بن عمران بن سـلمة بن عجالن، ومحمد بن محصـن العكاشـي

 وغيرهم.يزيد الحراين، والمعاىف بن عمران الموصلي، 

 

 المصدر السابق. 

 . ٦٢٠ /٨/٣٤١تهذيب التهذيب، ٢٣/٤٦٠/٤٨٣٥تهذيب الكمال 

 .٦٢٠ /٨/٣٤١تهذيب التهذيب

 . ٥٥٠٥/ ١/٤٥٢تقريب التهذيب

 .٦٢٠ /٨/٣٤١تهذيب التهذيب، ٢٣/٤٦٠/٤٨٣٥ينظر: تهذيب الكمال 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١١ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ه د الصــــمـد بن أبي خـداشا روى عـن د اهللا بن عـب ه عـب ار  ،بن أخـي د اهللا بن عـم ومحمـد بن عـب

 .وغيرهم ،ومحمد بن مسلم بن وارة ،وعلي بن حرب، الموصلي

  أال ء اح وا  ااوي:   

 . صالح، كل شيء ُيروى عن أبي هاشم حديثانقال العجلي : ثقة، رجل 

 .وقال ابن حجر: ثقة عابد

: حدثت عن محمد بن غالب التمتام، -زكريا األزدي أبو - ريخ الموصــلات"وقال صــاحب  

عن أبي هاشم، عن المعاىف، فقال يحيى: "جامع الثوري "قال: قلت ليحيى بن معين: كتبت 

المعاىف أو أفضـل منه. وروى بإسـناده عن أحمد بن دباس األزدي،  بلغني أن هذا الرجل نظير 

ـقال: كـنا عـند المـعاىف، ـفأقـبل أبو ـهاشــــم، فـقال المـعاىف: أراه من القوم، يعني األـبدال. وـقال: 

رحل إلى الكوفة والبـصرة وأكثر عن ابن عيينة، وعيـسى بن يونس. من أهل الـصالح والفـضل 

اطب وجل والجهاد، قتل يف سـبيل اهللا عز ْمشـَ لما جاشـت الروم إليها مقبال غير مدبر سـنة  شـِ

 . روى له النسائي، وابن ماجه . ثنتين وعشرين ومئتين.

  خالصة حال الراوي: ثقة عابد.

 

 . ١٤٥١/ ١/٤٠٣الثقات للعجلي

 .٦١٦١/ ١/٤٩٨تقريب التهذيب 

 .٣/٣٦٢، األنساب للسمعاين ٣/٣٦٢ساحل. معجم البلدان، بلدة من الشام، من بالد ال 

 .٢٦/١٦١/٥٤٨٨تهذيب الكمال 

 . ٥٩٢ /٩/٣٥٧، تهذيب التهذيب ٢٦/١٦١/٥٤٨٨تهذيب الكمال 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣١٢ 

٢٧-  ا اإ  داود  ر  َُ.َأبُو جعفر العابد نزيل بغداد ، 

ِعيد القطان، َرَوى َعن: َأْحَمد بْن حنبل،  ــَ وســـفيان بْن ُعيَيْنَة، وعفان بن مســـلم، ويحيى بن سـ

 وطائفة.

د بْن َعْمرو البزار، َعـبد اهللاِ بن َأبي َداُوَد، وَعـبد  ائي، وأبو بكر َأْحمـَ َرَوى َعـنه: َأبُو داود، والنَّســــَ

د بْن إدري اتِم ُمَحمــَّ د الَْعِزيِز البغوي، وَأبُو حــَ ــْ د بْن َعب س الرازي، وغيرهم من اهللا بْن ُمَحمــَّ

 األئمة.

  أال ء اح وا  ااوي:

 به. بأس ال مرة: َوَقال ثقة، النََّسائي: َقال

ُد بُْن منصور الطوسي، وكان من األخيار. َثنَا ُمَحمَّ    َوَقال َعبد اهللاِ بن َأبي َداُوَد: َحدَّ

 الثقات."وذكره ابُن ِحبَّان يف كتاب 

الذهبي يف السـير بقوله: اإلمام، الحافظ، القدوة، شـيخ اإلسـالم، أبو جعفر الطوسـي،  ووصـفه  

 ثم البغدادي، العابد.

وقال ابن تغري بردي يف النجوم الزاهرة: كان من األبدال، مات ىف يوم الجمعة لسّت بقين من 

 شّوال وله ثمان وثمانون سنة...وكان صدوقا ثقة صالحا.

  عابد. ثقة :التقريب يف الحافظ وقال

 

بضم الطاء المهملة ويف آخرها السين المهملة أيضا، هذه النسبة إلى بلدة بخراسان يقال لها طوس، وهي   

محتوية على بلدتين، يقال إلحداهما «الطابران» ولألخرى «نوقان» ولهما أكثر من ألف قرية، وكان فتحها يف 

يز يف سنة تسع وعشرين من الهجرة، خالفة عثمان بن عفان رضى اهللا عنه على يدي عبد اهللا بن عامر بن كر

 .٩/٩٥األنساب للسمعاين  خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين قديما وحديثا.



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١٣ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 .عابد ثقة، إمام، الراوي: حال خالصة

- ا     أبو سعيد، ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو إسحاق، الواسطي، 

 شامي األصل.

، وعاصم بن رجاء بن حيوة مسلم المكي، روى عن: إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن

 .وغيرهم

، يحيى بن معينو روى عنه: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن أبي شيبة، 

 . وآخرون

  أال ء اح وا  ااوي:  

  : )مستملي أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل وجاره(قال محمد بن موسى بن ُمَشيْش

 .  : ثقةوقال يحيى بن معين.  الحديثبن حنبل: كان محمد بن يزيد ثبتا يف اقال أحمد 

 

  / ١/٥٠٨تقريب، ٤٣١٠/ ١٠/٣٦٦، إكمال تهذيب الكمال ٥٦٣١ /٢٦/٤٩٩تهذيب الكمال  

 ١٠، وحلية االولياء:  ١٣٠/    ٩، وثقات ابن حبان:  ٢٤٧/    ٣، تاريخ بغداد  ٩٤/    ٨، الجرح والتعديل  ٦٣٢٦

، والنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، المؤلف: يوسف بن ٢١٢/  ١٢، وسير أعالم النبالء: ٢١٦ /

هـ)، الناشر: وزارة ٨٧٤: تغري بردي بن عبد اهللا الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين (المتوىف

 . ٢/٣٤٣الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر

العين المهملة، هذه النسبة إلى قبيلة يقال لها «كالع» نزلت الشام، وأكثرهم  بفتح الكاف ويف آخرها 

 .١١/١٨٦. معجم البلدان نزلت حمص

 ار.. ت بش-بيروت –ط: دار الغرب اإلسالمي ٤/٣٩١/١٥٨٨تاريخ بغداد

 ١٧٥٥/ ٤/٥٩٠تاريخ بغداد

 .٨/١٢٦/٥٦٨الجرح والتعديل 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣١٤ 

. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.  أبو داود، والنسائي: ثقة

د  دال، فهو محمـد بن يزـي ان أحـد من األـب ا يقول: إن ـك ت وكيـع ال نعيم بن حمـاد: ســــمـع وـق

 .الواسطي

 .وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات 

 كان ثقة: ابن سعدقال 

 . : ثقة ثبت عابد"التقريب"وقال ابن حجر يف 

.روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، أو قبلها أو بعدها ين ومائة مات سنة تسع

  ثقة عابد.خالصة حال الراوي: 

امن اا  ــ ــري، رأى أنس بن مالك، وروى عن:   ،ا أبو عبد اهللا البصـ

  أبي الجوزاء الربعي، وأبي نضرة العبدي.

روى عنه: أمية بن خالد، وأبو قتيبة ســــلم بن قتيبة، وأبو داود ســــليمان ابن داود الطيالســــي، 

 وغيرهم. وشعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان،

 

 .٢٧/٢٠/٥٧٠٤تهذيب الكمال 

 .٨/١٢٦/٥٦٨الجرح والتعديل 

 . ١٧٥٥/ ٤/٥٩٠تاريخ بغداد 

 .٤٤٢/  ٧الثقات 

 . ٣٤٢٦/ ٧/٢٢٨الطبقات الكبرى 

 . ٦٤٠٣/ ١/٥١٤تقريب التهذيب

 . ٨٦٦/ ٩/٥٢٧، تهذيب التهذيب٢٧/٢٠/٥٧٠٤الكمالينظر: تهذيب 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١٥ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

    ح واء ا الاوي:أا  

 . قال يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين : ثقة

 .وقال أبو داود الطيالسي: كان صدوقا ثقة

 .وقال النسائي: ثقة، وكان من األبدال

 . وقال ابن حجر: قال الحاكم ثقة. وقال أبو بكر البزار مشهور

 .: ثقة عابد"التقريب"وقال ابن حجر يف 

 خالصة حال الراوي: ثقة عابد. . روى له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي

  أبو سعيد احلراين.،  " أ اري -٣٠

 وعطاء بن السائب، وجماعة. ،ومالك ،واألوزاعي، روى عن أبيه 

 وسعيد بن أبي أيوب ونافع بن يزيد المصريان وهما من أقرانه، وآخرون.  ،وعنه ابنه محمد 

    

 

 .١٩٦٨/ ٨/٤٣٠الجرح والتعديل 

 المصدر السابق. 

 . ١٩٥ /١٠/١٠٤، تهذيب التهذيب ٢٧/٤٣٢/٨٩٢تهذيب الكمال

 .١٩٥ /١٠/١٠٤تهذيب التهذيب 

 . ٦٥٩١/ ١/٥٢٧تقريب

 . ٥٣٨٢/ ٢/٢٥٥، الكاشف١٩٥ /١٠/١٠٤، تهذيب التهذيب ٢٧/٤٣٢/٨٩٢تهذيب الكمال

بفتح الجيم والزاى وكسر الراء، هذه النسبة إلى الجزيرة وهي إلى عدة بالد من ديار بكر، واسم خاص  

لبلدة واحدة يقال لها جزيرة ابن عمر، وعدة بالد منها الموصل وسنجار وحران والرقة ورأس العين وآمد 

 . ين، وهي بالد بين الدجلة والفرات، وإنما قيل لها الجزيرة لهذاوميافارق



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣١٦ 

  أال ء اح وا  ااوي:  

 .قال الجوزجاين: رأيت أحمد يحسن الثناء عليه

 . ثقة :وأبو حاتم ،وقال أبو زرعة

 . وذكره بن حبان يف الثقات 

 .كان صدوقا: وقال ابن سعد

 . وقال الذهبي يف الكاشف: ثقة 

ــى بن  ــمعت ابن معين يقول: موس ــر بن محمد: س ــالح. أوقال ابن حجر: قال نص عين ثقة ص

ـبدال. فقـيل ـله: من هو؟ ـقال: عرف رجال من األين ألإوـقال اـلدارقطني: ثـقة. وـقال األوزاعي: 

 .عينأموسى بن 

 .: ثقة عابد"التقريب"وقال ابن حجر يف  

 .روى له الجماعة سوى الترمذيسبع أو خمس وسبعين ومائة.  مات سنة

  خالصة حال الراوي: ثقة عابد. 

 

 .٦١٦/ ٨/١٣٦الجرح والتعديل 

 المصدر السابق. 

 .٤٥٨/ ٧الثقات  

 .٤٨٣/ ٧الطبقات الكبرى  

 .٥٧٧٢/ ت٣الكاشف  

 .٥٨٥ /١٠/٣٣٥تهذيب التهذيب 

 .٦٩٤٤/ ١/٥٤٩تقريب التهذيب  

 . ٥٨٥ /١٠/٣٣٥، وتهذيب التهذيب ٣٠/٢٧/٦٢٣٦تهذيب الكمال  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١٧ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

    ٣١-  ان مِْ ُّي ، أِِْا ا  َُ)١(.  

د بن حنـبل، وحســــين بْن علي الجعفي، وَعـبد اهللا بْن مســــلـمة القعنبي، وأبي  َرَوى َعن: َأْحمـَ

 نعيم الفضل بْن دكين، ويحيى بْن آدم ، ويزيد بن َهاُروَن ، وغيرهم.

ه: َرَوى ِذّي، بغيره، مقرونـا البخـاري َعـن ائي، والتِّْرمـِ ــَ د بُكر وأبُو والنَّســ   داود، َأبي بن اهللاِ  َعبـْ

 وطائفة.

  أال ء اح وا  ااوي:

َثنَا ُموَسى بُْن حزام الرجل الصالح. َوَقال النََّسائي: ثقة. وذكره ابُن ِحبَّان فِي  قال التِّْرِمِذّي: َحدَّ

اب  ٍل، "الثـقات"كـت أحـمد بن َحنْبـَ ه اهللا ـب اـث اَن فِي أول أمره ينتحـل اإلرجـاء، ثم أـغ ال: كـَ ، َوقـَ

انتـحل . وـقال ابن أبي الســـــنة، وذب عنـها، وقمع من ـخالفـها َمَع لزوم اـلدين إِلَى أن ـمات ـف

. َوَقال الذهبي يف الدنيا حدثنا يف ســنة إحدى وخمســين ومائتين، وكان يقال إنه من األبدال

ال ابن حجر يف "الـكاشــــف " ة. َوقـَ ة إلى الســـــن ه ـعاـبد."التقرـيب": ثـقة ـعاـبد داعـي  : ثـقة فقـي

 .عابد ،فقيه ،ثقة خالصة حال الراوي:

٣٢- ِِّاَن ا  ن  نزيل مصر.و ،   ، أَبُو َعبد ا�َِّ

ِعيد  ــَ ِعيد القطان، ويحيى بن س ــَ ــفيان بن ُعيَيْنَة، وعبد اهللاِ بن وهب، ويحيى بن س َرَوى عن: س

 العطار الحمصي.

د األهوازي،   ائي، وَأبُو بَْكر َعـبد اهللاِ بْن َأبي داود، وعـبدان بْن َأْحمـَ َرَوى َعـنه: َأبُو داود، والنَّســــَ

 

 . ٢/٣٠٣. األنساب بلدة من بالد خراسان 

 . ٩/١٦٣الثقات البن حبان 

 .٥٩٩ /١٠/٣٤٠تهذيب التهذيب 

 ، تقريب ٥٩٩ /١٠/٣٤٠تهذيب التهذيب، ٢٩/٥٢/٦٢٤٨مصادر الترجمة: تهذيب الكمال 

 .٥٧٨٤/ الترجمة  ٣، والكاشف١/٥٥٠/٦٩٥٦التهذيب



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣١٨ 

 وآخرون.

  أال ء اح وا  ااوي:

 . قال أبو حاتم الرازي : صدوق، ال بأس به 

 ) ثقة.  ٢َوَقال النََّسائي: (

 . "الثقات"وذكره ابُن ِحبَّان يف كتاب 

 .وقال الذهبي يف الكاشف: ثقة

وقال الحافظ ابن حجر يف التهذيب: قال مـسلمة: ثقة رجل ـصالح. قال أبو داود: وأهل مـصر  

 يقولون أنه بدل من األبدال.  

 .تويف سنة ست وأربعين ومئتين

   ثقة عابد. خالصة حال الراوي:

٣٣- ـــ رد اا أ  ِْردَا ُ ُْـَان، وُيـقال: َأبُو أمـية ، ُو ، مولى بني َأبُو ُعثْمـَ يُّ الَمكِّ

ه عـبد الوـهاب، وهـيب لـقب غـلب اِر بْن الورد ، واســـــم د الَْجبـَّ ه، وقـيل:  مخزوم أخو َعبـْ علـي

 وهيب وعبد الوهاب أخوان، واألول أشهر.

ــال ــفيان الثوري ،وعمرو بن محمد بن المنكدر، روى عن عطاء بن أبي رباح يقال مرسـ   ،وسـ

 وجماعة.

 .وآخرون ،وعبد الرزاق ،ياضوفضيل بن ع ،بن المباركا :وعنه 

 

 .٩/٢٩/١٢٩الجرح والتعديل  

 ٩/٢٢٨. 

، تقريب ١١/١٦٠/٢٧١، تهذيب التهذيب٣١/١١٨/٦٧٥١مصادر الترجمة: تهذيب الكمال 

، ١٢٩/الترجمة٩، الجرح والتعديل ٥٠٦٧/ ١٢/٢٥٧، اكمال تهذيب الكمال ١/٥٨٤/٧٤٧٠التهذيب

 . ٣/٣٥٦/٦١٠٣، والكاشف١٣/٤٥٩بغدادتاريخ 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١٩ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 .َوَقال النََّسائي: ثقة. وقال أيضا: ليس به بأس قال يحيى بن َمِعين: ثقة.

 : َكاَن من العباد.َوَقال َأبُو حاتم 

ان يف كتــاب  ــَّ ال: كــان من العبــاد المتجردين لترك الــدنيــا ، "الثقــات"وذكره ابُن ِحب َوقــَ

 اآلخرة.والمنافسين فِي طلب 

ه. وـقال قتيـبة عن محـمد بن يزـيد بن  ا رأـيت رجال أعـبد مـن د الروذي: مـَ ال إدريس بْن ُمَحـمَّ َوقـَ

خنيس كان الثوري إذا فرغ من الـحديث قال قوموا إلى الطـيب يعني وهـيب بن الورد وقال بن  

ه. وقـال العجلي ارك كـان وهيـب يتكلم والـدموع تقطر من عينـي د ": مكيالمـب ، ثقـة، عـاـب

كان ســفيان يقول: اذهبوا بنا إلى هذا الرجل الصــالح نســلم عليه. وقال يعقوب بن ســفيان: و

 .مكي ثقة، ويقول أهل مكة: كان وهيب من األبدال، ثقة، متثبتا، متفقدا لمطعمه

 وقال ابن حجر يف التقريب: ثقة عابد.

و داود، والتِّْرِمِذّي، مات سنة ثالث وخمسين ومئة، وقيل أربع وخمسين. روى لَُه مسلم، وَأبُ  

 .والنََّسائي

 ثقة عابد.  خالصة حال الراوي:
    

 

 .٩/٣٤/١٥٧الجرح والتعديل  

 .٢٩٢/ ١١/١٧٠تهذيب التهذيب

 .٩/٣٤/١٥٧الجرح والتعديل  

 ٧/٥٥٩. 

 .١٧٨٨/ ١/٤٧٦يف الثقات  

 .٥٠٨١/ ١٢/٢٦٩إكمال تهذيب الكمال  

، الجرح  ٧٤٨٩/ ١/٥٨٦، تقريب التهذيب٢٩٢/ ١١/١٧٠من مصادر ترجمته: تهذيب التهذيب 

، سير أعالم النبالء: ١٤٠/  ٨، وحلية االولياء: ٥٥٩/  ٧، وثقات ابن حبان ١٥٧/ الترجمة  ٩والتعديل: 

 . ٦٢٢٣/ الترجمة  ٣، الكاشف ١٩٨/  ٧



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٢٠ 

ما ا  

   و  رل ا ا م  اال، و وق

١- ِاَا   ََ ْ َِ ُْ َُُْالبغدادي. ،ا   

اهللا بن نمير، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن معين، روى عن: الحسين بن علي الجعفي، وعبد  

 وغيرهم.

ــائي يف  ه: الترمـذي، والنســ ة"روى عـن د "اليوم والليـل ل ، وعـب د اهللا بن أحمـد بن حنـب ، وعـب

 الرحمن بن يوسف بن خراش، وابنه علي بن الحسين، ومحمد بن جرير الطبري، وآخرون.

  أال ء اح وا  ااوي:

 .: شيخاتمقال أبوح 

 

 . ٨/٢٨٢هذه النسبة إلى صداء بضم الصاد وفتح الدال، وهي قبيلة من اليمن. األنساب للسمعاين )١(

 . ٣/٥٦/٢٥٤الجرح والتعديل  

يف كتابه الجرح   " يف بيان المراد بقوله شيخ، قال ابن ابي حاتم وهو من أدرى الناس بمراد أبيه 

والتعديل على مراتب شتى وإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ): وجدت األلفاظ يف الجرح ٢/٣٧والتعديل(

ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل له صدوق أو محله الصدق أوال بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر 

ل فيه وهي المنزلة الثانية، وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إال أنه دون الثانية، وإذا قي

صالح الحديث فإنه يكتب حديثه لالعتبار، واذا أجابوا يف الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر 

فيه اعتبارا، وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة األولى يف كتبة حديثه إال إنه دونه، وإذا قالوا ضعيف الحديث 

وك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط  فهو دون الثاين ال يطرح حديثه بل يعتبر به، وإذا قالوا متر

 الحديث ال يكتب حديثه . 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٢١ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

د الرحمن بن يوســــف بن خراش ال عـب ــاعر : عـدل ثقـةـق ال: كـان حجـاج بن الشــ ، وـق

 .وقال الذهبي:ثقة من االولياء  .يمدحه، يقول: هو من األبدال

 . وقال الحافظ ابن حجر: صدوق 

 .سنة ثمان وأربعينوقيل: مات يف رمضان سنة ست وأربعين ومئتين، 

فإن من وثقه ال يصـل إلى مرتبة الحافظ أبي حاتم الرازي يف  صـدوق؛ خالصـــة حال الراوي:

 المعرفة بأحوال الرجال.

ـــََ ْ ِن   اي  -٢ ــي،ا ــــ ــي ، مث العيشــــ ــا، أبو عبد اهللا   ويقال العائشـ أيضـ

 بن هوازن....االبصري من بني عايش بن مالك بن تيم اهللا 

كـتاب عمر بن عـبد العزيز، وقـتادة بن دـعاـمة، ومطر الوراق،  وروى عن: الحســــن البصــــري، 

 وغيرهم .

د بن هـارون،  د بن الحبـاب، وعبـد اهللا بن المبـارك، ويزـي ه: الحكم بن أســــلم، وزـي روى عـن

 

قال عبدان: كان يوصل المراسيل، وقال ابن عدي: كان  عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: قال الذهبي:    

ينظر ميزان  يتشيع. وقال أبو زرعة: محمد بن يوسف الحافظ كان خرج مثالب الشيخين، وكان رافضيا.

 . ٢/٦٠٠/٥٠٠٩اإلعتدال 

 .١٣٢٥/ ٦/٤٥٤تهذيب الكمال 

 .٤٠٩٣/ ٨/٦١٥تاريخ بغداد  

 . ١/٣٣٤/١٠٩٩الكاشف 

 .١٣٣٦/ ١/١٦٧تقريب التهذيب 

 .٤٠٩٣/ ٨/٦١٥تاريخ بغداد  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٢٢ 

 . آخرونو

  الاوي:أا  ح واء ا  

 .وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين قال : ثقة

 .وقال أبو زرعة: ثقة 

 .وقال أبو داود، والنسائي: ثقة

 .قال يحيى بن معين: ليس به بأس

 .قال أبو حاتم: ما به بأس

 . وقال عارم: كانوا يرونه من األبدال

 . الدارقطني: ليس بالقويوقال 

 .وقال موسى بن إسماعيل: كان صدوقا

 

 . ٤/١١٤تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، 

 .٤/٤٥٦/٢٠١١الجرح والتعديل 

 . ١٣/١٧٥/٢٨٨٠الكمالتهذيب 

 .٤/٤٥٦/٢٠١١الجرح والتعديل 

 المصدر السابق. 

 . ١٣/١٧٥/٢٨٨٠، تهذيب الكمال٦٩٧/ ١/٢٢٨ثقات العجلي 

اإللزامات والتتبع للدارقطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  

 –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ٣٨٥النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوىف: 

 .١/١٦٩لبنان

 . ١٣/١٧٥/٢٨٨٠، تهذيب الكمال٣٣٠/٤٠٠٨/ ٤تاريخ البخاري الكبير: 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٢٣ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

  .وقال يعقوب بن سفيان: َصالُِح الَْحِديِث»

 .: صدوق يهم"التقريب"وقال ابن حجر يف 

  .، والنسائي"المراسيل"، ومسلم، وأبو داود يف "األدب"روى له البخاري يف 

  صدوق؛ وقد وثقه كبار األئمة.خالصة حال الراوي:  

٣-     زاقا ، العابد. ،ا 

روى عن: مبشــر بن إســماعيل الحلبي، ومحمد بن عيســى بن القاســم، ومدرك بن أبي ســعد  

 الفزاري.

روى عنه: ابن ابنه أحمد بن عبد اهللا بن عبد الرزاق بن عمر الدمشــــقي، وأبو حاتم محمد بن  

إدريس الرازي، ومروان بن محمد الطاطري وهو أكبر منه، ويزيد بن محمد بن عبد الصــمد، 

 وغيرهم.

  أال ء اح وا  ااوي:  

 .بداليعد من األقال أبو حاتم: كان فاضال متعبدا صدوقا 

ال أبو داود يف الســــنن  لٍِم   ـق اِق بُْن ُمســــْ زَّ ُد الرَّ ا َعبـْ َثنـَ دَّ ، حـَ ِقيُّ َمشــــْ دِّ ٍد اـل ُد بُْن ُمَحمـَّ ا َيِزـي َثنـَ دَّ حـَ

 

هـ)، ٢٧٧المعرفة والتاريخ، المؤلف: يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف (ت

 . ٢/٦٦٢الرسالة، بيروت

 .٢٩٣١/ ١/٢٧٦تقريب التهذيب 

/ ٢/٣٢٥، ميزان االعتدال٧٤٢/ ٤/٤٢٤،تهذيب التهذيب١٣/١٧٥/٢٨٨٠ينظر: تهذيب الكمال

٣٨٩٣ . 

 .٦/٣٩/٢٠٦الجرح والتعديل 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٢٤ 

لِِميَن ِمَن الُْمتََعبِِّدينَ  ، َوَكاَن ِمْن ثَِقاِت الُْمسـْ ِقيُّ َمشـْ له عنده حديث يف القول إذا أصـبح وإذا  ،الدِّ

  .أمسى

  .: صدوق"التقريب"وقال ابن حجر يف 

 صدوق.خالصة حال الراوي: 

٤- ن اا ري، أا   ر  ابن أخت ســـفيان الثوري، وأخو ســـيف بن ،

السائب، روى عن: خاله سفيان الثوري، وسليمان األعمش، وعطاء بن  محمد، سكن بغداد.

 وغيرهم.

 روى عنه: أحمد بن حنبل، وعلي بن حجر السعدي، وعمرو بن محمد الناقد، وآخرون.

  أال ء اح وا  ااوي:  

 ثقة. ويف رواية:. قال يحيى بن معين: لم يكن به بأس

 وقال علي بن حجر: كان عمار ابن محمد ثبتا، ثقة.

 ن محمد ابن أخت سفيان ثقة.وقال أبو معمر القطيعي: عمار ب

 وقال عباد بن موسى: بلغني عن سفيان الثوري، قال: إن نجا أحد من أهل بيتي فعمار.

ا عـمار بن محـمد أبو اليقـظان وـكان أوثق من  ال لي عمرو بن محـمد: ـحدثـن وـقال البـخاري: ـق

 

 . ٥٠٨١أبو داود يف سننه، كتاب األدب، أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح، حديث  

، تهذيب ١٨/٤٧/٣٤١٢، الكمال ٢٠٦/ ٦/٣٩، وينظر: الجرح والتعديل ٤٠٦١/ ١/٣٥٤تقريب

 .٥٠٤٣/ ٢/٦٠٩، ميزان اإلعتدال ٦٠٨/ ٦/٣٠٩التهذيب 

 . ٢/٢٤٦تاريخ الدوري



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٢٥ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 سيف.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سـمعت الحسـن بن عرفة وذكر عمار بن محمد، فقال: كان 

 . ال يضحك، وكنا ال نشك أنه من األبدال

 . : ثقةسعد.  وقال ابن وقال أبو حاتم: ليس به بأس، يكتب حديثه

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاين: ســيف وعمار ابنا أخت ســفيان الثوري، ليســا بالقويين  

 .وقال أبو زرعة: ليس بالقوي يف الحديث.

ن فحش َخطُؤُه َوكثر وهمه َحتَّى اْستحق التّْرك من َأجله  .وقال ابن حبان: َكاَن ِممَّ

  .وقال الذهبي: ثقة

 .وكان عابدا يخطئصدوق  وقال ابن حجر:

 . روى له مسلم، والترمذي، وابن ماجة، تويف سنة اثنتين وثمانين ومئة

 

 . ٢٥٣/  ١٢تاريخ بغداد: 

 . ٢١٩٠/ ٦/٣٩٣جرحال

 .٣٨٨/  ٦الطبقات الكبرى 

 . ٢١٩٠/ ٦/٣٩٣الجرح

 .٨٤١/ ٢/١٩٥المجروحين 

 .٦٠٠٢/ ٣/١٦٨ميزان اإلعتدال 

 . ٤٨٣٢/ ١/٤٠٨تقريب التهذيب

، ٢١/٢٠٤/٤١٧٠، تهذيب الكمال ٧/٢٩/١٣٠،التاريخ الكبير١٢/٢٥٢نظر تاريخ بغداد:ي

 . ٦٥٩ /٧/٤٠٥التهذيب



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٢٦ 

ـــــــة حال الراوي: صــــدوق؛ فـقد وثـقه كـبار أئـمة علم الجرح والتـعديل، ولم يضــــعفه  خالصــــ

ا.تضعيفا شديدا غير ابن حبان ولم يوافقه أحد على هذ

٥-  ا ن ا  آد  ".  

 .وغيرهم ،روى عن بن المبارك وحفص بن غياث وأبي خالد األحمر 

 .وأبو بكر بن أبي داود وآخرون ،روى عنه أبو داود والنسائي 

  أال ء اح وا  ااوي:   

 . وقال أبو حاتم صدوق

ــائي ثقة ــدوق ال بأس به ، وقال مرة أخرى:وقال النس ــلمة يف وقال ابن حجر:   .ص وقال مس

 . محمد بن آدم ويقال: إنه كان من األبدالوقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا .  ثقة لة:الص

 صدوق.خالصة حال الراوي: .  مات سنة خمسين ومائتين . صدوق وقال ابن حجر:

 ، موالهم، أبو محمد الرقي، ولقبه فهير.  زد  أ داود اي -٦

 روى عن: إبراهيم بن يزيد الخوزي، وخليد بن دعلج، وطلحة بن زيد الرقي، وغيرهم.

وعبد الرحمن بن خالد القطان الرقي، ومحمد بن   روى عنه: أيوب بن محمد الرقي الوزان،  

 

 .١١٥٦ /٧/٢٠٩الجرح والتعديل 

 .٥٠٥١تهذيب الكمال ت

 .٤١/ ٩/٣٤تهذيب التهذيب

 .٥٠٥١تهذيب الكمال ت

 . ٥٧١٩ /١/٤٦٧تقريب التهذيب

 المصادر السابقة.  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٢٧ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 عبد الحميد، والمغيرة بن عبد الرحمن الحراين، وغيرهم. 

  أال ء اح وا  ااوي:

 . "الثقات"ابن حبان يف كتاب ذكره 

 . وقال محمد بن عبد الحميد: كان من األبدال

 .ثقة عابد: وقال الذهبي

 .وقال ابن حجر: صدوق عابد

 .مات بعد المئتين، روى له ابن ماجه حديثا واحدا 

  صدوق. خالصة حال الراوي:

٧-   ـــ ر اد    ـــ   نـ  نـــ  ويـقال: أبو زكريا أ ،

وبقـية بن الولـيد،  ،  روى عن: أبـيه عثـمان الحمصــــي الرـجل الصــــالح، أخو عمرو بن عثـمان.

 وأبي حيوة شريح بن يزيد الحمصي ، ووكيع بن الجراح، والوليد بن مسلم، وغيرهم.

، وإبراهيم بن محمـد ابن الحســــن بن متويـه هروى عنـه: أبو داود، والنســــائي، وابن مـاـج 

 األصبهاين، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الرازي، وغيرهم.

   

 

 . ١٦٢٩٨/ ٢٥٥/  ٩الثقات البن حبان: 

 . ٣٥٣/ ١١/٢١١، تهذيب التهذيب٣١/٣١٦/٦٨٢٩تهذيب التهذيب

 . ٦١٧٠/ ٢/٣٦٦الكاشف: 

 . ٧٥٥١ /١/٥٩٠تقريب التهذيب



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٢٨ 

  أال ء اح وا  ااوي:  

ان نعم الشــــيخ   ال أحـمد بن أبي الحواري: ســــمـعت أحـمد بن حنـبل يقول: يحيى بن عثـم ـق

محـمد بن عوف الحمصــــي، ـقال: رأـيت، : بلغني عن ابن عســــاكر وـقال أبو الـقاســــم  .هو

أحمد بن حنبل يجل يحيى بن عثمان ويقدمه يف الصـــالة. وســـئل محمد بن عوف أيما أحب 

إلـيك عمرو بن عثـمان أو يحيى بن عثـمان؟ فـقال: كالهـما ثـقة يف الـحدـيث، ولكن يحيى ـكان 

 . عابدا وعمرو أبصر بالحديث منه

ــدوقا ــالحا ص ــع آخر: ال وقال أبو حاتم: كان رجال ص ــائي: ثقة، وقال يف موض . وقال النس

 . بأس به

 .وقال أبو بشر الدوالبي: حدثنا يحيى بن عثمان الشيخ العابد

وقـال الحســــين بن محمـد بن إبراهيم الســــكوين: حـدثنـا يحيى ابن عثمـان المختـار العـدل 

 الرضى. 

 .قول: إنه من األبدالوكان ي ،وقال إبراهيم بن محمد بن متويه: حدثنا يحيى بن عثمان

 

 .٧١٩/ ٩/١٧٤الجرح والتعديل 

 . ٨١٨١/ ٦٤/٣٢٤تاريخ دمشق البن عساكر 

 .٧١٩/ ٩/١٧٤الجرح والتعديل 

 . ٤١٣ /١١/٢٥٥، تهذيب التهذيب٣١/٤٥٩/٦٨٨٢تهذيب الكمال

 المصادر السابقة.  

 المصادر السابقة. 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٢٩ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ال: ـكان ـعاـبدا ورـعاتوذكره ابن حـبان يف الثـقا ال أبو أحـمد بن ـعدي: ســــمـعت ، وـق . وـق

رٍ يقول يحيى بن عثمان هذا ال يســوى نواة يف الحديث كان يتلقن كل  يَْن بَْن َأبِي َمْعشــَ الُْحســَ

النوم كأن آتيا أتاين شـيء وكان يعرف بالصـدق. سـمعت المسـيب بن واضـح يقول: رأيت يف 

ان  ال: وليحيى بن عثـم ان الحمصــــي. وـق ان بقي من األـبدال أحـد فيحيى بن عثـم ال: إن ـك فـق

ــر، وهو معروف  ــام ولم أر أحدا يطعن فيه غير ابن أبي معش ــيوخ الش ــالحة عن ش أحاديث ص

ــعيد بن كثير بن دينار، وهم  ــدق، وأخوه عمرو بن عثمان كذلك، وأبوهما عثمان ابن س بالص

  .أهل بيت الحديث بحمص، وليس بهم بأسمن 

 .وقال يف الكاشف: ثقة عابد من االبدال .وقال الذهبي يف الميزان: صدوق

 .: صدوق عابدالحافظ ابن حجر وقال . وقال مسلمة بن قاسم ثقة مأمون 

ان: ـمات ســـــنة بضــــع وخمســــين ومئتين،اـقال  ســـــنة خمس وخمســــين وـقال غيره:  بن حـب

 . ومئتين

   صدوق عابد. خالصة حال الراوي:

 

 . ٩/٢٦٥/١٦٣٤٩الثقات 

 .٢١٥٢/ ٩/١٢٠الكامل  

 .٩٥٨٧/ ٤/٣٩٦ميزان االعتدال

 . ٢/٣٧١/٦٢١٢الكاشف 

 .٤١٣ /١١/٢٥٥تهذيب التهذيب

 . ٧٦٠٤/ ١/٥٩٤تقريب التهذيب

 ، والمصادر السابقة. ٣١/٤٥٩/٦٨٨٢، وتهذيب الكمال ٩/٢٦٥/١٦٣٤٩الثقات: 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٣٠ 

ا ا  

ال، وا  م ا ل ار  و    

  ، أبو محزة املصري الطويل. ا  ن  زر اي -١

 روى عن: إسماعيل بن يحيى المعافري، وكعب بن علقمة، ونافع مولى ابن عمر، وآخرين.

ه:  ــاـلة، ويحيى بن أيوب ،  حيوة بن شــــريح،روى عـن واللـيث بن ســـــعد، ومفضــــل بن فضــ

 وآخرون.

  أال ء اح وا  ااوي:  

 يرون وكانوا سـليمان، بن اهللا عبد عن يحدث شـريح بن حيوة سـمعت  وهب: بن اهللا عبد  قال

   ل،األبدا أحد إنه

 .البزار: حدث بأحاديث لم يتابع عليهاقال   ."الثقات"وذكره ابن حبان يف كتاب 

  روى له أبو داود والنسائي. .تويف سنة ست وثالثين ومئة. يخطئوقال ابن حجر: صدوق 

   حبديثه. )٤(يعتربصدوق خيطئ؛ خالصة حال الراوي: 

 

 .٨٩١٦/ ٤١/  ٧الثقات البن حبان 

 . ٤٢٦ /٥/٢٤٥وتهذيب التهذيب،  ١٥/٦٠/٣٣١٨تهذيب الكمال

 .٣٣٧٠ /١/٣٠٦تقريب التهذيب 

هو: تتبع طرق حديث انفرد به بروايته راو ليعرف هل شاركه يف روايته أحد أم ال، أي هو: البحث   اِالْعتِبَارُ 

الخامس عشر من مقدمته: النوع  والتفتيش عن المتابعات والشواهد للحديث، قال الحافظ ابن الصالح يف

َواِهِد: َهِذهِ ُأُموٌر َيتََداَولُوَنَها فِي َنظَرِِهْم فِي َحاِل الَْحِدي َد بِِه َراِويِه َمْعرَِفُة اِالْعتِبَاِر َوالُْمتَابََعاِت َوالشَّ ِث، َهْل َتَفرَّ

ُد بْنُ  َأوْ َأْو َال؟ َوَهْل ُهَو َمْعُروٌف   ِحبَّاَن التَِّميِميُّ الَْحافُِظ َرِحَمُه اهللاُ َأنَّ َطرِيَق اِالْعتِبَاِر  َال؟ َذَكَر َأبُو َحاتٍِم ُمَحمَّ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٣١ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

    َُ ا، أ ُ اَّْي. -٢

َرَوى َعن: َأبَان بن صالح، وأيوب السختياين، وثابت البناين، وَسِعيد بن يسار مرسل، وعاصم 

 األحول، وليث ابن َأبي سليم، ويحيى بن َأبي كثير وغيرهم.

 َرَوى َعنه: ابناه خلف وعبد الحميد، وعفان بن مسلم، ومحمد بْن أبان الواسطي، وطائفة.

     ح واء ا الاوي:أا  

ة: ثقــة. قــال يحيى ابن َمِعين: ليس بــه بــأس يْبــَ . وقــال ابن الجنيــد يف قــال يعقوب بن شــــَ

 

اُد بُْن َسَلَمَة َحِديثًا لَْم ُيتَابَْع َعَليِْه، َعْن َأيُّوَب، َعِن ابِْن  ِسيرِيَن، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، فِي اْألَْخبَاِر ِمثَالُُه: َأْن َيْرِوَي َحمَّ

َم َأنَّ لِْلَخبَرِ لَّى اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم. َفيُنْظَُر: َهْل َرَوى َذلَِك ثَِقٌة َغيُْر َأيُّوَب َعِن ابِْن ِسيرِيَن؟ َفإِْن ُوِجَد ُعلِ َعِن النَّبِيِّ َص 

َرَة، َوإِالَّ َفَصَحابِيٌّ َغيُْر َأبِي ُهَرْيَرَة َأْصًال ُيْرَجُع إِلَيِْه، َوإِْن لَْم ُيوَجْد َذلَِك َفثَِقٌة َغيُْر ابِْن ِسيرِيَن َرَواُه َعْن َأبِي ُهَريْ 

َجُع إِلَيِْه، َوإِالَّ َفَال. ُقْلُت:  َرَواُه َعِن النَّبِيِّ َصلَّى اُهللا َعَليِْه َوَسلََّم، َفأَيُّ َذلَِك ُوِجَد ُيْعَلُم بِِه َأنَّ لِْلَحِديِث َأْصًال ُيرْ 

ُة، َفإِْن لَْم َيْرِوهِ َأَحٌد غَ َفِمثَاُل الُْمتَابََعِة َأْن َيْرِوَي ذَ  ادٍ، َفَهِذهِ الُْمتَابََعُة التَّامَّ يُْرُه لَِك الَْحِديَث بَِعيْنِِه َعْن َأيُّوَب َغيُْر َحمَّ

 َعْن َرُسوِل اهللاِ َصلَّى اُهللا َعْن َأيُّوَب لَكِْن َرَواُه بَْعُضُهْم َعِن ابِْن ِسيرِيَن َأْو َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأْو َرَواُه َغيُْر َأبِي ُهَرْيَرةَ 

ى بَِحَسِب بُْعِدَها ِمنَْها، َعَليِْه َوَسلََّم، َفَذلَِك َقْد ُيطَْلُق َعَليِْه اْسُم اْلُمتَابََعِة َأْيًضا، لَكِْن َتْقُصُر َعِن الُْمتَابََعِة اْألُولَ 

اِهِد َأْيًضا. َفإِْن لَ  ى َذلَِك بِالشَّ ْم ُيْرَو َذلَِك الَْحِديُث َأْصًال ِمْن َوْجٍه ِمَن الُْوُجوهِ الَْمْذُكوَرةِ، لَكِْن َوَيُجوُز َأْن ُيَسمَّ

اِهُد ِمْن َغيْرِ ُمتَابََعٍة. َفإِْن لَْم ُيْرَو َأْيًضا بَِمْعنَاُه َحِديٌث  َق فِيِه  ُرِوَي َحِديٌث آَخُر بَِمْعنَاُه َفَذلَِك الشَّ آَخُر َفَقْد َتَحقَّ

ُد الْ  ُمطَْلُق ِحينَئٍِذ، َوَينَْقِسُم ِعنَْد َذلَِك إِلَى َمْرُدودٍ ُمنَْكرٍ َوَغيْرِ َمْرُدودٍ. ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث،  التََّفرُّ

وُيعرف بمقدمة ابن الصالح، المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح 

يف نزهة  فقالوزاد الحافظ األمر ايضاحا  .٨٤-١/٨٣دار الفكر  هـ)، ت نور الدين عتر، ط:٦٤٣(المتوىف: 

َواْعلْم َأنَّ َتَتبَُّع الطُُّرِق ِمن الجوامِع والمسانيِد واألجزاِء لذلك الحديِث الذي ُيظنُّ َأنَّه فرٌد لِيُْعَلَم هْل لُه  النظر:

الِح:  واِهِد» قد يوِهُم َأنَّ االعتباَر متابٌِع َأم ال ُهو: االعتباُر. وقوُل ابِن الصَّ «معرفُة االعتباِر والمتابعاِت والشَّ

ِل إِليِهما. نزهة النظر البن حجر العسقالين،   . ١/٧٥َقسيٌم لُهما، وليَس كذلك، بل ُهو هيئُة التوصُّ

 .٨/٦٠/١٨٢٤البن عدي الكامل  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٣٢ 

ــؤاالته ــعيف الحديث» . َوَقال فِي س ــى بن خلف ض ــمعت يحيى بن معين يقول: «موس :س

ــؤاالته ــع آخر من س ــى بن خلف؟ قال: موض ــمع: كيف حديث موس ــئل يحيى وأنا أس : س

 «ضعيف».

 . حاتم: صالح الحديثَوَقال أبو 

ى بن خلف   َثنـَا َأبُو خلف ُموســــَ َثنِي عـفان، قال: َحدَّ َوَقال إبراهيم بن َيْعُقوَب الجوزجاين: َحدَّ

 .وأثنى َعَليِْه عفان ثناء حسنا، َوَقال: ما رأيت مثله قط

َثنَا موـسى بن   .وقال العجلي: ثقة خلف، وَكاَن يعد من َوَقال َأْحَمد بن َحنْبٍَل عن عفان: َحدَّ

 .  البدالء

ال َأبُو ُعبَـيد اآلجري: َعن أبي َداُوَد: ليس بـِِه ـبأس ليس ـبذاك القوي  . وذكره ابن حـبان يف َوقـَ

ال: ـكان ردئ الحفظ يروي عن قـتادة أشـــــياء مـناكير، وعن يحيى بن َأبي  "المجروحين " َوقـَ

ــرب هذا يف روايت ــبه حديثه، فلما كثر ض ــتحق ترك االحتجاج به فيما خالف كثير ماال يش ه اس

 

 .٥٤٩/ ١/٤٠٣  سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين 

 .١/٣٨٢/٨٥٤ سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين 

 .٦٣٤/ الترجمة  ٨الجرح والتعديل:  

 .٦٠٢/ ١٠/٣٤١تهذيب التهذيب 

 . ١٦٥٧/ ١/٤٤٤ الثقات

(المتوىف:  العلل ومعرفة الرجال، المؤلف: أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  

 . ٥٨٨٣/ ٢/٣٣٤هـ) الناشر: دار الخاين , الرياض، ٢٤١

سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف الجرح والتعديل، المؤلف: أبو داود سليمان بن 

ِجْستاين (المتوىف:  هـ) الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، ٢٧٥األشعث السِّ

 .١/٢٢٥لكة العربية السعوديةالمم



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٣٣ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 . االثبات، وانفرد، جميعا

ــهد بِِه البخاري يف  ــتشـ ــحيح"وقال المزي: اسـ . وروى لَُه َأبُو "األدب"، وروى له يف "الصـ

 . َداُود، والنََّسائي

 .َوَقال البرقاين عن الدارقطني: ليس بالقوي، يعتبر به

  .: صدوق عابد له أوهام"التقريب"َوَقال ابن حجر يف  

ه البخـاري يف الصــــحيح  خالصــــــــــــة حــال الراوي: ك أخرج ـل ذـل ه؛ وـل القوي، يعتبر ـب ليس ـب

 استشهادا كما ذكر المزي.

٣-  .روح ا أ ،ا   وز  

  روى عن: يونس بن ميسرة بن حلبس. 

 ونعيم ابن حماد المروزي، وهشام بن عمار ، وغيرهم.روى عنه: الربيع بن روح، 

  أال ء اح وا  ااوي:  

 . قال عثمان بن سعيد الدارمي، عن دحيم: ليس بشيء

 .وقال أبو حاتم: صالح الحديث

 

 . ٢/٢٤٠المجروحين 

 . ٢٩/٥٥/٦٢٥٠تهذيب الكمال

سؤاالت البرقاين للدارقطني رواية الكرجي عنه، المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، أبو بكر  

 . ١/٦٧/٥٠١الهور، باكستان، -هـ)، الناشر: كتب خانه جميلي ٤٢٥المعروف بالبرقاين (المتوىف: 

 . ٦٩٥٨ /١/٥٥٠تقريب التهذيب

ميزان  ،١١/١١٥/٢٠١، تهذيب التهذيب٣٠/٤٣٨/٦٦٨٥تهذيب الكمال

 . ٦٠٤٧/ ٢/٣٤٨، الكاشف٤/٣٣٣/٩٣٤٤االعتدال

 .٩/٤٤/١٨٧الجرح والتعديل: 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٣٤ 

 .وقال ابن حجر يف التقريب:  مقبول عابد

  .وذكره ابن حبان، وقال: ربما أخطأ

 . الحافظ أبو نعيم األصبهاين: كان يعد من األبدالوقال 

  .روى له ابن ماجه حديثا واحدا

خالصة حال الراوي: مقبول؛ يعترب حبديثه.

٤-  ا ـــ ا ُْـــ  ُ ََْ، المكي الحذاء الخراز  ،أبو محمد ويقال أبو زكريا

 .قال بن سعد طائفي سكن مكة

اِعـيَل بِْن ُأَميـََّة  ،وابن جريج ،وموســــى بن عقـبة ،عبـيد اهللا بن عمر العمري :روى عن  مـَ ، وإِســــْ

 وعمران القصير وغيرهم ، والثوري

 ،وأبو بكر بن أبي شيبة  ،وابن المبارك ومات قبله ،والشافعي  ،وكيع وهو من أقرانه  :روى عنه

 وآخرون. ،وقتيبة ،والحميدي ،وإسحاق بن راهويه

  أال ء اح وا  ااوي:  

ن الميموين، عن َأْحَمد بْن حنبل: ـسمعت منه حديثا واحدا قال عبد اهللا بن و  .قال َأبُو الَْحسـَ

ِديـثه " يف العـلل بروايـته عن أبـيه: أحـمد َذا َواهللا إِن ـحَ َذا َوكـَ اَل كـَ أَلـته َعن يحيى بن ســــليم قـَ ســــَ

 

 . ٧٤٠٤/ ١/٥٨٠تقريب التهذيب

 . ٩/٢٣٠/١٦١٦٠الثقات 

 . ٢٠١/ ١١/١١٥التهذيب، تهذيب ٦٦٨٥/ ٣٠/٤٣٨تهذيب الكمال 

 المصادر السابقة. 

 .٦٨٤١/ ٣١/٣٦٧تهذيب الكمال



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٣٥ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ُه لم يحمده َوَقاَل مّرة ُأْخَرى َكاَن قد أتقن َحِديث بن خثيم َكاَنت ِعنْده فِي  َيْعنِي فِيِه َشْيء َوَكأَنَّ

ا مصــــح ا من َأْين لـن ا ُقْلنـَ ا رهـن اَل أعطوين ُمصــــحـف اـبك َفقـَ ا كـت ُه أعطـن ا لـَ اب َفُقْلنـَ ف َونحن  كـت

 . "غرباء

  .وقال يحي بن معين: ثقة 

 . وقال أبو حاتم: شيخ صالح محله الصدق ولم يكن بالحافظ يكتب حديثه وال يحتج به 

 .وقال بن سعد :كان ثقة كثير الحديث 

ه ـبأس، وهو منكر الحـدـيث عن عبـيد اهللا بن  "يف تـهذـيب التـهذـيب: و  ــائي: ليس ـب ال النســ ـق

وقال الـساجي: ـصدوق يهم يف الحديث وأخطأ يف أحاديث رواها عبيد اهللا بن عمر لم   .عمرو

وقال يعقوب بن سـفيان: سـني رجل صـالح وكتابه ال بأس به، وإذا حدث من  يحمده أحمد.

 :بن حـبان يف الثـقات وـقال اوذكره   .كـتاـبه فـحديـثه حســــن، وإذا ـحدث حفـظا فيعرف وينكر

. فاضل كنا نعده من األبدال :. وقال الشافعيتسعين ومائةيخطئ مات سنة ثالث أو أربع و

 

العلل ومعرفة الرجال، المؤلف: أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين 

، ٦٤٧/ ٩/١٥٦الجرح والتعديل ٢/٤٨٠/٣١٥٠هـ)، الناشر: دار الخاين , الرياض، ٢٤١(المتوىف: 

 .٣١/٣٦٨، وتهذيب الكمال ٩/٦٣عدي والكامل البن 

 . ٩/٦٣والكامل البن عدي ، ٦٤٧/ الترجمة ٩/١٥٦لجرح والتعديل 

 .٦٤٧/ الترجمة ٩/١٥٦الجرح والتعديل 

 . ٥/٥٥٠الطبقات 

 .٣٦٧/ ١١/٢٢٦تهذيب التهذيب

 ٧/٦١٥. 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٣٦ 

ــائي: ليس بالقوي.  وقال العجلي: ثقة وقال العقيلي: قال أحمد بن حنبل أتيته   .قال النس

ـقال أبو جعفر ولين أمره.  ،وفـيه شــــيء ،فكتـبت عـنه شــــيـئا فرأيـته يخلط يف األـحادـيث فتركـته

وقـال  وقـال الـدارقطني: ســــيء الحفظ. وقـال أبو أحمـد الحـاكم: ليس بـالحـافظ عنـدهم.

البـخاري: يف تاريـخه يف ترجـمة عـبد الرحمن بن ناقع ما حدث الحمـيدي عن يحيى بن ســــليم  

 . "فهو صحيح

 .صدوق سيء الحفظ وقال ابن حجر يف التقريب:

لكن مسـلم�  : روى له الجماعة،م فيه وهو موثوق أو صـالح الحديثمن تكلوقال الذهبي يف 

  .، وثقه غير واحدتبع�

لم يخرج له الشـيخان من روايته عن عبيد اهللا بن عمر شـيئا ليس له يف وقال يف هدي السـاري: 

البخاري ســـوى حديث واحد عن إســـماعيل بن أمية عن ســـعيد المقبري عن أبي هريرة عن 

وله أصـل عنده من   ،اهللا عليه وـسلم يقول اهللا تعالى ثالثة أنا خصـيمهم الحديثالنبي صـلى  

 

 . ١/٤٧٣الثقات  

والمتروكون، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساين، النسائي (المتوىف: الضعفاء  

 . ١/١٠٨/٦٣٣حلب –هـ) ، الناشر: دار الوعي ٣٠٣

يف يف ترجمة عبد الرحمن بن ناقع ، ولم أجد قول البخاري هذا  ٣٦٧/ ١١/٢٢٦تهذيب التهذيب

 ط: حيدر آباد، وغيرها من الطبعات.  ١١٣٥ /٥/٣٥٧تاريخه الكبير

 . ٧٥٦٣/ ١/٥٩١تقريب التهذيب

هـ)، ٧٤٨المؤلف: شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي (المتوىف: 

 .٣٧٥/ ١/٥٤١المحقق: عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي 

َثنِي بِْشُر بُْن َمْرُحوٍم،  - ٢٢٢٧إثم من باع حرا، ح أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب:   َحدَّ

َثنَا َيْحيَى بُْن ُسَليٍْم، َعْن إِْسَماِعيَل بِْن ُأَميََّة، َعْن َسِعيِد بِْن َأبِي َسِعيٍد، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة رَ  ِضَي اُهللا َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ َحدَّ

ا   "اَل:  َصلَّى اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم، قَ  َقاَل اهللاُ: َثالََثٌة َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم الِقيَاَمِة: َرُجٌل َأْعطَى بِي ُثمَّ َغَدَر، َوَرُجٌل بَاَع ُحر�



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٣٧ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 .غير هذا الوجه واحتج به الباقون

ضــعف األئمة حديثه عن عبيد اهللا بن عمر، وليس بالقوي إذا حدث   خالصـــــــة حال الراوي:

ل عنده من حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو حســن الحديث، وأخرج له البخاري فيما له أصــ 

 عن غيره، وأخرج مسلم له متابعة كما ذكر الذهبي. أي إنه يعتبر بحديثه.

    

 

- ٤/٤٧، وقال ابن حجر يف فتح الباري "َفأََكَل َثَمنَُه، َوَرُجٌل اْستَأَْجَر َأِجيًرا َفاْستَْوَفى ِمنُْه َولَْم ُيْعِط َأْجَرُه 

دار المعرفة:  يحيى بن سليم بالتصغير هو الطائفي نزيل مكة مختلف يف توثيقه وليس له يف البخاري  ط:٤١٨

موصوال سوى هذا الحديث وذكره يف اإلجارة من وجه آخر عنه والتحقيق أن الكالم فيه إنما وقع يف روايته 

حيى بن سليم على أن الحديث عن عبيد اهللا بن عمر خاصة وهذا الحديث من غير روايته واتفق الرواة عن ي

من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة وخالفهم أبو جعفر النفيلي فقال عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قاله 

 الببهقي والمحفوظ قول الجماعة. 

َثنَا ُيوُسُف بُْن  ٢٢٧٠والحديث أخرجه البحاري يف كتاب اإلجارة، باب إثم من منع أجر األجير ح  ،  َحدَّ

َثنِي َيْحيَى بُْن ُسَليٍْم، َعْن إِْسَماِعيَل بِْن ُأَميََّة، َعْن َسِعيِد ْبِن َأبِي َسِعيٍد، َعْن َأبِ ُمَح  ٍد، َقاَل: َحدَّ ي ُهَرْيَرَة َرِضَي اُهللا مَّ

َم َقاَل:  ا َخْصُمُهْم َيْوَم الِقيَاَمِة، َرُجٌل َأْعطَى بِي ُثمَّ َقاَل اهللاُ َتَعالَى: َثالََثٌة َأنَ  "َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى اُهللا َعَليِْه َوَسلَّ

ا َفأََكَل َثَمنَُه، َوَرُجٌل اْستَأَْجَر َأِجيًرا َفاْستَْوَفى ِمنُْه َوَلْم ُيْعطِِه َأْجَرُه    "َغَدَر، َوَرُجٌل بَاَع ُحر�

 . ١/٤٥١هدي الساري



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٣٨ 

اا ا  

  ، و   و  رل ا ا م  اال

١-   .ا ا  ا  أ ، أو   "وة  

 روى عن: عقبة بن عاصم، وسهل بن معاذ بن أنس، وأبي عمران األنصاري.  

 وعنه: حسان بن عطية، وأسيد بن عبد الرحمن الخثعمي، وإبراهيم بن أدهم، وغيرهم.

  أال ء اح وا  ااوي:  

ا، وـكانوا ال يشــــكون أـنه من األـبدالـقال   . البـخاري: فروة بن مـجاـلد ـكان يســــكن كفرعـن

ــلى   وذكره بن حبان يف الثقات ــمي أباه مجالد أبو حاتم وقال: روى عن النبي صـ . وكذا سـ

. وقال ابن عبد البر: يف الصـحابة فروة بن مجالد مولى لحم أكثرهم اهللا عليه وسـلم مرسـال

  .يجعل حديثه مرسال

 .وقال الحافظ يف التقريب: مختلف يف صحبته وكان عابدا

 .وقال ابن منده: حديثه مرسل يف اإلصابة: تابعي. ابن حجر وقال

ه أـحد من  ه ـتابعي ولم ـيذكر فـي ــة ـحال الراوي: مختلف يف صــــحبـته، واألكثر على أـن خالصــ

 

 . ٧/١٢٧/٥٧٢التاريخ الكبير للبخاري

 .٧/٣٢١الثقات  

 .٤٦٨/ ٧/٨٢الجرح والتعديل 

 .٢٠٧٦/ ٣/١٢٦١اإلستيعاب

 . ٥٣٨٨/ ١/٤٤٥تقريب التهذيب

 . ٧٠٥١ /٥/٣٠١اإلصابة



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٣٩ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

   ، فهو مجهول الحال.األئمة غير أنه كان عابدا، ويعد من األبدال

   اَْ، .ي  ن، أ ن -٢

، عجالنروى عن: ـشعيث بن مطير، وعلي بن زيد بن جدعان، وعمران القصـير، ومحمد بن 

 .وغيرهم

روى عنه: بدل بن المحبر، وسـعيد بن عامر الضـبعي، وسـليمان بن داود الشـاذكوين، وصـدقة 

 ، وآخرون.بن بكر السعدي، ومحمد ابن بشار بندار

  أال ء اح وا  ااوي:

  .وقال أبو حاتم: شيخ .قال أبو زرعة: واهي الحديث، يحدث عن ابن عجالن بمناكير

وقال ـسليمان بن داود الـشاذكوين، حدثنا معدي بن ـسليمان، وكان   .وقال النـسائي: ـضعيف

ــل الناس، وكان يعد من األبدال ان ممن يروي المقلوبات عن . وقال ابن حبان: كمن أفضـ

. وـقال الـحافظ يف التقرـيب: الثـقات والملزـقات عن األثـبات ال يجوز االحتـجاج ـبه إذا انفرد

 

 .٤٩١  م٨/٢٦٤تهذيب التهذيب،  ٢٣/١٧٣/٤٧١٩، تهذيب الكمال  ٤٢١٧  /٤/٥٩اسد الغابة  نظر:ي

 .١٩٩٧/ ٨/٤٣٨الجرح والتعديل 

 المصدر السابق. 

 .٨٦٥٢ /٤/١٤٢ميزان االعتدال، و٤١٨/ ١٠/٢٢٩، وتهذيب٢٨/٢٥٨/٦٠٨٣تهذيب الكمال 

 المصادر السابقة.  

 . ١٠٩٢ /٣/٤٠المجروحين



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٤٠ 

.وابن ماجة ،روى له الترمذي. وكان عابدا ،ضعيف

  والشواهد. ضعيف، يتقوى حديثه بالمتابعات :خالصة حال الراوي

٣- يِْا ِ ُْ ُْويقال األزدي ويقال الضبي، أبو سهل البصري العابد. ا ،   

 روى عن: يحيى بن سعيد األنصاري، وعبد اهللا بن عون، وداود بن أبي هند، وغيرهم 

  وعنه أحمد بن حنبل، وعمرو بن علي الصيريف، وقتيبة بن سعيد، وآخرون.

  أال ء اح وا  ااوي: 

 . شيخ فيه نظر :قال أبو حاتم

 . وقال البخاري: عنده مناكير

 : فيه نظر. البخاري يف موضع آخروقال 

 . وقال النسائي: صالح

 . فيه نظر :وقال الدارقطني

 

 . ٦٧٨٨/ ١/٥٤٠تقريب التهذيب

 .٤١٨/ ١٠/٢٢٩، وتهذيب٢٨/٢٥٨/٦٠٨٣تهذيب الكمال 

 .٢١٩٢/ ٨/٤٧٨الجرح والتعديل 

 –هـ)، ط دار الوعي ٢٥٦الضعفاء الصغير، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، (ت

 . ١/١١٣/٣٧٤ حلب

 . ٨/٩١/٢٣٠٣التاريخ الكبير

 .٢٩/٤٠٠/٦٤٣٣تهذيب الكمال 

 .٨٠٧/ ١٠/٤٤٣تهذيب التهذيب



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٤١ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

وقال بن حبان: كان ممن يروي الموـضوعات عن الثقات على قلة روايته حتى إذا ـسمعها من 

 .الحديث صناعته شهد أنها موضوعة ال يجوز االحتجاج به بحال

 . وقال ابن حجر: قال عمرو بن علي ثنا النضر بن كثير أبو سهل وكان يعد من األبدال 

ــين بن الجنيد ــعيف :وقال علي بن الحسـ ــعفه العقيليضـ وقال ابن عدي: عنده   .. و ضـ

. وقال الحافظ  : ضـعيف"الكاشـف "وقال الذهبي يف    .مناكير، وهو ممن يكتب حديثه

 . روى له أبو داود، والنسائي .ضعيفتقريب: اليف 

  خالصة حال الراوي: ضعيف، يعترب حبديثه.

  

    

 

 . ١١٠٤/ ٣/٤٩المجروحين

 . ٨٠٧/ ١٠/٤٤٣، تهذيب التهذيب٢٩/٤٠٠/٦٤٣٣تهذيب الكمال 

 .٢١٩٢/ ٨/٤٧٨الجرح والتعديل 

هـ)الناشر: دار المكتبة ٣٢٢الضعفاء الكبير، المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي (ت

 .  ٤/٢٩٢بيروت –العلمية 

هـ)، ط الكتب العلمية ٣٦٥الكامل يف ضعفاء الرجال، المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاين (المتوىف: 

٨/٢٦٨/١٩٦٦ . 

 .٥٩٣٧/ ت ٣الكاشف  

 . ٧١٤٧ /١/٥٦٢تقريب التهذيب

/  ٤/٢٦٢، ميزان االعتدال٨٠٧/  ١٠/٤٤٣، تهذيب التهذيب٢٩/٤٠٠/٦٤٣٣ينظر: تهذيب الكمال  

٩٠٨١ . 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٤٢ 

  

ا  

أسـأل  بإتمام هذا البحثسـبحانه وتعالى  الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصـالحات، وبعد أن من 

ه عز وجـلاهللا  ه ـكل من يطلع علـي ه القبول وينفع ـب ادي، أن يكـتب ـل احـث  ســــتـف ـعدد من ه من مـب

 فيما يلي: إجمالهاالنتائج، يمكن 

 .األحاديث التي ورد فيها ذكر األبدال كلها ضعيفة، لم تثبت .١

 أن معنى األبدال عند أهل السنة يختلف عنه عند الصوفية. .٢

  الصالح أهل ،األنقياء األتقياء الزهاد العباد من اهللا  أولياءهل السنة: أالمراد باألبدال عند  .٣

 ،وـحاال  الـقائمين بكـتاب اهللا تـعالى وســـــنة رســــوـله صــــلى اهللا علـيه وســــلم علـما وعمال

ألنهم أـبدال األنبـياء، وـقائمون مـقامهم حقيـقة، ـباألـخذ بـما ـجاءوا  أـبداال عليهم وأطلقوا

 ، والدفاع عنهم.به، والتبليغ عنهم

ما ورد عن الصـوفية من كون األبدال هم سـبعة رجال من أولياء اهللا تعالى أو سـبعون من  .٤

ســــافر منهم من موضــــع ترك جســــدا على صــــورته حيا بحياته وظاهرا بأعماله، وأنهم 

ه تعـالى بهم يرزقون وبهم ينصــــرون، ويقيم اهللا بهم  أمور الخالئق من جنـاـب أمورون ـب ـم

ن أن يكون له تأويالت وتفســــيرات خاصــــة عـندهم، الكون إلى آخر ما تـقدم ذكره، يمك

 "كما أولها عبد اهللا ابن مســــعود رضــــي اهللا عنه يف الحديث الذي ُروي عنه، وورد فيه: 

ْدَفُع الْبََالءَ  ُعودٍ: َكيَْف بِِهْم ، "َفبِِهْم ُيْحيِي َوُيِمـيُت, َوُيْمطُِر َوُينْبـُِت , َويـَ َعبـِْد اهللاِ بِْن َمســــْ
قِـيَل لِ

اَل: ُيْحيِي  ْدُعوَن َعَلى  "َوُيِمـيُت؟ قـَ اَر اْألَُمِم َفيَْكثُُروَن, َويـَ لَّ إِْكثـَ أَلُوَن اهللاَ َعزَّ َوـجَ ُهْم َيســــْ ِألَنَّ

أَلُوَن َفتُنْبُِت لَُهُم اْألَْرُض, َوَيْدُعوَن َفيَْدَفعُ  َقْوَن, َوَيـسْ َقْوَن َفيـُسْ تـَسْ ُموَن, َوَيـسْ  بِِهْم الَْجبَابَِرةِ َفيُْقـصَ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٤٣ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ة، وال "اَع الْبََالءِ َأْنوَ  ــالحين المختلـف اء والصــ ل كرامـات األولـي ك من قبـي ، ويكون ذـل

يمكن حـمل األمر على ـظاهره؛ لـما فـيه من وصــــف عـباد اهللا تـعالى بـما ال يـقدرون علـيه، 

عباده معه سـبحانه وتعالى يف خصـائص ربوبيته جل وعال عن  إشـراكولما فيه من دعوى 

 الشريك علوا كبيرا.  

  :عـندـما يصــــفون راوـيا بكوـنه من األـبدال ـفإنهم يعنون ـبذـلك أن علـماء الجرح والتـعدـيل .٥

ويلزم  وســيرة على منهج الســلف الصــالح؛ المبالغة يف صــالحه وتقواه، وقيامه بأمر دينه،

ــروط قبوله، وهو: العدالة، وال يلزم منه ثبوت  ــرط األول من شـ منه أن يثبت للراوي الشـ

 الشرط الثاين لقبوله، وهو: الضبط.  

 ، فقـد اتضــــح من هـذا البحـث أنطلق عليـه هـذا اللفظ هو من الثقـاتليس كـل من أ .٦

 الثقة، ومنهم الصدوق، ومنهم اللين، ومنهم الضعيف. درجاتهم متفاوتة؛ فمنهم 

 أكثر الرواة الذين وصفوا بأنهم من األبدال من رجال الكتب الستة ثقات. .٧

 .من رجال الكتب الستة األبدالمتروكا، أو كذابا فيمن وصف بكونه من لم أجد راويا   .٨

ــواهد  الذي حكم عليه بالراوي   .٩ ــعيف منهم يعتبر بحديثه، وينجبر بالمتابعات والشـ الضـ

 إلى درجة الحسن لغيره.

ســــبـعة  : ، ـعددهمالرواة اـلذين وصــــفوا ـباألـبدال يف الكـتب الســـــتة بـعد البـحث والتتبع  .١٠

 .وأربعون راويا

 .: ثالثة وثالثون راوياوهم ثقات ،باألبدال ونالموصوفالكتب الستة رواة  .١١

 

 تقدم تخريجه يف المبحث األول.  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٤٤ 

 رواة.سبعة ق: ُد وهم ُص  ،باألبدال ونالموصوف الكتب الستةرواة  .١٢

 .أربعة رواة :وفيهم لين ،باألبدال ونالموصوفالكتب الستة رواة  .١٣

 .: ثالثة رواةوهم ضعفاء، باألبدال ونالموصوف الكتب الستةرواة  .١٤

ضــرورة دراســة ألفاظ الجرح والتعديل،   بحث، فهي:وأما عن توصــياتي بعد العمل يف هذا ال

والوقوف على معــانيهــا، وبيــان مراتبهــا، ومــا يترتــب على ذلــك من أحكــام تتعلق بــالراوي 

حصـــر عدد الرواة الذين وصـــفوا بكل لفظ من ألفاظ الجرح والتعديل على حدة، ، ووروايته

مع الترجمة لهم وذكر الخالصـة يف بيان حالهم؛ إثراء للمكتبة الحديثية، وعونا للمبتدئين من 

 .اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم العلم، وصلىطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٤٥ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ادر واا  

 الكريم.القرآن  .١

ا لم يخرجـه البخـاري   .٢ ارة مـم ارة أو المســــتخرج من األحـادـيث المخـت األحـادـيث المخـت

اء اـلدين أبو عـبد اهللا محـمد بن عـبد الواحـد   ا، المؤلف: ضـــــي ومســــلم يف صــــحيحيهـم

ــ)، ٦٤٣تالمقدسي ( الدكتور عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش، الناشر: دار  تحقيق هــ

 م. ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠الثالثة،خضر للطباعة بيروت، الطبعة 

ــاد يف معرفـة علمـاء الحـديـث، المؤلف: أبو يعلى الخليلي، خليـل بن عبـد اهللا  .٣ اإلرشــ

ــد ٤٤٦القزويني (المتوىف:  ة الرشــ اشــــر: مكتـب ة الرـياض، –هــــــــ)، الـن   األولى،: الطبـع

 ه.١٤٠٩

أســــنى المـطاـلب يف أـحادـيث مختلـفة المراـتب، المؤلف: محـمد بن محـمد درويش، أبو   .٤

ــافعي (المتوىف: عبد الرح ــر: دار الكتب العلمية ١٢٧٧من الحوت الشـ ــ)، الناشـ  –هـــــ

 .بيروت

والتتبع لـلدارقطني، المؤلف: أبو الحســــن علي بن عمر بن أحـمد بن مـهدي  اإللزاـمات .٥

ــ)، الناشــر: دار  ٣٨٥بن مســعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوىف:  هــــ

 .الكتب العلمية، بيروت

األنسـاب، المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصـور التميمي السـمعاين المروزي، أبو   .٦

هــــــــ)، المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماين وغيره، ٥٦٢ســــعد (المتوىف: 

 -هــــــــ  ١٣٨٢الـناشــــر: مجلس دائرة المـعارف العثـمانـية، حـيدر آـباد، الطبـعة: األولى، 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٤٦ 

 م. ١٩٦٢

تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني،   .٧

بيدي (ت  هـ)، ط: دار الهداية.١٢٠٥أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّ

تاريخ اإلســالم َوَوفيات المشــاهير َواألعالم، المؤلف: شــمس الدين أبو عبد اهللا محمد   .٨

اْيمـاز الـذهبي (المتوىف:  هــــــــ)، النـاشــــر: دار الغرب ٧٤٨بن أحمـد بن عثمـان بن قـَ

 م. ٢٠٠٣اإلسالمي، الطبعة: األولى، 

ا .٩ دوري)، المؤلف: أبو زكرـي ة اـل اريخ ابن معين (رواـي يحيى بن معين بن عون المري  ـت

 -مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلســالمي ط هــــــ)٢٣٣ تبالوالء، البغدادي، (

 .١٩٧٩ – ١٣٩٩مكة المكرمة،األولى،

ا يحيى بن معين بن عون  .١٠ دارمي)، المؤلف: أبو زكرـي ة عثمـان اـل اريخ ابن معين (رواـي ـت

 .دمشق –هـ)، الناشر: دار المأمون للتراث ٢٣٣(المتوىف: 

ــر: دار الكتب العلمية  .١١ ــبهاين، الناشـ ــبهان ألبي نعيم األصـ الطبعة:  بيروت، –تاريخ أصـ

 .هـ ١٤١٠األولى

اريخ بـغداد، المؤلف: أبو بكر أحمـد ب .١٢ ب  ـت دي الخطـي اـبت بن أحمـد بن مـه ن علي بن ـث

الطبعــة:  بيروت،–هــــــــ)، النــاشــــر: دار الغرب اإلســــالمي٤٦٣البغــدادي (المتوىف: 

 م.٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢األولى،



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٤٧ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

تـاريخ الثقـات، المؤلف: أبو الحســــن أحمـد بن عبـد اهللا بن صــــالح العجلى الكوىف   .١٣

 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٥هـ)، الناشر: دار الباز، الطبعة األولى ٢٦١(المتوىف: 

تاريخ دمشــق، المؤلف: أبو القاســم علي بن الحســن بن هبة اهللا المعروف بابن عســاكر  .١٤

ــ)، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشـــر: دار الفكر للطباعة ٥٧١(المتوىف:  هـــــ

 هـ  ١٤١٥والنشر والتوزيع، عام النشر: 

التاريخ الكبير، المؤلف: محمد بن إســـماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد  .١٥

 .الدكن –هـ)، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ٢٥٦اهللا (ت 

د   .١٦ ه البخـاري يف الجـامع الصــــحيح، المؤلف: أبو الولـي ل والتجريح , لمن خرج ـل دـي التـع

رث التجيبي القرطبي الباجي األندلســي (ت  ســليمان بن خلف بن ســعد بن أيوب بن وا

 الرياض. -دار اللواء ط:هـ)، ٤٧٤

ط  هــــ)٨١٦التعريفات، المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاين (ت .١٧

  .دار الكتب العلمية

ــل أحمـد بن علي بن محمـد بن أحمـد بن حجر   .١٨ ب، المؤلف: أبو الفضــ ب التـهذـي تقرـي

ــ)، ٨٥٢العسـقالين (المتوىف:    ـسوريا، –المحقق: محمد عوامة، الناـشر: دار الرـشيد هـــ

 .١٩٨٦ – ١٤٠٦ األولى،: الطبعة

ــل أحـمد بن علي بن محـمد بن أحـمد بن حجر   .١٩ تـهذـيب التـهذـيب، المؤلف: أبو الفضــ

د، الطبعـة: الطبعـة األولى،   ة، الهـن اشــــر: مطبعـة دائرة المعـارف النظـامـي العســــقالين الـن



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٤٨ 

 هـ.١٣٢٦

تهذيب الكمال يف أســـماء الرجال، المؤلف: يوســـف بن عبد الرحمن بن يوســـف، أبو   .٢٠

ــ)، المحقق: ٧٤٢الحجاج، المزي (ت ــة  هــــ ــس ــر: مؤس ــار عواد معروف ، الناش د. بش

 .٣٥: األجزاء عدد ،١٩٨٠ – ١٤٠٠ األولى،: الطبعة بيروت، –الرسالة 

التوقيف على مهـمات التـعاريف، المؤلف: زين اـلدين محـمد الـمدعو بعـبد الرؤوف بن   .٢١

ــاوي القــاهري (المتوىف:   ــدين الحــدادي ثم المن ــاج العــارفين بن علي بن زين العــاب ت

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠القاهرة، الطبعة: األولى، -اشر: عالم الكتب هـ)، الن١٠٣١

ــطلح الحديث .٢٢ ــير مصـ ، المؤلف: أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود  ١/١٩٠تيسـ

-هـــــ ١٤٢٥الطحان، الناـشر: مكتبة المعارف للنـشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة العاـشرة 

 م.٢٠٠٤

هــــــــ)،  ٣٥٤الدارمي، البُســــتي (المتوىف: الثـقات المؤلف: محـمد بن حـبان، أبو حاتم،  .٢٣

=  ه ١٣٩٣الناشــــر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: األولى، 

١٩٧٣. 

الجرح والتعـديـل، المؤلف: أبو محمـد عبـد الرحمن بن محمـد بن إدريس بن المنـذر   .٢٤

ــر٣٢٧التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوىف:  ــ)، الناشـ : طبعة مجلس  هـــــ

 –ودار إحيـاء التراث العربي  الهنـد، –بحيـدر آبـاد الـدكن  -دائرة المعـارف العثمـانيـة 

 .بيروت



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٤٩ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ــيوطي (المتوىف:   .٢٥ الحاوي للفتاوي، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين الس

 م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤عام النشر:  -هـ)، ط دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت٩١١

ة األول .٢٦ د اهللا بن أحمـد بن  حلـي اء، المؤلف: أبو نعيم أحمـد بن عـب ات األصــــفـي اء وطبـق ـي

بجوار   -هـــــ)، الناـشر: الـسعادة ٤٣٠إـسحاق بن موـسى بن مهران األصـبهاين (المتوىف: 

 م.١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤محافظة مصر، 

ــيء من فقهها وفوائدها، المؤلف: أبو عبد الرحمن   .٢٧ ــحيحة وش ــلة األحاديث الص ــلس س

هــــــــ)، ط مكتـبة المـعارف ،الرـياض، الطبـعة: ١٤٢٠اـلدين، األلـباين (تمحـمد ـناصــــر 

ــ ٦األولى، (لمكتبة المعارف)، عدد األجزاء:  ــر: جــــ ــ  ١٤١٥: ٤ - ١، عام النش  -هــــ

 م. ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢: ٧م، جـ  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦: ٦م، جـ  ١٩٩٥

: أبو داود  سـؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السـجسـتاين يف الجرح والتعديل، المؤلف .٢٨

تاين (المتوىف:  ِجســْ ــ)الناشــر: عمادة البحث العلمي  ٢٧٥ســليمان بن األشــعث الســِّ هــــ

 م.١٩٨٣هـ/١٤٠٣بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، الطبعة: األولى، 

ــؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن معين بن   .٢٩ س

هــــــــ)، ط: ٢٣٣الرحمن المري ، البغدادي (المتوىف:  عون بن زياد بن بســــطام بن عبد

 م .١٩٨٨هـ، ١٤٠٨مكتبة الدار، المدينة المنورة، األولى، 

هــ)، الناشر: دار  ٧٤٨سير أعالم النبالء، المؤلف: شمس الدين أبو عبد اهللا الذهبي (ت  .٣٠

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧القاهرة ،وكذلك: مؤسسة الرسالة، الطبعة:  -الحديث



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٥٠ 

ــغير، .٣١ ــعفاء الص ــماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو   الض المؤلف: محمد بن إس

 هـ. ١٣٩٦ألولى، ا: الطبعة حلب، –هـ)، الناشر: دار الوعي ٢٥٦عبد اهللا (ت

الوالء،   .٣٢ اشــــمي ـب الطبـقات الكبرى، المؤلف: أبو عـبد اهللا محـمد بن ســـــعد بن منيع الـه

ــ)، تحقيق: محمد عبد القادر  ٢٣٠البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (المتوىف:  هـ

 . م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ األولى،: الطبعة بيروت، –عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 

راقي، المؤلف: شـمس الدين أبو الخير محمد بن  فتح المغيث بشـرح الفية الحديث للع .٣٣

هــــــــ)،  ٩٠٢عـبد الرحمن بن محـمد بن أبي بكر بن عثـمان بن محـمد الســـــخاوي (ت 

 م.٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤المحقق: علي حسين علي، ط: مكتبة السنة، مصر، الطبعة:ا، 

القـاموس المحيط، المؤلف: مجـد الـدين أبو طـاهر محمـد بن يعقوب الفيروزآبـادى   .٣٤

 لبنان، –هـــ)، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ٨١٧ (المتوىف:

 .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الثامنة،: الطبعة

 علي بن الحسن بن محمد بن الحسن محمد أبو: المؤلف مخطوط، –كرامات األولياء  .٣٥

ل البغدادي  ).هـ٤٣٩: المتوىف( الَخالَّ

إسـماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي  كشـف الخفاء ومزيل اإللباس، المؤلف:  .٣٦

ــ)، الناشر: المكتبة العصرية، تحقيق:  ١١٦٢العجلوين الدمشقي، أبو الفداء (المتوىف:  ه

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي، الطبعة: األولى، 

ــمس الدين الذهبي .٣٧ ــتة، المؤلف: شـ ــف يف معرفة من له رواية يف الكتب السـ (ت   الكاشـ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٥١ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

ــ)، الناشـر: دار القبلة للثقافة اإلسـالمية ٧٤٨ مؤسـسـة علوم القرآن، جدة، الطبعة:  -هـــ

 م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣األولى، 

هــــ)،  ٣٦٥الكامل يف ضعفاء الرجال، المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاين (المتوىف:  .٣٨

 م.١٩٩٧هـ١٤١٨لبنان، الطبعة: األولى، -بيروت -الناشر: الكتب العلمية 

ــان ا .٣٩ ــل، جمال الدين ابن منظور  لس لعرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفض

: الطبعة بيروت، –هــ)، الناشر: دار صادر ٧١١األنصاري الرويفعى اإلفريقى (المتوىف: 

 .هـ ١٤١٤ - الثالثة

ــل أحمـد بن علي بن محمـد بن أحمـد بن حجر   .٤٠ ــان الميزان، المؤلف: أبو الفضــ لســ

: الـناشــــر الهـند، –هــــــــ)، المحقق: دائرة المعرف النـظامـية  ٨٥٢العســــقالين (المتوىف: 

 .مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت

المجروحين من المحدثين والضـعفاء والمتروكين، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد  .٤١

هــــــ)، ٣٥٤معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُســتي (المتوىف: بن حبان بن 

 .األولى: الطبعة حلب، –الناشر: دار الوعي 

مجمع الزوائــد ومنبع الفوائــد، المؤلف: أبو الحســــن نور الــدين علي بن أبي بكر بن   .٤٢

 القاهرة.هـ)، الناشر: مكتبة القدسي، ٨٠٧سليمان الهيثمي (المتوىف: 

مســـــند اإلمام أحـمد بن حنـبل، المؤلف: أبو عـبد اهللا أحـمد بن محـمد بن حنـبل بن هالل  .٤٣

عادل مرشــد،    -هـــــــ)، المحقق: شــعيب األرنؤوط ٢٤١بن أســد الشــيباين (المتوىف: 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٥٢ 

 م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 

بن إســماعيل بن ســيده المرســي [ت:   المحكم والمحيط األعظم، ألبي الحســن علي .٤٤

 هـ]، الناشر: دار الكتب العلمية.٤٥٨

ــهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي   .٤٥ معجم البلدان، المؤلف: شـ

 هـ)، الناشر: دار صادر، بيروت.٦٢٦(المتوىف: 

عال ه تقريبا) تحقيق عبد ال٧٣٠معجم اصــطلحات الصــوفية لعبد الرزاق الكاشــاين( ت .٤٦

 م.  ١٩٩٢-ه١٤١٣شاهين، ط. دار المنار

ــاء القزويني الرازي، أبو  .٤٧ ــارس بن زكري ــد بن ف ــاييس اللغــة، المؤلف: أحم معجم مق

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩هـ)، الناشر: دار الفكر، عام النشر: ٣٩٥الحسين (ت

 .المعجم الوسيط، المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر: دار الدعوة  .٤٨

المصــــبــاح المنير يف غريــب الشــــرح الكبير، ألحمــد بن محمــد بن علي الفيومي ثم  .٤٩

 . بيروت –هـ)، ط المكتبة العلمية ٧٧٠الحموي، (ت نحو

د  .٥٠ ة ابن الصــــالح، المؤلف: عثمـان بن عـب ث، وُيعرف بمقـدـم ة أنواع علوم الحـدـي معرـف

المحقق:  هــــــ)، ٦٤٣الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصــالح (المتوىف: 

ســــوريـا، دار الفكر المعـاصــــر بيروت، ســــنـة   -نور الـدين عتر، النـاشــــر: دار الفكر

 م.١٩٨٦ه ١٤٠٦النشر:

هــــــ)، ٤٣٠معرفة الصــحابة، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا األصــبهاين (المتوىف:  .٥١



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٥٣ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

 تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض.

المعجم الكبير، المؤلف: ســــليـمان بن أحـمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشــــامي، أبو   .٥٢

 .القاهرة –هـ)، دار النشر: مكتبة ابن تيمية ٣٦٠القاسم الطبراين (المتوىف: 

المعرفة والتاريخ، المؤلف: يعقوب بن ـسفيان بن جوان الفارـسي الفسـوي، أبو يوسـف   .٥٣

ضـياء العمري، الناـشر: مؤـسـسة الرـسالة، بيروت، هـــــ)، المحقق: أكرم ٢٧٧(المتوىف: 

 م .١٩٨١ -هـ ١٤٠١الطبعة: الثانية، 

المقاصـد الحسـنة يف بيان كثير من األحاديث المشـتهرة على األلسـنة، المؤلف: شـمس   .٥٤

هــــــــ)،  ٩٠٢اـلدين أبو الخير محـمد بن عـبد الرحمن بن محـمد الســــخـاوي (المتوىف: 

 .  بيروت –ر الكتاب العربي المحقق: محمد عثمان الخشت، الناشر: دا

ــن الدارقطني يف رجال الحديث وعلله، تأليف: مجموعة من  .٥٥ ــوعة أقوال أبي الحس موس

بيروت،  -م، الـناشــــر: عالم الكـتب للنشــــر والتوزيع  ٢٠٠١المؤلفين الطبـعة: األولى، 

 لبنان.

هـــــــ)، ٥٩٧الموضــوعات، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت  .٥٦

الناـشر: محمد عبد المحـسن صـاحب المكتبة الـسلفية بالمدينة المنورة، الطبعة: األولى  

 م. ١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨: ٣م، جـ  ١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٦: ٢، ١جـ 

المنار المنيف يف الصــحيح والضــعيف، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد  .٥٧

ة (المتوىف:  اح أبو ـغدة،  هــــــــ)، المحقق: عـبد٧٥١شــــمس اـلدين ابن قيم الجوزـي الفـت



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 
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٣٥٤ 

 م.١٩٧٠هـ/١٣٩٠الناشر: مكتبة المطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة: األولى، 

ميزان االعـتدال يف نـقد الرجال، المؤلف: شــــمس الدين أبو عـبد اهللا محـمد بن أحـمد بن   .٥٨

هـــــــ)، الناشـــر: دار المعرفة للطباعة والنشـــر،  ٧٤٨عثمان بن َقاْيماز الذهبي (المتوىف: 

 م.١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢الطبعة األولى، بيروت، لبنان،

نزهة النظر يف توـضيح نخبة الفكر يف مـصطلح أهل األثر، المؤلف: أبو الفـضل أحمد بن   .٥٩

ــقالين (المتوىف:  ــر: مطبعة ٨٥٢علي بن حجر العسـ ــ)، حققه نور الدين عتر، الناشـ هـــــ

 م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الصباح، دمشق، الطبعة: الثالثة، 

ث واأل .٦٠ ب الحـدـي ة يف غرـي ارك بن  النهـاـي دين أبو الســــعـادات المـب ثر، المؤلف: مجـد اـل

محمـد بن محمـد بن محمـد ابن عبـد الكريم الشــــيبـاين الجزري ابن األثير (المتوىف:  

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت،  -هـ)، الناشر: المكتبة العلمية ٦٠٦

ة ابن حجر، لعـبد الرؤوف بن ـتاج الـعارفين بن علي بن   .٦١ اليواقـيت واـلدرر يف شــــرح نخـب

  الرياض، –هـ)، ط مكتبة الرشد ١٠٣١العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (تزين 

 .م١٩٩٩ األولى،: الطبعة

 

 

 



 

  

   

 

ادرات 
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٣٥٥ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

س ال  

 ال، وا  م ا ل ار  و   

 الصفحة  الراوي

ْحَمِن البََغِويُّ ، أبو جعفر. -١                                َأْحَمُد بُن َمنِيِْع بِن َعبِْد الرَّ

، أبو -٢ اِزيُّ .                           يحيى العبدي إِْسَحاُق ْبُن ُسَليَْماَن الرَّ

.                                أيوب بن النجار بن زياد بن النجار الحنفي -٣

.                                        الُجْعِفيُّ الُحَسيُْن بُن َعلِيِّ بِن الَولِيِْد  -٤

                                      حماد بن بن سلمة بن دينار البصري، -٥

                                             خطاب بن عثمان الطّائّي الَفْوزي -٦

                                               الربيع بن نافع، أبو توبة الحلبي -٧

                                زهرة بن معبد بن عبد اهللا بن هشام بن زهرة -٨

 زياد بن أبي زياد المخزوم                                                      -٩

                                               عبد اهللا بن عون بن أبي عون -١٠

عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي                                      -١١

٢٦٦ 

٢٦٨ 

٢٦٩ 

٢٦٩ 

٢٧٥ 

٢٨٠ 

٣٥٦ 

٢٨٢ 

٢٨٤ 

٢٨٦ 

٢٨٧ 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٣٥٦ 

                                                  الَْقْسَملِيعبد العزيز بن مسلم  -١٢

 عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي                                        -١٣

عبد الرحمن المروزي                                  أبو منير،عبد اهللا بن  -١٤

                                        عبد الملك بن عبد العزيز القشيري  -١٥

عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزيد، أبو زرعة الرازي                          -١٦

                              عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي    -١٧

                             علي بن أبي بكر بن سليمان بن نفيع          -١٨

                                          بن عياش بن مسلم األلهاين "علي -١٩

عمرو بن قيس المالئي، أبو عبداهللا الكويف                                -٢٠

                                             عنبسة بن عبد الواحد بن أمية -٢١

                                      التميمي فضيل بن عياض بن مسعود -٢٢

                                  الجرمي، أبو يزيد الموصلي.القاسم بن يزيد  -٢٥

                                           محمد بن علي األسدي، أبو هاشم -٢٦

 محمد بن منصور بن داود الطوسي                                              -٢٧

٢٩١ 

٢٩٢ 

٢٩٣ 

٢٩٥ 

٢٩٦ 

٣٠١ 

٣٠١ 

٣٥٧ 

٣٠٤ 

٣٥٧ 

٣٥٧ 

٣٥٧ 

٣٥٧ 

٣١٢ 
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٣٥٧ 

   ودرا رل ا ا ان م  اال

                                             حمد بن يزيد الكالعي، أبو سعيدم -٢٨

                                                    المستمر بن الريان األيادي -٢٩

                                    بن أعين الجزري أبو سعيد الحراين "موسى -٣٠

موسى بن حزام الترمذي                                                       -٣١

وهب بن بيان بن حيان الواسطي                                             -٣٢

وهيب بن الورد بن أبي الورد القرشي                                         -٣٣

٣١٣ 

٣١٤ 

٣١٥ 

٣١٧ 

٣١٧ 

٣١٨ 

 

 :مالا  م ا ل ار  و وق و ،  

 الصفحة                                                       الراوي

١-  ، َدائِيُّ                                                            الُْحَسيُْن بُْن َعلِيِّ بِْن َيِزيَد بن سليم الصُّ

ِعِق بِْن َحَزٍن  -٢                                                             بن قيس البكريالصَّ

                                                                                 عبد الرزاق بن عمر بن مسلم الدمشقي -٣

                                                           عمار بن محمد الثوري، أبو اليقظان الكويف -٤

                              محمد بن آدم بن سليمان                                                 -٥

                                                                     يحيى بن زياد بن أبي داود األسدي -٦

                                                                  يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي -٧

٣٢٠ 

٣٢١ 

٣٢٣ 

٣٢٤ 

٣٢٦ 

٣٢٦ 

٣٢٧ 



 
 

 

د ادسا نوا 
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 :،الا  م ا ل ار  و   و   

  

 الصفحة  الراوي

                                 عبد اهللا بن سليمان بن زرعة الحميري. -١

 موسى بن خلف بن العمي                     -٢

                                                  وزير بن صبيح الثقفي -٣

 يحي بن سليم القرشي                         -٤

  

 ضعيفوهو  ،من وصف من رجال الكتب الستة بأنه من األبدال: رابعا  

________________________________________ 

                             أبو مجالد اللخميأو مجالد، بن مجاهد  "فروة -١

 ن                                        َمْعدي بن سليمان، أبو سليما -٢

ْعِديُّ                                -٣                             النَّْضُر بُْن َكثِيرٍ السَّ

   

٣٣٠ 

٣٣١ 

٣٣٣ 

٣٣٤ 
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   ودرا رل ا ا ان م  اال
  

 س ا  

  

 الصفحة  الموضوع

                                                                             المقدمة 

 أحاديث األبدال                                                                

 تعريف األبدال                                                                 

 المراد باألبدال عند علماء الجرح والتعديل                                    

                                                    رجال الكتب الستة األبدال

 الخاتمة                                                                                       

 المصادر والمراجع                                                                          

                                                                        فهرس الرواة          

 الفهرس العام للبحث                                                                        

٢٢٩  

٢٣٢  

٢٤٩  

٢٥٩  

٢٦٦  

٣٤٢  

٣٤٥  

٣٥٥  

٣٥٩  
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