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الرواة الذين ذكرهم ابن عدي في الكامل واطلق عليهم لفظة ) ال بأس به ( ولم يترجم لهم 
 ترجمة خاصة

 م.د. احمد عبد محمد
 المقدمة

الَِّذيَن َءاَمُنوْا اتَُّقوْا اَّللََّ َوُكوُنوْا َمَع َياَأيَُّها   الحمد هلل رب العالمين، القائل في كتابه العزيز:
اِدِقينَ  (1)الصَّ

 :والقائل  ْاِدِقيَن ِصْدُقُهم (2)َهَذا َيْوُم َيْنَفُع الصَّ
 وصلى هللا على سيدنا محمد، وعلى ،

{، والذي حذر من (3)ِمْن النَّارِ  آله وصحبه أجمعين، القائل: }َمْن َيُقْل َعلَـيَّ َما َلْم َأُقْل َفْلَيتََبوَّْأ َمْقَعَدهُ 
اُلوَن، َكذَّاُبوَن، َيْأُتوَنُكْم ِمَن اأَلَحاِديِث، ()البدع، والتقول عليه، فقال َماِن َدجَّ : }َيُكوُن ِفى آِخِر الزَّ

يَّاُهْم، اَل ُيِضلُّوَنُكْم، َواَل يَ  {، والعاقبة للمتقين، وال (4)ْفِتُنوَنُكمْ ِبَما َلْم َتْسَمُعوا، َأْنُتْم واََل آَباُؤُكْم، َفِإيَّاُكْم َواِ 
عدوان إال على الظالمين، وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك، وأشهد أن محمدًا عبده 

 ورسوله.
 أما بعُد: 

(، إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحًا، بل فالسنة تحتاج إلى النظر في ثبوتها، عن النبي)
لهذا العلم، ُأناٌس أراد هللا لهم الخير، لنصرة دينه، والذود عن البد من التمحيص، لذا انبرى 

(، وذلك ال يكون إال بهمم الرجال العارفين، منهم: يحيى بن معين، واحمد بن سنة نبيه)
حنبل، والبخاري، وغيرهم. ممن شرفهم هللا، بأن يكونوا حماة للسنة، فقدر هللا أن يكون ابن 

ينا السير، على خطوات من سبقنا، والنظر في أمر ديننا، عدي، واحدًا منهم، لذا صار عل
  لنتمسك بالعروة الوثقى، التي ال انفصام لها.

وقد وضع علماء المسلمون ضوابط، في نقل الرواية، وطرق تحملها، فقد اتبع 
الصحابة ومن بعدهم التابعون وتابعوهم، قواعد علمية وضوابط، في قبول األخبار، من 

لى كثير من تلك القواعد والضوابط، ثم جاء أهل العلم من بعدهم، غير أن ينصوا، ع
فاستنبطوا تلك القواعد من مناهجهم، في قبول األخبار من عدمها، ومعرفة الذين ُيعتد 
بروايتهم، أو ال يعتد بها، كما استنبطوا شروط الرواية وطرقها، وقواعد الجرح والتعديل، 

م أصول الحديث، نقل الحديث وروايته، فما دام وكل ما يلحق بذلك، فقد الزم نشوء عل
 هنالك نقل للحديث، فال بد من وجود مناهج، وطرق لذلك النقل.
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لذا صار على الجارح والمعدل، آداب ينبغي عليه االلتزام بها، فقد أدرك المحدثون،  
مخاطرة، ال ينجو جاللة ماهم فيه، من تعرض ألحوال الرواة ، واعترفوا بأن مجال الجرح والتعديل 

من تبعتها، إال من استعمل الديانة، وركب متن التقوى، واألمانة، التي تجعل حكمه منصفًا، مبينًا 
 حال الراوي.

وبما ان ابن عدي، كان احد الرجال، الذين قاموا بهذا العلم، فقد كان من الحظ العظيم، في علم 
: )كان حفظ هؤالء (5)حافظالرجال، وتمحيصهم، حيث قال فيه احمد بن أبي مسلم ال

 .(6)أي)الطبراني، وأبا احمد الحاكم( تكلفًا، وحفظ ابن عدي طبعًا، زاد معجمه على ألف شيخ
ومن خالل تتبع كتاب الكامل البن عدي  وجدت عشرة من الرواة، قد أطلق عليهم  لفظ )ال بأس 

واة ألُبّين جاهدًا حالهم من به(، من خالل تراجم رواة آخرين، وهو لم يترجم لهم فدرست هؤالء الر 
 خالل أقوال علماء الجرح والتعديل فيهم.

 وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث وكما يأتي :
 ترجمة ابن عدي. المبحث األول:
 مراد العلماء من قولهم )البأس به( وما يقاربها في اللفظ والمعنى . المبحث الثاني:
الرواة الذين ذكرهم ابن عدي ضمن التراجم وأطلق عليهم لفظة )البأس به( ولم  المبحث الثالث:

 يترجم لهم ترجمة خاصة .
 وبعد:

فإن هذا الجهد هو عمل بشري فما كان صوابا فبفضل هللا وحده ، وما كان من خطأ أو زلل أو 
 وأهدى العيب  العثرة وصوب الزلل تقصير فمن أنفسنا والشيطان وجزى هللا عنا كل خير من أقال

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا.  
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 :المبحث األول: ترجمة ابن عدي
أبو أحمد عبدهللا بن عدي بن عبدهللا بن، محمد بن المبارك، الجرجاني،  :اسمُه، ونسبهُ 

ني، نسبة إلى مدينة ، اشتهر بابن عدي الجرجا(7)المباركي، الحافظ، المعروف بابن القطان
 .())جرجان(، التي تقع في أرض فارس

 
 مولدُه:

 .(8)هـ، وهي السنة التي مات فيها، أبو حاتم الرازي277ولد يوم السبت، غرة ذي القعدة سنة 
 

 طلبُه العلَم ورحالتُه:
هـ، منهم: أحمد ابن 292بدأ كتابة الحديث أواًل، على يد شيوخ بلده جرجان، في سنة 

، حتى صار أحد أئمة أصحاب الحديث، والمكثرين له، والجامعين له، (9)السعدي، وغيرهحفص 
هـ، والثانية في سنة 297والرحالين فيه، رحل إلى الشام، ومصر، رحلتين، أوالهما في سنة 

، ثم رحل إلى الحرمين، والعراق، وخراسان، والجبال، وطال عمره، وعال إسناده، وجّرح (12)هـ325
، وكان حافظًا، متقنًا، لم (11)ح وعّلل، وتقدم في هذه الصناعة وهو ظاهر في تأليفهوعّدل، وصح

 (.12)يكن في زمانه مثله
 

 شيوخُه:
تتلمذ ابن عدي على يد كثير من الشيوخ ورحل الى البلدان في طلب العلم وسمع من علماءها 

ن محمد بن خريم ،فقد رحل الى دمشق وحمص والبصرة والكوفة وسامراء وبغداد ومصر  فسمع م
وعبدهللا بن أبي يزيد، وجعفر بن الرواس والحسن بن محمد السكوني، أبا يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم المنجنيقي ، أبا العباس بن عقدة، ويحيى بن محمد بن البختري وأحمد ابن صالح التميمي 

 وغيرهم  .(13)وعبدان األهوازي. وأبا محمد بن صاعد، ومحمد بن يحيى بن سليمان المروزي
 اليتسع البحث لذكرهم .
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 تالمذتُه:
كذلك روى عنه وتتلمذ على يده الكثير من طلبة العلم منهم : حمزة بن يوسف 
السهمي، وأبو محمد الحسن بن الحسين بن رامين األسترآبادي، وأبو عبدهللا الحسين بن محمد 

عبدهللا بن باكويه  البكرآبادي، وأبو الحسن محمد بن علي بن محمد الطبري، ومحمد بن
 .(14)الشيرازي، وغيرهم

 
 مذهبُه وعقيدته:

التزم ابن عدي المذهب الشافعي، على غرار أهل بلده، وبما أثر عليه مشايخه، ممن كانوا على 
المذهب الشافعي، منهم: محمد بن خزيمة، وغيرهم اما عقيدته فكان ابن عدي صحيح العقيدة، 

ن الملل الباطلة، في بيان فكره وعقيدته، وقد بان ذلك ذهب مذهب أهل الحديث، باالبتعاد ع
جليًا، في أسلوب نقده للرواة، فتكلم في كثير من الفرق، وكذا من كان يضع الحديث، وكان 

 .(15)المالحظ على أسلوبه التأني، والحلم، والعلمية في انتقاء األلفاظ، التي ال تخدش الراوي
 

 مؤلفاته:
 لإلمام ابن عدي مؤلفات ذكرها العلماء وطبعت وحققت منها:  
 الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل األحاديث. -1
 . (16)االنتصار على مختصر المزني في فروع الفقه -2
 . (17)أسماء من روى عنه البخاري في الصحيح -3
 

 وفاتُه:
ليلة السبت، وصلى عليه هـ، 365توفي عبدهللا بن عدي، غرة جمادى اآلخرة، سنة 

أبو بكر اإلسماعيلي، ودفن بجنب مسجد )كرز بن وبرة(، عن يمين القبلة، مما يلي صحن 
 .(18)المسجد
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 المبحث الثاني: مراد العلماء من قولهم )ال بأس به(، وما يقاربها في اللفظ، والمعنى:
أو ما يكون قريبا منها أو كثيرا ما تجد في أقوال لعلماء في الجرح والتعديل ألفاظ البأس به 

في مدلوالتها ، واختلف العلماء في داللة اللفظ كل حسب حال الراوي والرواية ، فقد يحتج بالراوي 
في جانب من جوانب العلم دون اآلخر كاالحتجاج به في المغازي او القراءات ونحوها دون 

 الحديث .
 .(19)في المغازي، وأما في غيره فال"قال ابن معين في زياد بن عبدهللا البكائي:"ال بأس به 

وأكد قوله البدر بن جماعة في مختصره ناقال قول ابن معين " قال ابن معين اذا قلت ال باس 
 .(22)فهو ثقة وهذا خبر عن نفسه

وهذا ابن أبي حاتم يقول عن راوي الحديث : إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو ال بأس به 
 .(21)فيهفهو ممن يكتب حديثه وينظر 

ويرى ابن جماعة أن هذه العبارة تحتاج إلى نظر بقوله : صدوق أو محله الصدق أو ال بأس به 
 .(22)فهذا يكتب حديثه وينظر فيه ألن هذه العبارات ال تشعر بالضبط فينظر ليعتبر ضبطه

 والسخاوي في فتح المغيث ينقل قول أبي زرعة الدمشقي قال" قلت لعبدالرحمن بن إبراهيم دحيم
يعني الذي كان في أهل الشام كأبي حاتم في اهل المشرق ما تقول في علي بن حوشب الفزاري 

 .(23)قال: ال باس به قال: فقلت ولم ال تقول انه ثقة وال تعلم إال خيرا قال قد قلت لك انه ثقة
 ين فيه كما هو مقرر عند المتأخر  أقول : فلفظة البأس به عند دحيم تعني ثقة والتحتاج إلى نظر

ابن عدي، ذكر ألفاظًا شتى في )ال بأس به(، وما يكون قريبًا منها، ومجمل ما قال من  ثم أن 
 ألفاظ هي:

 ال بأس به. -1
 . ليس به بأس -2
  وال أرى بمقدار ما يرويه بأسًا. -3
  وال أرى بروايته بأسًا.  -4
 . وما أرى بحديثه بأساً   -5
 .        أن يروي عنه ضعيفوحديثه إذا روى عنه ثقة، فإنه ال بأس بروايته، إال   -6
      وكلهم عندي ال بأس بهم. -7
 .وعندي أنه ليس بروايته بأس  -8
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فاإلمام الذهبي يرى أن مراتب الجرح والتعديل، وخاصة فيما يخص لفظة )ال بأس به(  
 وألفاظها المتقاربة منها من حيث المدلول وهي من زمرتها وهي:

  ال بأس به. .1
 . ليس به بأس  .2
 . بأساً ما أرى به  .3
 ال أعلم به بأسًا.  .4
 .  أرجوا أنه ال بأس به  .5
 ليس بحديثه بأس. .6

، والرابعة، والثالثة: فمن مرتبة واحدة تمامًا. األولى، والثانيةقال الذهبي: أما اللفظة 
شارة إلى أنه حكم عام، منه ومن غيره، أما هاتان ففيهما الخلو  دونهما: إذ في األوليين جزم، وا 

 الملحظين. و" ما أرى " بمعنى " ال أعلم ".عن هذين 
: فواضح أن نفي البأس عنه، من باب الرجاء، و ال يلزم من عدم العلم حصول وأما الخامسة

فاخرتها ال ننفي البأس عن حديثه ال عنه ذاته، وقد يكون مراد قائلها، أن  وأما السادسة:الرجاء. 
فله فيه وقفة، وقد يكون مراده حديثًا معينًا، سئل  جملة أحاديثه مستوية، ال بأس بها، أما الرجل،

 .(24)عنه فنفى عنه البأس وهللا اعلم"
لذا فان العلماء ليس لديهم داللة واحدة تدل على معنى لفظة ) البأس به ( من توثيق أو 
تضعيف ، فمنهم من دلت عنده على التوثيق ومنهم على التضعيف ومنهم من رأى أن داللتها 

 ظر .تحتاج إلى ن
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 المبحث الثالث:
الرواة الذين ذكرهم ابن عدي، ضمن التراجم، وأطلق عليهم لفظـة )ال بأس به(، ولم 

 يترجم لهم ترجمة خاصة.
 : أبو بكر بن نافع، مولى عبدهللا بن عمر، القرشي، المديني:1

قال ابن عدي: أخبرنا الحسن بن الفرج، ثنا يحيى بن بكير، ثنا مالك، عن أبي بكر بن 
(، أمر باحفاف نافع، عن أبيه نافع، مولى ابن عمر، عن ابن عمر، ان رسول هللا)

عفاء اللحى  . (25)الشوارب، وا 
رواه مسلم قال: ثناه قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، 

عفاء اللحيةعن ابن عمر، عن النبي)  .(26)(، أنه أمر بإحفاء الشوارب، وا 
عدي: وأبو بكر بن نافع، قد روى عنه مالك، ولوال أنه ال بأس به، لما روى عنه قال ابن 

مالك، الن مالكًا، ال يروي إال عن ثقة، وقد روى غير مالك، عن أبي بكر بن نافع، أشياء 
 .(27)غير محفوظة، وأرجو انه صدوق، ال بأس به

 
، (29)فع مولى ابن عمر، وسالم بن عبدهللا، ونا(28)روى عن: صلت بن عبدالرحمنشيوخه:  

 .(31)، وأبي بكر بن محمد بن حزم، وغيرهم(32)وصفية بنت أبي عبيد الثقفي
، وعباد بن صهيب، (33)، وسليم بن مسلم المكي(32)روى عنه: مالك بن أنستالمذته: 

 .(35)، وقتيبة، وخلق كثير(34)ويحيى بن عبدهللا بن سالم بن عبدهللا بن عمر
، (37)، وقال ابن معين: ليس به بأس(36)(: ثقةالحجازي)قال أبو بكر بن حزم من وثقه: 

، وأبو (42)الترمذي، وقال (39)، وقال أبو زرعة: رجٌل جليل(38)وقال احمد: هو أوثق ولد نافع
، وقال (43)، وقال أبو أحمد الحاكم: ثقة(42)، وذكره ابن حبان، فى كتاب الثقات(41)داود: ثقة

 .(44)الذهبي: صدوق
 .(47)، ليس بالقوي(46)، وقال الذهبي: لين(45)معين: ليس بشيءقال ابن من تكلم فيه: 

 .(52)، والترمذي(49)، وأبو داود(48)روى له مسلممن روى له في كتب الحديث: 
، واختلفوا أيضًا في بيان مرتبته. اختلف نقاد الحديث، في حال أبي بكر بن نافعالخالصة: 

(، وقول ابن معين: )ليس به بأس( معارض بقوله اآلخر: )ليس (51)فقول ابن حزم: )ثقة
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، وأبو داود، وابن حبان، وأبو أحمد الحاكم. الترمذي(. ووثقه احمد، وأبو زرعة، و (52)بشيء
 (، مخالف ِلمن وثقه،(55)(، ليس بالقوي54، لين)(53)وقول الذهبي: )صدوق

وروى له مسلم، ووثقه جل ، وكان ال يروي إال عن ثقة. (56)وروى عنه: مالك بن أنس 
(، بل هو: ثقة، (57)النقاد. لذا اختار متابعة ابن معين، فقال: )أرجو أنه صدوق، ال بأس به

 حسن الحديث، وهللا اعلم.
 
 : محمد بن عبيد أبو محذورة الوراق:2

 .(58)قال ابن عدي: في ترجمة حسين بن الحسن األشقر: وأبو محذورة، ال بأس به
 .(59)حسين بن الحسن األشقر الكوفيروى عن: شيوخه:  
 .(62)روى عنه: محمد بن الحواري الواسطيتالمذته:

 .(61)قال ابن عدي: وأبو محذورة ال بأس بهمن وثقه: 
قال ابن المديني: بنو أبي محذوره، الذين يحدثون عن جدهم، كلهم ِضعاف، من تكلم فيه: 

 .(62)ليسوا بشيء
 .(63)عديروى له ابن من روى له في كتب الحديث: 

(، وخالفه ابن عدي، بقوله: )ال بأس (64)قال ابن المديني: )ضعيف، ليس بشيءالخالصة: 
 (، بل هو ضعيف، ليس بشيء، كما قال ابن المديني، وهللا اعلم.(65)به
 
 هـ:202: منصور بن سلمة بن عبدالعزيز، أبو سلمة البغدادي، )ت3

بن الحسين الصوفي، ثنا سفيان بن قال ابن عدي: في ترجمة سفيان بن محمد: أنا أحمد 
محمد، ثنا منصور بن سلمة، ثنا سليمان بن بالل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن 

 (، مثله وقبله إذا رأيتم على منبري، فاقتلوه، يعني فالن. جابر، عن النبي)
سفيان، فقال: عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر، ورواه عن  (66)قال ابن عدي: فسواه

 .(67)منصور بن سلمة، عن سليمان بن بالل، وسليمان: ثقة، ومنصور: ال بأس به
 
 



 

 

56 
 

 محمد عبد امحد. د.م
 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 علهيم واطلق الاكمل يف عدي ابن ذكرمه اذلين الرواة

 خاصة ترمجة هلم يرتمج ومل(  به بأ س ال)  لفظة

، وبكر بن مضر (69)، وشريك بن عبدهللا النخعي(68)روى عن: مالك بن أنسشيوخه:  
 .(71)، وخالد بن سليمان، وغيرهم(72)المصري

، ومحمد (73)، وأحمد بن منصور(72)عنه: أحمد، وعباس بن محمد الدوريروى تالمذته:  
 .(75)، وابن معين، وخلق كثير(74)ابن عبدالرحيم صاعقة

، كان (78)، وقال احمد: من متثبتى بغداد(77)، وابن معين: ثقة(76)قال ابن سعدمن وثقه: 
، وذكره (79)يتفقهمن أبصر الناس بأيام الناس، ال تسأله عن أحد، إال جائك بمعرفته، وكان 

، الثقات، الحفاظ (81)، وقال الدارقطني: هو أحد أئمة الحفاظ(82)ابن حبان، في كتاب الثقات
(، وقال الذهبي: الحافظ، 82الرفعاء، الذين كانوا يسئلون عن الرجال، ويؤخذ بقولهم فيهم)
 .(83)الناقد، الحجة، كان من أئمة هذا الشأن، بصيرًا بالرجال والعلل

 لم أجد من تكلم فيه بسوء، أو نقده نقدًا، بّين فيه أمرًا جارحًا.من تكلم فيه: 
، (86)، وأبو داود في المراسيل(85)، ومسلم(84)روى له البخاريمن روى له في كتب الحديث: 

 .(87)والنسائي
روى له الشيخان، ولم : ابن معين، وأحمد، و الراوي وثقه جل النقاد، وروى عنهالخالصة: 

(، قصد به التوثيق، (88))ومنصور، ال بأس به أحدًا قد تكلم فيه، وأما قول ابن عدي:أجد 
 كما أشار من كان قبله، فهو: ثقة، كما قال: ابن معين، واحمد بن حنبل، وهللا اعلم.

 
قال ابن هـ(:  161: سالم بن مسكين بن ربيعة، أبو نوح النمري، األزدي، البصري، )ت4

إبراهيم: ثنا محمد بن هارون، ثنا سعيد بن محمد الحضرمي، ثنا عدي: في ترجمة سويد بن 
طالوت الصيرفي، عن سالم بن مسكين، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن 

 . (89)( قال: أمتي في األرض، أكثر من عدد الحصارسول هللا)
بن عباد، ثنا سويد ثنا محمد بن الليث، ثنا سعيد بن محمد، ثنا طالوت رواه الطبراني فقال: 

( قال: أمتي في أبو حاتم، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي)
 .(92)األرض، أكثر من عدد الحصى، أو عدد المطر

 .(91)قال ابن عدي: وسالم ال بأس به، وسويد فيه ضعف
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ويزيد بن ، وقتادة بن دعامة، (93)، وثابت البناني(92)روى عن: الحسن البصريشيوخه: 
 .(94)عامر الضبي، ويعقوب بن إبراهيم السدوسي، وغيرهم

، ويحيى بن (96)، وأبو نعيم الفضل بن دكين(95)روى عنه: عبدالرحمن بن مهديتالمذته: 
 .(99)، وسليمان بن حرب، وخلق كثير(98)، وموسى بن إسماعيل(97)سعيد القطان
م بن مسكين. حدث عنه يحيى قال سفيان الثوري: لم أَر ههنا شيخًا، مثل سالمن وثقه: 

.وقال (122). وقال ابن معين: ثقـة، صـالح(121). وقال ابن نمير: ثقة(122)القطان، وابن مهدي
، وقال (124)، وقال احمد بن حنبل: ثقة، صاحب سنة(123)ابن المديني: ثقة، من أهل األمانه

 ، وقال ابن حبان: من(126)، وقال النسائي: ليس به بأس(125)أبو حاتم: صالح الحديث
 .(128)أحد ثقات البصريين، وقال الذهبي: (127)المتقنين، وأهل الفضل في الدين

 .(112)، وأبو داود: كان يذهب إلى القدر(129)قال يحيى بن معينمن تكلم فيه: 
 (114)والنسائي (113)وأبو داود( 112)ومسلم (111)روى له البخاريمن روى له في كتب الحديث: 

 .(115)وابن ماجه
مسكين، أنه كان يرى القدر، إال أنه لم يكن بداعية له، وال اخذ على سالم بن الخالصة: 

مغاليًا فيه، وأما التوثقيق، فقد: ذهب جل النقاد، إلى توثيق الراوي، وروى عنه: ابن مهدي، 
لذا قال ابن  ويحيى القطان، وكانا ال يرويان إال عن ثقة، وروى له الجماعة، سوى الترمذي،

متابعًا ِلمن قبله، ممن وثقه، وهم: محمد بن نمير، ويحيى بن  (،(116))ال بأس به عدي فيه:
 معين، واحمد بن حنبل، وهللا اعلم.

 
 هـ(:213الحكم بن المبارك أبو صالح الخواشتي )ت: 5 

قال ابن عدي: في ترجمة سويد بن سعيد األنباري: ثنا عيسى بن يونس، عن حريز بن 
( قال: عوف بن مالك، عن رسول هللا)عثمان، عن عبدالرحمن بن جبير، عن أبيه، عن 

تفترق هذه األمة، بضعًا وسبعين فرقة، شرها فرقة قوم يقيسون الرأي، يستحلون به الحرام، 
ويحرمون به الحالل. وكذلك رواه رجل من أهل خراسان، يقال له: الحكم بن المبارك، يكنى 

 .(117)أبا صالح الخواشتي، يقال: إنه ال بأس به
، ومالك بن (119)، ومحمد بن سلمة الحراني(118)الوليد بن مسلم روى عن:شيوخه:  

 .(121)(، وشريك بن عبدهللا النخعي، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهم122أنس)
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، وأحمد بن الحباب الحميري، (122)روى عنه: عبدهللا بن عبدالرحمن السمرقنديتالمذته: 
سحاق بن إبراهيم بن جبلة، وحمدان بن ذو النون البلخي،   .(123)وخلق كثيروا 

، (125)بن مندة ()، وقال أبو عبدهللا(124)ذكره ابن حبان، في كتاب الثقاتمن وثقه:  
 .(127)، وابن حجر: ثقة(126)والذهبي

 لم اجد فيه كالمًا، يجرحه من قبل النقاد.من تكلم فيه: 
 .(129)، والترمذي(128)روى له البخاري، في األدب المفردمن روى له في كتب الحديث:

ذهب من ذكر الحكم بن المبارك، إلى توثيقه، وهم: ابن حبان، وعبدهللا بن مندة، الخالصة: 
والذهبي، وابن حجر. ولم يجرحه أحٌد من النقاد، أو يطعن فيه، لذا قول ابن عدي: )إنه ال 

 (، ساير جل النقاد في توثيقه، وهو: ثقة، حسن الحديث، وهللا أعلم.(132)بأس به
 
 هـ:202عبدهللا مولى قريش النيسابوري )ت: الحسين بن الوليد أبو 6

قال ابن عدي: في ترجمة عكرمة بن عمار العجلي: حدثنا أحمد بن محمد، أنا أبو أحمد 
الفراء، ثنا الحسين بن الوليد، ثنا عكرمة بن عمار، عن قيس بن طلق، أن طلقًا سأل 

 .(131)(، عن مس الذكر ؟ قال: إنما هو بضعة منكالنبي)
فقال: ثنا حماد بن خالد، ثنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: رواه احمد 

(، أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره ؟ قال: إنما هو بضعة منك، أو سأل رجل رسول هللا)
 .(132)جسدك

 .(133)قال ابن عدي: ال أعلم روى هذا عن عكرمة، غير الحسين، وهو ال بأس به
سرائيل بن (134)روى عن: شعبة بن الحجاجشيوخه:  ، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وا 

 .(136)، وسفيان بن عيينة، وغيرهم(135)يونس، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة
براهيم بن منصور، وأحمد (138)، وأحمد بن حنبل(137)روى عنه: سلمة بن شبيبتالمذته:  ، وا 

 .(139)ابن حفص بن عبدهللا السلمي، وخلق كثير
، وقال (141)، وقال أحمد: هو أوثق من بخراسان في زمانه(142)قال ابن معين: ثقةمن وثقه: 

 (142)النسائي: ليس به بأس
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، والخطيب (144)، وقال الدارقطني، والحاكم أبو عبدهللا(143)وذكره ابن حبان في الثقات
، والذهبي: ثقة. وقال الذهبي أيضًا: قرأ على الكسائي، وكان من أسخى (145)البغدادي

 .(146)وأغزاهمالناس، وأورعهم، وأتقاهم، 
 لم أجد أحدًا من النقاد، ذكره بسوء، أو أمٍر جارح فأذكره.من تكلم فيه: 

 .(149)(، والنسائي148، ومسلم)(147)روى له البخاريمن روى له في كتب الحديث: 
ذهب من ذكر الحسين بن الوليد، إلى توثيقه وهم: ابن معين، وأحمد بن حنبل، الخالصة: 

يجرحه أحٌد من النقاد، أو يطعن فيه، لذا قـال ابن عدي: )ال وقد روى له الشيخـان، ولم 
 (، ساير جل النقاد في توثيقه، وهو كما قالوا: ثقة، صحيح الحديث وهللا أعلم.(152)بأس به

 
 هـ: 302: احمد بن الحسين بن إسحاق، أبو الحسن، عرف: بالصوفي الصغير، )ت1

حمد بن الحسين الصوفي، ثنا محمد بن قال ابن عدي: في ترجمة عبدالرزاق بن همام: ثنا أ
(، سهل، ثنا عبدالرزاق بن همام، سألت مالك بن أنس، عن المواقيت ؟ فقال: وقت النبي)

 . (151)ألهل العراق ذات عرق
رواه أبو داود قال: نا هشام بن بهرام، نا المعافى، عن أفلح بن حميد، عن القاسم، عن 

 . (152)(، وقت ألهل العراق، ذات عرقعائشة}رضي هللا عنها{: أن رسول هللا)
قال ابن عدي: وحكى ابن صاعد، أن هذا الحديث، ليس عند ابن عسكر، عن عبدالرزاق، 

 .(153)وكان الصوفي، ال بأس به
روى عن: أبي إبراهيم الترجماني، ومحمد بن موسى الحرشي، وعبدهللا بن عمر شيوخه:  

 .(155)ر بن أبان مشكدانة، وغيرهم، وعبدهللا بن عم(154)الجعفي، وعبيدهللا بن يوسف
 .(156)روى عنه: أبو بكر الشافعي، وعبدهللا بن إبراهيم، وأبو حفص بن الزياتتالمذته: 

 .(158)، والذهبي: ثقة(157)قال الحاكممن وثقه: 
 .(159)قال الذهبي: لينه بعضهممن تكلم فيه: 

عبدهللا ، وأبو نعيم احمد بن (162)روى له الحاكممن روى له في كتب الحديث: 
 .(161)األصبهاني
 .(163)، معارض بقوله اآلخر: لينه بعضهم. ووثقه الحاكم(162)قال الذهبي: ثقةالخالصة: 
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(، من باب التوثيق، فهو: ثقة، حسن الحديث، وهللا (164)لذا قال ابن عدي: )ال بأس به 
 اعلم.

 
 : أحمد بن سهيل بن علي بن مهران أبو الحسن الباهلي الواسطي:8 

 .(165)في ترجمة محمد بن أحمد بن سهيل، وأبوه ال بأس به قال ابن عدي:
 .(167)، ويزيد بن هارون(166)روى عن: صلة بن سليمانشيوخه: 
 .(169)، وأبو الحسين الغازي(168)روى عنه: حبيش بن عبدهللا النهشليتالمذته: 

 .(171)، وقال ابن عدي: ال بأس به(172)ذكره ابن حبان، في كتاب الثقاتمن وثقه: 
 .(172)قال أبو احمد الحاكم: في حديثه بعض المناكيرمن تكلم فيه: 

 .(173)روى له الطبرانيمن روى له في كتب الحديث: 
بين موثق ومجرح، واختلفوا أيضًا اختلف نقاد الحديث، في حال أحمد بن سهيل، الخالصة: 

أنه لم يذكر (، إال (174)قول أبي احمد الحاكم: )في حديثه بعض المناكيرفي بيان مرتبته. ف
، لذا قـال ابن عدي: )أنه (175)أين تقع هذه النكارة، ثم أنه ذكره ابن حبان، في كتاب الثقات

 (، وهو: صدوق، ال بأس به، وهللا اعلم. (176)ال بأس به
 
 هـ: 181: أبو المليح الحسن بن عمرو بن عبدهللا، أبو عبدهللا الفزاري، الرقي، )ت2

محمد المقدسي: ثنا الحسين بن عبدالغفار، ثنا موسى قال ابن عدي: في ترجمة موسى بن 
بن محمد، ثنا أبو المليح الرقي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: قال رسول 

(: إن للمساكين دولة، قيل: يا رسول هللا، وما دولتهم ؟ قال: إذا كان يوم القيامة، قيل هللا)
كم ثوبًا، أو سقاكم شربة ماء، أدخلوه لهم: انظروا من أطعمكم في هللا لقمة، أو كسا

 . (177)الجنة
أورده ابن الجوزي فقال: روى موسى بن محمد المقدسي، عن أبي المليح، عن ميمون ابن 

(: إن للمساكين دولة،قيل: يا رسول هللا، وما دولتهم ؟ مهران، عن ابن عباس، عن النبي)
في هللا لقمة، أو كسا ثوبًا، أو سقاكم  قال: إذا كان يوم القيامة، قيل لهم:انظروا من أطعمكم

 .(178)شربة، فأدخلوه الجنة
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منكر الحديث، يسرق قال ابن عدي: وهذا حديث منكر بهذا اإلسناد، وموسى بن محمد، 
 .(179)يرويه عن أبي المليح، وأبو المليح، ال بأس بهالحديث، 
، وعبدهللا ابن (181)، وعطاء بن أبي رباح(182)روى عن: ميمون بن مهران، والزهريشيوخه: 

 .(182)سليط، وغيرهم
سماعيل بن عبدهللا (183)روى عنه: عبدهللا بن المبارك، وعمرو بن خالد تالمذته: ، وا 

 ،(184)الرقي
 (186)، والنفيلي، وداود بن رشيد، وخلق كثير(185)وزياد بن بيان 

، وأبو زرعة (189)، وقال أحمد(188)، ليس به بأس(187)قال يحيى بن معين: ثقةمن وثقه: 
 .(192)، وابن حجر: ثقة(191)، وقال الدارقطني(192)ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه الرازي:

 لم أجد أحدًا، من النقاد ذكره بسوٍء، أو أمٍر جارٍح فأذكره.من تكلم فيه: 
، (194)، وأبو داود(193)روى له البخاري في األدب المفردمن روى له في كتب الحديث: 

 .(196)، وابن ماجه(195)والنسائي
ذهب جل النقاد، إلى توثيق أبي المليح، وهم: يحيى بن معين، وأحمد، وأبو الخالصة: 

زرعة، والدارقطني، وابن حجر. ثم لم أجد أحدًا من النقاد، ذكره بسوٍء، أو أمٍر جارٍح فأذكره، 
نما هو ثقة، حسن الحديث، وهللا اعلم.(197)لذا قال ابن عدي: )ال بأس به  (، وا 

 
 هـ(:115أبو محمد، الفقيه، الكوفي، )ت: الحكم بن عتيبة الكندي، 10

قال ابن عدي: في ترجمة حنش بن المعتمر: ولحنش عن علي أحاديث عداد، وهو ال بأس 
 .(198)به، ألن من يروي عنه، إنما هو سماك بن حرب، والحكم بن عتيبة، وليس بهما بأس

وأنس بن ، (199)رأى زيد بن أرقم، وروى عن: وهب بن عبدهللا السوائي الصحابيشيوخه: 
 .(222)، وعامر الشعبي، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم(221)، وسعيد بن جبير(222)مالك

، (225)، وسليمان األعمش(224)، وعمرو بن نافع(223)روى عنه: شعبة بن الحجاجتالمذته: 
 .(227)، وقتادة بن دعامة، وخلق كثير(226)وعبدالملك بن أبي غنية

بعد إبراهيم)النخعي( والشعبي، مثل الحكم، قال سفيان بن عيينة: ما كان بالكوفة من وثقه:  
وقال محمد بن سعد: كان ثقًة، فقيهًا، عالمًا، رفيعًا،  (228)وحماد. وقال ابن مهدي: ثبت ثقة
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وقال  (211)وقال العجلي: ثقة، ثبت في الحديث (212)وقال ابن معين: ثقة (229)كثير الحديث
 ،(212)أبو حاتم

وقال الذهبي: عابد، قانت، ثقة، صاحب  (214)والنسائي: ثقة، ثبت (213)ويعقوب البسوي 
 .(216)، وقال ابن حجر: ثقة، ثبت، فقيه(215)سنة

، وقال العجلي: كان فيه تشيع، إال (217)قال ابن مهدي: يختلف يعني: حديثهمن تكلم فيه: 
، وقد وصفه (219)، وقال ابن حبان: كان يدلس(218)أن ذلك لم يظهر منه، إال بعد موته

 (.221)وقال ابن حجر: ربما دلس، (222)بالتدليس، غير واحد
 (224)وأبو داود (223)ومسلم (222)روى له البخاريمن روى له في كتب الحديث: 

 .(227)، وابن ماجه(226)والنسائي (225)والترمذي
لقد أثنى األئمة، على الحكم بن عتيبة، في فقهه، وحديثه، وصرحوا بأنه ثقة، الخالصة: 

والتدليس، والتشيع. فأما االختالف، ثبت، ولكن ُحمل عليه، بعض االختالف في الحديث، 
(، حيث جعل (228)فقد فنده عبدالرحمن بن مهدي، بقوله: )ثبت، ثقة، ولكن يختلف

االختالف غير ضار. وأما التدليس: فقد قال فيه ابن حجر، في المرتبة الثانية: من احتمل 
. وأما (229)األئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح إلمامته، وقلة تدليسه في جنب ما روى

. وقد روى له (232)التشيع: فكان لخفته لم يظهر عليه إال بعد موته، كما قال العجلي
الجماعة، ووثقه أكثر علماء الجرح والتعديل، ومن ذهب إلى تجريح الراوي، ذهب أيضًا إلى 

 ، وهو ثقة، صحيح الحديث، وهللا اعلم.((231)توثيقه، لذا قال ابن عدي: )ليس به بأس
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 الخاتمة
، وعلى اله وصحبه الطيبين  األمينالحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على النبي 

 إلىتوصلت  (س به البأ )الطاهرين . وبعد :من خالل دراستي للذين قال عنهم ابن عدي 
 عدة نتائج وهي :

في نقد الحديث ونقد رجاله،  ،اإلسالميةإن العالم الناقد ابن عدي، من أبرز علماء األمة   -1
 ِلما تميز به من العلم، والمعرفة الواسعة، بعلم الحديث، ومعرفة طرق وروده، وعلل رجاله.

إن كتاب الكامل في التاريخ، يعُد من أجل كتب الحديث، ونقد الرجال، وبيان مراتبهم، فهو  -2
ٌث إال قطف من ثمره، ما أغنى بحٌر واسع، مترامي األطراف، فيه الكثير من الحكم، ال يلجه باح

به نفسه، وأراح به باله، ووصل غايته ومقصده، وقد مدحه من جاء بعده، من علماء األمة، بما 
 يلثج الصدور، فهو كغيره من مشاعل النور، ينير طريق السالكين على درب السنة.

 أوما يكون قريبا منها  أو هبس ألفاظ البأالعلماء في الجرح والتعديل  أقوالكثيرا ما تجد في  -3
 في مدلوالتها ، فهم لم يلتزموا لفظة واحدة .

العلماء اختلفوا في داللة اللفظ حسب حال الراوي والرواية ، فقد يحتج بالراوي في جانب  إن -4
 . اآلخرمن جوانب العلم دون 

 أو من توثيق (س به البأ )ة واحدة تدل على معنى لفظة العلماء ليس لديهم دالل إن -5
داللتها  أن رأىتضعيف ، فمنهم من دلت عنده على التوثيق ومنهم على التضعيف ومنهم من 

 نظر .  إلىتحتاج 
 (س به صدوق ،البأ )وواحد  (ثقة )ثمانية س به عشرة منهم بأ الذين قال فيهم ابن عدي ال -6

 .(ضعيف  )وواحد 
 ما يوافق النقاد في آراءهم في الرجال وان اختلف اللفظ عنده. غالباً إن ابن عدي  -7
من خالل النظر في حكم ابن عدي على الرجال يتبين انه من النقاد  المعتدلين وغير  -8

 .متشدد
 والحمد هلل رب العالمين...
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 المصادر والمراجع:
 * القران الكريم

       ألبي احمد محمد بن محمد بن احمد الحاكم )األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم:  -1
م: تحقيق: 1994 -هـ1414، 1السعودية، ط -، مكتبة الغرباء األثرية، المدينة(هـ378 ت)

 يوسف محمد دخيل.
ألبي الوفا إبراهيم بن محمد بن سبط العجمي، الحلبي، )التبيين ألسماء المدلسين:  -2

م: تحقيق: 1986-هـ1426، 1لبنان، ط-بيروت دار الكتب العلمية، (هـ841ت)الطربلسي، 
 يحيى شفيق:.

، دار (هـ256 ت)ألبي عبدهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري )التاريخ الصغير:  -3
 م: تحقيق: محمود إبراهيم زايد.1986-هـ1426، 1لبنان، ط-المعرفة، بيروت

، دار (هـ256 ت)ألبي عبدهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ) التاريخ الكبير: -4
 لبنان: طبع تحت مراقبة: محمد عبدالمعيد خان. -الكتب العلمية، بيروت

ألبي بكر محمد بن عبدالغني الشهير )التقييد لمعرفة رواة السنن واألسانيد البن نقطة:    -5
 م.1983-هـ1423، 1الهند، ط–حيدر أباد  (هـ629ت)بابن نقطة 

مطبعة دائرة  ،هـ354ت)ألبي حاتم محمد بن حبان بن احمد التيمي  الثقات البن حبان:  -6
 .م1973-هـ1393الهند:  -الدكن-المعارف العثمانية، حيدر آباد

بن المنذر التميمي األبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس  الجرح والتعديل: -7
 (م1952-هـ1371، 1لبنان، ط-بيروت دار إحياء التراث العربي، (هـ327ت )الحنظلي الرازي 

ألبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي التيمي )العلل المتناهية في األحاديث الواهية:  -8
م: تحقيق: خليل 1983-هـ1423، 1لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت (هـ597ت)القرشي 
 الميس:

 هـ،748 ت)ألبي عبدهللا محمد بن احمد بن قيماز الذهبي  الكاشف: -9
م: قدم لها: محمد عوامه، 1992-هـ1413، 1السعودية، ط -مؤسسة علوم القرآن، جدة 

 وأخرجها: احمد محمد نمر الخطيب.
           زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي في علوم الحديث،ألفية العراقي  -12
 (المحقق : د / ماهر ياسين الفحل )
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ألبي نعيم احمد بن عبدهللا بن احمد بن )المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم:  -11
م: 1996-هـ1417، 1لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت (هـ432ت)إسحاق األصبهاني 

 تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي
ألبي القاسم سليمان بن احمد بن أيوب بن مطير، اللخمي، الشامي، )المعجم األوسط:  -12 

م: تحقيق: طارق بن عوض 1995-هـ1415، دار الحرمين، القاهرة، (هـ362 ت)الطبراني، 
 بن إبراهيم:  هللا، وعبدالمحسن

، مكتبة الدر، (هـ277 ت)ألبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي، )المعرفة والتاريخ:  -13 
 هـ، تحقيق: أكرم ضياء العمري: 1412، 1المدينة المنورة، ط

 لمغني في الضعفاء،اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيا -14
 تحقيق الدكتور نور الدين عتر. (هـ748ت )

 ،(هـ748 ت)    ألبي عبدهللا محمد بن احمد بن قيماز الذهبي)المقتنى في سرد الكنى:  -15
 هـ: تحقيق: محمد صالح عبدالعزيز المراد.1428إحياء التراث اإلسالمي، المدينة المنورة، 

، (هـ261ت)ألبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )المنفردات والوحدان:  -16 
والسيد  -م: تحقيق: عبدالغفار البندري1988-هـ1428، 1لبنان، ط-العلمية، بيروت دار الكتب

 : بسيوني زغلول
دار الفكر  )المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي،محمد بن إبراهيم بن جماعة -17 
 تحقيق : د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان.(1426،  2دمشق، ط –
في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه  واإلرشادالهداية  -18 

ألبي نصر احمد بن محمد بن الحسين البخاري ): (رجال صحيح البخاري)المعروف ب
م: تحقيق: عبدهللا 1987-هـ1427، 1لبنان، ط-دار المعرفة، بيروت (هـ398ت)الكالباذي 

  الليثي.
ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي )المؤتلف والمختلف للدارقطني:  -19
: تحقيق: موفق عبدهللا م1986، 1لبنان، ط-دار الغرب السالمي، بيروت (هـ385ت)

   عبدالقادر.
دار لقلم،   (هـ275ت)ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني  المراسيل ألبي داود: -22 

  .م: تحقيق: عبدالعزيز عزالدين السيروان1986، 1لبنان، ط-بيروت
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مصر، -دار الحرمين، القاهرة (هـ425ت)ألبي عبدهللا الحاكم النيسابوري )المستدرك:  -21
 م: تحقيق: مقبل هادي الوداعي1997، 1ط

، دار إحياء التراث (هـ764 ت)صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )الوافي بالوفيات:  -22
 وتركي مصطفى. -تحقيق: احمد االرنؤوط (م2222، 1لبنان، ط -العربي، بيروت

اإلمام يحيى بن معين بن عون ألمري الغطفاني البغدادي )تاريخ ابن معين رواية الدوري:  -23
 لبنان، تحقيق: عبدهللا احمد حسن:  -، دار القلم، بيروت(هـ233ت)
، (هـ385 ت)ألبي حفص عمر بن احمد بن عثمان ابن شاهين )تاريخ أسماء الثقات:  -24 

 م: تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي.1986، 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت
،  3بيروت ، ط –عالم الكتب  )تاريخ جرجان، حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني -25

 تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان (1981
ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبةهللا بن عبدهللا الشافعي المعروف بأبن )تاريخ دمشق:  -26

 : تحقيق: عمر بن غرامة.1995لبنان، -، دار الفكر، بيروت(هـ571ت)عساكر 
 (هـ233ت)عن: أبي زكريا يحيى بن معين  (هـ282ت)تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي  -27 

دار المأمون للتراث، في تجريح الرواة وتعديلهم: المعروف: بتاريخ ابن معين رواية الدارمي: 
 سوريا.-دمشق

، (هـ463 ت)ألبي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي ) :(بغداد)تاريخ مدينة السالم  -28 
 .م، تحقيق: بشار عواد معروف2221، 1لبنان، ط -دار الغرب اإلسالمي، بيروت

مكتبة الحرم  ،(هـ748 ت)ألبي عبدهللا محمد بن احمد بن قيماز الذهبي )تذكرة الحفاظ:  -29 
 هـ: أخرجه: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي.1374مكة المكرمة،  -المكي

ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر )تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس:  -32 
م: تحقيق: 1993-هـ1414، 2السعودية، ط-الرياض ،(هـ852ت)شهاب الدين العسقالني 
  احمد علي سير المباركي.

      (هـ852ت )ضل العسقالني الشافعي تقريب التهذيب،أحمد بن علي بن حجر أبو الف -31
 تحقيق محمد عوامة.(1986دار الرشيد، سوريا  )

، مؤسسة (هـ742 ت)جمال الدين أبي الحجاج  يوسف بن الزكي المزي )تهذيب الكمال:  -32
 م: تحقيق: بشار عواد معروف.1987، 2لبنان، ط -الرسالة، بيروت
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       ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقالني)تهذيب التهذيب:   -33
راث: ابراهيم م: مكتب تحقيق الت1996، 1لبنان، ط–مؤسسة الرسالة، بيروت  ،(هـ852 ت)

 عادل مرشد. -الزيبق
ألبي إسحاق إبراهيم بن عبدهللا الختلي ) سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين:  -34
مد محمد نور م: تحقيق: اح1988، 1السعودية، ط-، مكتبة الدر، المدينة المنورة(هـ262ت)

 سيف.
سؤاالت ابن أبي شيبة، لعلي بن المديني: البي الحسن علي بن عبدهللا بن جعفر   -35 

 هـ: تحقيق: موفق عبدهللا عبدالقادر.1424، مكتبة المعارف، الرياض، (هـ234 ت)المديني 
ألبي داود سليمان بن االشعث السجستاني في معرفة الرجال، )سؤاالت أبي عبيد اآلجري:  -36

م: 1997، 1مكتبة دار االستقامة، مكة المكرمة، السعودية، ط (هـ275 ت)وجرحهم وتعديلهم، 
 تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي: 

 أبي زرعة الرازي الكريم بن يزيد، هللا بن عبد عبيد ألبي زرعة الرازي:البرذعي  سؤاالت-37
 م: تحقيق: سعدي الهاشمي: 1989: 2، دار الوفاء، القاهرة: ط(هـ264ت)

، (هـ412ت)ألبي عبدالرحمن محمد بن الحسين السلمي )سؤاالت السلمي للدارقطني:  -38
 تحقيق: فريق من الباحثين: 

، دار الجيل، (هـ273ت) ألبي عبدهللا محمد بن يزيد بن ماجه القزويني) سنن ابن ماجه: -39
 م: تحقيق: بشار عواد معروف1998لبنان، ط،  -بيروت

، دار ابن (هـ275 ت)ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني االزدي )سنن أبي داود:  -42
 وعادل السيد -م: إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس1997، 1لبنان، ط -حزم، بيروت

 ( 279ت )سنن الترمذي، لالمام الحافظ أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي   -41
 تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون (بيروت –دار إحياء التراث العربي  )

مكتبة  ،(هـ323ت)ألبي عبدالرحمن أحمد بن ُشعيب بن علي النَِّسائي ) سنن النسائي: -42
 ، تحقيق: أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان.1السعودية، ط-المعارف، الرياض

مؤسسة  (هـ748ت )ألبي عبدهللا محمد بن احمد بن قيماز الذهبي ) سير أعالم النبالء: -43
 . م: تحقيق: شعيب االرنؤوط1985، 3لبنان، ط -الرسالة، بيروت
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مكتبة  (هـ425ألبي بكر احمد بن محمد الخوارزمي البرقاني مات)سؤاالت البرقاني:  -44
 القران، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم: 

، (هـ256 ت)ألبي عبدهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري )صحيح األدب المفرد:  -45
 : مكتبة الدليل، بقلم: محمد ناصرالدين األلباني

، المكتبة السلفية، (هـ256 ت)ألبي عبدهللا محمد بن إسماعيل البخاري )صحيح البخاري:  -46
 .هـ: تحقيق: محب الدين الخطيب1422، 1مصر، ط-القاهرة
، بيت (هـ261 ت)ألبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )صحيح مسلم:  -47

 م.1998األفكار الدولية، الرياض، 
ألبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي  طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: -48

القاهرة، تحقيق: محمود بن محمد –دار إحياء الكتب العربية، مصر  (هـ771ت )السبكي
 .(هـ1423،  1لبنان، ط –دار الكتب العلمية  )الطناحي_ وعبدالفتاح محمد الحلو.

، دار (هـ911ت)للحافظ جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي )طبقات الحفاظ:  -49
 م: اعتنى به: لجنة من العلماء.1983، 1لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت

 السخاويفتح المغيث شرح ألفية الحديث، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن  -52
 (هـ575ت )فهرسة ابن خير االشبيلي، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة األموي -51
 تحقيق محمد فؤاد منصور. (م1998دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان  )

         ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقالني )لسان الميزان:  -52
م: اعتنى به: عبدالفتاح 2222، 1لبنان، ط-مكتبة المطبوعات األسالمية، بيروت ،(هـ852 ت)

 أبو غدة: 
ألبي عبدهللا احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد بن ) مسند أحمد بن حنبل: -53 

م، تحقيق: شعيب األرنؤوط 1955، 1لبنان، ط –مؤسسة الرسالة، بيروت  ،(هـ241ت)إدريس 
 وعادل مرشد.

        ألبي حاتم محمد بن حبان بن احمد التميمي البستي )مشاهير علماء األمصار:  -54
م: تحقيق: 1959مصر، -، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة(هـ354ت )

 فاليشهمر.
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دار  ) (748ت ) س الدين محمد بن أحمد الذهبيميزان االعتدال في نقد الرجال،شم  -55
 تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد(1995الكتب العلمية، بيروت 

 الموجود
معرفة الثقات من رجال أهل العلم، والحديث، ومن الضعفاء، وذكر مذاهبهم، واخبارهم،  -56

عجلي الكوفي، نزيل ألبي الحسن احمد بن عبدهللا بن صالح ال): (الثقات للعجلي)المعروف ب
مصر: تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم -مطبعة المدني، القاهرة (هـ261ت) س الغرب،طرابل

 .البستوي
 (بيروت  -مكتبة المثنى  )معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة  -57 
محمد عبد  ) (هـ826ت)مقدمة ابن الصالح ، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي  -58 

تحقيق عبد الرحمن  (1969، 1المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية في المدينة المنورة ، ط
 محمد عثمان .
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Abstract 

During my search AL-KAMIL BOOK for Ibn audy Ifound 

.During the interpretatious of another narrators he did not translate for 

them So I studied hard working these narrators to clarify their conditious 

during the scientists of the refutation and the adjustment Idinided My 

research into:introduction and three research. First researc: translation of 

Ibn Audy. Second research: the aim of the scientists speech Acceptable    

(  La Baas Bih  )and its  close in the pronounciation and the meaning  .  

Third research: The narrators whom were mentioned by Ibn Audy 

including of his interpretations he called them the word Acceptable          

(   La Baas Bih  ) He did not translate especially for them. 
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 الهوامش
                                                           

 .119سورة التوبة: آية رقم  (1)
 .119سورة المائدة: آية رقم  )2(
هــــ()المكتبة الســـلفية، 256ألبـــي عبـــدهللا محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري )تصـــحيح البخـــاري:  )3(

: كتـاب العلـم: بــاب أثـم مـن كــذب هــ( تحقيــق: محـب الـدين الخطيــب1422، 1مصـر، ط-القـاهرة
 .1/55: 129رقم(، حديث على النبي)

هـــــ()بيت 261)ألبــــي الحســــن مســــلم بــــن الحجــــاج القشــــيري النيســــابوري )ت صــــحيح مســــلم:  )4(
: مقدمـة مسـلم: بيـت األفكـار الدوليـةإخـراج: فريـق  م(1998-هــ1419األفكار الدولية، الرياض، 

 .23: 7باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، واالحتياط في تحملها: حديث رقم
أبي مسلم ألفرضي)ينظر تاريخ دمشق: ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبةهللا بـن أحمد بن  )5(

( 1995-1415لبنان، -هـ() دار الفكر، بيروت571عبدهللا الشافعي المعروف بأبن عساكر )ت
 .27/3تحقيق: عمر بن غرامة: 

الحــرم  مكتبــة هـــ()748)ألبــي عبــدهللا محمــد بــن احمــد بــن قيمــاز الــذهبي )ت تــذكرة الحفــاظ:  )6(
 .942-3/941هـ( أخرجه: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي: 1374مكة المكرمة،  -المكي

،  3بيروت ، ط –ينظر: تاريخ جرجان، حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني) عالم الكتب  )7(
؛ التقييد لمعرفة رواة السنن 225( تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان: 1981 – 1421

هـ() حيدر أباد 629طة: )ألبي بكر محمد بن عبدالغني الشهير بابن نقطة )تواألسانيد البن نق
تاريخ دمشق : االمام أبي القاسم علي بن الحسن ، 2/282م( 1983-هـ1423، 1الهند، ط–

هـ( )دار الفكر للطباعة  571ابن هبة هللا بن عبد هللا الشافعي المعروف بابن عساكر )ت 
 .31/5 ق علي شيري دراسة وتحقي (والنشر والتوزيع 

 (سميت جرجان جرجانًا، ألنه بناها جرجان بن الوذ بن سام بن نوح وفتحت جرجان في ،)
(، بعد فتح نهاوند، بقيـادة سـويد بـن مقـرن. ثـم خرجـت، أيام أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب)

الصــحابة، مــنهم: فعــاد فتحهــا أبــو خالــد يزيــد بــن المهلــب بــن أبــي صــفرة ثانيــا، وقــد دخلهــا بعــض 
عبدهللا بن عمر، وحذيفة بن اليمان، وسعيد بن العاص، وسويد بن مقرن، وعبدهللا بن أبي أوفى، 
وأبو هريرة، وعبدهللا بن الزبيـر، والحسـن بـن علـي، والحسـين بـن علـي، وسـواد بـن قطبـة، وسـماك 
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العلمــاء، (. وقــد خّرجــت جرجــان الكثيــر مــن ابــن مخرمــة، وهنــد بــن عمــرو، وعتيبــة بــن نهــاس)
منهم: عبدالقاهر الجرجاني، وحمزة بن يوسف السهمي، وأبو بكـر احمـد بـن إبـراهيم االسـماعيلي، 

 (.9-4وغيرهم)ينظر تاريخ جرجان: 
؛ التقييد لمعرفـة رواة السـنن واألسـانيد البـن 31/7؛ تاريخ دمشق: 225ينظر تاريخ جرجان:  )8(

 .2/58نقطة: 
 .226ينظر تاريخ جرجان:  )9(
 .31/5ظر تاريخ دمشق: ين )12(
      هــــ(748)ألبـــي عبـــدهللا محمــد بـــن احمـــد بــن قيمـــاز الـــذهبي)ت  ينظــر ســـير أعـــالم النــبالء: )11(

ـــــروت ـــــان، ط -) مؤسســـــة الرســـــالة، بي ـــــؤوط: 1985 -هــــــ1425، 3لبن ـــــق: شـــــعيب االرن م( تحقي
16/154. 

 .2/62ينظر التقييد لمعرفة رواة السنن واألسانيد البن نقطة:  )12(
 .16/154سير أعالم النبالء:  ينظر )13(
؛ الــــوافي بالوفيــــات: 155-16/154؛ ســــير أعــــالم النــــبالء: 31/6ينظــــر: تــــاريخ دمشــــق:  )14(

لبنـان،  -هــ()دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت764)صالح الـدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي )ت 
 .17/172وتركي مصطفى:  -م( تحقيق: احمد االرنؤوط2222-هـ1422، 1ط
طبقــات الشــافعية الكبــرى للســبكي: ألبــي نصــر عبــدالوهاب بــن علــي بــن عبــدالكافي ينظــر:  )15(

القــــاهرة، تحقيــــق: محمــــود بــــن محمــــد –هـــــ( دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة، مصــــر 771الســــبكي)ت 
 .1/317الطناحي_ وعبدالفتاح محمد الحلو: 

 .6/82معجم المؤلفين ينظر : )16(
فهرسة ابن خير االشبيلي، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة األموي)ت  ينظر : )17(

 .1/189م( تحقيق محمد فؤاد منصور 1998هـ( ) دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان 575
؛ التقييد لمعرفة رواة السنن واألسانيد البن 31/7؛ تاريخ دمشق: 225ينظر تاريخ جرجان:  )18(

 .2/59نقطة: 
   ألفية العراقي في علوم الحديث، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ينظر : )19(

 .1/21)المحقق : د / ماهر ياسين الفحل (
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دار  ) محمد بن إبراهيم بن جماعة،المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ينظر : )22(
 .1/65د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان تحقيق :(1426،  2ط، دمشق –الفكر 

       هـ(826مقدمة ابن الصالح ، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي )ت ينظر : )21(
( تحقيق 1969، 1) محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية في المدينة المنورة ، ط

 .1/158عبد الرحمن محمد عثمان 
 فتح المغيث شرح ألفية الحديث، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ينظر : )22(

 .1/367هـ(1423،  1لبنان، ط –) دار الكتب العلمية 
 .1/65المنهل الروي ينظر : )23(
مؤسسة علوم هـ() 748)ألبي عبدهللا محمد بن احمد بن قيماز الذهبي )ت ينظر الكاشف:  )24(

م( قدم لها: محمد عوامه، وأخرجها: احمد محمد 1992-هـ1413، 1السعودية، ط -القرآن، جدة
 .37-1/36نمر الخطيب: 

 .223-9/222ينظر الكامل في الضعفاء:  )25(
 .129: 259-53صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة: حديث رقم )26(
 .9/223ينظر الكامل في الضعفاء:  )27(
    هـــ(256)ألبــي عبــدهللا محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم البخــاري )ت  ينظــر التــاريخ الكبيــر: )28(

 .4/323 لبنان( طبع تحت مراقبة: محمد عبدالمعيد خان: -) دار الكتب العلمية، بيروت
بـن المنـذر ا)ألبي محمد عبدالرحمن بن أبـي حـاتم محمـد بـن إدريـس  ينظر الجرح والتعديل: )29(

-هــ1371، 1لبنان، ط-بيروت دار إحياء التراث العربي، هـ(327التميمي الحنظلي الرازي )ت 
 .9/343م: 1952

ينظــر األســامي والكنــى ألبــي أحمــد الحــاكم: )ألبــي احمــد محمــد بــن محمــد بــن احمــد الحــاكم  )32(
م( تحقيـــق: يوســـف محمـــد 1994، 1الســـعودية، ط -هــــ()مكتبة الغربـــاء األثريـــة، المدينـــة378)ت

 .2/255دخيل: 
       هــــ(742ال: )جمـــال الـــدين أبـــي الحجـــاج  يوســـف بـــن الزكـــي المـــزي ) ينظـــر تهـــذيب الكمـــ )31(

م( تحقيـــق: بشــــار عـــواد معــــروف: 1987-هـــــ1428، 2لبنـــان، ط -) مؤسســـة الرســـالة، بيــــروت
33/145. 
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    هــ(256)ألبي عبدهللا محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم البخـاري )ت ينظر التاريخ الصغير:  )32(
 .2/56 م( تحقيق: محمود إبراهيم زايد:1986-هـ1426، 1ن، طلبنا-) دار المعرفة، بيروت

 .2/255ينظر األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم:  )33(
 .33/146ينظر تهذيب الكمال:  )34(
ـــــى:  )35( ـــــى فـــــي ســـــرد الكن ـــــذهبيينظـــــر المقتن ـــــن قيمـــــاز ال ـــــن احمـــــد ب ـــــدهللا محمـــــد ب ـــــي عب            )ألب

هــــــ( تحقيـــــق: محمـــــد صـــــالح 1428إحيـــــاء التـــــراث اإلســـــالمي، المدينـــــة المنـــــورة،  هــــــ()748)ت 
 .1/127عبدالعزيز المراد: 

  ،أبـو بكـر بـن محمـد بــن عمـرو بـن حـزم مـن أهــل الحجـاز، روى عـن: الحجـازيين، وكـان ســيدًا
 )ألبـي )ينظر الثقات البن حبان: هـ122روى عنه: أهل المدينة، وابنه عبدهللا بن أبى بكر، مات

-هـ(، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد354حاتم محمد بن حبان بن احمد التيمي )ت
 (.562-5/561: م1973-هـ1393الهند:  -الدكن

 .2/453ينظر المغني في الضعفاء للذهبي:  )36(
ينظــر تــاريخ ابــن معــين روايــة الــدوري: )اإلمــام يحيــى بــن معــين بــن عــون ألمــري الغطفــاني  )37(

 .1/172لبنان، تحقيق: عبدهللا احمد حسن:  -هـ(، دار القلم، بيروت233)ت البغدادي
 .9/343ينظر الجرح والتعديل:  )38(
ينظر سؤاالت البرذعـي البـي زرعـة الـرازي: )البـي زرعـة الـرازي، عبيـدهللا بـن عبـدالكريم بـن  )39(

-هــــ1429: 2) دار الوفـــاء، القـــاهرة: ط هــــ(264يزيـــد، مـــولى عيـــاش بـــن مطـــرف القرشـــي، )ت
 .439م( تحقيق: سعدي الهاشمي: 1989

: 2764: أبــــواب األدب: بـــاب مـــا جــــاء فـــي األخـــذ مــــن اللحيـــة: حـــديث رقــــمســـنن الترمـــذي )42(
4/472. 
 .33/146ينظر تهذيب الكمال:  )41(
 .7/655ينظر الثقات البن حبان:  )42(
ــدين العينظــر تهــذيب التهــذيب:  )43( ســقالني                   )ألبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر شــهاب ال

م( مكتــب تحقيــق التــراث: 1996-هـــ1416، 1لبنــان، ط–مؤسسة الرســالة، بيــروت هـــ()852)ت 
 .4/496عادل مرشد:  -ابراهيم الزيبق
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 .4/525 ينظر ميزان االعتدال: )44(
 .33/146ينظر تهذيب الكمال:  )45(
 . 1/127ينظر المقتنى في سرد الكنى:  )46(
 .2/453الضعفاء للذهبي: ينظر المغني في  )47(
 .129: 259-53صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة: حديث رقم )48(
) دار ابن  هـ(275سنن أبي داود: )ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني االزدي )ت  )49(

وعـــادل  -م( إعـــداد وتعليـــق: عــزت عبيـــد الـــدعاس1997-هـــ1418، 1لبنـــان، ط -حــزم، بيـــروت
باب في الشفاعة: كتاب الصوم: باب في شهادة الواحد على رؤية هالل رمضـان: حـديث السيد: 

 .2/524: 2342رقم
: 2764ســـنن الترمـــذي: أبــــواب األدب: بـــاب مـــا جــــاء فـــي األخـــذ مــــن اللحيـــة: حـــديث رقــــم )52(
4/472. 
 .2/453المغني في الضعفاء للذهبي:  )51(
 .33/146تهذيب الكمال:  )52(
 .4/525ميزان االعتدال:  )53(
 . 1/127المقتنى في سرد الكنى:  )54(
 .2/453المغني في الضعفاء للذهبي:  )55(
 .2/56 :ينظر التاريخ الصغير )56(
 .9/223الكامل في الضعفاء:  )57(
 .3/234ينظر الكامل في الضعفاء:  )58(
 .3/234ينظر الكامل في الضعفاء:  )59(
 .3/234ينظر الكامل في الضعفاء:  )62(
 .3/234ينظر الكامل في الضعفاء:  )61(
ينظر سؤاالت ابن أبي شـيبة، لعلـي بـن المـديني: )البـي الحسـن علـي بـن عبـدهللا بـن جعفـر  )62(

هـــ( تحقيــق: موفــق عبــدهللا عبــدالقادر: 1424) مكتبــة المعــارف، الريــاض،  هـــ(234المــديني )ت
119. 
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 .3/234ينظر الكامل في الضعفاء:  )63(
 .119بة لعلي بن المديني: سؤاالت ابن أبي شي )64(
 .3/234الكامل في الضعفاء:  )65(
)فسواه(: أي دلسَّ في اإلسناد، ترك ذكر الضعفاء، وجعله ثقًة عن ثقة. وهو ما أطلق عليه  )66(

جهود المحدثين في بيان علل الحديث، د.علي بن عبد هللا .ينظر: اإلعالل بالتسوية العلماء
 .169الصياح ص

 . 4/482ينظر الكامل في الضعفاء:  )67(
  هــ(911ينظر طبقات الحفاظ: )للحافظ جالل الدين عبدالرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي )ت )68(

م( اعتنــى بـــه: لجنــة مــن العلمـــاء: 1983-هـــ1423، 1لبنـــان، ط-) دار الكتــب العلميــة، بيــروت
165. 

 .7/348ينظر التاريخ الكبير:  )69(
        )ألبـــــي بكـــــر احمـــــد بـــــن علـــــي الخطيـــــب البغـــــدادي  م )بغـــــداد(:ينظـــــر تـــــاريخ مديمـــــة الســـــال )72(

م( تحقيــق: بشــار 2221-هـــ1422، 1لبنــان، ط -) دار الغــرب اإلســالمي، بيــروت هـــ(463)ت 
 .15/78: عواد معروف

 .531-28/532ينظر تهذيب الكمال:  )71(
 .165ينظر طبقات الحفاظ:  )72(
 .9/172ينظر الثقات البن حبان:  )73(
ينظــر الهدايــة واألرشــاد فــي معرفــة أهــل الثقــة والســداد الــذين أخــرج لهــم البخــاري فــي جامعــه  )74(

المعــــروف ب)رجــــال صــــحيح البخــــاري(: )ألبــــي نصــــر احمــــد بــــن محمــــد بــــن الحســــين البخــــاري 
م( تحقيــق: عبــدهللا 1987-هـــ1427، 1لبنــان، ط-هـــ( )دار المعرفــة، بيــروت398الكالبــاذي )ت

 .2/712الليثي: 
 .15/78ينظر تاريخ بغداد:  )75(
 .15/82ينظر تاريخ بغداد:  )76(
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          ينظـــــر تـــــاريخ أســـــماء الثقـــــات: )ألبـــــي حفـــــص عمـــــر بـــــن احمـــــد بـــــن عثمـــــان ابـــــن شـــــاهين )77(
م( تحقيق: عبدالمعطي 1986-هـ1416، 1لبنان، ط -هـ() دار الكتب العلمية، بيروت385)ت 

 .322أمين قلعجي: 
 .8/173ينظر الجرح والتعديل:  )78(
 .15/79ينظر تاريخ بغداد:  )79(
 .9/172ينظر الثقات البن حبان:  )82(
ــــــدارقطني: )ألبــــــي عبــــــدالرحمن محمــــــد بــــــن الحســــــين الســــــلمي  )81( ينظــــــر ســــــؤاالت الســــــلمي لل

 .342هـ(، تحقيق: فريق من الباحثين: 412)ت
 .15/79ينظر تاريخ بغداد:  )82(
 .561-9/562ينظر سير أعالم النبالء:  )83(
صـــحيح البخــــاري: كتــــاب الوضــــوء: بــــاب غســــل الوجــــه باليــــدين مــــن غرفــــة واحــــدة: حــــديث  )84(

 .1/67: 142رقم
صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب من أدرك ما باعة عند المشتري، وقـد أفلـس فلـه الرجـوع  )85(

 .638: 1559-25فيه: حديث رقم
هـــ( ) دار لقلــم، 275)تالمراســيل ألبــي داود: )ألبــي داود ســليمان بــن األشــعث السجســتاني  )86(

م( تحقيق: عبدالعزيز عزالدين السيروان: باب مـا جـاء فـي 1986-هـ1426، 1لبنان، ط-بيروت
 .137التولية: 

مكتبة هــــ()323)ألبـــي عبـــدالرحمن أحمـــد بـــن ُشـــعيب بـــن علـــي النَِّســـائي )ت ســـنن النســـائي: )87(
لمان: كتـاب الصـالة: ( تحقيق: أبو عبيدة مشهور حسـن آل سـ1السعودية، ط-المعارف، الرياض

 .219: 1344باب الذكر بعد التسليم: حديث رقم
 .4/482الكامل في الضعفاء:  )88(
 .4/487ينظر الكامل في الضعفاء:  )89(
ـــن أيـــوب بـــن م )92( ـــن احمـــد ب ـــر، اللخمـــي، ينظـــر المعجـــم األوســـط: ألبـــي القاســـم ســـليمان ب طي

م( تحقيـق: طـارق بـن 1995-هــ1415) دار الحـرمين، القـاهرة،  هـ(362)ت الشامي، الطبراني 
 .5/263: 5266عوض هللا، وعبدالمحسن بن إبراهيم: حديث رقم
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 .4/487ينظر الكامل في الضعفاء:  )91(
 .4/258ينظر الجرح والتعديل:  )92(
 .1/333ينظر رجال صحيح البخاري:  )93(
 .12/295ينظر هذيب الكمال:  )94(
 .2/42ينظر العلل ومعرفة الرجال:  )95(
 .4/134نظر التاريخ الكبير: ي )96(
 .4/258ينظر الجرح والتعديل:  )97(
 .1/333ينظر رجال صحيح البخاري:  )98(
 .296-12/295ينظر تهذيب الكمال:  )99(
 .4/258ينظر الجرح والتعديل:  )122(
 .2/142ينظر تهذيب التهذيب:  )121(
 .4/258ينظر الجرح والتعديل:  )122(
 .72ينظر سؤاالت ابن أبي شيبة:  )123(
 .2/42ينظر العلل ومعرفة الرجال:  )124(
 .4/258ينظر الجرح والتعديل:  )125(
 .12/297ينظر: تهذيب الكمال:  )126(
   ينظــر مشــاهير علمــاء األمصــار: )ألبــي حــاتم محمــد بــن حبــان بــن احمــد التميمــي البســتي )127(

م( 1959 -هـــــ1379مصــــر، -، القــــاهرةهـــــ() مطبعــــة لجنــــة التــــأليف والترجمــــة والنشــــر354)ت 
 .157تحقيق: فاليشهمر: 

 .2/181: ميزان االعتدالينظر:  )128(
هـ( )روايـة أبـي خالـد الـدقاق 233ينظر من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال )ت )129(

سوريا، تحقيق: احمد محمد نـور -يزيد بن الهيثم ابن طهمان البادي( دار المأمون للتراث، دمشق
 .98-97: سيف
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ينظر سؤاالت أبي عبيـد اآلجـري: )ألبـي داود سـليمان بـن االشـعث السجسـتاني فـي معرفـة  )112(
، 1هــ( )مكتبـة دار االسـتقامة، مكـة المكرمـة، السـعودية، ط275الرجال، وجرحهم وتعـديلهم، )ت 

 .428م( تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي: 1997-هـ1418
 .4/33: 5685صحيح البخاري: كتاب الطب: باب الدواء بالبان األبل: حديث رقم )111(
ـــاب كـــان رســـول هللا) )112( ـــًا: حـــديث صـــحيح مســـلم: كتـــاب الفضـــائل: ب (، أحســـن النـــاس خلق

 .945-51رقم
: 1871ســنن أبــي داود: كتــاب المناســك: بــاب فــي رفــع اليــدين إذا رأى البيــت: حــديث رقــم )113(
2/322. 
    هـــ(323)ألبــي عبــدالرحمن أحمــد بــن ُشــعيب بــن علــي النَِّســائي )تي الكبــرى: ســنن النســائ )114(

 م( تحقيـــق: حســـن عبـــدالمنعم شـــلبي:2221-هــــ1421، 1لبنـــان، ط-) مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت
 .434-8/433: 9616كتاب الزينة: باب موضع اإلزار: حديث رقم

هـ() دار الجيل، 273)ت  زويني)ألبي عبدهللا محمد بن يزيد بن ماجه الق سنن ابن ماجه: )115(
: كتــاب األضــاحي: بــاب م( تحقيــق: بشــار عــواد معــروف1998 -هـــ1418لبنــان، ط،  -بيــروت

 .557-4/556: 3127ثواب األضحية: حديث رقم
 .4/487الكامل في الضعفاء:  )116(
 .4/498ينظر الكامل في الضعفاء:  )117(
 .2/344ينظر التاريخ الكبير:  )118(
 .3/128ينظر الجرح والتعديل:  )119(
 .8/195ينظر الثقات البن حبان:  )122(
 .7/132ينظر تهذيب الكمال:  )121(
 .3/128ينظر الجرح والتعديل:  )122(
 .7/133ينظر تهذيب الكمال:  )123(
 .8/195ينظر الثقات البن حبان:  )124(
() هـ(.395أبو عبدهللا محمد بن إسحاق بن منده األصبهاني، )ت 
 .7/133تهذيب الكمال:  ينظر )125(
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 .1/345ينظر الكاشف:  )126(
 .1/469ينظر تهذيب التهذيب:  )127(
 هـــ(256)ألبــي عبـدهللا محمــد بـن إســماعيل بـن إبــراهيم البخـاري )تصـحيح األدب المفـرد:  )128(

ــم: محمــد ناصــرالدين األلبــاني : بــاب إذا كتــب الــذمي فســلم يــرد عليــه: حــديث )مكتبــة الــدليل( بقل
 .425: 1121رقم
ســـنن الترمـــذي: أبـــواب الـــوالء والهبـــة: بـــاب مـــا جـــاء فـــي عالمـــات خـــروج الـــدجال: حـــديث  )129(

 .4/92: 2238رقم
 .4/498الكامل في الضعفاء:  )132(
 .484-6/483ينظر الكامل في الضعفاء:  )131(
)ألبي عبدهللا احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس  مسند أحمد بن حنبل: )132(

م( تحقيــــق: شــــعيب 1955 -هـــــ1416، 1لبنــــان، ط –سســــة الرســــالة، بيــــروت )مؤ  هـــــ(،241)ت
، ســنن 26/214: 16286األرنــؤوط وعــادل مرشــد: مســند قــيس ابــن طلــق عــن أبيــه: حــديث رقــم
 .35: 165النسائي: كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الذكر: حديث رقم

 .6/484ينظر الكامل في الضعفاء:  )133(
 .3/66ديل: ينظر الجرح والتع )134(
 .8/725ينظر تاريخ بغداد:  )135(
 .6/496ينظر تهذيب الكمال:  )136(
 .67-3/66ينظر الجرح والتعديل:  )137(
 .8/725ينظر تاريخ بغداد:  )138(
 .497-6/496ينظر تهذيب الكمال:  )139(
 .1/438ينظر تهذيب التهذيب:  )142(
 .8/725ينظر تاريخ بغداد:  )141(
 .6/498ينظر تهذيب الكمال:  )142(
 .8/186ينظر الثقات البن حبان:  )143(
 .499-6/498ينظر تهذيب الكمال:  )144(
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 .8/725ينظر تاريخ بغداد:  )145(
 .1/337ينظر الكاشف:  )146(
صـــحيح البخـــاري: كتـــاب الطـــالق: بـــاب مـــن طلـــق، وهـــل يواجـــه أمرأتـــه بـــالطالق: حـــديث  )147(

 .3/421: 5256رقم
اإلمـــام األمـــراء علـــى البعـــوث: حـــديث  صـــحيح مســـلم: كتـــاب الجهـــاد والســـير: بـــاب تـــأمير )148(

 .721: 1731-5رقم
سنن النسائي الكبرى: كتاب الحجامة للصائم: باب ذكر أختالف الناقلين لخبر ابن عباس  )149(

 .3/341: 3226(، احتجم وهو صائم: حديث رقمان النبي)
 .6/484الكامل في الضعفاء:  )152(
. وأصل الحديث في )صحيح مسلم( من روايـة 543-6/542ينظر الكامل في الضعفاء:  )151(

 جابر، في باب المواقيت.
 .2/243: 1737سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب في المواقيت: حديث رقم )152(
 .6/543ينظر الكامل في الضعفاء:  )153(
 .5/159ينظر تاريخ بغداد:  )154(
 .1/93ينظر ميزان االعتدال:  )155(
 .5/159ينظر تاريخ بغداد:  )156(
 .1/76ينظر المغني في الضعفاء للذهبي:  )157(
 .1/93ينظر ميزان االعتدال:  )158(
 .1/76ينظر المغني في الضعفاء للذهبي:  )159(
مصــر، -هـــ() دار الحــرمين، القــاهرة425المســتدرك: )ألبــي عبــدهللا الحــاكم النيســابوري )ت )162(
ــــن 1997-هـــــ1417، 1ط ــــه ب ــــن حارث ــــد الحــــب ب ــــب زي ــــوداعي: مناق ــــل هــــادي ال م( تحقيــــق: مقب

 .3/255: 5212شراحبيل: حديث رقم
احمـد  ينظر المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسـلم: )ألبـي نعـيم احمـد بـن عبـدهللا بـن )161(

-هـــــ1417، 1لبنــــان، ط-هـــــ( ) دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت432بــــن إســــحاق األصــــبهاني )ت
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كــرام 1996 م( تحقيـق: محمــد حسـن إســماعيل الشـافعي: كتــاب األيمــان: بـاب فــي فضـل الجــود وا 
 .1/135: 172الضيف: حديث رقم

 .1/93ينظر ميزان االعتدال:  )162(
 .1/76ينظر المغني في الضعفاء للذهبي:  )163(
 .6/543ينظر الكامل في الضعفاء:  )164(
 .8/567ينظر الكامل في الضعفاء:  )165(
 .8/51ينظر الثقات البن حبان:  )166(
 .1/81ينظر المغني في الضعفاء للذهبي:  )167(
 .8/51ينظر الثقات البن حبان:  )168(
)ألبـي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر شـهاب الـدين العسـقالني )ت ينظر لسان الميـزان:  )169(

م( اعتنـــى بـــه: 2222-هــــ1423، 1لبنـــان، ط-مكتبـــة المطبوعـــات األســـالمية، بيـــروت هــــ()852
 .1/481عبدالفتاح أبو غدة: 

 .8/51ينظر الثقات البن حبان:  )172(
 .8/567ينظر الكامل في الضعفاء:  )171(
 .1/123ينظر ميزان االعتدال:  )172(
 .5/142: 4895ينظر المعجم األوسط: حديث رقم )173(
 .1/123االعتدال: ميزان  )174(
 .8/51ينظر الثقات البن حبان:  )175(
 .8/567الكامل في الضعفاء:  )176(
 .8/64ينظر الكامل في الضعفاء:  )177(
ينظر العلل المتناهية في األحاديث الواهية: )ألبي الفـرج عبـدالرحمن بـن علـي بـن الجـوزي  )178(

م( 1983-هـــــ1423، 1طلبنــــان، -) دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت هـــــ(597التيمــــي القرشــــي )ت
تحقيــق: خليــل المــيس: كتــاب فعــل المعــروف والبــر والصــلة: حــديث أن للفقــراء دولــة يــوم القيامــة: 

 .2/516: 854حديث رقم
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. لـــذا فـــان البـــأس، فـــي أبـــي طـــاهر موســـى بـــن محمـــد 8/64ينظـــر الكامـــل فـــي الضـــعفاء:  )179(
 المقدسي، كما أشار بذلك: أبو زرعة، وابن حبان، والذهبي.

 .2/299ظر التاريخ الكبير: ين )182(
 .1/328ينظر الكاشف:  )181(
 .1/559ينظر الكاشف:  )182(
 .2/299ينظر التاريخ الكبير:  )183(
 .2/181ينظر الجرح والتعديل:  )184(
 .8/248ينظر الثقات البن حبان:  )185(
 .1/328ينظر الكاشف:  )186(
ـــدارمي )ت )187( ـــن ســـعيد ال ـــاريخ عثمـــان ب ـــن معـــين 282ينظـــر ت ـــا يحيـــى ب هــــ( عـــن: أبـــي زكري

هـ( في تجريح الرواة وتعديلهم: المعروف: بتاريخ ابن معين رواية الدارمي) دار المـأمون 233)ت
 .242سوريا( -للتراث، دمشق

عبــدهللا  ينظــر ســؤاالت ابــن الجنيــد ألبــي زكريــا يحيــى بــن معــين: )ألبــي إســحاق إبــراهيم بــن )188(
م( تحقيــق: 1988-هـــ1428، 1الســعودية، ط-هـــ() مكتبــة الــدر، المدينــة المنــورة262الختلــي )ت

 .331احمد محمد نور سيف: 
 .1/328ينظر الكاشف:  )189(
 .3/25ينظر الجرح والتعديل:  )192(
هــــ( 425ينظـــر ســـؤاالت البرقـــاني: )ألبـــي بكـــر احمـــد بـــن محمـــد الخـــوارزمي البرقـــاني )ت )191(

 .22ان( تحقيق: مجدي السيد إبراهيم: )مكتبة القر 
 . 2/198ينظر تقريب التهذيب:  )192(
 .481: 943صحيح األدب المفرد: باب المأدبة: حديث رقم )193(
: 549ســـنن أبـــي داود: كتـــاب الصـــالة: بـــاب فـــي التشـــديد فـــي تـــرك الجماعـــة: حـــديث رقـــم )194(
1/265. 
 .319: 1993سنن النسائي: كتاب الجنائز: باب فضل من صلى عليه مائة: حديث رقم )195(
 .5/542: 4286سنن ابن ماجه: كتاب الفتن: باب خروج المهدي: حديث رقم )196(
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 .8/64الكامل في الضعفاء:  )197(
 .3/372ينظر الكامل في الضعفاء:  )198(
 .2/333ينظر التاريخ الكبير:  )199(
ــدارقطني: )ألبــي الحســن علــي بــن عمــر الــدارقطني البغــدادي ينظــر المؤتلــف وا )222( لمختلــف لل

م( تحقيــــق: موفــــق 1986-هـــــ1426، 1لبنــــان، ط-هـــــ() دار الغــــرب الســــالمي، بيــــروت385)ت
 .3/1629عبدهللا عبدالقادر: 

 .1/197ينظر رجال صحيح البخاري:  )221(
 .116-7/115ينظر تهذيب الكمال:  )222(
 . 2/333ينظر التاريخ الكبير:  )223(
ـــــن الحجـــــاج القشـــــيري النيســـــابوري ينظـــــر المنفـــــردات والوحـــــدان:  )224( )ألبـــــي الحســـــن مســـــلم ب

 -تحقيــق: عبــدالغفار البنــدري)م1988-، 1لبنــان، ط-هـــ() دار الكتــب العلميــة، بيــروت261)ت
 .147-146: والسيد بسيوني زغلول

ـــم، والحـــديث، ومـــن الضـــعفاء، وذكـــر )225( مـــذاهبهم،  ينظـــر معرفـــة الثقـــات مـــن رجـــال أهـــل العل
واخبـــارهم، المعـــروف ب)الثقـــات للعجلـــي(: )ألبـــي الحســـن احمـــد بـــن عبـــدهللا بـــن صـــالح العجلـــي 

مصــر( تحقيــق: عبــدالعليم -هـــ( )مطبعــة المــدني، القــاهرة261الكــوفي، نزيــل طــرابلس الغــرب، )ت
 .1/312عبدالعظيم البستوي: 

 .1/197ينظر رجال صحيح البخاري:  )226(
 .117-7/116ينظر تهذيب الكمال:  )227(
 .3/124ينظر الجرح والتعديل:  )228(
 .1/467ينظر تهذيب التهذيب:  )229(
 .3/125ينظر الجرح والتعديل:  )212(
 .1/312ينظر الثقات للعجلي:  )211(
 .3/125ينظر الجرح والتعديل:  )212(
() مكتبـة الـدر، هــ277ينظر المعرفة والتاريخ: )ألبي يوسف يعقوب بن سفيان البسـوي)ت  )213(

 .2/656هـ( تحقيق: أكرم ضياء العمري: 1412، 1المدينة المنورة، ط
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 .7/119ينظر تهذيب الكمال:  )214(
 .1/345ينظر الكاشف:  )215(
 .2/212ينظر تقريب التهذيب:  )216(
 .3/124ينظر الجرح والتعديل:  )217(
 .1/312ينظر الثقات للعجلي:  )218(
 .4/144ينظر الثقات البن حبان:  )219(
ينظر التبيين ألسماء المدلسين: )ألبـي الوفـا إبـراهيم بـن محمـد بـن سـبط العجمـي، الحلبـي،  )222(

ــــة، بيــــروت841الطربلســــي، )ت ــــان، ط-هـــــ( )دار الكتــــب العلمي ــــى 1986، 1لبن م( تحقيــــق: يحي
 .23شفيق: 

 .2/212ينظر تقريب التهذيب:  )221(
 .3/427: 5363أهله: حديث رقمصحيح البخاري: كتاب النفقات: باب خدمة الرجل في  )222(
صــحيح مســلم: كتــاب المســاجد: بــاب إســتحباب الــذكر بعــد الصــالة وبيــان صــفته: حــديث  )223(

 .237 -144رقم
 .2/65: 1356سنن أبي داود: كتاب الصالة: باب في صالة الليل: حديث رقم )224(
 .2/56 :678سنن الترمذي: أبواب الزكاة: باب ما جاء في تعجيل الزكاة: حديث رقم )225(
ســــنن النســــائي: كتــــاب الطهــــارة: بــــاب التوقيــــت فــــي المســــح علــــى الخفــــين للمقــــيم: حــــديث  )226(

 .29: 128رقم
(، وذكر وفاته: حديث سنن ابن ماجه: كتاب الجنائز: باب الصالة على ابن رسول هللا) )227(

 .56-3/55: 1511رقم
 .3/124الجرح والتعديل:  )228(
)ألبي الفضل أحمد بن علـي بـن ينظر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس:  )229(

ــــدين العســــقالني )ت م( 1993-هـــــ1414، 2الســــعودية، ط-الريــــاض هـــــ()852حجــــر شــــهاب ال
 (.62تحقيق: احمد علي سير المباركي: 

 .1/312ينظر الثقات للعجلي:  )232(
 .3/372الكامل في الضعفاء:  )231(


