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نة النبويَّة وما يتعّلق هبام  راسات القرآنيَّة والسُّ ُتعنى بنرش بحوث الدِّ
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ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض، اململكة العربية السعودية 
برقم: ) 8044(،  وتأريخ:  1436/4/14هـ

رقم اإليداع: 9939/ 1438

 تأريخ: 1438/1/28

1658 - 774x :ردمد

سعر المجلة: )20( عشرون رياًل سعودًيا أو ما يعادله

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة: 
mjallah.wqf@gmail.com :الربيد االلكرتوين للمجلة

َمَجّلُة َتْعِظيِم الَوْحَيْيِن، وقف تعظيم الَوْحَيْيِن،
حي الروايب- املدينة املنورة: ص. ب: 51993، الرمز الربيدي: 41553،

  اململكة العربية السعودية.
هاتف املجلَّة: 00966148493009  حتويلة: 115

جوال املجلَّة وواتسآب: 535522130 966+
@wahyain-mejellah :تويرت

قيمة االشرتاك:
- داخل اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات )100 ريال(، شاملة لعددين يف السنة مع قيمة الشحن. 

- خارج اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات )12 دوالرًا أمريكيًا( لعددين يف السنة، وال تشمل قيمة الشحن.

تعبأ استامرة االشرتاك  من موقع وقف تعظيم الوحيني  - املجلة املحكمة.
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المواد العلميَّة المنشورة في المجلَّة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم



4

وحتقيق  هدايتِهام،  وبيان  املطّهرة،  النبوّية  والّسنة  الكريم  القرآن  خدمة  عىل  تقوم  وقفيَّة  مؤّسسة 
غاياِتام، وتفعيل مقاصِدمها.

يف عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: »مرشوع تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عام 1434 هـ، أصبح املرشوع مركزا ضمن مراكز املدينة املنّورة لتنمية املجتمع حتت اسم: 
»مركز تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عام 1436هـ، تم تطوير املركز واستقالله، ليكون مؤّسسة وقفّية باسم: »وقف تعظيم الوحيني«. 

االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم والّسنة النّبوّية ودراساتام حمليًا وعامليًا.

تعظيم القرآن الكريم والّسنة النّبوّية يف املجتمع واألّمة، بتفعيل مقاصدمها وغاياتام وبيان هدايتهام.

 

1- إبراُز مظاهِر عظمة القرآن الكريم والّسنّة النّبوّية الرّشيفة، وبياُن حقوِقهام.

2- الدفاُع عن كتاب اهلل تعاىل وسنّة نبّيه ، وتفنيُد الشبهات عنهام.

صة يف الّدراسات القرآنّية واحلديثّية  راسات البحثّية والّدورات الّتدريبّية املتخصِّ 3- االرتقاء بالدِّ
وما يتعلق هبام.
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ورقيًا  هبام  يتعّلق  وما  ة  النبويَّ نة  والسُّ القرآنيَّة  راسات  الدِّ بحوث  بنرش  ُتعنى  حمّكمة،  علمّية  دورّية  جمّلة 
. وإلكرتونيًا، ألساتذة اجلامعات، وأهل االختصاص، والباحثي املهتمي بعلوم الَوْحَيْيِ

أن تكون املجلة منارة علميَّة بحثيَّة يف خدمة الَوْحَيْيِ الرشيفي وتعظيمهام.

ة وما يتعّلق  نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ة واألصيلة ونرشها يف جماالت الدِّ حتكيم البحوث العلميَّة اجلادَّ
هبام.

 

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نرش البحوث العلميَّة املتخصّصة يف الدِّ

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء املجالت العلميَّة يف جماالت الدِّ

3- شحُذ مِهم الباحثي للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنرش بحوثهم.

4- العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلميَّة.

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 5- التمهيد ملشاريع علميَّة موسوعيَّة مبتَكرة يف الدِّ

لة بعمل الوقف وأهدافه. ة ذات الصِّ 6- دعم أنشطة الوقف املتنوعة بالبحوث العلميَّة اجلادَّ
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ة وما يتعلق هبام؛ ما يأيت: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- َتقبل املجلَّة يف حقل الدِّ

  البحوث العلميَّة األصيلة. 

  دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

ي من أهل االختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل رسِّ 2- ختضع البحوث املقدَّ

م البحوث من حمكمَي  - عىل األقل - يكون قرارمها ُملزمًا، ويف حال تعارض حكمهام ُيّكم  3- حُتكَّ
م ثالث ويكون قراره مرجحًا. البحث من حمكِّ

4- ُيَبلَّغ الباحث بَقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسميَّة من رئيس حترير املجلَّة.

5- يف حال عدم َقبول البحث ال يلزم هيئة التحرير إبداء أسباب عدم النرش.

6- إذا تم حتكيم البحث وَقبوله للنرش ال يق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.

7- ال ُتعاد البحوث إىل أصحاهبا وال ُتسرتد، سواء أنرشت أم مل تنرش.

8- حقوق الطبع والنرش حمفوظة للمجلَّة.

9- ُترتَّب البحوث يف املجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة ال عالقة هلا بقيمة البحث.

د الباحث بنسختي ورقّيتي من املجلة املنشور فيها بحثه، وعرش مستاّلت خاّصة ببحثه.  10- ُيزوَّ

11- املواد املنشورة يف املجلَّة ُتعربِّ عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

م الباحث إقرارًا خطيًا بصيغة )pdf( بأّن بحثه مل ُيسَبق نرشه، أو مقدمًا للنرش يف جهة أخرى، أو  12- ُيقدِّ
مستاًل من عمل علمي للباحث سواًء رسالة علميَّة: )املاجستري أو الدكتوراه(، أوغريمها. وُيرسل 

عىل بريد املجلَّة االلكرتوين.

م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلميَّة، وعناوين االتصال، والربيد اإللكرتوين، وُيرسل عىل  13- ُيقدِّ
.)word( بريد املجلَّة االلكرتوين، بربنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث يف ختصُّ

ة واالبتكار، وعدم التكرار مع غريه عنوانًا ومضمونًا. 2- أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة الّلغة وسالمة املنهج.

4- ُيراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات، وعالمات التنصيص والرتقيم.

 ،)A4( :صفحة؛ مقاس )5- أالَّ يقّل عدد صفحات البحث عن: )20( صفحة؛ وال يزيد عن: )40

ورة.        شاملة مللخص البحث، ومراجعه. وهليئة حترير املجلَّة االستثناء عند الضَّ

كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز  )250( كلمة، يشمل: )موضوع البحث، وهدفه الرئيس،   -6
يتجاوز  وال  البحث،  موضوع  عىل  )املفتاحية(  الة  الدَّ والكلامت  نتائجه،  وأهم  البحث،  ومشكلة 

عددها: )4( كلامت.

مة البحث: )موضوع البحث، وأمهيته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  7- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن املوضوع، واجلديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة يف عنارص واضحة(. ن خامتة البحث: )أهم نتائج الدِّ 8- أن تتضمَّ

9- يلتزم الباحث باملواصفات الفنيَّة اآلتية:

    نوع اخلط: )Lotus Linotype( ملتن البحث، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 
وتباعد األسطر: مفَردًا.

  مقاس خط متن البحث:  )16( غري ُمْسَوّد.

  مقاس خط العناوين الرئيسة: )20( ُمْسَوّدًا. 

  مقاس خط العناوين الفرعّية: )18( ُمْسَوّدًا. 
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، وتوضع أرقام احلوايش بي قوسي؛ هكذا:  الُسفلّية: )12( غري ُمسَودِّ مقاس خط احلوايش    
)1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستقّلة.

ة للنرّش احلاسويب    تكتب اآليات القرآنيَّة بي قوسي مزّهرين؛ بربنامج مصحف املدينة النبويَّ
هكذا:   )14( بحجم:  نفسه  السطر  يف  اآليات  وتوثق  ًا،  ُمْسَودَّ   )14( خط:   بمقاس 

]سورة البقرة: 30[.

ة واآلثار بي قوسي؛ هكذا: » ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه  تكتب األحاديث النبويَّ   
َدة. وُمَسوَّ

ًا،، اسم املؤلف أو اسم الشهرة،     التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا: )اسم الكتاب مسَودَّ
ويوضع اجلزء والصفحة، مثل: الوجوه والنظائر، للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

ًا، اسم املؤلف،    التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
اسم املحقق إن وجد، ثم دار النرش مثال: الرياض: دار السالم، ط4، 1425هـ- 2005م(. 

وترتب املصادر ترتيبًا هجائيًا بحسب عناوين الكتب.

  االلتزام بمنهجية علمّية موحدة يف بقّية التوثيقات وغريها.

م الباحث نسختي من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:   يقدِّ

.)word( نسخة إلكرتونية بصيغة وورد -  

رة بصيغة )pdf(، وترسل عىل بريد املجلَّة اإللكرتوين: - ونسخة أخرى مصوَّ  

mjallah.wqf@gmail.com
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احلمد هلل ويل املؤمني، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملي، وعىل من اهتدى هبديه وأخذ 
بحكمته إىل يوم الدين. وبعد:

فتعظيم الوحيي الكريمي هو تعظيم هلل تعاىل، ألن مصدرمها منه سبحانه وتعاىل الذي أكرم البرشية 
بذلك لتحيى حياة طيبة يف الدارين، وكذلك هو تعظيم لسيد املرسلي رسول اهلل ، فالذي 

. أوحى هو اهلل تعاىل، والذي ُأوحي إليه هو رسوله ومصطفاه

ومن أعظم معامل تعظيم الوحيي هو االنتصار للقرآن الكريم، وذلك باملحافظة عىل القرآن الكريم 
بكل  التحريفات  وكيد  الشبهات  عبث  من  وصيانته  عنه،  الدفاع  لواء  حتت  تنضوي  التي  املعاين  بكل 

الوسائل والدالئل النقلية والعقلية.

 وهو جدير بذلك وحقيق به ملا يف ذلك من االرتقاء باألمة، إذ بتحقيق مقاصده يسمو اإلنسان، 
وتستقر األوطان، وترتقي العلوم، وتزدان الفهوم، وتزول اهلموم، وبتالوته تطمئن القلوب، وبحكمه 

تنكشف الكروب، وهبديه تنور الدروب، وبأحكامه تندثر احلروب.

وهكذا فإن فوائده وفضائله ال حتىص، وخصائصه وحماسنه ال حترص، وكلام حتقق االنتصار حتقق 
التعظيم، وكلام تغافلنا عن االنتصار حرمنا من ذلك االزدهار. 

النبوية الرشيفة ملا فيه من الذبِّ عام نسب إىل  واالنتصار للقرآن الكريم يتضمن االنتصار للسنة 
رسول اهلل   من االفرتاء.

     وقد برشَّ اهلل تعاىل الذين يعملون يف ميدان االنتصار للقرآن الكريم بالنرص والثبات كام يف قوله 
]سورة حممد: 7[ ألن االنتصار للقرآن  مخ  ِّ   جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت   مت  : ّٰٱ  تعاىل  

الكريم هو انتصار هلل تعاىل فهو كالمه تكلم به، وأكرم البرشية يف ِحكمه وأحكامه.

كام برشَّ سبحانه وتعاىل أيضًا الذين ينرصون رسول اهلل بالفوز والفالح والنجاح كام 
يف قوله تعاىل:    ّٰٱ ىك يك مل ىل يل ام  مم رن زن من نن ىن 
ين ٰى  ِّ  ]سورة األعراف: 157[ ونرصته    يف حياته ومماته، ويف طاعته والذبِّ 

عنه. 
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    ومن أساسيات االنتصار: رّد املطاعن والشبهات حول القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة، 
وذلك بتفنيد املطاعن ودحض الشبهات التي يرددها املحرومون من هذا اخلري العظيم.

ولقد ازدانت املكتبة اإلسالمية بمسرية حضارية راقية من القرن األول اهلجري  إىل القرن اخلامس 
عرش، فاهتم العلامء بموضوع االنتصار للقرآن الكريم يف مجيع أنواعه، وانترشت مؤلفاتم، تلك املؤلفات 
التي حفظت خمطوطاتا يف أنحاء العامل، وانترشت مطبوعاتا يف املكتبات العامة واخلاصة، وفقد منها مجلة 

كبرية باحلوادث التي أصابتها.

من أجل ذلك انربى الوقف لتأليف:  »موسوعة أسامء مؤلفات االنتصار للقرآن الكريم«. وهيدف 
هذا العمل البيبلوغرايف  إىل  ما ييل:

1-   إعداد موسوعة تربز نشاط التأليف يف  كتب االنتصار للقرآن الكريم.

2-   رفد الباحثي بعناوين األبحاث التي كتبت حول االنتصار للقرآن الكريم.

3-  التعرف عىل سمو املستوى احلضاري لألمة يف تعظيم القرآن الكريم.

4-  معرفة حجم ونوع إضافة املتأخر عىل املتقدم.

5-  الوقوف عىل اجلهود التي بذلت يف هذا املوضوع.

6-  معرفة تطور هذا العلم.

العدد  هذا  االنتصار يف  بحوث  الكريم، ومن  للقرآن  االنتصار  بموضوعات  عناية  املجلة   وهلذه 
الثالث:

1-  »االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة« لفضيلة الدكتور أجمد بن حممد زيدان.

2-  نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«  
لفضيلة الدكتور خلف بن محود الشغديل.

وبمناسبة وفاة أخينا وفقيدنا فضيلة  أ.د/ سعود بن عيد الصاعدي - - عضو هيئة حترير 
جملة تعظيم الوحيي وأستاذ احلديث الرشيف يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،  فإن أرسة هيئة حترير 
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بنفوس راضية بقضاء اهلل تعاىل وقدره، وتدعو اهلل تعاىل أن يغفر له ويسكنه فسيح  الفقيد  تنعي  املجلة 
جناته، ويسبغ عليه شآبيب رمحاته.

فقد صنف الفقيد - - الكتب املفيدة التي تنطق بدقة حتقيقه، وسعة استقرائه واطِّالعه، كام 
متيزت دروسه بالفوائد واالستنباط والعمق والدقة وقوة اللغة العربية، وال غرابة فإنه شاعر مشهود له 

بذلك. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

عىل  التحرير  هيئة  أعضاء  جلميع  اجلميل  والعرفان  اجلزيل  الشكر  أقدم  أن  اخلتام  يف  يل  ويطيب 
جهودهم املباركة ال سيام املرشف العام عىل الوقف: فضيلة األستاذ الدكتور عامد بن زهري حافظ الذي 

يتابع املجلة متابعة حثيثة لالرتقاء هبا، والشكر موصول إىل الباحثي الذين أثَروا هذا العدد.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي. 

                    
                    رئيس حترير املجلة

                 أ.د/ حكمت بن بشري ياسني
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»بحث افتتاح العدد«

قات من شيوخ أبي داود
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تاني

ْ
جِس

ِّ
سليمان بن األشعث الس
)202 ـ 275هـ(

دراســـة إحصائية نقدية

د. زياد بن حممد منصور
األستاذ املشارك يف احلديث وعلومه بكلية احلديث الرشيف باجلامعة اإلسالمية

املدينة   املنورة - اململكة العربية السعودية

zmssof@gmail.com
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 موضوع البحث:       

مع استخدام المنهج اإلحصائي  ،إفراد الثقات من شيوخ أبي داود على وجه االستقالل

 .المقاَرن في نقد العلماء لشيوخه االستقرائي

 هدف البحث:       
بجمع الثقات من شيوخ هذا اإلمام على صعيد  المشاركة في خدمة سنة النبي 

وُيسهم في بيان المحتجِّ به من  ،مما يعكس مدى دقته في صياغة عقد مشيخته من جهة ؛واحد

ر ويضع بين يدي طالب العلم نماذج تدريبية من النقد المقارن وتحري ،مروياته من جهة أخرى

 .جهة ثالثةالحكم على الرواة من 

 مشكلة البحث:       
 . لجرح والتعديلوكتب ا ،كيفية الوصول إلى الثقات من شيوخ أبي داود في ثنايا كتب الرجال

 نتائج البحث:       
اثنين وسبعين وثالث  :حيث بلغ عددهم ؛من أهم نتائج هذا البحث أن معظم شيوخه ثقات

أي بنسبة  ؛( شيخ  145واحٌد وأربعون وخمس مئة ) :من مجموع قدره ،( شيخ  273مئة )

وإمامته  ،فهي نسبة طيبة تدل على حسن انتقائه لشيوخه ؛من صحاح الحديث ،[ بالمئة86٫78%]

 .في معرفة الرواة

 الة )المفتاحية(:الكلمات الد        
 . الشيختحرير مرتبة   -  نقد مقارن - مستقيم الحديث  -  الثقات  -  شيوخ أبي داود
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F 
 

ومن سيئات  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،إن الحمد لله

وأشهد أن  ،وأشهد أن ال إله إال الله ،ومن ُيضلل فال هادي له ،من يهده الله فال مضل له ،أعمالنا

  .محمًدا عبده ورسوله

ۀہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  چ 

                                                                .[75-77: ]سورة األحزاب  چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

ُعني العلماء  ؛متن في تمييز صحيح الحديث من سقيمهـقسيم ال كان اإلسناد فلما :أما بعـد

وصار علم الجرح والتعديل أصاًل في  ،لم الرجال علًما مستقاًل قائًما برأسهـبأحوال الرواة؛ فصار ع

فصنفوا في دقائق حياة الرواة الكثير من المؤلفات التي ُتبين مدى  ؛معرفة المقبول من المردود

فجمَعْت   ؛هذا الشأنفكانت المشيخات من جملة ما ُكتب في  ؛قدرتهم على التحمل واألداء

وبعض مرويات صاحب  ،وربما تناوَلْت نقد المترَجم جرًحا وتعديالً  ،تراجم شيوخ أحد األئمة

 .المشيخة عنه

ة شيوخ أبي داود : )تسميأبي عليٍّ الَجّيانّي  ،كتاب الحافظ الَغّساني ،ويدخل في هذا الباب

ِجْستانّي( وعلى المستدرك  ،ثم وضع عليه )مسَتدَرًكا( ،؛ حققه الدكتور/ زياد محمد منصورالسِّ

  .لهذا البحث (5)؛ فكانت هي األصول الثالثة)ذياًل(

فخصصته للثقات   ؛ والخطوة األولى في هذا الصدد ،فهو محاولة استقراء لمراتب شيوخه

  .[دراسة إحصائية نقدية ؛"الثقات من شيوخ أبي داود"] وسميته: ؛فقط

  

                                                           
 ."مصادر أصل مادة البحث" :سيأتي بيان القول فيها في التمهيد ، المطلب األول (5)
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  .[دراسة إحصائية نقدية ؛"الثقات من شيوخ أبي داود"] وسميته: ؛فقط

  

                                                           
 ."مصادر أصل مادة البحث" :سيأتي بيان القول فيها في التمهيد ، المطلب األول (5)
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 .تحرير عدد شيوخ أبي داود :المطلب الثاني

 .ومدى وجودهم في )التقريب( ،عدد شيوخه الثقات :المطلب الثالث

 ."الثقــات من شــيوخ أبــي داود" :مـوضــوع البحث

 .وفيها ذكر أهم النتائج المستفادة من هذا العمل :ـاتمةـالخ

 .قائمة المصادر

 .فهــرس الموضوعات
 

 .المنهج المتبع :ثانياا      

 :وفيه ستة مطالب ،وعرض لبعض المصطلحات ،وتوثيق الشيوخ ،في ترتيب مادة البحث

  :بين صلب البحث وحاشيته  ـ  المطلب األول

 ؛مع ذكر رقم ترجمة كلٍّ منهم ،البحث لسرد ما يميز أسماء شيوخ أبي داودجعلُت صلب 

 .وذلك حسب ورودها في األصل المستّل منه اسم الشيخ

َصت عامتها لتحرير مرتبة توثيق الشيوخ الذين شملهم شرط  ،حواشي البحثأما  فقد ُخصِّ

 .هذا البحث في عرض أقوال النقاد المؤثرة في مرتبة الشيخ

 

 :أهمية الموضوع      
 .ـ جمع أسماء الثقات من شيوخ أبي داود على صعيد واحد 5

 .ـ دراسة إحصائية نقدّية ينبني عليها بيان نسبة الثقات إلى مجموع شيوخه 3

 .وبراعته في حسن اختيارهم لعقد مشيخته ،ـ إبراز دقة أبي داود في انتقاء شيوخه 2

لذا  ؛رط تحرير مراتب شيوخ أبي داودـتشتلم  ،ـ أن األصول الثالثة المنوه عنها آنًفا لهذا البحث 4

 . (5)لم ُيحَرر فيها توثيق عدد كبير منهم

  :والمنهج التاليين ،وقد سرت في جمع مادة البحث وإخراجه َوْفق الخطة ،هذا
 

 .خطة البحث :أولا       
ثم  ،تليها قائمة المصادر ،ثم خاتمة ،وموضوع البحث ،وتمهيد ،قسمت البحث إلى مقدمة

  :وفيما يلي تفصيل ذلك ؛فهرس الموضوعات

   :وتشتمل على ؛المقـدمـة

 .بيان أهمية الموضوع -5

 .سرد خطة البحث -3

 .المنهج المتبع -2

  :ويشتمل على مبحثين ؛التمهـــيد

ِجْستانّي  ـالمبحث األول   .تعريف موجز بأبي داود السِّ

 :وفيه ثالثة مطالب ؛تحليل مادة البحث ـالمبحث الثاني 

  .مصادر أصل مادة البحث :المطلب األول
                                                           

 .من التمهيد 2، المطلب  3أمثلته هي موضوع حواشي البحث ؛ وسيأتي إحصائية لذلك في المبحث  (5)
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 ."الثقــات من شــيوخ أبــي داود" :مـوضــوع البحث

 .وفيها ذكر أهم النتائج المستفادة من هذا العمل :ـاتمةـالخ

 .قائمة المصادر

 .فهــرس الموضوعات
 

 .المنهج المتبع :ثانياا      

 :وفيه ستة مطالب ،وعرض لبعض المصطلحات ،وتوثيق الشيوخ ،في ترتيب مادة البحث

  :بين صلب البحث وحاشيته  ـ  المطلب األول

 ؛مع ذكر رقم ترجمة كلٍّ منهم ،البحث لسرد ما يميز أسماء شيوخ أبي داودجعلُت صلب 

 .وذلك حسب ورودها في األصل المستّل منه اسم الشيخ

َصت عامتها لتحرير مرتبة توثيق الشيوخ الذين شملهم شرط  ،حواشي البحثأما  فقد ُخصِّ

 .هذا البحث في عرض أقوال النقاد المؤثرة في مرتبة الشيخ

 

 :أهمية الموضوع      
 .ـ جمع أسماء الثقات من شيوخ أبي داود على صعيد واحد 5

 .ـ دراسة إحصائية نقدّية ينبني عليها بيان نسبة الثقات إلى مجموع شيوخه 3

 .وبراعته في حسن اختيارهم لعقد مشيخته ،ـ إبراز دقة أبي داود في انتقاء شيوخه 2

لذا  ؛رط تحرير مراتب شيوخ أبي داودـتشتلم  ،ـ أن األصول الثالثة المنوه عنها آنًفا لهذا البحث 4

 . (5)لم ُيحَرر فيها توثيق عدد كبير منهم

  :والمنهج التاليين ،وقد سرت في جمع مادة البحث وإخراجه َوْفق الخطة ،هذا
 

 .خطة البحث :أولا       
ثم  ،تليها قائمة المصادر ،ثم خاتمة ،وموضوع البحث ،وتمهيد ،قسمت البحث إلى مقدمة

  :وفيما يلي تفصيل ذلك ؛فهرس الموضوعات

   :وتشتمل على ؛المقـدمـة

 .بيان أهمية الموضوع -5

 .سرد خطة البحث -3

 .المنهج المتبع -2

  :ويشتمل على مبحثين ؛التمهـــيد

ِجْستانّي  ـالمبحث األول   .تعريف موجز بأبي داود السِّ

 :وفيه ثالثة مطالب ؛تحليل مادة البحث ـالمبحث الثاني 

  .مصادر أصل مادة البحث :المطلب األول
                                                           

 .من التمهيد 2، المطلب  3أمثلته هي موضوع حواشي البحث ؛ وسيأتي إحصائية لذلك في المبحث  (5)
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كقرينة تعديل  ؛"لو لم أثق به ما رويت عنه" :مقولة أبي داود في بعض شيوخهوقد أستأنس ب

وابن حجر في تعديل  ،الذهبي :متمشًيا مع التوجه العام للحافظين ،إذا احتفت بقرائن تعتضد بها

ِرَدا على قاعدة في ذلكوإن كانا لم  ؛شيوخ أبي داود وتارة  ،؛ فتارة ُيفيدان منها في توثيق الشيخيطَّ

وقليل هم شيوخه أولئك الذين ينزلون  ؛وربما نزال به أو أحدهما إلى ما دون ذلك ،تجويد حاله في

إلى مراتب متدنية من الجرح؛ فلم يعتمد في مشيخته شيًخا ال ُيعتضد به، أو ال يصلح حديثه 

  :لالعتبار والشواهد؛ وتوضيح ذلك في المطلب التالي

وأثرها في توثيق  "لو لم أثق به ما رويت عنه" :المطلب الرابع ـ مقولة أبي داود

  :شيوخه

أن أبا داود روى  :ن(ـتهذيبيـد ورد في )الـوق ؛ (5)ّوار بن سهل البصرّي ـَس  :يخهـالها في شـق

؛ وقد اعتمد الحافظان مجرد رواية أبي داود عن فهو ليس من رجال )السنن( ؛مالك(عنه في )مسند 

ِجْستانّي " :قال الذهبيف ؛هذا تحسينًا لحاله "َسّوار" والظاهر  ،ال ُيدرى من هو ،شيخ ألبي داود السِّ

. وجزم في )التقريب( هذكورة فيـة أبي داود المـقولـ. ونقل ابن حجر في )تهذيبه( م"أنه صدوق

 .(3)أيًضا "صدوق"بأنه 

ما عرفت أحًدا روى عنه سوى أبي " :عن عبيد الله بن أبي الوزير ،)الميزان(وقال الذهبي في 

  .(2)"ال أعرفه" :. بينما قال في )الكاشف("وال بأس به ؛داود

                                                           
ّي في  (5)  .(5565، رقم 3/67)سؤاالته له نقله عنه تلميذه اآلُجرِّ

 .315والتقريب .4/386والتهذيب .3/341والميزان .53/327تهذيب الكمال :انظر (3)

 .5/866والكاشف .2/34الميزان  :انظر (2)

 :المطلب الثاني ـ ترتيب أسماء الشيوخ واألرقام والرموز المثبتة عقبها

وأعقبت االسم برقم ترجمته في أحد األصول الثالثة  ؛أسماءهم على حروف المعجمرتبُت 

 :و)المستدرك عليه( ،(5)للَجّيانّي  ])شيوخ أبي داود( :وهي ؛مع الترميز لألخيرين فقط ،لهذا البحث

  .[(2)"لك" :و)الذيل على المستدرك( ،(3)"كج"

 :شيوخهالمطلب الثالث ـ المنهج المتََّبع في تحرير توثيق 

 ،اتفق أن عاّمة الثقات من شيوخ أبي داود هم من رجال )تقريب التهذيب( للحافظ بن حجر

لذا سيكون قول الحافظ في )تقريبه( هو المعتمد إليفائه بالغرض  ؛(4)سوى أربعة ليسوا من رجاله

ال يحط  أو في حال وجود اختالف يسير غير مؤثر ،في حال اتفاق أقوال النقاد المعتبرين في الشيخ

وحرًصا على االختصار لم أذكر  ،أو فوقها "ثقة" :هذا وقد ُيطلِق الحافظ على الراوي لفظ .من ثقته

 :األسماء بما يميزها عن بعضها تحت العنوان العام بل اكتفيت بسرد ؛المرتبة عند كل اسم

  .بينته في موضعه.. فقد .أو قادٌح في حال دون حال ،أما من طرأ عليه غمز غير قادح   ؛"الثقات"

مستفيًدا مما جمعه  ،فأعرض ألقوال النقاد سيما المعتبرين منهم ،أما إن كان مختلًفا فيه

وذلك تمهيًدا للخلوص  ؛فضاًل عما تم التنبيه عليه مما فاته من أقوال النقاد ،الحافظ في )تهذيبه(

  .لجمع الثقات مادة هذا البحث ،إلى تحرير مرتبة الشيخ

                                                           
يْصّي  :مثل (5)   .[45] إبراهيم بن الحسن الِمصِّ

  .كج[477] أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقّي  :مثل (3)

[ ؛ 187[...وهكذا إلى ]125] :( ؛ فأضفت لألول هذا33( إلى )5أصل ترقيم الذيل من ) .لك[125/5إبراهيم بن دينار ] :مثل (2)

  .[126)المستدرك( المنتهي بـ ]وذلك ليتسلسل مع 

  ."عدد الثقات...)التقريب(" :سيأتي بيان أكثر في التمهيد ، المبحث الثاني ، المطلب الثالث (4)
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

كقرينة تعديل  ؛"لو لم أثق به ما رويت عنه" :مقولة أبي داود في بعض شيوخهوقد أستأنس ب

وابن حجر في تعديل  ،الذهبي :متمشًيا مع التوجه العام للحافظين ،إذا احتفت بقرائن تعتضد بها

ِرَدا على قاعدة في ذلكوإن كانا لم  ؛شيوخ أبي داود وتارة  ،؛ فتارة ُيفيدان منها في توثيق الشيخيطَّ

وقليل هم شيوخه أولئك الذين ينزلون  ؛وربما نزال به أو أحدهما إلى ما دون ذلك ،تجويد حاله في

إلى مراتب متدنية من الجرح؛ فلم يعتمد في مشيخته شيًخا ال ُيعتضد به، أو ال يصلح حديثه 

  :لالعتبار والشواهد؛ وتوضيح ذلك في المطلب التالي

وأثرها في توثيق  "لو لم أثق به ما رويت عنه" :المطلب الرابع ـ مقولة أبي داود

  :شيوخه

أن أبا داود روى  :ن(ـتهذيبيـد ورد في )الـوق ؛ (5)ّوار بن سهل البصرّي ـَس  :يخهـالها في شـق

؛ وقد اعتمد الحافظان مجرد رواية أبي داود عن فهو ليس من رجال )السنن( ؛مالك(عنه في )مسند 

ِجْستانّي " :قال الذهبيف ؛هذا تحسينًا لحاله "َسّوار" والظاهر  ،ال ُيدرى من هو ،شيخ ألبي داود السِّ

. وجزم في )التقريب( هذكورة فيـة أبي داود المـقولـ. ونقل ابن حجر في )تهذيبه( م"أنه صدوق

 .(3)أيًضا "صدوق"بأنه 

ما عرفت أحًدا روى عنه سوى أبي " :عن عبيد الله بن أبي الوزير ،)الميزان(وقال الذهبي في 

  .(2)"ال أعرفه" :. بينما قال في )الكاشف("وال بأس به ؛داود

                                                           
ّي في  (5)  .(5565، رقم 3/67)سؤاالته له نقله عنه تلميذه اآلُجرِّ

 .315والتقريب .4/386والتهذيب .3/341والميزان .53/327تهذيب الكمال :انظر (3)

 .5/866والكاشف .2/34الميزان  :انظر (2)

 :المطلب الثاني ـ ترتيب أسماء الشيوخ واألرقام والرموز المثبتة عقبها

وأعقبت االسم برقم ترجمته في أحد األصول الثالثة  ؛أسماءهم على حروف المعجمرتبُت 

 :و)المستدرك عليه( ،(5)للَجّيانّي  ])شيوخ أبي داود( :وهي ؛مع الترميز لألخيرين فقط ،لهذا البحث

  .[(2)"لك" :و)الذيل على المستدرك( ،(3)"كج"

 :شيوخهالمطلب الثالث ـ المنهج المتََّبع في تحرير توثيق 

 ،اتفق أن عاّمة الثقات من شيوخ أبي داود هم من رجال )تقريب التهذيب( للحافظ بن حجر

لذا سيكون قول الحافظ في )تقريبه( هو المعتمد إليفائه بالغرض  ؛(4)سوى أربعة ليسوا من رجاله

ال يحط  أو في حال وجود اختالف يسير غير مؤثر ،في حال اتفاق أقوال النقاد المعتبرين في الشيخ

وحرًصا على االختصار لم أذكر  ،أو فوقها "ثقة" :هذا وقد ُيطلِق الحافظ على الراوي لفظ .من ثقته

 :األسماء بما يميزها عن بعضها تحت العنوان العام بل اكتفيت بسرد ؛المرتبة عند كل اسم

  .بينته في موضعه.. فقد .أو قادٌح في حال دون حال ،أما من طرأ عليه غمز غير قادح   ؛"الثقات"

مستفيًدا مما جمعه  ،فأعرض ألقوال النقاد سيما المعتبرين منهم ،أما إن كان مختلًفا فيه

وذلك تمهيًدا للخلوص  ؛فضاًل عما تم التنبيه عليه مما فاته من أقوال النقاد ،الحافظ في )تهذيبه(

  .لجمع الثقات مادة هذا البحث ،إلى تحرير مرتبة الشيخ

                                                           
يْصّي  :مثل (5)   .[45] إبراهيم بن الحسن الِمصِّ

  .كج[477] أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقّي  :مثل (3)

[ ؛ 187[...وهكذا إلى ]125] :( ؛ فأضفت لألول هذا33( إلى )5أصل ترقيم الذيل من ) .لك[125/5إبراهيم بن دينار ] :مثل (2)

  .[126)المستدرك( المنتهي بـ ]وذلك ليتسلسل مع 

  ."عدد الثقات...)التقريب(" :سيأتي بيان أكثر في التمهيد ، المبحث الثاني ، المطلب الثالث (4)
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ِرْيِفينّي  وقال في هشام بن عبد الملك بن  .أيًضا (5))السنن( وقد روى عنه في ؛كج[467] "الصَّ

  .كذلك (3)وروى عنه في )السنن( ."شيخ ضعيف" وقال مرة: ."شيخ ُمغفَّل" :[445] ِعْمران

تدل على أن  ،ـ محلها بحث مستقل ـ "لغير الثقات من شيوخه"وهناك جملة من النمـاذج 

 ؛فعند غيره من باب أولى ،عنده تحمل الصبغة األغلبية ال التفصيلية ،قاعدة مجملة .مقولته هذه

ِرًدا لدى النقاد في توثيق شيوخ أبي داود وحاشية هذا  ؛فمجرد رواية أبي داود لم تكن شعاًرا ُمطَّ

، بان من خاللها أن رواية أبي داود عنهم لم تشفع أمثلة ليست قليلة لشيوخ  له ثقاتالبحث مليئة ب

  .مع أن األظهر من حالهم التوثيق ،وربما عند غيره ،توثيقهم عند الحافظ بن حجرفي 

وذلك إن لم أجد فيه  توثيق؛  قرينةعن الشيخ  أبي داود رواية أنني قد أعتبر :فخالصة القول

 :أو قول ابن حبان ،(2)البزار :مثل ؛كأن يرد توثيق آلخر ؛بقرينة أو أكثر ، واحتفَّ جرًحا مؤثًرا

ز الحكم بتوثيق الذهبّي  ،(4)مستقيم الحديث"  ؛وقد ُيضم إلى ذلك قرائن أخرى ،(1)أو ُيعزَّ

ال يروي إال عن "د استفاض عندهم أنه ـقـف ؛كاالستئناس برواية بقّي بن َمْخَلد عن الرجل

  .(5).. ونحو ذلك..(8)"ثقة

                                                           
ّي  .2274، األيمان والنذور ، ح 2/873السنن :انظر (5)  .3/353وسؤاالت اآلُجرِّ

 .شعيب ، وهشام ؛ في هذا البحث :انظر (3)

  .[487]  الُجوَبارّي  :يحيى بن خلف الباِهلّي البصرّي  :انظر التعليق على (2)

ّيارّي  .[561عبد الله بن عامر بن ُزرارة ] :انظر التعليق على (4)   .[328] وعمر بن يزيد السَّ

  .[512]  سعيد بن عبد الَجّبار بن يزيد الَكرابيسّي  :انظر التعليق على (1)

سعيد بن عمرو بن  :ونقل ُمْغَلطاي )إكماله، ت ."كل من رويت عنه فهو ثقة" :، قول بقّي  (2/273نقل الزركشّي )النكت  (8)

)أحمد بن  :وكُثر عند الحافظ في ])تهذيبه(؛ كترجمة ."أالّ يروي إالّ عن ثقة عنده"وشرط بقي  :سعيد(، قول ابن عبد البر

ونقل في )اللسان، ت:  .جواس، وأحمد بن سعد بن الحكم ، وعصمة بن الفضل النَُّميرّي ، وأيوب بن محمد بن أيوب([
 

ال ُيدرى من هو، والظاهر أن مثل  ،شيخ ألبي داود ،إسماعيل بن عمر" :وقال في )المغني(

 .(5)"هذا صدوق

أن أبا داود ال " :بناًء على ما نص عليها في ترجمته ،وقد وثق ابن حجر داوَد بن أمية األزدّي 

 ؛(2)وكذا لم ُيورد نقًدا في أبي العّباس الِقلَّْورّي  .(3)مع أنه لم يذكر فيه نقًدا ألحد ."يروي إال عن ثقة

ال ألتفت " :جليـالعود ـن األسـن علي بـكما قال أبو داود في الحسين ب ؛وثقه وربما لالعتبار نفسه

فإنه ال يروي إال عن "،هذا مما يدل على أنه لم يرو عنه: الحافظفقال  ."أراها أوهاًما ،إلى حكاياته

   .(4)"عندهثقة 

 :فقال ؛ابُن القطان الفاسّي  :هو ،"عنده" :فاستعمل لفظ ،بل أول من ربط التوثيق بأبي داود

  .(1)"فاعلمه عندهوأبو داود ال يروي إال عن ثقة  ،من شيوخ أبي داود ،إسحاق بن إسماعيل"

فهو لم  ؛فقد يغمز الشيخ ويروي عنه ؛مطردة حتى عند أبي داود نفسهفهي قاعدة ليست 

لكنه انتقى من مروياته عشرة أحاديث في  ،ـاآلنف الذكر  ـيلتفت إلى أوهام  من حكايات العجلي 

إني ألخاف الله في الرواية عن ُشَعْيب بن أّيوَب " :وهـو الذي قال .(8)والـمـراسيل( ،)السنن

                                                           
 .5/61غني مال :انظر (5)

 .536والتقريب  .2/567انظر التهذيب  (3)

 .814والتقريب  .53/548انظر التهذيب  (2)

 .3/242انظر التهذيب  (4)

 .(5337، النص 2/488، له )الوهم واإليهام  :انظر (1)

 .(571( ؛ قاله الدكتور/ زياد منصور في تحقيقه )شيوخ أبي داود، رقم"مد"في  2( ، و)"د"في  7) (8)
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

ِرْيِفينّي  وقال في هشام بن عبد الملك بن  .أيًضا (5))السنن( وقد روى عنه في ؛كج[467] "الصَّ

  .كذلك (3)وروى عنه في )السنن( ."شيخ ضعيف" وقال مرة: ."شيخ ُمغفَّل" :[445] ِعْمران

تدل على أن  ،ـ محلها بحث مستقل ـ "لغير الثقات من شيوخه"وهناك جملة من النمـاذج 

 ؛فعند غيره من باب أولى ،عنده تحمل الصبغة األغلبية ال التفصيلية ،قاعدة مجملة .مقولته هذه

ِرًدا لدى النقاد في توثيق شيوخ أبي داود وحاشية هذا  ؛فمجرد رواية أبي داود لم تكن شعاًرا ُمطَّ

، بان من خاللها أن رواية أبي داود عنهم لم تشفع أمثلة ليست قليلة لشيوخ  له ثقاتالبحث مليئة ب

  .مع أن األظهر من حالهم التوثيق ،وربما عند غيره ،توثيقهم عند الحافظ بن حجرفي 

وذلك إن لم أجد فيه  توثيق؛  قرينةعن الشيخ  أبي داود رواية أنني قد أعتبر :فخالصة القول

 :أو قول ابن حبان ،(2)البزار :مثل ؛كأن يرد توثيق آلخر ؛بقرينة أو أكثر ، واحتفَّ جرًحا مؤثًرا

ز الحكم بتوثيق الذهبّي  ،(4)مستقيم الحديث"  ؛وقد ُيضم إلى ذلك قرائن أخرى ،(1)أو ُيعزَّ

ال يروي إال عن "د استفاض عندهم أنه ـقـف ؛كاالستئناس برواية بقّي بن َمْخَلد عن الرجل

  .(5).. ونحو ذلك..(8)"ثقة

                                                           
ّي  .2274، األيمان والنذور ، ح 2/873السنن :انظر (5)  .3/353وسؤاالت اآلُجرِّ

 .شعيب ، وهشام ؛ في هذا البحث :انظر (3)

  .[487]  الُجوَبارّي  :يحيى بن خلف الباِهلّي البصرّي  :انظر التعليق على (2)

ّيارّي  .[561عبد الله بن عامر بن ُزرارة ] :انظر التعليق على (4)   .[328] وعمر بن يزيد السَّ

  .[512]  سعيد بن عبد الَجّبار بن يزيد الَكرابيسّي  :انظر التعليق على (1)

سعيد بن عمرو بن  :ونقل ُمْغَلطاي )إكماله، ت ."كل من رويت عنه فهو ثقة" :، قول بقّي  (2/273نقل الزركشّي )النكت  (8)

)أحمد بن  :وكُثر عند الحافظ في ])تهذيبه(؛ كترجمة ."أالّ يروي إالّ عن ثقة عنده"وشرط بقي  :سعيد(، قول ابن عبد البر

ونقل في )اللسان، ت:  .جواس، وأحمد بن سعد بن الحكم ، وعصمة بن الفضل النَُّميرّي ، وأيوب بن محمد بن أيوب([
 

ال ُيدرى من هو، والظاهر أن مثل  ،شيخ ألبي داود ،إسماعيل بن عمر" :وقال في )المغني(

 .(5)"هذا صدوق

أن أبا داود ال " :بناًء على ما نص عليها في ترجمته ،وقد وثق ابن حجر داوَد بن أمية األزدّي 

 ؛(2)وكذا لم ُيورد نقًدا في أبي العّباس الِقلَّْورّي  .(3)مع أنه لم يذكر فيه نقًدا ألحد ."يروي إال عن ثقة

ال ألتفت " :جليـالعود ـن األسـن علي بـكما قال أبو داود في الحسين ب ؛وثقه وربما لالعتبار نفسه

فإنه ال يروي إال عن "،هذا مما يدل على أنه لم يرو عنه: الحافظفقال  ."أراها أوهاًما ،إلى حكاياته

   .(4)"عندهثقة 

 :فقال ؛ابُن القطان الفاسّي  :هو ،"عنده" :فاستعمل لفظ ،بل أول من ربط التوثيق بأبي داود

  .(1)"فاعلمه عندهوأبو داود ال يروي إال عن ثقة  ،من شيوخ أبي داود ،إسحاق بن إسماعيل"

فهو لم  ؛فقد يغمز الشيخ ويروي عنه ؛مطردة حتى عند أبي داود نفسهفهي قاعدة ليست 

لكنه انتقى من مروياته عشرة أحاديث في  ،ـاآلنف الذكر  ـيلتفت إلى أوهام  من حكايات العجلي 

إني ألخاف الله في الرواية عن ُشَعْيب بن أّيوَب " :وهـو الذي قال .(8)والـمـراسيل( ،)السنن

                                                           
 .5/61غني مال :انظر (5)

 .536والتقريب  .2/567انظر التهذيب  (3)

 .814والتقريب  .53/548انظر التهذيب  (2)

 .3/242انظر التهذيب  (4)

 .(5337، النص 2/488، له )الوهم واإليهام  :انظر (1)

 .(571( ؛ قاله الدكتور/ زياد منصور في تحقيقه )شيوخ أبي داود، رقم"مد"في  2( ، و)"د"في  7) (8)
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 )وصف مبالغة( :"صدوق" :مفهوم قولهم - 3

  ."ال محله الصدق ،وصٌف بالصدق على طريق المبالغة" :السخاوّي قال 

 :وقال السيوطّي  ."ومرتفعة عن رتب التجريح ،هي متحفظة عن كمال رتبة التوثيق" :وقال أيًضا

فإنه دال على أن صاحبها محله ومرتبته مطلق  ،بخالف محله الصدق ،مبالغة في الصدق"

 .(5)"الصدق

 )بمنزلة الثقة( :"مستقيم الحديث" :مفهوم قولهم - 4

 موافًقا فوجده منضبًطا ،بمعنى أن قائله تتبع حديث الراوي وفتشه ؛هو حكم سبر واستقراء

  .من الثقات فحاله حال من وافقهم ؛ألحاديث الثقات

م العاّلمـة المعلِّمّي توثيق ابن ِحّبان إلى درجات بل كأن  ؛أن ُيصرح به :ولىاألُ  :فقال ؛قـسَّ

وهذه ال تقل عن توثيق غيره من  .أو نحو ذلك ،"مستقيم الحديث"أو  ،"كان متقنًا" :يقول

دقيق  هذا تفصيٌل  :فقال ؛يمِ وقد أيد األلبانيُّ المعلِّ  .بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم ،األئمة

اه الله فجز ،وهو مالم أره لغيره ،وتمكنه من علم الجرح والتعديل ،يدل على معرفة المؤلف

 .(3) خيًرا

 :من خارجه ومنها ما هو ُملَتقط ،منها ما هو منثور في ثنايا هذا البحث ؛هذا كثيرة وشواهد

 :أولها :فهو ـ على سبيل المثال ـ ثالثة شواهد :أما ما هو ُملَتقط من خارج هذا البحث

فلم أره إال  ،على أن أرى فيه شيًئا ُيغرب ،تفقدت حديثه" :قول ابن حبان في سفيان بن مسكين

                                                           
 .5/241وتدريب الراوي .287،  5/284فتح المغيث (5)

  .[377، مع التعليق( ؛ في آخر ترجمة محمد بن حبان ]رقم  415ـ  5/417انظر: )التنكيل  (3)

أقـوال قـد تؤثر في تغيير من  (3))تهذيبه( ما تم استدراكه مما فات الحافظ في ،وُيضاف أيًضا

  .(2)وتساعد في بيان مرتبته ،الحكم على الشيخ

 

ة يحُسن التنبيه عليها  :المطلب الخامس ـ مصطلحات نقديَّ

 )ال جرح وال تعديل( :"شيخ" :مفهوم قولهم - 1

ليس هو عبارة "قوله هذا  :قال الذهبّي  ."شيخ" العباس بن الفضل العدني :أبو حاتم قال

  .(4)"وما هي عبارة توثيق ،جرح

 )صالحه في دينه( :"صالح" :مفهوم قولهم - 2

صالحيته "فإنما أردوا  ،إليه "الحديث"دون إضافة  "شيخ صالح"أو  ،"صالح" :إذا قالوا

  .(1)"في دينه...، أما حيث ُأريد الصالحية في الحديث فيقيدونها

                                                           
= 

بِّّي( عن مسلمة فيمن تقبل 5/258وذكره السخاوي )فتح المغيث ."روى عنه بقّي ؛ فهو ثقة عنده" :إبراهيم بن إسحاق الضَّ

  ."من كان ال يروي إال عن ثقة إال في النادر"روايته ومن ُترد(: 

ُد بُن ُقداَمَة بن إسماعيل ] .[563ُمْشُكداَنة ] :وعبد الله بن عمر .[561عبد الله بن عامر ] :انظر التعليق على (5)  .كج[175وُمَحمَّ

د بُن ِعْمراَن األنصاريُّ ]  .كج[137وُمَحمَّ

ر ] .[334عبد األعلى بن حماد النَّْرِسّي ] :انظر التعليق على (3) د بن عبد الجّبار .[358وعبد السالم بن ُمَطهِّ َسنُْدوال  :وُمَحمَّ

د بن عبد الصمدويزيد بن  .[217] َمْشقّي ] ُمَحمَّ  .[487الدِّ

د بن  .[325بن سعيد ] بن عثمان وعمـرو .[581وُشـجاع بن َمْخَلد ] .[557الَحَكم بن موسى ] :انظر التعليق على (2) وُمَحمَّ

د ] إسحاق د بن الحسين بن الُحرّ  .[357بن ُمَحمَّ َبْيري النّسابة  .[275العامرّي ] وُمَحمَّ وُمْصَعُب بُن عبد الله بن ُمْصَعب الزُّ

 .كج[467]

د بن َساّلم ] :وانظر التعليق على .3/261الميزان (4)  .[375عبد الرحمن بن ُمَحمَّ

 .[5أحمد بن عبد الله بن علي الَمنُْجوفّي ] :وانظر التعليق على ."المنكر"5/372فتح المغيث (1)
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

 )وصف مبالغة( :"صدوق" :مفهوم قولهم - 3

  ."ال محله الصدق ،وصٌف بالصدق على طريق المبالغة" :السخاوّي قال 

 :وقال السيوطّي  ."ومرتفعة عن رتب التجريح ،هي متحفظة عن كمال رتبة التوثيق" :وقال أيًضا

فإنه دال على أن صاحبها محله ومرتبته مطلق  ،بخالف محله الصدق ،مبالغة في الصدق"

 .(5)"الصدق

 )بمنزلة الثقة( :"مستقيم الحديث" :مفهوم قولهم - 4

 موافًقا فوجده منضبًطا ،بمعنى أن قائله تتبع حديث الراوي وفتشه ؛هو حكم سبر واستقراء

  .من الثقات فحاله حال من وافقهم ؛ألحاديث الثقات

م العاّلمـة المعلِّمّي توثيق ابن ِحّبان إلى درجات بل كأن  ؛أن ُيصرح به :ولىاألُ  :فقال ؛قـسَّ

وهذه ال تقل عن توثيق غيره من  .أو نحو ذلك ،"مستقيم الحديث"أو  ،"كان متقنًا" :يقول

دقيق  هذا تفصيٌل  :فقال ؛يمِ وقد أيد األلبانيُّ المعلِّ  .بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم ،األئمة

اه الله فجز ،وهو مالم أره لغيره ،وتمكنه من علم الجرح والتعديل ،يدل على معرفة المؤلف

 .(3) خيًرا

 :من خارجه ومنها ما هو ُملَتقط ،منها ما هو منثور في ثنايا هذا البحث ؛هذا كثيرة وشواهد

 :أولها :فهو ـ على سبيل المثال ـ ثالثة شواهد :أما ما هو ُملَتقط من خارج هذا البحث

فلم أره إال  ،على أن أرى فيه شيًئا ُيغرب ،تفقدت حديثه" :قول ابن حبان في سفيان بن مسكين

                                                           
 .5/241وتدريب الراوي .287،  5/284فتح المغيث (5)

  .[377، مع التعليق( ؛ في آخر ترجمة محمد بن حبان ]رقم  415ـ  5/417انظر: )التنكيل  (3)

أقـوال قـد تؤثر في تغيير من  (3))تهذيبه( ما تم استدراكه مما فات الحافظ في ،وُيضاف أيًضا

  .(2)وتساعد في بيان مرتبته ،الحكم على الشيخ

 

ة يحُسن التنبيه عليها  :المطلب الخامس ـ مصطلحات نقديَّ

 )ال جرح وال تعديل( :"شيخ" :مفهوم قولهم - 1

ليس هو عبارة "قوله هذا  :قال الذهبّي  ."شيخ" العباس بن الفضل العدني :أبو حاتم قال

  .(4)"وما هي عبارة توثيق ،جرح

 )صالحه في دينه( :"صالح" :مفهوم قولهم - 2

صالحيته "فإنما أردوا  ،إليه "الحديث"دون إضافة  "شيخ صالح"أو  ،"صالح" :إذا قالوا

  .(1)"في دينه...، أما حيث ُأريد الصالحية في الحديث فيقيدونها

                                                           
= 

بِّّي( عن مسلمة فيمن تقبل 5/258وذكره السخاوي )فتح المغيث ."روى عنه بقّي ؛ فهو ثقة عنده" :إبراهيم بن إسحاق الضَّ

  ."من كان ال يروي إال عن ثقة إال في النادر"روايته ومن ُترد(: 

ُد بُن ُقداَمَة بن إسماعيل ] .[563ُمْشُكداَنة ] :وعبد الله بن عمر .[561عبد الله بن عامر ] :انظر التعليق على (5)  .كج[175وُمَحمَّ

د بُن ِعْمراَن األنصاريُّ ]  .كج[137وُمَحمَّ

ر ] .[334عبد األعلى بن حماد النَّْرِسّي ] :انظر التعليق على (3) د بن عبد الجّبار .[358وعبد السالم بن ُمَطهِّ َسنُْدوال  :وُمَحمَّ

د بن عبد الصمدويزيد بن  .[217] َمْشقّي ] ُمَحمَّ  .[487الدِّ

د بن  .[325بن سعيد ] بن عثمان وعمـرو .[581وُشـجاع بن َمْخَلد ] .[557الَحَكم بن موسى ] :انظر التعليق على (2) وُمَحمَّ

د ] إسحاق د بن الحسين بن الُحرّ  .[357بن ُمَحمَّ َبْيري النّسابة  .[275العامرّي ] وُمَحمَّ وُمْصَعُب بُن عبد الله بن ُمْصَعب الزُّ

 .كج[467]

د بن َساّلم ] :وانظر التعليق على .3/261الميزان (4)  .[375عبد الرحمن بن ُمَحمَّ

 .[5أحمد بن عبد الله بن علي الَمنُْجوفّي ] :وانظر التعليق على ."المنكر"5/372فتح المغيث (1)
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 :المطلب السادس ـ الرموز والمصطلحات المستعملة
 البيـــــــــان الرمز  م

 .ق ،س ،ت ،د :السنن األربعة 4  5

 .للبخاري ،األدب المفرد بـخ  3

 .للترمذّي = )سنن الترمذّي( ؛كتاب )الجامع الصحيح( ت  2

 .للترمذّي  ؛الشمائل تـم  4

 .مسند اإلمام أحمد حـم  1

 .للبخاري ؛كتاب )الجامع الصحيح( خ  8

ِجْستانّي( د  7 ِجْستانّي.  ؛كتاب )سنن أبي داود السِّ  ألبي داود السِّ

 .للنسائّي  ؛كتاب )سنن النسائّي( س  6

 .ق ،س ،ت ،د ،م ،خ :وكتبهم الستة ،األئمة الستة الستة  5

 .للنسائّي  ؛عمل اليوم والليلة سي 57

 .ألبي داود ؛فضائل األنصار صد 55

 .للنسائّي  ؛مسند علّي  عس 53

 .ق ،س ،ت ،د ،م ،خ :الجماعة )هم الستة في كتبهم الستة( ع 52

 .البن ماجه القزويني ؛كتاب )سنن ابن ماجه( ق 54

د/زياد منصور، على )تسمية شيوخ أبي  ؛)المستدرك( كـج 51

 للجياني.  ؛داود(

ِجْستانّي  ؛مسند مالك كـد 58  .ألبي داود السِّ

 .للنسائّي  ؛مسند مالك كـن 57

]الذيل على المستدرك[؛ د/زياد منصور على )شيوخ أبي  لـك 56

كان ثقة " :قول أبي حاتم في معاوية بن َسَلَمة النَّصرّي الكوفّي  :وثانيها .(5)"مستقيم الحديث

اعتبرت من رواياته " :قول الخطيب في عبد الله بن َخْيران الكوفّي  :وثالثها .(3)"مستقيم الحديث

  .(2)"أحاديث كثيرة فوجدتها مستقيمة تدل على ثقته

 :أولها ؛( شاهًدا54فهو ـ على سبيل الحصر ـ أربعة عشر )  :أما ما ُنثِر في ثنايا هذا البحثو

ّحاك ]قاله ابن عدي في  قاله ابن حبان في الحسن بن علّي  :وثانيها .[12إبراهيم بن العالء بن الضَّ

قاله أبو حاتم في سليمان بن عبد  :وثالثها .وقد سبر أحاديثه ابن عدّي أيًضا ؛[55بن راشد ]

  .(4)فقد قاله فيهم ابن حبان :. أما بقية األحد عشر[541الرحمن بن عيسى التَّميمّي ]

  

                                                           
 .6/365الثقات  (5)

 .6/264الجرح والتعديل  (3)

 .5/417تاريخ بغداد  (2)

وعبد الله بن  .[376وعبد الرحمن ابن مقاتل ] .[541]وسـليمان بـن عبد الرحمن بن عيسى  .[577]الحسن بن يحيى بن هشام  (4)

وعمر بن الَخّطاب  .[314وعلّي بن الحسين بن مَطر ] .[335]وَعْبدة بن سليمان  .[561وعبد الله بن عامر ] .[566الَجّراح ]

ّيارّي ] .[323] د بن الحسن بن َتْسنِيم ] .[328وعمر بن يزيد السَّ د بن ِسَماَعة  .[253وُمَحمَّ  .[225]وُمَحمَّ
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

 :المطلب السادس ـ الرموز والمصطلحات المستعملة
 البيـــــــــان الرمز  م

 .ق ،س ،ت ،د :السنن األربعة 4  5

 .للبخاري ،األدب المفرد بـخ  3

 .للترمذّي = )سنن الترمذّي( ؛كتاب )الجامع الصحيح( ت  2

 .للترمذّي  ؛الشمائل تـم  4

 .مسند اإلمام أحمد حـم  1

 .للبخاري ؛كتاب )الجامع الصحيح( خ  8

ِجْستانّي( د  7 ِجْستانّي.  ؛كتاب )سنن أبي داود السِّ  ألبي داود السِّ

 .للنسائّي  ؛كتاب )سنن النسائّي( س  6

 .ق ،س ،ت ،د ،م ،خ :وكتبهم الستة ،األئمة الستة الستة  5

 .للنسائّي  ؛عمل اليوم والليلة سي 57

 .ألبي داود ؛فضائل األنصار صد 55

 .للنسائّي  ؛مسند علّي  عس 53

 .ق ،س ،ت ،د ،م ،خ :الجماعة )هم الستة في كتبهم الستة( ع 52

 .البن ماجه القزويني ؛كتاب )سنن ابن ماجه( ق 54

د/زياد منصور، على )تسمية شيوخ أبي  ؛)المستدرك( كـج 51

 للجياني.  ؛داود(

ِجْستانّي  ؛مسند مالك كـد 58  .ألبي داود السِّ

 .للنسائّي  ؛مسند مالك كـن 57

]الذيل على المستدرك[؛ د/زياد منصور على )شيوخ أبي  لـك 56

كان ثقة " :قول أبي حاتم في معاوية بن َسَلَمة النَّصرّي الكوفّي  :وثانيها .(5)"مستقيم الحديث

اعتبرت من رواياته " :قول الخطيب في عبد الله بن َخْيران الكوفّي  :وثالثها .(3)"مستقيم الحديث

  .(2)"أحاديث كثيرة فوجدتها مستقيمة تدل على ثقته

 :أولها ؛( شاهًدا54فهو ـ على سبيل الحصر ـ أربعة عشر )  :أما ما ُنثِر في ثنايا هذا البحثو

ّحاك ]قاله ابن عدي في  قاله ابن حبان في الحسن بن علّي  :وثانيها .[12إبراهيم بن العالء بن الضَّ

قاله أبو حاتم في سليمان بن عبد  :وثالثها .وقد سبر أحاديثه ابن عدّي أيًضا ؛[55بن راشد ]

  .(4)فقد قاله فيهم ابن حبان :. أما بقية األحد عشر[541الرحمن بن عيسى التَّميمّي ]

  

                                                           
 .6/365الثقات  (5)

 .6/264الجرح والتعديل  (3)

 .5/417تاريخ بغداد  (2)

وعبد الله بن  .[376وعبد الرحمن ابن مقاتل ] .[541]وسـليمان بـن عبد الرحمن بن عيسى  .[577]الحسن بن يحيى بن هشام  (4)

وعمر بن الَخّطاب  .[314وعلّي بن الحسين بن مَطر ] .[335]وَعْبدة بن سليمان  .[561وعبد الله بن عامر ] .[566الَجّراح ]

ّيارّي ] .[323] د بن الحسن بن َتْسنِيم ] .[328وعمر بن يزيد السَّ د بن ِسَماَعة  .[253وُمَحمَّ  .[225]وُمَحمَّ
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a 

 :المبحث األول
ِجْستانّي  اإلماملمحة موجزة عن   هـ(272ـ  202)أبي داود السِّ

 

فتكرار المنشور من غير  ،(5)حتى ترجمه المسلم وغيره ،وكثر مترجموه ،ذاع صيت أبي داود

فإن دراسة  ،وبالمقابل ؛وبذل المبذول غير مقبول ،جدوى في مفهوم البحث العلمي غير مجد  

يف بهذا فهي أمور ال ُتعفي من التعر ؛نقدية لمشيخة  كهذه دون التنويه بصاحبها غير مقبول أيًضا

 :لكن بإيجاز ؛الَعَلم المشهور
أحد  ،ُسليمان بن األَْشَعث بن إسحاق بن بشير األَْزِديُّ  ،أبو داود ،الحافظاإلمام  :فهو

ومن  ،فسمع من علماء بلده في مقتبل صباه ،وكان شغوًفا بلقاء الشيوخ ،العلم طلبالمبكرين في 

حتى طالت  ،فجاب أرجاء متباعدة من أرض اإلسالم ،ثم ارتحل في الطلب ،علماء إقليم خراسان

فيما سيأتي بيانه في المبحث  ؛[ شيخ 145حتى انتظم ] ،فاتسع عقد مشيخته ؛رحلته تخوم الروم

  .الثاني من هذا التمهيد

فقد بناها أبو داود على أساس ثقافي  ،أما مرحلة األداء والعطاء ،هذه مرحلة األخذ والطلب

ونشروا  ،وأفادوا منه ،وتتلمذوا على يديه ،ر من علماء عصره ممن قدموا إليهمتمثل بمشاهي ،واسع

والحديث  ،القرآن وعلومه في ؛إضافة إلى تنوع مؤلفاته في مختلف الفنون ؛علمه في بلدانهم

                                                           
وعند غير  .(52/372والسيـر  .55/211وتهذيب الكمال .5/11)تاريخ بغداد :فترجمه بعض المسلمين في كتب عامة ؛ مثل (5)

د. "كما ترجمه  ."فستنفلد ، وجولد تسيهر" :( عدًدا منهم ؛ مثل ـ5/5/355في )تاريخ التراث "سزكين"المسلمين ـ ذكر 

( ؛ وأضاف جملة طيبة ممن أفرده مستقالً 577ـ  78، في )مقدمة تحقيقه لسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  "زياد محمد منصور

 ....، من المسلمين وغيرهم

 البيـــــــــان الرمز  م

 .للجيانيداود( 

 .مسائل أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل ل 55

 .لمسلم بن الحجاج ؛كتاب )صحيح مسلم( م 37

 .ألبي داود ،المراسيل مـد 35

 .مقدمة صحيح مسلم مـق 33

 .ألبي داود ،كتاب الزهد هـد 32
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

a 

 :المبحث األول
ِجْستانّي  اإلماملمحة موجزة عن   هـ(272ـ  202)أبي داود السِّ

 

فتكرار المنشور من غير  ،(5)حتى ترجمه المسلم وغيره ،وكثر مترجموه ،ذاع صيت أبي داود

فإن دراسة  ،وبالمقابل ؛وبذل المبذول غير مقبول ،جدوى في مفهوم البحث العلمي غير مجد  

يف بهذا فهي أمور ال ُتعفي من التعر ؛نقدية لمشيخة  كهذه دون التنويه بصاحبها غير مقبول أيًضا

 :لكن بإيجاز ؛الَعَلم المشهور
أحد  ،ُسليمان بن األَْشَعث بن إسحاق بن بشير األَْزِديُّ  ،أبو داود ،الحافظاإلمام  :فهو

ومن  ،فسمع من علماء بلده في مقتبل صباه ،وكان شغوًفا بلقاء الشيوخ ،العلم طلبالمبكرين في 

حتى طالت  ،فجاب أرجاء متباعدة من أرض اإلسالم ،ثم ارتحل في الطلب ،علماء إقليم خراسان

فيما سيأتي بيانه في المبحث  ؛[ شيخ 145حتى انتظم ] ،فاتسع عقد مشيخته ؛رحلته تخوم الروم

  .الثاني من هذا التمهيد

فقد بناها أبو داود على أساس ثقافي  ،أما مرحلة األداء والعطاء ،هذه مرحلة األخذ والطلب

ونشروا  ،وأفادوا منه ،وتتلمذوا على يديه ،ر من علماء عصره ممن قدموا إليهمتمثل بمشاهي ،واسع

والحديث  ،القرآن وعلومه في ؛إضافة إلى تنوع مؤلفاته في مختلف الفنون ؛علمه في بلدانهم

                                                           
وعند غير  .(52/372والسيـر  .55/211وتهذيب الكمال .5/11)تاريخ بغداد :فترجمه بعض المسلمين في كتب عامة ؛ مثل (5)

د. "كما ترجمه  ."فستنفلد ، وجولد تسيهر" :( عدًدا منهم ؛ مثل ـ5/5/355في )تاريخ التراث "سزكين"المسلمين ـ ذكر 

( ؛ وأضاف جملة طيبة ممن أفرده مستقالً 577ـ  78، في )مقدمة تحقيقه لسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  "زياد محمد منصور

 ....، من المسلمين وغيرهم

 البيـــــــــان الرمز  م

 .للجيانيداود( 

 .مسائل أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل ل 55

 .لمسلم بن الحجاج ؛كتاب )صحيح مسلم( م 37

 .ألبي داود ،المراسيل مـد 35

 .مقدمة صحيح مسلم مـق 33

 .ألبي داود ،كتاب الزهد هـد 32
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 :المبحث الثاني

 البحث تحليل مادة

 مصادر أصل مادة البحث ـ تحرير عدد شيوخه ـ شيوخه الثقات

 :ففيه ثالثة مطالب

 :المطلب األول ـ مصادر أصل مادة البحث      
 :وهي ؛هذا البحث من ثالثة مصادر جمعُت أسماء شيوخ أبي داود في

ِجْستانّي( 5 أبي علّي الحسين بن محمد بن أحمد   :للحافظ الَغّسانّي  ؛ـ )تسمية شيوخ أبي داود السِّ

اغ أبي الوليد يوسف بن عبد العزيز :وعليه .هـ(456)ت الَجّيانّي  بَّ  ؛هـ(148)ت حاشية ابن الدَّ

  .(5)رمحمد منصو د/زياد :حققه .وحاشية غيره أيًضا

على كتاب  "رمحمد منصو د/زياد :استدركه .ـ )المستدرك على تسمية شيوخ أبي داود( 3

م( .( شيًخا84؛ جمع فيه )الغساني اآلنف الذكر   .)بحٌث ُمَحكَّ

له عليه .ـ )الذيل على المستدرك على تسمية شيوخ أبي داود( 2  ؛أيًضا "محمد منصور د/زياد :ذيَّ

م( .( شيًخا33جمع فيه )  .)بحٌث ُمَحكَّ

 ؛المطلب الثاني ـ تحرير عدد شيوخ أبي داود في مصادر البحث الثالثة      
 :( شيخ[245( ترجمة إلى )260وذلك ]من مجمل )

 في 84 + للجياني وغيره ممن له حواش  عليه ؛في )شيوخ أبي داود( 474 :وتفصيل المجمل

 .ترجمة 187 = المستدرك()الذيل على  من (5)(33) + )المستدرك عليه(

                                                           
  .تم اعتمادها لشمولها ودقتها على غيرها .م( بمكتبة العلوم والِحَكم بالمدينة3774هـ/5431)5ط (5)

ج ذلك كله بأن كان  ؛...والزهد ،والفقه ،ومعرفة الرجال ،وعلله اإلمام من ُنجباء أصحاب ثم توَّ

 .تأثر به عقيدة وسلوًكاو وسأله عن ِدقاق المسائل في الفروع واألصول، ،مجلسه مدة الزمإذ  ؛أحمد
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

 :المبحث الثاني

 البحث تحليل مادة

 مصادر أصل مادة البحث ـ تحرير عدد شيوخه ـ شيوخه الثقات

 :ففيه ثالثة مطالب

 :المطلب األول ـ مصادر أصل مادة البحث      
 :وهي ؛هذا البحث من ثالثة مصادر جمعُت أسماء شيوخ أبي داود في

ِجْستانّي( 5 أبي علّي الحسين بن محمد بن أحمد   :للحافظ الَغّسانّي  ؛ـ )تسمية شيوخ أبي داود السِّ

اغ أبي الوليد يوسف بن عبد العزيز :وعليه .هـ(456)ت الَجّيانّي  بَّ  ؛هـ(148)ت حاشية ابن الدَّ

  .(5)رمحمد منصو د/زياد :حققه .وحاشية غيره أيًضا

على كتاب  "رمحمد منصو د/زياد :استدركه .ـ )المستدرك على تسمية شيوخ أبي داود( 3

م( .( شيًخا84؛ جمع فيه )الغساني اآلنف الذكر   .)بحٌث ُمَحكَّ

له عليه .ـ )الذيل على المستدرك على تسمية شيوخ أبي داود( 2  ؛أيًضا "محمد منصور د/زياد :ذيَّ

م( .( شيًخا33جمع فيه )  .)بحٌث ُمَحكَّ

 ؛المطلب الثاني ـ تحرير عدد شيوخ أبي داود في مصادر البحث الثالثة      
 :( شيخ[245( ترجمة إلى )260وذلك ]من مجمل )

 في 84 + للجياني وغيره ممن له حواش  عليه ؛في )شيوخ أبي داود( 474 :وتفصيل المجمل

 .ترجمة 187 = المستدرك()الذيل على  من (5)(33) + )المستدرك عليه(

                                                           
  .تم اعتمادها لشمولها ودقتها على غيرها .م( بمكتبة العلوم والِحَكم بالمدينة3774هـ/5431)5ط (5)

ج ذلك كله بأن كان  ؛...والزهد ،والفقه ،ومعرفة الرجال ،وعلله اإلمام من ُنجباء أصحاب ثم توَّ

 .تأثر به عقيدة وسلوًكاو وسأله عن ِدقاق المسائل في الفروع واألصول، ،مجلسه مدة الزمإذ  ؛أحمد
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فيبقى  ؛(3)وخامًسا هو من رجاله لكنه أغفل مرتبته فيه ،(5)سوى أربعة ليسوا من رجاله ،بن حجر

 :االعتبار ينقسمون إلى قسمينفهم بهذا  ؛[ شيخ أطلق الحافظ فيهم أحكامه في )التقريب(368]

وعامة النقاد  ،وعامة بقيتهم ال خالف مؤثر فيهم ،منهم متفق عليهم ؛وهم األكثر ؛َمْن وثقهم :األول

َمْن نزل بهم  :والقسم الثاني .وهم الذين اقُتصر على سرد أسمائهم في هذا البحث ؛على توثيقهم

علًما أنه لم ينزل  ؛...إلخ"مقبول"و ،"صدوق"و ،"ال بأس به" :بين وصف ؛الحافظ عن رتبة التوثيق

)مع  ورجال هذا القسم ؛ال تصلح لالعتبار والشواهد أو ،بواحد منهم إلى رتبة متدنية ال ُيعتضد بها

والذين تم عرض أقوال النقاد فيهم واالرتقاء  ،الخمسة اآلنفّي الذكر( هم موضوع حاشية البحث

 :[ شيخ373وهذا جدول يبين إحصائية دقيقة لـ ] ؛بهم إلى التوثيق

 عدد من وثقهم الحافظ 

 [شيخ232]
 سكت عنه  1+117 :عدد من لم يوثقهم الحافظ

 [شيخ123من خارج )التقريب( = ] 4ُيضاف 
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د] إِْسَماِعيُل بنُ  (5) ]114/58ُمَحمَّ ِه بُن األَْصَبغ]143/4لك[، والُمَزنيُّ  [.433ُمقاتِل][، و157لك[، وَعبُد اللَّ

 .[536بن معاذ الَعَتكِّي ] داود :هو (3)

ثنتا عشرة  :منها ؛فلوجود تراجم في كتاب الجّيانّي ينبغي حذفها ،شيخ   (145) أما نزولهم إلى

(2)وسُت تراجم فيه ليسوا من شيوخه ؛(3)ترجمة تكررت مرتين
)المستدرك على  وسابٌع في ،

(4)الًجّياني(
 :انتهى إلينا من شيوخهفيكون مجموع ما  ؛(ترجمة55) :فيصير عدد ما  يجب حذفه ؛

 .شيخ   [145( = ]55 - 187)

 ومدى وجودهم في )التقريب(: ،عدد شيوخه الثقات  ـ المطلب الثالث      

 ،(1)ألنه ليس شيًخا له ؛ُيحذف واحٌد منهم ؛[ شخًصا383عدد مسرد األسماء في البحث ]

دد ـعـو الـوه ؛خـيـ[ ش373فيصفوا عدد الثقات من شيوخ أبي داود ] ؛(8)( مكرًرا55وأحد عشر )

وخ هم من رجال )تقريب التهذيب( للحافظ ـشيـؤالء الـ؛ على أن جميع هةـدراسـالمعنّي بهذه ال

                                                           
= 

ًما في مشيخته55( ترجمة ، حذفت )22مجمل تراجم )الذيل( ) (5)   .( ترجمة ابتداًء ؛ لذكرها توهُّ

، 321[، ]412، 588[، ]545، 546[، ]472، 87[، ]356، 21[، ]558، 56[، ]54، 53] :)شيوخ أبي داود( للجيانّي  :انظر (3)

 :والثاني عشر )صدوق( .قات في هذا البحث[ هؤالء ث452، 453[، ]267، 272[، ]351، 354[، ]455، 316[، ]275

[232 ،475].  

/أ[ ؛ 211/ب[ فقد حل محلها الرقم ]211مكرر  258] :علًما أن هناك ثمة تراجم أخرى مكررة أيًضا بتفرعها إلى ]أ ، ب[ ؛ منها

  :وأربٌع مثلها في الحاشية التالية فلم يتم حذفها

[ لكن يوجد أربعة غيرها ، فلم ُتحذف ؛ لحلول 417، 285، 212، 241، 347، 67] :في )شيوخ أبي داود( للجّيانّي  :وهي (2)

/أ ، محل 363/أ[ ، ]564/ب ، محل 564/أ[ ، ]51/ب ، محل 51/ب[ ، ]75/أ ، محل 75] :بعضها محل بعض

 ./ب[363

  .(5273اسُتدرك لحكايته عنه حكاية وحيدة في )السنن ؛ عقب ح .[464صاحب الترجمة ] (4)

فيهما، فالمعتبر بالعّد األخير فقط ؛  "ب"محل  "أ"األوالن حل  ./أ[363/أ، ب[، و]564/أ، ب[، و]51] :ي البحث ثالثةف (1)

 .)الحظ الحاشية قبل السابقة( .ألنه لم يرد في البحث ما يحل محله

 .الثنتي عشرة ترجمة المكررة في المطلب السابقانظرها في حاشية التعليق على تكرار  (8)
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

فيبقى  ؛(3)وخامًسا هو من رجاله لكنه أغفل مرتبته فيه ،(5)سوى أربعة ليسوا من رجاله ،بن حجر

 :االعتبار ينقسمون إلى قسمينفهم بهذا  ؛[ شيخ أطلق الحافظ فيهم أحكامه في )التقريب(368]

وعامة النقاد  ،وعامة بقيتهم ال خالف مؤثر فيهم ،منهم متفق عليهم ؛وهم األكثر ؛َمْن وثقهم :األول

َمْن نزل بهم  :والقسم الثاني .وهم الذين اقُتصر على سرد أسمائهم في هذا البحث ؛على توثيقهم

علًما أنه لم ينزل  ؛...إلخ"مقبول"و ،"صدوق"و ،"ال بأس به" :بين وصف ؛الحافظ عن رتبة التوثيق

)مع  ورجال هذا القسم ؛ال تصلح لالعتبار والشواهد أو ،بواحد منهم إلى رتبة متدنية ال ُيعتضد بها

والذين تم عرض أقوال النقاد فيهم واالرتقاء  ،الخمسة اآلنفّي الذكر( هم موضوع حاشية البحث

 :[ شيخ373وهذا جدول يبين إحصائية دقيقة لـ ] ؛بهم إلى التوثيق

 عدد من وثقهم الحافظ 

 [شيخ232]
 سكت عنه  1+117 :عدد من لم يوثقهم الحافظ

 [شيخ123من خارج )التقريب( = ] 4ُيضاف 
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د] إِْسَماِعيُل بنُ  (5) ]114/58ُمَحمَّ ِه بُن األَْصَبغ]143/4لك[، والُمَزنيُّ  [.433ُمقاتِل][، و157لك[، وَعبُد اللَّ

 .[536بن معاذ الَعَتكِّي ] داود :هو (3)

ثنتا عشرة  :منها ؛فلوجود تراجم في كتاب الجّيانّي ينبغي حذفها ،شيخ   (145) أما نزولهم إلى

(2)وسُت تراجم فيه ليسوا من شيوخه ؛(3)ترجمة تكررت مرتين
)المستدرك على  وسابٌع في ،

(4)الًجّياني(
 :انتهى إلينا من شيوخهفيكون مجموع ما  ؛(ترجمة55) :فيصير عدد ما  يجب حذفه ؛

 .شيخ   [145( = ]55 - 187)

 ومدى وجودهم في )التقريب(: ،عدد شيوخه الثقات  ـ المطلب الثالث      

 ،(1)ألنه ليس شيًخا له ؛ُيحذف واحٌد منهم ؛[ شخًصا383عدد مسرد األسماء في البحث ]

دد ـعـو الـوه ؛خـيـ[ ش373فيصفوا عدد الثقات من شيوخ أبي داود ] ؛(8)( مكرًرا55وأحد عشر )

وخ هم من رجال )تقريب التهذيب( للحافظ ـشيـؤالء الـ؛ على أن جميع هةـدراسـالمعنّي بهذه ال

                                                           
= 

ًما في مشيخته55( ترجمة ، حذفت )22مجمل تراجم )الذيل( ) (5)   .( ترجمة ابتداًء ؛ لذكرها توهُّ

، 321[، ]412، 588[، ]545، 546[، ]472، 87[، ]356، 21[، ]558، 56[، ]54، 53] :)شيوخ أبي داود( للجيانّي  :انظر (3)

 :والثاني عشر )صدوق( .قات في هذا البحث[ هؤالء ث452، 453[، ]267، 272[، ]351، 354[، ]455، 316[، ]275

[232 ،475].  

/أ[ ؛ 211/ب[ فقد حل محلها الرقم ]211مكرر  258] :علًما أن هناك ثمة تراجم أخرى مكررة أيًضا بتفرعها إلى ]أ ، ب[ ؛ منها

  :وأربٌع مثلها في الحاشية التالية فلم يتم حذفها

[ لكن يوجد أربعة غيرها ، فلم ُتحذف ؛ لحلول 417، 285، 212، 241، 347، 67] :في )شيوخ أبي داود( للجّيانّي  :وهي (2)

/أ ، محل 363/أ[ ، ]564/ب ، محل 564/أ[ ، ]51/ب ، محل 51/ب[ ، ]75/أ ، محل 75] :بعضها محل بعض

 ./ب[363

  .(5273اسُتدرك لحكايته عنه حكاية وحيدة في )السنن ؛ عقب ح .[464صاحب الترجمة ] (4)

فيهما، فالمعتبر بالعّد األخير فقط ؛  "ب"محل  "أ"األوالن حل  ./أ[363/أ، ب[، و]564/أ، ب[، و]51] :ي البحث ثالثةف (1)

 .)الحظ الحاشية قبل السابقة( .ألنه لم يرد في البحث ما يحل محله

 .الثنتي عشرة ترجمة المكررة في المطلب السابقانظرها في حاشية التعليق على تكرار  (8)
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رير  ـوإبـراهيم بن  ،(3)[15وإبراهيم بن مروان بن محمد الطاَطرّي الدمشقّي ]  ـأبي ُمعاوية الضَّ

ـد بن خـاِزم الكـوفّي  د بن عبد الله بن عبيد الله التيمّي  .[45] (2)ُمَحمَّ  ،وإبـراهيم بن ُمَحمَّ

                                                           
= 

، فال يؤخذ بجريرة ابنه في  فالرجل ثقةفقد تعني قلة حديثه ؛ وُيعتمد والحالة هذه قوله الذي وافق فيه من وثقه من العلماء ؛ 

     .حديث واحد قد ُنبِّه عليه فرجع ؛ والله أعلم

ّي  :)انظر   .5/382وإكمال ُمْغَلطاي  .5/337والكاشف  .6/75والثقات  .3/535والجرح  .325،  3/335سؤاالت اآلُجرِّ

 .(53والتقريب  .5/546والتهذيب 

 :ُيقـال :من ثقات المسلمين رًضى...سمعت يحيى بن معين ذكره ، فقال" :وقال قال أبو حاتم ."مقبول" :بن حجر  قال الحافظ (5)

؛ وهو األظهر ؛  "ثقة" :وقال مرة  ."صدوق" :وقال الذهبي .وذكره ابن حبان في )الثقات( .اهـ ."إنه كثير التصحيف ال ُيقيُمها

  .والله أعلم ؛ ، إضافة إلى أنه ساقه بصيغة التمريض ؛ ربما ألنه لم ُيسنده إلى قائله فقد تجاوزه أبو حاتم، أما قول ابن معين

ــر  ــرح  :)انظ ــات  .3/533الج ــزان .6/85والثق ــي  .5/12والمي ــاي .5/33والمغن ــال ُمْغَلط ــان .5/387وإكم  .5/57واللس

 .وقد ُأغفل من التهذيبين( .53والتقريب

( ؛ 257وصايا، ح :( ؛ في سند حديث رواه عنه )مد2/52في )التلخيص  واعتمده الحافظ ؛ بينما وثقه ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

  .والله أعلمووثقه الذهبي أيًضا ؛ فهو االختيار األظهر ؛  .والرازيان )د(، وروى عنه ."رجاله ثقات" :فقال

  .(54والتقريب .5/584والتهذيب .5/331والكاشف .3/547الجرح  :)وانظر
ال بأس به " :قال أبو زرعة .روى عنه )د( وبقي   :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق ، ضعفه األزدي بال حجة" :قال ابن حجر (2)

أبو الطاهر المدني ، وَمْسَلَمة ، والَغّسانّي ، وابن القطان ،  :ووثقه .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."صدوق صاحب سنة

وهو توثيق األكثر،  .توثيق الذهبي، وابن خلفون له :وُيضاف .اهـ .وذكر تضعيف ابن قانع ، وتليين األزدّي له .وغيرهم

 ا تضعيفهـأم .( ـ333يلـمـتكـع والـرفـلى رأي )الـق ـ عـيـوثـة تـفـص "هـال بأس ب" :ظـفـإضافة إلى أن ل .األظهر واالختيار

 مشهور.  ع واألزديـانـن قـضاًل عن أن الطعن في ابـ، ف ظـافـرده الحـ، ف

 .5/372. وإكمال ُمْغَلطاي 5/335والكاشف  .3/15وشيوخ أبي داود للغساني  .6/78والثقات  .3/527الجرح  :)انظر 

  .(52والتقريب 

 

 الثقات من شيوخ أبي داود

 ( شيخ[777) :]وعددهم

ْيصّي  د ابن حمزة  .[45] إبراهيم بن الحسن بن الَهْيثم الَخْثَعِمّي الِمصِّ وإبراهيم بن حمزة بن ُمَحمَّ

َبْيرّي المدنّي  إِْبَراِهيُم بُن . و[47الَكْلبّي البغدادّي ]اليمان وإبراهيم بن خالد بن أبي  .[43] (5)الزُّ

و  .[41َسَبالن ] :وإبراهيم بن زياد البغدادّي  .[لك125/5] (3)الكرخّي  ،ِدينار  البغداِديُّ التَّّمار

بِيِدّي  .[11إبراهيم بن سعيد بن عبد العزيز الجوهرّي ] ّحاك الزَّ وإبراهيم بن العالء بن الضَّ

اِرع البصرّي  .[12] (2)ـ ابن ـ ِزْبريق :الِحْمصّي   .[14] (5)وإبراهيم بن الفضل بن أبي ُسويد الذَّ

                                                           
تلك المعرفة راهيم بن المنذر متقاربان ، ولم تكن لهما ـو وإبـه" :م ؛ وزادـاتـو قول أبي حـوه ."دوقـص" :رـجـن حـال ابـق (5)

 .)خ د( :عنهوذكره ابن حبان في )الثقات( ؛ وروى  ."ليس به بأس" :وقال النسائي ."ثقة" :بينما زاد ابن سعد ."بالحديث

  .انتهى من )التهذيب(

  ."أحد األئمة األثبات بالمدينة" :وقال الذهبّي  .ابن معين ، وَمْسَلمة بن قاِسم :وقد وثقه

  .، فُيحمل على المبالغة في الصدق ، أو على تفرده بذلك "صدوق" :أما قول أبي حاتم

وبنقل  ."ما بالمدينة أحد إال ذاك الفتى" :وأما جمعه له مع ابن المنذر وتقليله معرفتهما بالحديث ؛ فُمعَتَرض بقول ابن معين

خاوّي قوَل الزبير بن َبّكار ، في إبراهيم بن المنذر الحزامّي:  فيحمل مراد أبي حاتم  ."بالحديث ، ومروءة وقدر كان له علم"السَّ

 .والله أعلم ويكون األليق به التوثيق ؛على أنهما لم يبلغا رتبة الثقات األثبات ؛ فتأتلف األقوال ؛ 

وتهذيب الكمال  .6/73ثقات وال .3/51والجرح  .5/577وسؤاالت ابن محرز البن معين  .1/445طبقات ابن سعد  :)انظر

 .(5/553والتحفة اللطيفة  .67ريب والتق .5/558والتهذيب  .5/556وإكمال ُمْغَلطاي  .55/87 . والسير3/78

  ."ذكر ابن َخْلُفون أن أبا داود روى عنه" :قال ُمْغَلطاي ـ وعنه ابن حجر ـ (3)

  .(65والتقريب .5/555والتهذيب  .5/372إكمال ُمْغَلطاي :)انظر

د بن عوف الحمصّي فتركه ، على أنه  ."مستقيم الحديث إال في حديث واحد" :بن حجر الحافظقال  (2) قاله ابن عدّي ؛ ونبهه ُمَحمَّ

وذكَره ابن حبان في  ."ليس بشيء" :وعن أبي داود ."دوقـص" :عن أبي حاتم :في )التهذيب( وزاد .من عمل ابنه محمد

،  "ليس بشيء"أما  .( 4723،  3235ح :)السنن "كتبت عنه"ي داود ؛ وزاد: َمْسَلمة ، والَغّسانّي ، وأب :وفاته توثيق .اهـ .)ثقاته(
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

رير  ـوإبـراهيم بن  ،(3)[15وإبراهيم بن مروان بن محمد الطاَطرّي الدمشقّي ]  ـأبي ُمعاوية الضَّ

ـد بن خـاِزم الكـوفّي  د بن عبد الله بن عبيد الله التيمّي  .[45] (2)ُمَحمَّ  ،وإبـراهيم بن ُمَحمَّ

                                                           
= 

، فال يؤخذ بجريرة ابنه في  فالرجل ثقةفقد تعني قلة حديثه ؛ وُيعتمد والحالة هذه قوله الذي وافق فيه من وثقه من العلماء ؛ 

     .حديث واحد قد ُنبِّه عليه فرجع ؛ والله أعلم

ّي  :)انظر   .5/382وإكمال ُمْغَلطاي  .5/337والكاشف  .6/75والثقات  .3/535والجرح  .325،  3/335سؤاالت اآلُجرِّ

 .(53والتقريب  .5/546والتهذيب 

 :ُيقـال :من ثقات المسلمين رًضى...سمعت يحيى بن معين ذكره ، فقال" :وقال قال أبو حاتم ."مقبول" :بن حجر  قال الحافظ (5)

؛ وهو األظهر ؛  "ثقة" :وقال مرة  ."صدوق" :وقال الذهبي .وذكره ابن حبان في )الثقات( .اهـ ."إنه كثير التصحيف ال ُيقيُمها

  .والله أعلم ؛ ، إضافة إلى أنه ساقه بصيغة التمريض ؛ ربما ألنه لم ُيسنده إلى قائله فقد تجاوزه أبو حاتم، أما قول ابن معين

ــر  ــرح  :)انظ ــات  .3/533الج ــزان .6/85والثق ــي  .5/12والمي ــاي .5/33والمغن ــال ُمْغَلط ــان .5/387وإكم  .5/57واللس

 .وقد ُأغفل من التهذيبين( .53والتقريب

( ؛ 257وصايا، ح :( ؛ في سند حديث رواه عنه )مد2/52في )التلخيص  واعتمده الحافظ ؛ بينما وثقه ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

  .والله أعلمووثقه الذهبي أيًضا ؛ فهو االختيار األظهر ؛  .والرازيان )د(، وروى عنه ."رجاله ثقات" :فقال

  .(54والتقريب .5/584والتهذيب .5/331والكاشف .3/547الجرح  :)وانظر
ال بأس به " :قال أبو زرعة .روى عنه )د( وبقي   :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق ، ضعفه األزدي بال حجة" :قال ابن حجر (2)

أبو الطاهر المدني ، وَمْسَلَمة ، والَغّسانّي ، وابن القطان ،  :ووثقه .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."صدوق صاحب سنة

وهو توثيق األكثر،  .توثيق الذهبي، وابن خلفون له :وُيضاف .اهـ .وذكر تضعيف ابن قانع ، وتليين األزدّي له .وغيرهم

 ا تضعيفهـأم .( ـ333يلـمـتكـع والـرفـلى رأي )الـق ـ عـيـوثـة تـفـص "هـال بأس ب" :ظـفـإضافة إلى أن ل .األظهر واالختيار

 مشهور.  ع واألزديـانـن قـضاًل عن أن الطعن في ابـ، ف ظـافـرده الحـ، ف

 .5/372. وإكمال ُمْغَلطاي 5/335والكاشف  .3/15وشيوخ أبي داود للغساني  .6/78والثقات  .3/527الجرح  :)انظر 

  .(52والتقريب 

 

 الثقات من شيوخ أبي داود

 ( شيخ[777) :]وعددهم

ْيصّي  د ابن حمزة  .[45] إبراهيم بن الحسن بن الَهْيثم الَخْثَعِمّي الِمصِّ وإبراهيم بن حمزة بن ُمَحمَّ

َبْيرّي المدنّي  إِْبَراِهيُم بُن . و[47الَكْلبّي البغدادّي ]اليمان وإبراهيم بن خالد بن أبي  .[43] (5)الزُّ

و  .[41َسَبالن ] :وإبراهيم بن زياد البغدادّي  .[لك125/5] (3)الكرخّي  ،ِدينار  البغداِديُّ التَّّمار

بِيِدّي  .[11إبراهيم بن سعيد بن عبد العزيز الجوهرّي ] ّحاك الزَّ وإبراهيم بن العالء بن الضَّ

اِرع البصرّي  .[12] (2)ـ ابن ـ ِزْبريق :الِحْمصّي   .[14] (5)وإبراهيم بن الفضل بن أبي ُسويد الذَّ

                                                           
تلك المعرفة راهيم بن المنذر متقاربان ، ولم تكن لهما ـو وإبـه" :م ؛ وزادـاتـو قول أبي حـوه ."دوقـص" :رـجـن حـال ابـق (5)

 .)خ د( :عنهوذكره ابن حبان في )الثقات( ؛ وروى  ."ليس به بأس" :وقال النسائي ."ثقة" :بينما زاد ابن سعد ."بالحديث

  .انتهى من )التهذيب(

  ."أحد األئمة األثبات بالمدينة" :وقال الذهبّي  .ابن معين ، وَمْسَلمة بن قاِسم :وقد وثقه

  .، فُيحمل على المبالغة في الصدق ، أو على تفرده بذلك "صدوق" :أما قول أبي حاتم

وبنقل  ."ما بالمدينة أحد إال ذاك الفتى" :وأما جمعه له مع ابن المنذر وتقليله معرفتهما بالحديث ؛ فُمعَتَرض بقول ابن معين

خاوّي قوَل الزبير بن َبّكار ، في إبراهيم بن المنذر الحزامّي:  فيحمل مراد أبي حاتم  ."بالحديث ، ومروءة وقدر كان له علم"السَّ

 .والله أعلم ويكون األليق به التوثيق ؛على أنهما لم يبلغا رتبة الثقات األثبات ؛ فتأتلف األقوال ؛ 

وتهذيب الكمال  .6/73ثقات وال .3/51والجرح  .5/577وسؤاالت ابن محرز البن معين  .1/445طبقات ابن سعد  :)انظر

 .(5/553والتحفة اللطيفة  .67ريب والتق .5/558والتهذيب  .5/556وإكمال ُمْغَلطاي  .55/87 . والسير3/78

  ."ذكر ابن َخْلُفون أن أبا داود روى عنه" :قال ُمْغَلطاي ـ وعنه ابن حجر ـ (3)

  .(65والتقريب .5/555والتهذيب  .5/372إكمال ُمْغَلطاي :)انظر

د بن عوف الحمصّي فتركه ، على أنه  ."مستقيم الحديث إال في حديث واحد" :بن حجر الحافظقال  (2) قاله ابن عدّي ؛ ونبهه ُمَحمَّ

وذكَره ابن حبان في  ."ليس بشيء" :وعن أبي داود ."دوقـص" :عن أبي حاتم :في )التهذيب( وزاد .من عمل ابنه محمد

،  "ليس بشيء"أما  .( 4723،  3235ح :)السنن "كتبت عنه"ي داود ؛ وزاد: َمْسَلمة ، والَغّسانّي ، وأب :وفاته توثيق .اهـ .)ثقاته(
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َلِمّي النَّْيسابورّي  (5)قاضيها الله السُّ
ُحميد بن  558مكرر  56] بن زنجويه النَّسائّي  وأحمد .[57] 

إبراهيم  بن سعيد بناوأحمد  .الصبَّاح الرازي  النَّْهَشلِي   وأحمد بن أبي ُسَرْيج = أحمد بن .[َمْخَلد

باطّي ] [ أحمد بن سعيد الّداِرمّي 54] مكرر=  53وأحمد بن سعيد بن صخر الّداِرمّي ] .[52الرِّ

َرْخِسّي  َشبيب بن سعيد الَحَبِطّي ن ـبد ـوأحم  .[7وأحمد بن ِسنَان بن أسد الَقّطان ] .السَّ

ن ـبد ـوأحم .[6مسلم الَحّرانّي ]ن ـبب عبد الله ـعيـأبي شن ـبد ـوأحم .[37] (3)ْصرّي ـبَ ـال

الله  وأحمـد بن عبـد .[4بن الصبَّاح أبي ُسَرْيج الرازّي النَّْهَشلِّي ]اوأحمـد  .[8ح الِمْصرّي ]ـالـص

(2)الَبصرّي  د الَمنُْجوفّي ـَويـُس ن ـبلي ـبن ع
باس ـعـن الـون بـمـيْ ـمَ ن ـبالله  د بن عبدوأحم [.5] 

                                                           
= 

 .مع التعليق5/376وتهذيب الكمال .5/222والتعديل  .6/35والثقات .3/42والجرح .5/316أخبار القضاة لوكيع :)انظر

 (.   5/355والتحفة اللطيفة .5/37والتهذيب .5/64والميزان

 وأمر ."ثقة" :وقال مرة ."ال بأس به صدوق" :قال النسائّي  .روى عنه )خ د س( :)تهذيبه( وجاء في ."صدوق" :قال ابن حجر (5)

إمام " :وزاد الذهبّي  ."ثقة" :. وقال َمْسَلَمة"هذا رسم مسلم في الثقات" :قال الحاكم :قال ُمْغَلطاي .اهـ .عنه مسلم بالكتابة

 .توثيقه فاألظهر ."مشهور

 .(573والتقريب .5/34والتهذيب .5/28وإكمال ُمْغَلطاي .53/262والسير .5/354تهذيب الكمال :)انظر

َقبَِله أهل العراق " :وقال ابن عدّي  ."ثقة" :بل في )الجرح( .عن أبي حاتم )التهذيب( وكذا في ."صدوق" :قال الحافظ (3)

 :وقال ابن خلفون ."الثقاتفي تضعيف  ال ُيعتمد"فتعقبه الحافظ بأنه  ."منكر الحديث غير َمرضّي " :وقال األزدي ."ووثقوه

 .فالتوثيق به َأُلَيق ؛ روى عنه )خ(. "بأس به ال"

 .5/28والتهذيب .5/14وإكمال ُمْغَلطاي .57/812والسير .5/237وتهذيب الكمال .6/55والثقات .3/11الجرح :)انظر

 .(471وُهَدى الساري .67والتقريب

،  وذكره ابن حبان في )الثقات( ."صالح" :قال النسائّي  .)خ د س( روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ؛ "صدوق" :قال ابن حجر (2)

فقد  ، أما قول النسائي   ؛ فاألليق به التوثيقولم ُيعَرف بمزيد نقد ؛  .وثقه الذهبيوقد  .اهـ ."ثقة" :وقال ابن إسحاق الحبال

خاوّي على الصالح في الدين   .وجهه السَّ

 (.5/372. وفتح المغيث65. والتقريب5/46والتهذيب .55/48وتاريخ اإلسالم. 6/27الثقاتانظر:)

ّي وإب .[48قاضيها ] ،البصرّي  ْيصِّ  .[13] (5)"لـه غرائـب"راهيم ابن َمْهدي البغدادّي الِمصِّ

وإبـراهيم ابن يعقوب بن  .[47والصغـير ] ،راءالف :يزيد التَّميمّي الّرازّي  وإبـراهيم ابن موسى بن

ْعدّي الُجوزجانّي ] وأحمـُد ابُن  .[37] (3)الَمْوِصلِّي  وأحمـد بن إبراهيم بن خالد .[18إسحاق السَّ

ْوَرقيُّ البغداِدّي ] لعلـه: أحمد بن إبراهيم  كج153وأحَمـُد بُن إِبراهيَم ] .[كج477إبراهيَم بن كثيِر الدَّ

ْوَرقيُّ  ْهرّي ف .[كج477بن كثير الدَّ ه ـقيـوأحمـد بـن أبـي بكـر قاسـم بن الحـارث أبو ُمْصـَعب الزُّ

اس الكوفّي الَحنَفّي ] .[3] (2)ة وقاضيهاـنـديـالم وأحمد بن حفص بن عبد  .[34وأحمد بن َجوَّ

                                                           
كـان " :وقال ابن معين ."ثقة" :؛ وقال)د حم( ، وأبو حـاتم  :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( ."مقبول" :قـال الحافظ بن حجر (5)

له عن علّي بـن " :وقال األزدّي  ."جاء بمناكير" :وعن الُعقيلّي، عن ابن معين ."هو ثقة ؟ قال ما أراه يكذب :قيل .رجاًل مسلًما

  .اهـ ."ثقة" :وقـال عبد الباقي بن قانع .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ُمْسِهر أحاديث ال ُيتابع عليها

    .والله أعلم ثقة له غرائب ؛أنه  :فظاهر ُمحصلة أقوالهم ."حدث بمناكير" :وقال الُعَقْيلّي 

 .5/357وإكمـال ُمْغَلطـاي .3/354وتهـذيب الكمـال .8/576وتـاريخ بغـداد .5/525والجـرح .5/86ضعفاء الُعَقيلي :)انظر

 .(54والتقريب .5/585والتهذيب

 :]عن عبد الله بن أحمد[ ؛ وعن ابن الُجنيد ، عنـه "ه بأسـليس ب" :قال ابن معين :اء في )تهذيبه(ـوج ."صدوق" :قال الحافظ (3)

  .اهـ ."ثقة صدوق"

 .ل توثيق ابن معين له أيًضاـقـه الذهبّي  ؛ ونـقـووث .ده رواية ابن الُجنيدـؤيـوي ."ةـقـث"ن  ، أنه يعني ـعيـب عن ابن مـطيـل الخـقـون

  .والله أعلمفاألظهر أنه ثقة ؛ ؛  ولم ُيذَكر بجرح

 .6/27والثقــات  .3/25والجــرح  .3/872وعلــل أحمــد  .5/55وســؤاالت ابــن ِمْحــِرز  .275ســؤاالت ابــن الُجنيــد  :)انظــر

 .(77والتقريب .5/5والتهذيب .55/21والسير  .87والكفاية

وَبِقي  بن  )خ م د ت ق( ، :روى عنه ."عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي" :وزاد ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم ، وأبو زرعة (2)

 ."أـوطـفي الم" :نّي ـطْ ـدارقُ ـ؛ وزاد ال "ةـجـح" :بيـذهـ؛ وزاد ال اجّي ـبـ، وال وَمْسَلَمة،  يـاضـقـع الـيـوك :هـقـووث .َمْخَلد

باحتمال  :فاستهجنه الذهبي ! وأجاب ابن حجر .هـنـابة عـتـة نهى ابنه أحمد عن الكـثمـيـا خـوى أن أبـز سـمَ ـغـولم يُ 

 .فتوثيقه أوجه، فضاًل عن كونه احتمال ؛ جرًحا قادًحاوليس هذا  ."دخوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي"
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

َلِمّي النَّْيسابورّي  (5)قاضيها الله السُّ
ُحميد بن  558مكرر  56] بن زنجويه النَّسائّي  وأحمد .[57] 

إبراهيم  بن سعيد بناوأحمد  .الصبَّاح الرازي  النَّْهَشلِي   وأحمد بن أبي ُسَرْيج = أحمد بن .[َمْخَلد

باطّي ] [ أحمد بن سعيد الّداِرمّي 54] مكرر=  53وأحمد بن سعيد بن صخر الّداِرمّي ] .[52الرِّ

َرْخِسّي  َشبيب بن سعيد الَحَبِطّي ن ـبد ـوأحم  .[7وأحمد بن ِسنَان بن أسد الَقّطان ] .السَّ

ن ـبد ـوأحم .[6مسلم الَحّرانّي ]ن ـبب عبد الله ـعيـأبي شن ـبد ـوأحم .[37] (3)ْصرّي ـبَ ـال

الله  وأحمـد بن عبـد .[4بن الصبَّاح أبي ُسَرْيج الرازّي النَّْهَشلِّي ]اوأحمـد  .[8ح الِمْصرّي ]ـالـص

(2)الَبصرّي  د الَمنُْجوفّي ـَويـُس ن ـبلي ـبن ع
باس ـعـن الـون بـمـيْ ـمَ ن ـبالله  د بن عبدوأحم [.5] 

                                                           
= 

 .مع التعليق5/376وتهذيب الكمال .5/222والتعديل  .6/35والثقات .3/42والجرح .5/316أخبار القضاة لوكيع :)انظر

 (.   5/355والتحفة اللطيفة .5/37والتهذيب .5/64والميزان

 وأمر ."ثقة" :وقال مرة ."ال بأس به صدوق" :قال النسائّي  .روى عنه )خ د س( :)تهذيبه( وجاء في ."صدوق" :قال ابن حجر (5)

إمام " :وزاد الذهبّي  ."ثقة" :. وقال َمْسَلَمة"هذا رسم مسلم في الثقات" :قال الحاكم :قال ُمْغَلطاي .اهـ .عنه مسلم بالكتابة

 .توثيقه فاألظهر ."مشهور

 .(573والتقريب .5/34والتهذيب .5/28وإكمال ُمْغَلطاي .53/262والسير .5/354تهذيب الكمال :)انظر

َقبَِله أهل العراق " :وقال ابن عدّي  ."ثقة" :بل في )الجرح( .عن أبي حاتم )التهذيب( وكذا في ."صدوق" :قال الحافظ (3)

 :وقال ابن خلفون ."الثقاتفي تضعيف  ال ُيعتمد"فتعقبه الحافظ بأنه  ."منكر الحديث غير َمرضّي " :وقال األزدي ."ووثقوه

 .فالتوثيق به َأُلَيق ؛ روى عنه )خ(. "بأس به ال"

 .5/28والتهذيب .5/14وإكمال ُمْغَلطاي .57/812والسير .5/237وتهذيب الكمال .6/55والثقات .3/11الجرح :)انظر

 .(471وُهَدى الساري .67والتقريب

،  وذكره ابن حبان في )الثقات( ."صالح" :قال النسائّي  .)خ د س( روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ؛ "صدوق" :قال ابن حجر (2)

فقد  ، أما قول النسائي   ؛ فاألليق به التوثيقولم ُيعَرف بمزيد نقد ؛  .وثقه الذهبيوقد  .اهـ ."ثقة" :وقال ابن إسحاق الحبال

خاوّي على الصالح في الدين   .وجهه السَّ

 (.5/372. وفتح المغيث65. والتقريب5/46والتهذيب .55/48وتاريخ اإلسالم. 6/27الثقاتانظر:)

ّي وإب .[48قاضيها ] ،البصرّي  ْيصِّ  .[13] (5)"لـه غرائـب"راهيم ابن َمْهدي البغدادّي الِمصِّ

وإبـراهيم ابن يعقوب بن  .[47والصغـير ] ،راءالف :يزيد التَّميمّي الّرازّي  وإبـراهيم ابن موسى بن

ْعدّي الُجوزجانّي ] وأحمـُد ابُن  .[37] (3)الَمْوِصلِّي  وأحمـد بن إبراهيم بن خالد .[18إسحاق السَّ

ْوَرقيُّ البغداِدّي ] لعلـه: أحمد بن إبراهيم  كج153وأحَمـُد بُن إِبراهيَم ] .[كج477إبراهيَم بن كثيِر الدَّ

ْوَرقيُّ  ْهرّي ف .[كج477بن كثير الدَّ ه ـقيـوأحمـد بـن أبـي بكـر قاسـم بن الحـارث أبو ُمْصـَعب الزُّ

اس الكوفّي الَحنَفّي ] .[3] (2)ة وقاضيهاـنـديـالم وأحمد بن حفص بن عبد  .[34وأحمد بن َجوَّ

                                                           
كـان " :وقال ابن معين ."ثقة" :؛ وقال)د حم( ، وأبو حـاتم  :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( ."مقبول" :قـال الحافظ بن حجر (5)

له عن علّي بـن " :وقال األزدّي  ."جاء بمناكير" :وعن الُعقيلّي، عن ابن معين ."هو ثقة ؟ قال ما أراه يكذب :قيل .رجاًل مسلًما

  .اهـ ."ثقة" :وقـال عبد الباقي بن قانع .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ُمْسِهر أحاديث ال ُيتابع عليها

    .والله أعلم ثقة له غرائب ؛أنه  :فظاهر ُمحصلة أقوالهم ."حدث بمناكير" :وقال الُعَقْيلّي 

 .5/357وإكمـال ُمْغَلطـاي .3/354وتهـذيب الكمـال .8/576وتـاريخ بغـداد .5/525والجـرح .5/86ضعفاء الُعَقيلي :)انظر

 .(54والتقريب .5/585والتهذيب

 :]عن عبد الله بن أحمد[ ؛ وعن ابن الُجنيد ، عنـه "ه بأسـليس ب" :قال ابن معين :اء في )تهذيبه(ـوج ."صدوق" :قال الحافظ (3)

  .اهـ ."ثقة صدوق"

 .ل توثيق ابن معين له أيًضاـقـه الذهبّي  ؛ ونـقـووث .ده رواية ابن الُجنيدـؤيـوي ."ةـقـث"ن  ، أنه يعني ـعيـب عن ابن مـطيـل الخـقـون

  .والله أعلمفاألظهر أنه ثقة ؛ ؛  ولم ُيذَكر بجرح

 .6/27والثقــات  .3/25والجــرح  .3/872وعلــل أحمــد  .5/55وســؤاالت ابــن ِمْحــِرز  .275ســؤاالت ابــن الُجنيــد  :)انظــر

 .(77والتقريب .5/5والتهذيب .55/21والسير  .87والكفاية

وَبِقي  بن  )خ م د ت ق( ، :روى عنه ."عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي" :وزاد ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم ، وأبو زرعة (2)

 ."أـوطـفي الم" :نّي ـطْ ـدارقُ ـ؛ وزاد ال "ةـجـح" :بيـذهـ؛ وزاد ال اجّي ـبـ، وال وَمْسَلَمة،  يـاضـقـع الـيـوك :هـقـووث .َمْخَلد

باحتمال  :فاستهجنه الذهبي ! وأجاب ابن حجر .هـنـابة عـتـة نهى ابنه أحمد عن الكـثمـيـا خـوى أن أبـز سـمَ ـغـولم يُ 

 .فتوثيقه أوجه، فضاًل عن كونه احتمال ؛ جرًحا قادًحاوليس هذا  ."دخوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي"
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وأخو  .[26َحْمدان ] :بن يوُسف بن خالد الُمَهلَّبّي األَْزدّي النَّْيسابورّي وأحمـد  .[27] النَّْيسابورّي 

وإسحاق بن  .[76] (5)وأزهر بن جميل بن َجنَاح البصرّي  .الرحمن بن ُعبيد الله اإلمام = عبد

ْملّي ] .[87إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ] وإسحاق بن ـ  .[88وإسحاق بن إبراهيم بن ُسويد الرَّ

ام ابن ـشـعن ه ،وبـقـأبو يع 472مكرر  87] (3)كاَمْجرا الَمْرَوزّي ن ـبراهيم ـل ـ إبـيـرائـأبي إس

ـواف البصـرّي ـإبراهيـم بن ـباق ـوإسـح .[يوُسف ـد الصَّ يـم ـراهـإبن ـبوإسـحاق  .[83] ن ُمَحمَّ

َمشـقّي الـين ـبيـم ـراهـإبن ـبوإسـحاق  .[15] هـراُهـويَ ن ـبَمْخلـَد ن ـب (2)سّي ـَفراِديـزيـد الدِّ
 

                                                           
وذكـره ابـن حبـان فـي . "هال بأس بـ" :ووثقه ؛ ومرة روى عنه )خ هد(، )س( :وفي )تهذيبه( ."صدوق ُيغرب" :قال ابن حجر (5)

ال " :(1372، عقب حديثه الوحيـد )"الخلع"لم أتبين مستند نزوله ، وال وصفه باإلغراب ؛ لعله لقول )خ( في  .اهـ. )الثقات(

،  "على ذكر ابن عباس فيه ، لكن جاء موصوالً من طريق أخرى في البـاب"أي  :قال الحافظ )الفتح( ."ُيتابع فيه عن ابن عباس

عبـد الـرحمن بـن  :ُقـَراد"ال تضره مخالفته في حديث وحيد ؛ سيما وقد اغتفر الحـافظ تخطئـة ؛  فهو ثقة  .يلّي وعند اإلسماع

  .( ؛ والله أعلم1378ح :في حديثه الوحيد في هذا الباب )خ "غزوان

 .5/377والتهــذيب  .3/44وإكمــال ُمْغَلطــاي  .73والمعجــم المشــتمل  .5/257والتعــديل للبــاجّي  .6/523الثقــات  :)انظــر

  .(57والتقريب 

 .روى عنه )بخ د(، وَبقي  بن َمْخَلد .صالح جزرة ، والّساجّي  :وهو قول ."صدوق ُتكلم فيه لوقفه في القرآن" :قال ابن حجر (3)

فتوثيقه أظهر واية ؛ ابن معين، وأحمد، وأبو داود، والبغوّي، والّداَرُقْطنّي، والذهبي ؛ لكن َغْمُزه للوْقف غير قادح في الر :ووثقه

   .".. أن يكون باقًيا على عدالته ، والله أعلم.واإلنصاف" :ونفى عنه التجهم في )السير( ، وأضاف .بل اعتبره الذهبي ورًعا منه ؛

وتهذيب  .8/218وتاريخ بغداد .28وثقات ابن شاهين  .6/321والثقات .573وتاريخ الداِرِمّي  .5561سنن أبي داود، ح :)انظر

 .(577والتقريب .5/332والتهذيب  .471ـ  55/477والسير .5/324والكاشف  .3/256الكمال

إلى أحاديث غير محفوظة، رواها عن ضعـفاء؛ الحمل فـيـها  )تهذيبه( في وأشار ."صدوق ُضعِّف باِل ُمسَتنَد" :قال ابن حجر (2)

ووثقه أبو زرعة، وأبو ُمْسِهر ـ الدمشقيان ـ ، وإسحاق بن سّيار النَِّصيبّي ، وأبو حاتم ،  .روى عنه )خ د( :وقال .عليهم

  .توثيق الَغّسانّي ، والذهبّي  :وُيضاف ."وثقه النسائي" :وقال في )الُهَدى( .اهـ ."ليس به بأس" :وقال النسائّي  .والدارقطنّي 

  َفلَِم ينزل عن رتبة الثقة ؟ !نقد ؛  ثم إذا ُدفع الطعن ، ووثقه األئمة ، وليس فيه مزيد

 (.476. وُهَدى الساري55. والتقريب5/355. والتهذيب5/322. والكاشف3/376)انظر: الجرح

د بن ـوأحم .[1س الَيْربوعّي ]ـونُ ـعبد الله بن ين ـبد ـوأحم .[35] وارّي ـابن أبي الح :انّي ـفَ ـطَ ـالغَ 

مَ ـد الواحد الـبـع بِّّي بن عبدة بن وأحمد  .[57] (5)ودـبّ ـابن عَ  ـود ـبُّ ـع ـ :ّي ـقـشـدِّ  ،موسى الضَّ

 ،وفِيُّ ـكُ ـم  الَجالَُّب الـهْ ـجن ـباُد بُن ُعَمر بِن حفِص ـوأحمَ  .[31] "ُرمي بالنَّْصب"بصرّي 

ْرح الِمصرّي ]بن ن َعمرو ـوأحمـد ب .[كج455ّي ]ـالوكيع :رئـقـر المـريـالض  .[2عبد الله بن السَّ

الُفرات بن خالد األصبهانّي  د بنـوأحم .ْورّي ـّباس الِقلَّ ـدة = أبو العـيـبن عمرو بن ُعباد ـوأحم

[55].  

د بن إبراهيم األُُبلِّي الَعّطارن ـوأحمـد ب د بن ثابت بن َشبََّوْيه ن ـوأحمـد ب .[22] (3)ُمَحمَّ ُمَحمَّ

يبانّي البغدادّي اإلمام ]وأحمـد  .[58] الُخزاِعّي الَمْرَوزّي  د بن حنبل الشَّ بن وأحمـد  .[5بن ُمَحمَّ

د بن أبي خلف د ين أحمد بن أبي خلف 356، مكرر 21البغدادّي ] ُمَحمَّ د  .[ُمَحمَّ وَأحَمُد بُن ُمَحمَّ

ْمسار الَمْرَوزيُّ   :وأحَمُد بُن َمنُْصور بِن َسّيار الَبغداِديُّ  .[لك145/2] (2)َمْرَدَوْيه :بِن موَسى السِّ

مادّي  بن َنْصر بن زياد وأحمـد  .[38بن َمنِيع بن عبد الرحمن الَبَغوّي ]وأحمـد  .[كج152] (4)الرَّ

                                                           
، والُعقيلّي ، وابن أبي  ابن الَحّذاء :هـقـووث .)د س( :هـنـروى ع :اء في )تهذيبه(ـا جـنميب ."صدوق" :رـجـن حـال ابـق (5)

 .ذهبّي ـه َمْسَلمة ، والـقـووث ."هـأس بـال ب" :ّسانيُّ ـغـال الـوق .اهـ .هـأس بـالح ال بـص :نسائّي ـال الـرهم ؛ وقـيـ، وغ اصمـع

ـ مع  "هـأس بـال ب" :ةـظـفـالح الدين ؛ ولـمراده صـف ، ول النسائي  ـا قـأم ؛  ةـقــه ثـهر أنـاألظـفد ؛ ـقـد نـزيـذَكر بمـم يُ ـول

 .ق ؛ والله أعلمــيـوثـدده ـ تـتش

  .(63والتقريب .5/17والتهذيب .5/76وإكمال ُمْغَلطاي .5/555الكاشف :)انظر

ولـم ُيـذَكر  ."صاحب لنـا ، ثقـة" :روى عنه )هد(، وقال :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر .من أقران أبي داود (3)

 .فاألظهر أنه ثقة بجرح ، وال بمزيد نقد ؛

 .(62والتقريب .5/85والتهذيب .5/437وتهذيب الكمال .4184ديات ، ح 4/855)انظر: السنن

   .(64وهو من رجال )التقريب .(بالرمز لرواية أبي داود، عنه15تفرد ابن عساكر في )المشتمل (2)

 .( ، ثم توقف عنه لصحبته الواقفة513حدث عنه حديًثا واحًدا في )المراسيل ، ح (4)
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

وأخو  .[26َحْمدان ] :بن يوُسف بن خالد الُمَهلَّبّي األَْزدّي النَّْيسابورّي وأحمـد  .[27] النَّْيسابورّي 

وإسحاق بن  .[76] (5)وأزهر بن جميل بن َجنَاح البصرّي  .الرحمن بن ُعبيد الله اإلمام = عبد

ْملّي ] .[87إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ] وإسحاق بن ـ  .[88وإسحاق بن إبراهيم بن ُسويد الرَّ

ام ابن ـشـعن ه ،وبـقـأبو يع 472مكرر  87] (3)كاَمْجرا الَمْرَوزّي ن ـبراهيم ـل ـ إبـيـرائـأبي إس

ـواف البصـرّي ـإبراهيـم بن ـباق ـوإسـح .[يوُسف ـد الصَّ يـم ـراهـإبن ـبوإسـحاق  .[83] ن ُمَحمَّ

َمشـقّي الـين ـبيـم ـراهـإبن ـبوإسـحاق  .[15] هـراُهـويَ ن ـبَمْخلـَد ن ـب (2)سّي ـَفراِديـزيـد الدِّ
 

                                                           
وذكـره ابـن حبـان فـي . "هال بأس بـ" :ووثقه ؛ ومرة روى عنه )خ هد(، )س( :وفي )تهذيبه( ."صدوق ُيغرب" :قال ابن حجر (5)

ال " :(1372، عقب حديثه الوحيـد )"الخلع"لم أتبين مستند نزوله ، وال وصفه باإلغراب ؛ لعله لقول )خ( في  .اهـ. )الثقات(

،  "على ذكر ابن عباس فيه ، لكن جاء موصوالً من طريق أخرى في البـاب"أي  :قال الحافظ )الفتح( ."ُيتابع فيه عن ابن عباس

عبـد الـرحمن بـن  :ُقـَراد"ال تضره مخالفته في حديث وحيد ؛ سيما وقد اغتفر الحـافظ تخطئـة ؛  فهو ثقة  .يلّي وعند اإلسماع

  .( ؛ والله أعلم1378ح :في حديثه الوحيد في هذا الباب )خ "غزوان

 .5/377والتهــذيب  .3/44وإكمــال ُمْغَلطــاي  .73والمعجــم المشــتمل  .5/257والتعــديل للبــاجّي  .6/523الثقــات  :)انظــر

  .(57والتقريب 

 .روى عنه )بخ د(، وَبقي  بن َمْخَلد .صالح جزرة ، والّساجّي  :وهو قول ."صدوق ُتكلم فيه لوقفه في القرآن" :قال ابن حجر (3)

فتوثيقه أظهر واية ؛ ابن معين، وأحمد، وأبو داود، والبغوّي، والّداَرُقْطنّي، والذهبي ؛ لكن َغْمُزه للوْقف غير قادح في الر :ووثقه

   .".. أن يكون باقًيا على عدالته ، والله أعلم.واإلنصاف" :ونفى عنه التجهم في )السير( ، وأضاف .بل اعتبره الذهبي ورًعا منه ؛

وتهذيب  .8/218وتاريخ بغداد .28وثقات ابن شاهين  .6/321والثقات .573وتاريخ الداِرِمّي  .5561سنن أبي داود، ح :)انظر

 .(577والتقريب .5/332والتهذيب  .471ـ  55/477والسير .5/324والكاشف  .3/256الكمال

إلى أحاديث غير محفوظة، رواها عن ضعـفاء؛ الحمل فـيـها  )تهذيبه( في وأشار ."صدوق ُضعِّف باِل ُمسَتنَد" :قال ابن حجر (2)

ووثقه أبو زرعة، وأبو ُمْسِهر ـ الدمشقيان ـ ، وإسحاق بن سّيار النَِّصيبّي ، وأبو حاتم ،  .روى عنه )خ د( :وقال .عليهم

  .توثيق الَغّسانّي ، والذهبّي  :وُيضاف ."وثقه النسائي" :وقال في )الُهَدى( .اهـ ."ليس به بأس" :وقال النسائّي  .والدارقطنّي 

  َفلَِم ينزل عن رتبة الثقة ؟ !نقد ؛  ثم إذا ُدفع الطعن ، ووثقه األئمة ، وليس فيه مزيد

 (.476. وُهَدى الساري55. والتقريب5/355. والتهذيب5/322. والكاشف3/376)انظر: الجرح

د بن ـوأحم .[1س الَيْربوعّي ]ـونُ ـعبد الله بن ين ـبد ـوأحم .[35] وارّي ـابن أبي الح :انّي ـفَ ـطَ ـالغَ 

مَ ـد الواحد الـبـع بِّّي بن عبدة بن وأحمد  .[57] (5)ودـبّ ـابن عَ  ـود ـبُّ ـع ـ :ّي ـقـشـدِّ  ،موسى الضَّ

 ،وفِيُّ ـكُ ـم  الَجالَُّب الـهْ ـجن ـباُد بُن ُعَمر بِن حفِص ـوأحمَ  .[31] "ُرمي بالنَّْصب"بصرّي 

ْرح الِمصرّي ]بن ن َعمرو ـوأحمـد ب .[كج455ّي ]ـالوكيع :رئـقـر المـريـالض  .[2عبد الله بن السَّ

الُفرات بن خالد األصبهانّي  د بنـوأحم .ْورّي ـّباس الِقلَّ ـدة = أبو العـيـبن عمرو بن ُعباد ـوأحم

[55].  

د بن إبراهيم األُُبلِّي الَعّطارن ـوأحمـد ب د بن ثابت بن َشبََّوْيه ن ـوأحمـد ب .[22] (3)ُمَحمَّ ُمَحمَّ

يبانّي البغدادّي اإلمام ]وأحمـد  .[58] الُخزاِعّي الَمْرَوزّي  د بن حنبل الشَّ بن وأحمـد  .[5بن ُمَحمَّ

د بن أبي خلف د ين أحمد بن أبي خلف 356، مكرر 21البغدادّي ] ُمَحمَّ د  .[ُمَحمَّ وَأحَمُد بُن ُمَحمَّ

ْمسار الَمْرَوزيُّ   :وأحَمُد بُن َمنُْصور بِن َسّيار الَبغداِديُّ  .[لك145/2] (2)َمْرَدَوْيه :بِن موَسى السِّ

مادّي  بن َنْصر بن زياد وأحمـد  .[38بن َمنِيع بن عبد الرحمن الَبَغوّي ]وأحمـد  .[كج152] (4)الرَّ

                                                           
، والُعقيلّي ، وابن أبي  ابن الَحّذاء :هـقـووث .)د س( :هـنـروى ع :اء في )تهذيبه(ـا جـنميب ."صدوق" :رـجـن حـال ابـق (5)

 .ذهبّي ـه َمْسَلمة ، والـقـووث ."هـأس بـال ب" :ّسانيُّ ـغـال الـوق .اهـ .هـأس بـالح ال بـص :نسائّي ـال الـرهم ؛ وقـيـ، وغ اصمـع

ـ مع  "هـأس بـال ب" :ةـظـفـالح الدين ؛ ولـمراده صـف ، ول النسائي  ـا قـأم ؛  ةـقــه ثـهر أنـاألظـفد ؛ ـقـد نـزيـذَكر بمـم يُ ـول

 .ق ؛ والله أعلمــيـوثـدده ـ تـتش

  .(63والتقريب .5/17والتهذيب .5/76وإكمال ُمْغَلطاي .5/555الكاشف :)انظر

ولـم ُيـذَكر  ."صاحب لنـا ، ثقـة" :روى عنه )هد(، وقال :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر .من أقران أبي داود (3)

 .فاألظهر أنه ثقة بجرح ، وال بمزيد نقد ؛

 .(62والتقريب .5/85والتهذيب .5/437وتهذيب الكمال .4184ديات ، ح 4/855)انظر: السنن

   .(64وهو من رجال )التقريب .(بالرمز لرواية أبي داود، عنه15تفرد ابن عساكر في )المشتمل (2)

 .( ، ثم توقف عنه لصحبته الواقفة513حدث عنه حديًثا واحًدا في )المراسيل ، ح (4)
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بن ِهـالل  وبِْشـر .[67] (5)نزيل البصرة ،وبِْشر بن خالد الَعْسَكرّي  .وبِْدَعة = عبد الله بن إسحاق

د بن َبّشار .[62] (3)بن خلف الُبْرَسانّي البصرّي  وبكـر .[63الّصـواف النَُّمْيرّي ]  .وُبنْدار = ُمَحمَّ

 .[65] ن َمْخَلد الِعْجلّي البصرّي ـوَجّراح ب .[64طّي ]ـواسـن تميم الـن الُمنَْتِصر بـوتميم ب

د}و .[66] ةـقـبَ ـَزنْ  :د الَعْبسّي ـيـن ُحمَ ـفر بـعـوج ِن ـاب :ةـالثـد ثـو أحـه ؛[كج أ453] َجْعَفُر بُن ُمَحمَّ

] أو ابِن الُهَذْيل الَقنّادُ  ؛[كجب453] غداِديُّ ـبـر  الّصائُغ الـاكِ ـش  أو الَوّراُق  ؛[كجج453الُكوفِيُّ

د  .{[كجد453] الواِسطِيُّ الَمْفُلوُج  ن ـبوالُجوَبارّي = يحيى بن خلف. وأبو حاتم الرازي = ُمَحمَّ

د الِمْصرّي ن ـبِمْسكين ن ـبإدريس. والحارث  هانئ الَبْلخّي ن ـبايحيى ن ـبوحامد  .[552] ُمَحمَّ

د ب .[555] ن ـاب :قفّي ـيوُسف الثقوب ـعـن أبي يـوحجاج ب .يوُنسن ـبن حاتم ـوِحبِّي = ُمَحمَّ

 .[53] "غـربـيُ " ؛ب عبد الله الَحـّرانيـيـن أبي شعـد بـمـن أحـوالحسن ب .[537الشاعر ]

                                                           
ثقة " :لذا قال ابن حجر. "ُيغرب عن شعبة ، عن األعمش بأشياء" :؛ وقال ابن حبان ."ثقة" :وقال النسائّي  .روى عنه )خ م د س( (5)

فاألليق  ."مأمون" :. وزاد أبو جعفر النجار ]النحاس[ ، والذهبّي "ثقة" :قول الَغّسانّي  :ويضاف .انتهى من )التهذيب( ."ُيغرب

 .، فقد قيده ابن حبان في سياق معيَّن ؛ فضاًل عن تفرده به أما اإلغراب؛ به مطلق التوثيق 

وإكمال  .4/557وتهذيب الكمال .55/53وتاريـخ اإلسـالم  .68والمشتمل .6/541والثقات .3/218الجرح :)انظر

   .(532والتقريب .5/446والتهذيب .3/258ُمْغَلطاي

 :نَْيد( ، عن يحيىوروى ابن )أبي خيثمة ، وابن الجُ  .ابن حجر وهو اختيار ."صدوق" :معين )رواية ابن َمرَثد(يحيى بن قال  (3)

وقال أبو  .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة"وقال أبو حاتم  .روى عنه )خت د ق( :. وجاء في )التهذيب("ليس به بأس"

 :؛ ِسيَّما وأن قول ابن معينوهو االختيار األظهر؛  وثيق َمْسَلَمة ، والذهبي  ت :ويضاف .اهـ ."أمرني أحمد أن أكتب عنه" :داود

( نماذج تفيد ذلك ؛ والله 333ـ  335؛ يعني التوثيق عنده ـ على رأي ـ؛ فقد ساق اللكنوي )في الرفع والتكميل"ليس به بأس"

 .أعلم

 .5/374والكاشف .3/261والجرح .11وتاريخ ابن مرثد  .371. وسؤاالت ابن الجنيد327سؤاالت أبي داود ألحمد :)انظر

 .(538والتقريب .5/467والتهذيب

ـّباح الِكنْـدّي ن ـبوإسـحاق  .[82] إسماعيـل الطاْلَقانـّي البغـدادّي ن ـبااق ـوإسـح .[85] الصَّ

(5)األشـعثّي الكـوفّي 
 .كاَمـْجران ـبإبراهيـم  ـأبـي إسـرائيل  ـن ـب. وإسـحاق = إسـحاق [86] 

ن ـبن أسـد ـاعيـل بـوإسم .[77] الُهَذلـّي الَكْرِخـّي الَهـرِوّي  َمْعَمـرن ـبإبراهـيم ن ـبوإسماعيـل 

(3)غـدادّي ـبـين الـشـاه
ـد بـُن ُمحَ ـَماِعيـُل ابـوإِْس  .[75]   (2)َسـِويُّ ــر الفَ ـثـيـك ن أبـيـمَّ

(4)الُمَزنيُّ  :اعيل الِمْصريُّ ـَيْحَيى ابن إسمن ـباعيُل ـوإسم .[لك114/58]
وابن  .[لك143/4] 

غير .إْشكاب = علّي بن الحسين بن إبراهيم د بن الحسين = وابن إْشكاب الصَّ واألَْعَين =  .ُمَحمَّ

د بُن أبي َعّتاب   ّي ] .ُمَحمَّ قَّ د بن زياد الوّزان الرَّ د بن َمْعَمر .[78وأيوب بن ُمَحمَّ  .والبحرانّي = ُمَحمَّ

                                                           
هكذا لـم ينقـل فيـه  .، وحماد بن الحسن بن عنبسة الوراق أبو داود :روى عنه :)تهذيبه( بينما جاء في ."مقبول" :قال ابن حجر (5)

 ."ثقة" :أبي داود فيهقول  لكن فاتهنقًدا ؛ 

 (.575. والتقريب5/327والتهذيب .5747ح5/555والسنة للخالل. 285)انظر: مسائل أبي داود

ثقة " :قال ابن أبي حاتم .)د ق( ، وبقي   :روى عنه :؛ بينما جاء في )تهذيبه(واختاره ابن حجر  ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

ثقة " :قول الذهبي :وُيضاف ولم ُيذَكر بجرح ؛ .اهـ ."ثقة مأمون" :وقال البزار ."ورع فاضل" :وزاد الداَرُقْطنّي  ."صدوق

 .فُيحمل على المبالغة في الصدق ؛ فتأتلف األقوال فيه ؛ والله أعلم أما تفرد أبي حاتم ، ؛ وهو االختيار األظهر؛ "جليل

   .(578والتقريب .5/363والتهذيب .5/342والكاشف .8/378تاريخ بغداد :)انظر

روى عنه أبو داود في رواية ابن األعرابي ، " :زاده الحافظ في )تهذيبه( ، ورمز ألبي داود ؛ وقال .ليس من رجال )التقريب( (2) 

ثقة " :وأسند الخطيب ، إلى الّداَرُقْطنِيُّ  قوله .اهـ ."ولعله من زيادات ابن األعرابي ؛ فإنه ذكر إسماعيل هذا في معجم شيوخه

 .؛ وكما ترى فإن الحافظ لم يجزم بنفي وال إثبات ؛ والله أعلم نسبتهم إلى مشيخة أبي داود  المختلف فيوهو من  ."صدوق

 .(5/227. والتهذيب8/362وتاريخ بغداد .8/264)انظر: معجم شيوخ ابن األعرابي

ِجْستانّي ـه أبـنـروى ع" :تفرد الَخلِيلِيُّ بقوله .ليس من رجال )التقريب( (4)  :الـ؛ وق مـاتـابن أبي ح :اـًض ـه أيـنـوع ."...و داود السِّ

ه ، ابـال بـلكن ق ."دوقـص" .. من .هـقـفـل الـن أهـاذق مـه ، حـيـف فـلـتـث ، ال ُيخـديـة في الحـقـث" :سـونُ ـن يـلديُّ

  ."لَّ ـز وجـق الله عـلـير خـخ

بكّي  .5/356ووفيات األعيان  .5/435اإلرشاد  :)انظر  .(3/52وطبقات السُّ
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

بن ِهـالل  وبِْشـر .[67] (5)نزيل البصرة ،وبِْشر بن خالد الَعْسَكرّي  .وبِْدَعة = عبد الله بن إسحاق

د بن َبّشار .[62] (3)بن خلف الُبْرَسانّي البصرّي  وبكـر .[63الّصـواف النَُّمْيرّي ]  .وُبنْدار = ُمَحمَّ

 .[65] ن َمْخَلد الِعْجلّي البصرّي ـوَجّراح ب .[64طّي ]ـواسـن تميم الـن الُمنَْتِصر بـوتميم ب

د}و .[66] ةـقـبَ ـَزنْ  :د الَعْبسّي ـيـن ُحمَ ـفر بـعـوج ِن ـاب :ةـالثـد ثـو أحـه ؛[كج أ453] َجْعَفُر بُن ُمَحمَّ

] أو ابِن الُهَذْيل الَقنّادُ  ؛[كجب453] غداِديُّ ـبـر  الّصائُغ الـاكِ ـش  أو الَوّراُق  ؛[كجج453الُكوفِيُّ

د  .{[كجد453] الواِسطِيُّ الَمْفُلوُج  ن ـبوالُجوَبارّي = يحيى بن خلف. وأبو حاتم الرازي = ُمَحمَّ

د الِمْصرّي ن ـبِمْسكين ن ـبإدريس. والحارث  هانئ الَبْلخّي ن ـبايحيى ن ـبوحامد  .[552] ُمَحمَّ

د ب .[555] ن ـاب :قفّي ـيوُسف الثقوب ـعـن أبي يـوحجاج ب .يوُنسن ـبن حاتم ـوِحبِّي = ُمَحمَّ

 .[53] "غـربـيُ " ؛ب عبد الله الَحـّرانيـيـن أبي شعـد بـمـن أحـوالحسن ب .[537الشاعر ]

                                                           
ثقة " :لذا قال ابن حجر. "ُيغرب عن شعبة ، عن األعمش بأشياء" :؛ وقال ابن حبان ."ثقة" :وقال النسائّي  .روى عنه )خ م د س( (5)

فاألليق  ."مأمون" :. وزاد أبو جعفر النجار ]النحاس[ ، والذهبّي "ثقة" :قول الَغّسانّي  :ويضاف .انتهى من )التهذيب( ."ُيغرب

 .، فقد قيده ابن حبان في سياق معيَّن ؛ فضاًل عن تفرده به أما اإلغراب؛ به مطلق التوثيق 

وإكمال  .4/557وتهذيب الكمال .55/53وتاريـخ اإلسـالم  .68والمشتمل .6/541والثقات .3/218الجرح :)انظر

   .(532والتقريب .5/446والتهذيب .3/258ُمْغَلطاي

 :نَْيد( ، عن يحيىوروى ابن )أبي خيثمة ، وابن الجُ  .ابن حجر وهو اختيار ."صدوق" :معين )رواية ابن َمرَثد(يحيى بن قال  (3)

وقال أبو  .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة"وقال أبو حاتم  .روى عنه )خت د ق( :. وجاء في )التهذيب("ليس به بأس"

 :؛ ِسيَّما وأن قول ابن معينوهو االختيار األظهر؛  وثيق َمْسَلَمة ، والذهبي  ت :ويضاف .اهـ ."أمرني أحمد أن أكتب عنه" :داود

( نماذج تفيد ذلك ؛ والله 333ـ  335؛ يعني التوثيق عنده ـ على رأي ـ؛ فقد ساق اللكنوي )في الرفع والتكميل"ليس به بأس"

 .أعلم

 .5/374والكاشف .3/261والجرح .11وتاريخ ابن مرثد  .371. وسؤاالت ابن الجنيد327سؤاالت أبي داود ألحمد :)انظر

 .(538والتقريب .5/467والتهذيب

ـّباح الِكنْـدّي ن ـبوإسـحاق  .[82] إسماعيـل الطاْلَقانـّي البغـدادّي ن ـبااق ـوإسـح .[85] الصَّ

(5)األشـعثّي الكـوفّي 
 .كاَمـْجران ـبإبراهيـم  ـأبـي إسـرائيل  ـن ـب. وإسـحاق = إسـحاق [86] 

ن ـبن أسـد ـاعيـل بـوإسم .[77] الُهَذلـّي الَكْرِخـّي الَهـرِوّي  َمْعَمـرن ـبإبراهـيم ن ـبوإسماعيـل 

(3)غـدادّي ـبـين الـشـاه
ـد بـُن ُمحَ ـَماِعيـُل ابـوإِْس  .[75]   (2)َسـِويُّ ــر الفَ ـثـيـك ن أبـيـمَّ

(4)الُمَزنيُّ  :اعيل الِمْصريُّ ـَيْحَيى ابن إسمن ـباعيُل ـوإسم .[لك114/58]
وابن  .[لك143/4] 

غير .إْشكاب = علّي بن الحسين بن إبراهيم د بن الحسين = وابن إْشكاب الصَّ واألَْعَين =  .ُمَحمَّ

د بُن أبي َعّتاب   ّي ] .ُمَحمَّ قَّ د بن زياد الوّزان الرَّ د بن َمْعَمر .[78وأيوب بن ُمَحمَّ  .والبحرانّي = ُمَحمَّ

                                                           
هكذا لـم ينقـل فيـه  .، وحماد بن الحسن بن عنبسة الوراق أبو داود :روى عنه :)تهذيبه( بينما جاء في ."مقبول" :قال ابن حجر (5)

 ."ثقة" :أبي داود فيهقول  لكن فاتهنقًدا ؛ 

 (.575. والتقريب5/327والتهذيب .5747ح5/555والسنة للخالل. 285)انظر: مسائل أبي داود

ثقة " :قال ابن أبي حاتم .)د ق( ، وبقي   :روى عنه :؛ بينما جاء في )تهذيبه(واختاره ابن حجر  ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

ثقة " :قول الذهبي :وُيضاف ولم ُيذَكر بجرح ؛ .اهـ ."ثقة مأمون" :وقال البزار ."ورع فاضل" :وزاد الداَرُقْطنّي  ."صدوق

 .فُيحمل على المبالغة في الصدق ؛ فتأتلف األقوال فيه ؛ والله أعلم أما تفرد أبي حاتم ، ؛ وهو االختيار األظهر؛ "جليل

   .(578والتقريب .5/363والتهذيب .5/342والكاشف .8/378تاريخ بغداد :)انظر

روى عنه أبو داود في رواية ابن األعرابي ، " :زاده الحافظ في )تهذيبه( ، ورمز ألبي داود ؛ وقال .ليس من رجال )التقريب( (2) 

ثقة " :وأسند الخطيب ، إلى الّداَرُقْطنِيُّ  قوله .اهـ ."ولعله من زيادات ابن األعرابي ؛ فإنه ذكر إسماعيل هذا في معجم شيوخه

 .؛ وكما ترى فإن الحافظ لم يجزم بنفي وال إثبات ؛ والله أعلم نسبتهم إلى مشيخة أبي داود  المختلف فيوهو من  ."صدوق

 .(5/227. والتهذيب8/362وتاريخ بغداد .8/264)انظر: معجم شيوخ ابن األعرابي

ِجْستانّي ـه أبـنـروى ع" :تفرد الَخلِيلِيُّ بقوله .ليس من رجال )التقريب( (4)  :الـ؛ وق مـاتـابن أبي ح :اـًض ـه أيـنـوع ."...و داود السِّ

ه ، ابـال بـلكن ق ."دوقـص" .. من .هـقـفـل الـن أهـاذق مـه ، حـيـف فـلـتـث ، ال ُيخـديـة في الحـقـث" :سـونُ ـن يـلديُّ

  ."لَّ ـز وجـق الله عـلـير خـخ

بكّي  .5/356ووفيات األعيان  .5/435اإلرشاد  :)انظر  .(3/52وطبقات السُّ
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ّباح البصرّي  .[56] بن عيسى بن ماَسْرِجساوالحسن  د بن الصَّ والحسن  .[57] والحسن بن ُمَحمَّ

ي زِّ (5)بن يحيى بن هشام الرُّ
والحسين بن علي  .[575] والحسين بن ُحَريث الَمْرَوزّي  .[577] 

(3)الحسين بن عيسى بن حُمران الَبْسطامّي  :اآلتي[ 573لعله 578الُخراسانّي ]
لعله 573] 

وحفص بن عمر  .[577والحسين بن ُمعاذ بن ُخَليف البصرّي ] .الُخراسانّي[ حسين بن علي578

قاشيُّ  بن َرَبال وَحْفُص بُن َعْمرو .[575] بن الحارث بن َسْخَبرة الَحْوِضّي  والَحَكم بن  .[كج452]  الرَّ

ال = هارون بن عبد الله .[557] (2)موسى النسائّي البغدادّي  وَحْمدان = )أحمد بن  .والحمَّ

                                                           
= 

كثيرة...[لم أر بأحاديثه بأًسا ، إذا حدث عنه ثقة، ولم أسمع أحًدا نسبه إلى ضعف غير عباس، ولم ُأخرج له شيًئا ألني لم أر له 

 . اهـ ُمنَكًرا. 

فيه ؛ بل لم يورده ابن حجر نفسه في  له سلًفا لم أجدففضاًل عن خفت الصيغة ، أما رميه بالتدليس  وهو األظهر؛ ."ثقة" :وقال الذهبي

َمْينّي ، ثبوت التدليس عليه ؛ والله أعلم :وقد نفى الدكتور ."تعريف أهل التقديس..." :كتابه المختص بالمدلسين    .مسفر الدُّ

 .(583والتقريـب .3/351والتهذيـب  .5/583نـي والمغ .3/742. والكامـل 6/574والثـقات  .372تاريـخ واسـط  :)انـظر 

مستقيم الحديث ، كان صاحب " :وقال ابن حبان ،روى عنه )د(  :)تهذيبه( وجاء في ."صدوق صاحب حدبث" :قال الحافظ (5)

ِريِفينّي  ؛ "حديث ثقة " :قول الذهبي :وُيضاف .ولم ُيذَكر بجرح ، ولم َيذكر زيادة نقد .اهـ ."كان حافًظا" :، والذهبّي  وقال الصَّ

 . ؛ وهو األوجه "يحفظ

   .(584والتقريب .3/231والتهذيب .5/227والكاشف .6/567الثقات :)انظر

؛  روى عنه )خ م د س( :بينما جاء في )تهذيبه( ."صاحب حديث" :وهو اختيار ابن حجر ، وزاد ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

أما تفرد أبي حاتم فُيحمل على المعنى  وهو االختيار األظهر؛ .وثقه الذهبّي وقد  .اهـ .النسائّي ، والدارقطنّي ، والحاكم :ووثقه

 .  وي فتأتلف أقوالهماللغ

 .5/224والكاشـف  .6/566والثقـات  .2/87والجـرح  .3765، ح85، مناسـك ، ب 1/557سـنن النسائّي  :)انظـر

   .(586والتقـريب  .3/282والتهـذيب 

ابن معين ، والعجلي  قال .روى عنه )خت م مد( :بينما جاء في )تهذيبه(وهو اختيار ابن حجر ؛  ."صدوق" :قولهتفرد أبو حاتم ب (2)

 :وُيضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."مأمون" :وزاد صالح جزرة ."ثبت" :؛ وزاد ابن سعد "ثقة": ، وابن قانع

 .؛ والله أعلمفتوثيقه ال يماريه شك ، مع صالح وزهد  ."حجة" :، وقول الذهبيابن المدينّي له توثيق
 

ادة :َسْيبن كُ ـاد بـمـن حـباوالحسن   ؛ّي ـبِّ ـضَّ ـَوّراق الـاد الـمـن حـوالحسن ب ./ أ[51] (5)َسجَّ

(3)هـوخـيـس من شـيـل
ن ـَس ـوالحَ  .[54وفّي ]ـكـورانّي الـبُ ـع الـيـن الربـوالحسن ب ./ب[51] 

(4)طِيُّ ـواِس ـّزاُر الـبَّاِح البـصَّ ـُن الـُن بـَس ـوالحَ . [58] (2)دادّي ـغـبـْوَكر الـن َش ـب
 .[كج475] 

د الَخاّلل .[55] (1)طّي ـن راشـد الواسـن علـّي بـسـن بـوالح  .[52] والحسن بن علي بن ُمَحمَّ

                                                           
احب ـص" :دـمـال أحـوق .ه )س(ـج بـتـ، واح ه )د ق(ـنـروى ع :ه(ـبـذيـهـاء في )تـا جـنمـيـب ."دوقـص" :جرـن حـال ابـق (5)

وثقه َمسَلمة ، والذهبّي ؛  وقد .اهـ .ابن حبان في )الثقات( رهـوذك ."ةـقـث" :وقال الخطيب ."ه إال خيًراـنـا بلغني عـة ، مـسن

  .والله أعلمة صاحب سنة ؛ ـقـه ثـأن :هـاألشبـف

 .55/253والسير .5/234والكاشف .مع التعليق8/523وتهذيب الكمال .7/358وتاريخ بغداد .6/571الثقات :)انظر

   .(587والتقريب .3/373والتهذيب

    .؛ وليس من شيوخ )د( "سّجادة"الحسن بن حماد  :فرق الغساني بينه وبين قرينه السابق (3)

ولم ُيذَكر بجرح ؛  .اهـ .عنه )د(، وذكره ابن حبان في )ثقاته( :وقال في )تهذيبه( .في )الفتح( وثقهبينما  ."صدوق" :قال الحافظ (2)

 .توثيق الذهبي له ؛ وهو االختيار األليق :وُيضاف

، وصـايـا ،  1/411وفتـح البـاري  .585والتقريب  .3/364والتهـذيب  .5/283والكاشـف  .6/578الثقـات  :نظـر)ا

   .(3716، ح57بـاب

 :. وقال أبو حاتم"ثقة" :قال أحمد .روى عنه )خ د ت( :وفي )تهذيبه( ."صدوق يهم ، وكان عابًدا فاضالً " :قال الحافظ (4)

 .اهـ  ."ليس بالقوي"؛ و "صالح" :وقال النَّسائّي  .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."صدوق ، وكان أحمد يرفع من قدره وُيِجلُّه"

 :هـنـه البخاري ، وروى عـج بـتـواح .اهـ .اتمـو حـد ، وأبـمـه أحـقـوث :الـوق .اـنً ـيّ ـنًا هـيـليـفاعتبره الحافظ في )الُهَدى( ت

م ، فلم ـوهـأما الق ؛ ـيـيار األلـتـفهو االخظ في )الُهَدى( ؛ ـافـي ؛ وهو مقتضى صنيع الحـبـذهـاله ـقـووثد مد ل( ؛ ـ)د ه

 .هـظـفـ، فُيحمل على فتور ح "ليس بالقوي" :أتبين مستنده ؛ وأما قول )س(

َدى ـ. وهُ 585ب ـريـقـتـوال .3/365ب ـذيـهـتـوال .5/585ي ـنـغـوالم .6/578ات ـقـثـوال .2/55رح ـر: الجـظـ)ان 

 .(458ساري ـال

]بلديه[ بحشل ، وابن المديني ؛  :ووثقه .روى عنه )د( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق ُرمي بشيء من التدليس" :قال الحافظ (1)

ِقهِ " :. وقال عباس العنبرّي لعبدان األهوازّي "مستقيم الحديث جًدا"وقال ابن حبان:  ]له أحاديث  :؛ فتعقبه ابن عدّي بقوله"اتَّ
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

ّباح البصرّي  .[56] بن عيسى بن ماَسْرِجساوالحسن  د بن الصَّ والحسن  .[57] والحسن بن ُمَحمَّ

ي زِّ (5)بن يحيى بن هشام الرُّ
والحسين بن علي  .[575] والحسين بن ُحَريث الَمْرَوزّي  .[577] 

(3)الحسين بن عيسى بن حُمران الَبْسطامّي  :اآلتي[ 573لعله 578الُخراسانّي ]
لعله 573] 

وحفص بن عمر  .[577والحسين بن ُمعاذ بن ُخَليف البصرّي ] .الُخراسانّي[ حسين بن علي578

قاشيُّ  بن َرَبال وَحْفُص بُن َعْمرو .[575] بن الحارث بن َسْخَبرة الَحْوِضّي  والَحَكم بن  .[كج452]  الرَّ

ال = هارون بن عبد الله .[557] (2)موسى النسائّي البغدادّي  وَحْمدان = )أحمد بن  .والحمَّ

                                                           
= 

كثيرة...[لم أر بأحاديثه بأًسا ، إذا حدث عنه ثقة، ولم أسمع أحًدا نسبه إلى ضعف غير عباس، ولم ُأخرج له شيًئا ألني لم أر له 

 . اهـ ُمنَكًرا. 

فيه ؛ بل لم يورده ابن حجر نفسه في  له سلًفا لم أجدففضاًل عن خفت الصيغة ، أما رميه بالتدليس  وهو األظهر؛ ."ثقة" :وقال الذهبي

َمْينّي ، ثبوت التدليس عليه ؛ والله أعلم :وقد نفى الدكتور ."تعريف أهل التقديس..." :كتابه المختص بالمدلسين    .مسفر الدُّ

 .(583والتقريـب .3/351والتهذيـب  .5/583نـي والمغ .3/742. والكامـل 6/574والثـقات  .372تاريـخ واسـط  :)انـظر 

مستقيم الحديث ، كان صاحب " :وقال ابن حبان ،روى عنه )د(  :)تهذيبه( وجاء في ."صدوق صاحب حدبث" :قال الحافظ (5)

ِريِفينّي  ؛ "حديث ثقة " :قول الذهبي :وُيضاف .ولم ُيذَكر بجرح ، ولم َيذكر زيادة نقد .اهـ ."كان حافًظا" :، والذهبّي  وقال الصَّ

 . ؛ وهو األوجه "يحفظ

   .(584والتقريب .3/231والتهذيب .5/227والكاشف .6/567الثقات :)انظر

؛  روى عنه )خ م د س( :بينما جاء في )تهذيبه( ."صاحب حديث" :وهو اختيار ابن حجر ، وزاد ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

أما تفرد أبي حاتم فُيحمل على المعنى  وهو االختيار األظهر؛ .وثقه الذهبّي وقد  .اهـ .النسائّي ، والدارقطنّي ، والحاكم :ووثقه

 .  وي فتأتلف أقوالهماللغ

 .5/224والكاشـف  .6/566والثقـات  .2/87والجـرح  .3765، ح85، مناسـك ، ب 1/557سـنن النسائّي  :)انظـر

   .(586والتقـريب  .3/282والتهـذيب 

ابن معين ، والعجلي  قال .روى عنه )خت م مد( :بينما جاء في )تهذيبه(وهو اختيار ابن حجر ؛  ."صدوق" :قولهتفرد أبو حاتم ب (2)

 :وُيضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."مأمون" :وزاد صالح جزرة ."ثبت" :؛ وزاد ابن سعد "ثقة": ، وابن قانع

 .؛ والله أعلمفتوثيقه ال يماريه شك ، مع صالح وزهد  ."حجة" :، وقول الذهبيابن المدينّي له توثيق
 

ادة :َسْيبن كُ ـاد بـمـن حـباوالحسن   ؛ّي ـبِّ ـضَّ ـَوّراق الـاد الـمـن حـوالحسن ب ./ أ[51] (5)َسجَّ

(3)هـوخـيـس من شـيـل
ن ـَس ـوالحَ  .[54وفّي ]ـكـورانّي الـبُ ـع الـيـن الربـوالحسن ب ./ب[51] 

(4)طِيُّ ـواِس ـّزاُر الـبَّاِح البـصَّ ـُن الـُن بـَس ـوالحَ . [58] (2)دادّي ـغـبـْوَكر الـن َش ـب
 .[كج475] 

د الَخاّلل .[55] (1)طّي ـن راشـد الواسـن علـّي بـسـن بـوالح  .[52] والحسن بن علي بن ُمَحمَّ

                                                           
احب ـص" :دـمـال أحـوق .ه )س(ـج بـتـ، واح ه )د ق(ـنـروى ع :ه(ـبـذيـهـاء في )تـا جـنمـيـب ."دوقـص" :جرـن حـال ابـق (5)

وثقه َمسَلمة ، والذهبّي ؛  وقد .اهـ .ابن حبان في )الثقات( رهـوذك ."ةـقـث" :وقال الخطيب ."ه إال خيًراـنـا بلغني عـة ، مـسن

  .والله أعلمة صاحب سنة ؛ ـقـه ثـأن :هـاألشبـف

 .55/253والسير .5/234والكاشف .مع التعليق8/523وتهذيب الكمال .7/358وتاريخ بغداد .6/571الثقات :)انظر

   .(587والتقريب .3/373والتهذيب

    .؛ وليس من شيوخ )د( "سّجادة"الحسن بن حماد  :فرق الغساني بينه وبين قرينه السابق (3)

ولم ُيذَكر بجرح ؛  .اهـ .عنه )د(، وذكره ابن حبان في )ثقاته( :وقال في )تهذيبه( .في )الفتح( وثقهبينما  ."صدوق" :قال الحافظ (2)

 .توثيق الذهبي له ؛ وهو االختيار األليق :وُيضاف

، وصـايـا ،  1/411وفتـح البـاري  .585والتقريب  .3/364والتهـذيب  .5/283والكاشـف  .6/578الثقـات  :نظـر)ا

   .(3716، ح57بـاب

 :. وقال أبو حاتم"ثقة" :قال أحمد .روى عنه )خ د ت( :وفي )تهذيبه( ."صدوق يهم ، وكان عابًدا فاضالً " :قال الحافظ (4)

 .اهـ  ."ليس بالقوي"؛ و "صالح" :وقال النَّسائّي  .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."صدوق ، وكان أحمد يرفع من قدره وُيِجلُّه"

 :هـنـه البخاري ، وروى عـج بـتـواح .اهـ .اتمـو حـد ، وأبـمـه أحـقـوث :الـوق .اـنً ـيّ ـنًا هـيـليـفاعتبره الحافظ في )الُهَدى( ت

م ، فلم ـوهـأما الق ؛ ـيـيار األلـتـفهو االخظ في )الُهَدى( ؛ ـافـي ؛ وهو مقتضى صنيع الحـبـذهـاله ـقـووثد مد ل( ؛ ـ)د ه

 .هـظـفـ، فُيحمل على فتور ح "ليس بالقوي" :أتبين مستنده ؛ وأما قول )س(

َدى ـ. وهُ 585ب ـريـقـتـوال .3/365ب ـذيـهـتـوال .5/585ي ـنـغـوالم .6/578ات ـقـثـوال .2/55رح ـر: الجـظـ)ان 

 .(458ساري ـال

]بلديه[ بحشل ، وابن المديني ؛  :ووثقه .روى عنه )د( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق ُرمي بشيء من التدليس" :قال الحافظ (1)

ِقهِ " :. وقال عباس العنبرّي لعبدان األهوازّي "مستقيم الحديث جًدا"وقال ابن حبان:  ]له أحاديث  :؛ فتعقبه ابن عدّي بقوله"اتَّ
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[. 536] (2). وداود بن معـاذ الَعَتـكِّي [535] (3)[. وداود بـن ِمْخـراق الِفْريابـّي 531] (5)البصـرّي 

والـّرازّي =  .وَدلُّـوَيه = زيـاد ابـن أيـوب .وُدَحـْيم = عبـد الرحمـن بن إبراهيـم بـن عمـرو

بيـع بـن سليـمان بـن داود الِجـْيزّي ] .يوسـف بـن موسـى بيـع بـن سـليمـان  .[524والرَّ والرَّ

بيـع بن نافِع الحَلبّي  .[522] بـن عبـد الجبـار الُمرادّي  بيـع بـن يحيى .[523] والرَّ  والرَّ

د بن َرجاء البصرّي ] .[525] (4)األُشنانّي  ى الَمْرَوزّي  .[528وَرجـاء بن ُمَحمَّ وَرجـاء بن الُمَرجَّ

                                                           
= 

وإكمال  .5/278والكاشف .5/887والميزان  .6/221وتاريخ بغداد  .6/327والثقات  .2752ح7/285اإلحسان  :)انظر

   .(558. والتقريب2/586. والتهذيب4/331ُمْغَلطاي

، وذكره ابن حبان في )الثقات( ، وقال روى عنه )خ د(  :وجاء في )تهذيبه(وهو اختيار ابن حجر ؛  ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

  .خلفون له ؛ وهو االختيار األظهرتوثيق الذهبي  ، وابن  :وُيضاف .ولم ُيذَكر بجرح .اهـ ."ما علمت إال خيًرا" :الدارقطني

 .4/313. وإكمال ْمْغَلطاي 5/267والكاشف  .371وسؤاالت الحاكم للدارقطنّي  .6/321والثقات  .2/451الجرح  :)انظـر

   .(556والتقريب  .2/567والتهذيب 

  .)ثقاته( وذكره ابن حبان في ،روى عنه )د(  :)تهذيبه( وجاء في ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

لم يوثقه بينما وثق داود بن أمية ؛ بناًء على أن أبا داود ال يروي إال عن ثقة  ؛ رغم أن هذا ذكره ابن حبان ، ووثقه الذهبي ، أما ابن أمية ف

  .فتوثيق ابن مخراق أولىأحد ؛ 

   .(377يب والتقـر .375،  2/567والتهـذيب .5/263والكاشـف  .6/445وتهـذيب الكمـال  .6/328الثقـات  :)انظـر

؛ وكذا الذهبي ؛ وذكره ابن حبان في )ثقاته( ؛ ولم ُيذكر روى عنه )د( ، واحتج به )س( ووثقه أغفل ابن حجر مرتبته ؛ مع أنه  (2)

 .بجرح

  .(377والتقريب .2/375والتهذيب .5/263والكاشف .6/321الثقات :)انظر

وضعفه ابن قانع ؛  ."ثقة ثبت" :)خ د(، وأبو حاتم ؛ وقال :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق له أوهام" :قال ابن حجر (4)

بو وقال أ ."بين الصالتين جمع " :ليس بالقوي ُيخطئ كثيًرا ؛ حدث عن الثوري ، حديث جابر :وزاد الدارقطني

 ."هذا باطل عن الثورّي " :حاتم

له الَتبَِعة ؛ فهو "ثقة ثبت" :الذهبّي ـ على شيخه بأنهفُحُكم أبي حاتم بالبطالن ، ثم حكمه ـ مع تعنته ؛ فيما قاله  ، يدل على أنه لم يُحمِّ

ما من حافظ إال ُضبط عنه " :وقد دفع عنه في نسخة  ؛ فقال ."صدوق فيه بعض اللين" :وقال الذهبّي في )المغني( .أخبُر بشيخه

 ."ثقة" :قال َمْسًلمة :قال ُمْغَلطايو .واعتمد في )الكاشف( توثيق أبي حاتم له ."...من الوهم ما يشبه هذا
 

د بو) ،يوُسف( د ب .ُن الوليِد(ـُمَحمَّ  (5)يد الَمْرَوزّي ـن سعـزة بـمـوح .انـن أبـوَحْمُدوَيه = ُمَحمَّ

ن َمْسَعدة ـوُحَمْيد ب .[د...ـمـأح56مكرر558 َزْنُجوَيه النسائّي  ـ نـَمْخَلد ب ـن ـب ميدـوُح  .[555]

ن ـوَحْيَوة ب .ن َمْيمونـالله ب ن عبدـد بـمـن أبي الحوارّي = أحـواب .[551] (3)الّسامّي الَبْصرّي 

انّي ـّت = يحيى بـَخ ن ـواب .[556د الحضرِمّي ]ـزيـن يـُشَرْيح ب ن ـش ابوُخَشيْ  .ن موسى الُحدَّ

ْلـحّي ] ـطالـب  ـن ثعلـب ـن هشام بـوَخَلـف ب .[532َأْصَرم النَّسائّي ]  .[534الَبـّزار الصُّ

 .[537وداود بـن ُأَميَّـة األْزدي ] .[533] (2)الَبـّزاز البغـوّي َقِفـّي ـثَّ ـن عمـرو الـل بـلـيـوالخ

 اِهلـّي ـبـيب الـوداود بـن َشـب .[538بغـدادّي ]ـبـن ُرَشـْيد الُخواِرْزِمـّي الاوداود 

                                                           
= 

  .7/528وتهذيب الكمال .6/338وتاريخ بغداد .2/536والجرح .566، 573وتاريخ الدارمي .7/248طبقات ابن سعد :)انظر

   .(578والتقريب .3/425والتهذيب .55/1والسير

 :الـاح ، وقـن وّض ـه ابـنـوروى ع .ات(ـقـثـان في )الـبـن حـابره ـذك :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج ."دوقـص" :رـجـن حـال ابـق (5)

ل ـقـون ."اـونً ـأمـة مـقـان ثـك " :ّي ـراقـعـة الـو زرعـال أبـوق .رـد البـبـال ابُن عـق هـولـقـوب .اهـ .اـطً ـابـا ضـظً ـافـان حـــك

ن ـ، ع ب الكمال(ـذيـهـق )تـقـَل محـقـون .ات( ــقـثـده في )الــ ولم أج "ثـديـقيم الحـتـمس" :انـبـن ابن حـراقّي عـعـال

  .رـهـه أظـقـيـوثـتـفرح ؛ ـجـر بـذكَ ـولم يُ  ."ةـقـث" :ُمْغَلطاي

 .2/27والتهذيـب  .62وذيـل الكاشـف  .مـع التعلـيق 7/237وتهذيـب الكمـال  .6/375والثـقات  .216المسـائل  :)انـظر

 .(567والتقريـب 

، وذكره ابن حبان في )الثقات( ، وقال  (4روى عنه )م  :وجاء في )تهذيبه( .وابن حجرالذهبي، واختاره  ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

 .؛ والله أعلمفتوثيقه أظهر الَغّسانّي ، واحتج به مسلم ؛  ووثقه .اهـ ."ثقة" :النسائّي 

   .(563والتقريب .2/45والتهذيب .5/211والكاشف .553والمشتمل .6/557الثقات :)انظر

. وذكره ابن حبان في ثقة :قال الخطيب" :ي )التهذيب(وجاء ف .في نسخة من )الميزان( وكذا الذهبّي  ."صدوق" :قال ابن حجر (2)

  .ولم ُيذَكر بجرح .اهـ .")الثقات(

َيانّي[ ، حدثنا خليل بن عمرو بغدادّي " :ما نقله ابن حبان :وُيضاف  ."ثقةأخبرنا ]الحافظ[ محمد بن أحمد بن أبي عون ]النسوّي الرَّ

  .الخطيب له توثيقوقد اعتمد الذهبي في )الكاشف(  .فاألظهر أنه ثقة
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

[. 536] (2). وداود بن معـاذ الَعَتـكِّي [535] (3)[. وداود بـن ِمْخـراق الِفْريابـّي 531] (5)البصـرّي 

والـّرازّي =  .وَدلُّـوَيه = زيـاد ابـن أيـوب .وُدَحـْيم = عبـد الرحمـن بن إبراهيـم بـن عمـرو

بيـع بـن سليـمان بـن داود الِجـْيزّي ] .يوسـف بـن موسـى بيـع بـن سـليمـان  .[524والرَّ والرَّ

بيـع بن نافِع الحَلبّي  .[522] بـن عبـد الجبـار الُمرادّي  بيـع بـن يحيى .[523] والرَّ  والرَّ

د بن َرجاء البصرّي ] .[525] (4)األُشنانّي  ى الَمْرَوزّي  .[528وَرجـاء بن ُمَحمَّ وَرجـاء بن الُمَرجَّ

                                                           
= 

وإكمال  .5/278والكاشف .5/887والميزان  .6/221وتاريخ بغداد  .6/327والثقات  .2752ح7/285اإلحسان  :)انظر

   .(558. والتقريب2/586. والتهذيب4/331ُمْغَلطاي

، وذكره ابن حبان في )الثقات( ، وقال روى عنه )خ د(  :وجاء في )تهذيبه(وهو اختيار ابن حجر ؛  ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

  .خلفون له ؛ وهو االختيار األظهرتوثيق الذهبي  ، وابن  :وُيضاف .ولم ُيذَكر بجرح .اهـ ."ما علمت إال خيًرا" :الدارقطني

 .4/313. وإكمال ْمْغَلطاي 5/267والكاشف  .371وسؤاالت الحاكم للدارقطنّي  .6/321والثقات  .2/451الجرح  :)انظـر

   .(556والتقريب  .2/567والتهذيب 

  .)ثقاته( وذكره ابن حبان في ،روى عنه )د(  :)تهذيبه( وجاء في ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

لم يوثقه بينما وثق داود بن أمية ؛ بناًء على أن أبا داود ال يروي إال عن ثقة  ؛ رغم أن هذا ذكره ابن حبان ، ووثقه الذهبي ، أما ابن أمية ف

  .فتوثيق ابن مخراق أولىأحد ؛ 

   .(377يب والتقـر .375،  2/567والتهـذيب .5/263والكاشـف  .6/445وتهـذيب الكمـال  .6/328الثقـات  :)انظـر

؛ وكذا الذهبي ؛ وذكره ابن حبان في )ثقاته( ؛ ولم ُيذكر روى عنه )د( ، واحتج به )س( ووثقه أغفل ابن حجر مرتبته ؛ مع أنه  (2)

 .بجرح

  .(377والتقريب .2/375والتهذيب .5/263والكاشف .6/321الثقات :)انظر

وضعفه ابن قانع ؛  ."ثقة ثبت" :)خ د(، وأبو حاتم ؛ وقال :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق له أوهام" :قال ابن حجر (4)

بو وقال أ ."بين الصالتين جمع " :ليس بالقوي ُيخطئ كثيًرا ؛ حدث عن الثوري ، حديث جابر :وزاد الدارقطني

 ."هذا باطل عن الثورّي " :حاتم

له الَتبَِعة ؛ فهو "ثقة ثبت" :الذهبّي ـ على شيخه بأنهفُحُكم أبي حاتم بالبطالن ، ثم حكمه ـ مع تعنته ؛ فيما قاله  ، يدل على أنه لم يُحمِّ

ما من حافظ إال ُضبط عنه " :وقد دفع عنه في نسخة  ؛ فقال ."صدوق فيه بعض اللين" :وقال الذهبّي في )المغني( .أخبُر بشيخه

 ."ثقة" :قال َمْسًلمة :قال ُمْغَلطايو .واعتمد في )الكاشف( توثيق أبي حاتم له ."...من الوهم ما يشبه هذا
 

د بو) ،يوُسف( د ب .ُن الوليِد(ـُمَحمَّ  (5)يد الَمْرَوزّي ـن سعـزة بـمـوح .انـن أبـوَحْمُدوَيه = ُمَحمَّ

ن َمْسَعدة ـوُحَمْيد ب .[د...ـمـأح56مكرر558 َزْنُجوَيه النسائّي  ـ نـَمْخَلد ب ـن ـب ميدـوُح  .[555]

ن ـوَحْيَوة ب .ن َمْيمونـالله ب ن عبدـد بـمـن أبي الحوارّي = أحـواب .[551] (3)الّسامّي الَبْصرّي 

انّي ـّت = يحيى بـَخ ن ـواب .[556د الحضرِمّي ]ـزيـن يـُشَرْيح ب ن ـش ابوُخَشيْ  .ن موسى الُحدَّ

ْلـحّي ] ـطالـب  ـن ثعلـب ـن هشام بـوَخَلـف ب .[532َأْصَرم النَّسائّي ]  .[534الَبـّزار الصُّ

 .[537وداود بـن ُأَميَّـة األْزدي ] .[533] (2)الَبـّزاز البغـوّي َقِفـّي ـثَّ ـن عمـرو الـل بـلـيـوالخ

 اِهلـّي ـبـيب الـوداود بـن َشـب .[538بغـدادّي ]ـبـن ُرَشـْيد الُخواِرْزِمـّي الاوداود 

                                                           
= 

  .7/528وتهذيب الكمال .6/338وتاريخ بغداد .2/536والجرح .566، 573وتاريخ الدارمي .7/248طبقات ابن سعد :)انظر

   .(578والتقريب .3/425والتهذيب .55/1والسير

 :الـاح ، وقـن وّض ـه ابـنـوروى ع .ات(ـقـثـان في )الـبـن حـابره ـذك :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج ."دوقـص" :رـجـن حـال ابـق (5)

ل ـقـون ."اـونً ـأمـة مـقـان ثـك " :ّي ـراقـعـة الـو زرعـال أبـوق .رـد البـبـال ابُن عـق هـولـقـوب .اهـ .اـطً ـابـا ضـظً ـافـان حـــك

ن ـ، ع ب الكمال(ـذيـهـق )تـقـَل محـقـون .ات( ــقـثـده في )الــ ولم أج "ثـديـقيم الحـتـمس" :انـبـن ابن حـراقّي عـعـال

  .رـهـه أظـقـيـوثـتـفرح ؛ ـجـر بـذكَ ـولم يُ  ."ةـقـث" :ُمْغَلطاي

 .2/27والتهذيـب  .62وذيـل الكاشـف  .مـع التعلـيق 7/237وتهذيـب الكمـال  .6/375والثـقات  .216المسـائل  :)انـظر

 .(567والتقريـب 

، وذكره ابن حبان في )الثقات( ، وقال  (4روى عنه )م  :وجاء في )تهذيبه( .وابن حجرالذهبي، واختاره  ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

 .؛ والله أعلمفتوثيقه أظهر الَغّسانّي ، واحتج به مسلم ؛  ووثقه .اهـ ."ثقة" :النسائّي 

   .(563والتقريب .2/45والتهذيب .5/211والكاشف .553والمشتمل .6/557الثقات :)انظر

. وذكره ابن حبان في ثقة :قال الخطيب" :ي )التهذيب(وجاء ف .في نسخة من )الميزان( وكذا الذهبّي  ."صدوق" :قال ابن حجر (2)

  .ولم ُيذَكر بجرح .اهـ .")الثقات(

َيانّي[ ، حدثنا خليل بن عمرو بغدادّي " :ما نقله ابن حبان :وُيضاف  ."ثقةأخبرنا ]الحافظ[ محمد بن أحمد بن أبي عون ]النسوّي الرَّ

  .الخطيب له توثيقوقد اعتمد الذهبي في )الكاشف(  .فاألظهر أنه ثقة
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د بُن َيْحَيى  = وابن أبي َسِمْينََة  .[541] (5)ُشَرْحبيل د  = َسنْدولو .ُمَحمَّ  .الجّبار بن عبد ُمَحمَّ

وسهل بن  .[517] (2)صالح بن حكيم األَْنطاكّي  بن وسهل [.587](3)الّداِرمي وسهل بن بّكار

َبير الَعْسَكرّي ] د بن الزُّ الل ــاّذ = هــوش .[583وَسّوار بن عبد الله بن َسّوار الَعنَْبرّي ] .[516ُمَحمَّ

وُشـجاع بـن َمْخَلد الَفاّلس البغوّي  .[هالل 412مكرر  588] (4)بن َفّيـاض الَيْشُكرّي البصرّي 

                                                           
ال " :نـال ابن الُجنيد، عن ابن معيـق .انـرازيـ، وال )خ د( :عنه روى :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق ُيخطئ" :قال ابن حجر (5)

أبو داود ، والَفَسوّي  :ووثقه ."مستقيم الحديث"و حاتم: ـ؛ وزاد أب "صدوق" :ال النسائّي ـوق .زرةـوكذا صالح ج ."هـأس بـب

 :و حاتمـوأنكروا كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين ؛ وزاد أب .ة معاوية بن صالحـ، والدارقطني ، وابن معين في رواي

ره الُعَقيلّي ـذكـ..، لو لم ي.ذا الشأنـدري هـيز ، ويـمـان يـلى والله ، كـب" :زان(ـيـقال الذهبي في )الم .اهـ ."ان ال ُيميزـوك"

 ال ـا ؛ قـقً ـلـطـة مـقـه ثـإنـه ؛ فـرتـفي )الضعفاء( لما ذك

  .في حاله وقول أبي داود هو األظهر ."ُمفت  ثقة" :وقال في )الكاشف( ."ثقة ُيخطئ كما ُيخطئ الناس :أبو داود

ّي 3/412. والمعرفة والتاريخ 432)انظر: سؤاالت ابن الًجنيد  . 3/523وضغفاء الُعَقْيلّي  .3/555. وسؤاالت اآلُجرِّ

وإكمال  .5/483. والكاشف 3/353. والميزان357. وسؤاالت الحاكم للدارقطنّي 6/376. والثقات4/535والجرح

 .(437وُهَدى الساري  .312. والتقريب 4/377والتهذيب  .8/71ُمْغَلطاي 

 ."ربما وِهَم وأخطأ" :نعم أطلق النقاد توثيقه ، أما الوهم فقد سبقه إليه  ابن حبان ؛ فقال ."ثقة ربما وهم" :قال الحافظ بن حجر (3)

فمطلق ؛ "ذكره ابن حبان بال مستند" :؛ فقال"فيمن ُضعِّف بأمر مردود... أو لتأخر عصره"فتعقبه الحافظ نفسه في )الُهَدى( 

     .التوثيق أليق بحاله

 .4/347والتهذيب  .57/433والسير  .335وسؤاالت الحاكم للدارقطنّي  .6/355والثقات .4/554الجرح :)انظر

  .(468اريوُهَدى الس .317والتقريب

وكـذا  ."ثقة" :، وأبو حاتم ؛ وقال "ال بأس به" :؛ وقال )د(، )س( :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (2)

 .والله أعلم ووثقه الذهبي  ؛ وهو االختيار األظهر ؛ .اهـ ."ربما أخطأ" :َمْسَلَمة ، وأبو زكريا األزدّي ؛ وقال ابن حبان

   .(316والتقريب  .4/312والتهذيب  .5/485والكاشف  .6/353والثقات  .4/555الجرح  :)انظر

... روى عنه )د( ، والرازيان ، وابن معين :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق له أوهام وأفراد" :خلص الحافظ بن حجر إلى أنه (4)

صدوق عنده مناكير يرويها عن ُعمر بن إبراهيم " :وقال الساجّي  ."ال بأس به" :وقال مسلمة ."صدوق ثقة" :وقال أبو حاتم
 

مـادّي = أحَمـُد بُن َمنُْصور .[521] مشقّي =  .وِزْبريـق = إبراهيم بن العالء .والرَّ وأبو ُزْرعـة الدِّ

د بن المثنى .وُزْغـَبة = عيسى بن حماد .عبـد الرحمن بن عمرو ِمـن = ُمَحمَّ ـَقةوالزَّ جعفر  = . وَزْنب

د بن َعْمرو بن َبْكر .بن ُحَميد وزيـاد بن  .[527] وزهير بن حرب بن شّداد النسائي .وُزَنـْيج = ُمَحمَّ

بن أْخَزم اوزيـد  .[547وزياد بن يحيى بن زياد الَحّسانّي ] .[525] َدلُّـوَيه :أيوب بن زياد الطُّوسّي 

ادة = الحسن بن حماد بن ُكَسْيب .وَسـَبالن = إبراهيم بن زياد .[526الّطائّي ] وُسَريج بن  .وَسـجَّ

وُروِذّي ] الَجّبار  بن عبد وسعيد .[511وَسـْعُدوَيه = سعيد بن سليمان البّزاز ] .[582يوُنس الَمرُّ

(5)الَكرابيسّي  بن يزيد
وسعيد بن يحيى بن  .[547] بن ُشْعبة الُخراسانّي وسعيد بن منصور  .[512] 

 سعيد546 مكرر545بن يعقوب البغدادّي ] وسعيد .[513] "ربما أخطأ" ؛سعيد بن أبان األُموّي 

وسليمان  .[545] وسليمان بن حرب الواِشِحّي  .[585] وَسَلَمة بن شبيب الِمْسَمِعّي  .الّطاْلقانّي[

هرانّي  .[542بن داود بن حماد الَمْهرّي ] وسليمان بن عبد  .[543] وسليمان بن داود الَعَتِكَي الزَّ

َمشقّي  وسليمان بن عبد .[544] (3)الرحمن بن حماد التَّّمار ابن بنت  :الرحمن بن عيسى التَّميمّي الدِّ

                                                           
= 

فيكون ضعيًفا في فقط ، يمكن توجيه الغمز ؛  "حديث الثوري ، وشعبة"وبناًء على ما تقدم ، واعتماًدا على تقييد الدارقطنّي خطأه في 

      .والله أعلم الثوري وشعبة ، ثقة في غيرهما ؛

 .5/335والمغني  .27وسؤاالت الَبْرقاني له  .378للدارقطنّي  وسؤاالت الحاكم .6/347والثقات  .2/475الجرح  :)انظر

  .(433وُهَدى الساري  .377والتقريب  .2/313والتهذيب  .4/248وإكمال ُمْغلطاي  .253والكاشف  .3/42والميزان

وفي  .اهـ، ووثقه الخطيب ، وذكره ابن حبان في )ثقاته(. عنه )م د(  :وفي )تهذيبه( وتبعه الحافظ ؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

  .فهو األليق .ووثقه الذهبي ."ثقة صدوق" :نسخة  )للجرح(

 .(326والتقريب .4/13والتهذيب .5/425والكاشف .5/547والميزان .6/377والثقات .4/44الجرح :)انظر

د الحضرمي :؛ ونقل قول ابن بلده ُمَطيَّن )د( :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (3)  .اهـ ."ثقة" :ُمَحمَّ

 ؟ !   "صدوق"َفلَِم نزل إلى  ."ثقة ُمْقِرئ  " :ابن الَجَزرّي  وقال

   .(312والتقريب .4/378والتهذيب .8/71وإكمال ُمْغَلطاي .5/254غاية النهاية :)انظر
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

د بُن َيْحَيى  = وابن أبي َسِمْينََة  .[541] (5)ُشَرْحبيل د  = َسنْدولو .ُمَحمَّ  .الجّبار بن عبد ُمَحمَّ

وسهل بن  .[517] (2)صالح بن حكيم األَْنطاكّي  بن وسهل [.587](3)الّداِرمي وسهل بن بّكار

َبير الَعْسَكرّي ] د بن الزُّ الل ــاّذ = هــوش .[583وَسّوار بن عبد الله بن َسّوار الَعنَْبرّي ] .[516ُمَحمَّ

وُشـجاع بـن َمْخَلد الَفاّلس البغوّي  .[هالل 412مكرر  588] (4)بن َفّيـاض الَيْشُكرّي البصرّي 

                                                           
ال " :نـال ابن الُجنيد، عن ابن معيـق .انـرازيـ، وال )خ د( :عنه روى :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق ُيخطئ" :قال ابن حجر (5)

أبو داود ، والَفَسوّي  :ووثقه ."مستقيم الحديث"و حاتم: ـ؛ وزاد أب "صدوق" :ال النسائّي ـوق .زرةـوكذا صالح ج ."هـأس بـب

 :و حاتمـوأنكروا كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين ؛ وزاد أب .ة معاوية بن صالحـ، والدارقطني ، وابن معين في رواي

ره الُعَقيلّي ـذكـ..، لو لم ي.ذا الشأنـدري هـيز ، ويـمـان يـلى والله ، كـب" :زان(ـيـقال الذهبي في )الم .اهـ ."ان ال ُيميزـوك"

 ال ـا ؛ قـقً ـلـطـة مـقـه ثـإنـه ؛ فـرتـفي )الضعفاء( لما ذك

  .في حاله وقول أبي داود هو األظهر ."ُمفت  ثقة" :وقال في )الكاشف( ."ثقة ُيخطئ كما ُيخطئ الناس :أبو داود

ّي 3/412. والمعرفة والتاريخ 432)انظر: سؤاالت ابن الًجنيد  . 3/523وضغفاء الُعَقْيلّي  .3/555. وسؤاالت اآلُجرِّ

وإكمال  .5/483. والكاشف 3/353. والميزان357. وسؤاالت الحاكم للدارقطنّي 6/376. والثقات4/535والجرح

 .(437وُهَدى الساري  .312. والتقريب 4/377والتهذيب  .8/71ُمْغَلطاي 

 ."ربما وِهَم وأخطأ" :نعم أطلق النقاد توثيقه ، أما الوهم فقد سبقه إليه  ابن حبان ؛ فقال ."ثقة ربما وهم" :قال الحافظ بن حجر (3)

فمطلق ؛ "ذكره ابن حبان بال مستند" :؛ فقال"فيمن ُضعِّف بأمر مردود... أو لتأخر عصره"فتعقبه الحافظ نفسه في )الُهَدى( 

     .التوثيق أليق بحاله

 .4/347والتهذيب  .57/433والسير  .335وسؤاالت الحاكم للدارقطنّي  .6/355والثقات .4/554الجرح :)انظر

  .(468اريوُهَدى الس .317والتقريب

وكـذا  ."ثقة" :، وأبو حاتم ؛ وقال "ال بأس به" :؛ وقال )د(، )س( :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (2)

 .والله أعلم ووثقه الذهبي  ؛ وهو االختيار األظهر ؛ .اهـ ."ربما أخطأ" :َمْسَلَمة ، وأبو زكريا األزدّي ؛ وقال ابن حبان

   .(316والتقريب  .4/312والتهذيب  .5/485والكاشف  .6/353والثقات  .4/555الجرح  :)انظر

... روى عنه )د( ، والرازيان ، وابن معين :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق له أوهام وأفراد" :خلص الحافظ بن حجر إلى أنه (4)

صدوق عنده مناكير يرويها عن ُعمر بن إبراهيم " :وقال الساجّي  ."ال بأس به" :وقال مسلمة ."صدوق ثقة" :وقال أبو حاتم
 

مـادّي = أحَمـُد بُن َمنُْصور .[521] مشقّي =  .وِزْبريـق = إبراهيم بن العالء .والرَّ وأبو ُزْرعـة الدِّ

د بن المثنى .وُزْغـَبة = عيسى بن حماد .عبـد الرحمن بن عمرو ِمـن = ُمَحمَّ ـَقةوالزَّ جعفر  = . وَزْنب

د بن َعْمرو بن َبْكر .بن ُحَميد وزيـاد بن  .[527] وزهير بن حرب بن شّداد النسائي .وُزَنـْيج = ُمَحمَّ

بن أْخَزم اوزيـد  .[547وزياد بن يحيى بن زياد الَحّسانّي ] .[525] َدلُّـوَيه :أيوب بن زياد الطُّوسّي 

ادة = الحسن بن حماد بن ُكَسْيب .وَسـَبالن = إبراهيم بن زياد .[526الّطائّي ] وُسَريج بن  .وَسـجَّ

وُروِذّي ] الَجّبار  بن عبد وسعيد .[511وَسـْعُدوَيه = سعيد بن سليمان البّزاز ] .[582يوُنس الَمرُّ

(5)الَكرابيسّي  بن يزيد
وسعيد بن يحيى بن  .[547] بن ُشْعبة الُخراسانّي وسعيد بن منصور  .[512] 

 سعيد546 مكرر545بن يعقوب البغدادّي ] وسعيد .[513] "ربما أخطأ" ؛سعيد بن أبان األُموّي 

وسليمان  .[545] وسليمان بن حرب الواِشِحّي  .[585] وَسَلَمة بن شبيب الِمْسَمِعّي  .الّطاْلقانّي[

هرانّي  .[542بن داود بن حماد الَمْهرّي ] وسليمان بن عبد  .[543] وسليمان بن داود الَعَتِكَي الزَّ

َمشقّي  وسليمان بن عبد .[544] (3)الرحمن بن حماد التَّّمار ابن بنت  :الرحمن بن عيسى التَّميمّي الدِّ

                                                           
= 

فيكون ضعيًفا في فقط ، يمكن توجيه الغمز ؛  "حديث الثوري ، وشعبة"وبناًء على ما تقدم ، واعتماًدا على تقييد الدارقطنّي خطأه في 

      .والله أعلم الثوري وشعبة ، ثقة في غيرهما ؛

 .5/335والمغني  .27وسؤاالت الَبْرقاني له  .378للدارقطنّي  وسؤاالت الحاكم .6/347والثقات  .2/475الجرح  :)انظر

  .(433وُهَدى الساري  .377والتقريب  .2/313والتهذيب  .4/248وإكمال ُمْغلطاي  .253والكاشف  .3/42والميزان

وفي  .اهـ، ووثقه الخطيب ، وذكره ابن حبان في )ثقاته(. عنه )م د(  :وفي )تهذيبه( وتبعه الحافظ ؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

  .فهو األليق .ووثقه الذهبي ."ثقة صدوق" :نسخة  )للجرح(

 .(326والتقريب .4/13والتهذيب .5/425والكاشف .5/547والميزان .6/377والثقات .4/44الجرح :)انظر

د الحضرمي :؛ ونقل قول ابن بلده ُمَطيَّن )د( :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (3)  .اهـ ."ثقة" :ُمَحمَّ

 ؟ !   "صدوق"َفلَِم نزل إلى  ."ثقة ُمْقِرئ  " :ابن الَجَزرّي  وقال

   .(312والتقريب .4/378والتهذيب .8/71وإكمال ُمْغَلطاي .5/254غاية النهاية :)انظر
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وصفوان بن صالح بن  .والصغير = إبراهيم بن موسى بن يزيد .[587] (3)بن ُسهيل النََّخِعّي الكوفّي 

َمشقّي  (2)صفوان الدِّ
د بن يحيى .[585]   = وابن أبي عاصم النَّبيل .والضعـيف = عبد الله بن ُمَحمَّ

ّحاك د بن حفصاعبيد الله  = وابن عائشة .َعمرو بُن الضَّ  .[376وَعّباد بن موسى الُختَّلِّي ] .بن ُمَحمَّ

َياشّي النحوّي ] .[377] والعّباس بن عبد العظيم الَعنَْبرّي  وَعّباُس بُن  .[375وعّباس بن الَفَرج الرِّ

                                                           
= 

وقال  ."إني ألخاف الله في الرواية عنه" :؛ وقال روى عنه )د مد( :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق ُيدلس" :قال ابن حجر (5)

ووصفه الداَرُقْطنّي  .اهـ. "يخطئ ويدلس..." :. وقال ابن حبان في )الثقات("مأمون" :وزاد الحاكم ."ثقة" :الدارقطنّي 

 .( حديث وحيد فقط2274ح :)د .أنه ثقة ُيدلس ، فظاهر أقوالهم ."ثقة" :وقال الذهبّي  .بالتدليس أيًضا ؛ قاله الحافظ

 ."مأمون" :باب ما بين المشرق والمغرب قبلة ؛ وليس فيه 5/371والمسـتدرك .5/341وتاريـخ بغـداد .6/275الثقـات :)انظر

 .(67وطبقات المدلسين  .387والتقريـب  .4/246والتهذيـب .8/385وإكمـال ُمْغَلطاي  .5/271والعـبر للذهبّي 

، وُمَطـّين ؛ وذكـره ابـن حبـان  وأبـو حـاتم ، ، وأبـو زرعـة)د(  :روى عنـه :وقـد جـاء فـي )تهذيبـه( ."مقبول" :قال ابن حجر (3)

وهو االختيار األقرب ؛ وتالميذه هؤالء أئمة نقاد ، معروفون بدقة التحّري ،  ."ثقة" :قول الذهبّي  وُيضاف ، .اهـ .في)الثقات(

 .ولم ُيذكر بجرح ؛ والله أعلم

 .(373والتقريب .4/252والتهذيب .5/451والكاشف .6/256الثقات :)انظر

نقاًل عن أبي ُزْرعة  أما التسوية فنقلها في )تهذيبه( من )المجروحين(،ة ، وكان يدلس تدليس التسوية ؛ ـقـث" :ظـافـال الحـق (2)

 :اـمـرهـ، وغي ، والَغّسانّي  ال َمْسَلمةـوق ."ةـجـح" :ال أبو داودـوق .ه هو ، والرازيانن ، وَبِقّي ـنـروى ع ."الدمشقّي 

وقول الترمذي هذا ، نسبه ُمْغَلطاي إلى أبي علي الطوسّي ،  .اهـ ."د أهل الحديثـنـة عـقـث" :ذّي ـرمـال التــوق ."ةـقـث"

؛ وهو  "الحافظ المحدث الثقة" :وقال الذهبي .فُيحمل على المبالغة ."صدوق" :وقال أبو حاتم ."وأبي عيسى البوغّي 

فعامة من ُذكر على إطالق توثيقه ، فأبو زرعة الدمششي تفرد بوصفه بالتسوية ـ إن ثبت ـ ؛ ثم كيف يجتمع  االختيار األظهر ؛

 التوثيق مع القدح بالعدالة بسبب التسوية ؟ 

ّي 4/431. والجرح2177جامع الترمذي ح :)انظر  .5/54والمجروحين .6/235. والثقات3/553. وسؤاالت اآلُجرِّ

 .(378والتقريب .4/438والتهذيب .8/263ُمْغَلطايوإكمال  .55/471والسير

(5)نزيل بغداد ،الُمفسر
 .= سـليمان بن عبد الرحمن بن عيسى وابن بنت ُشـَرْحبيل .[581] 

ِرْيِفينيُّ اُشـَعْيُب بُن أّيوَب و د صاِعقةو .[كج467] (5)بن ُرَزيـق الصَّ وصالح  .بن عبد الرحيم = ُمَحمَّ

                                                           
= 

ان ـه ، كـتـروايـد ، ال ُيشَتَغل بـيـانـات ، ويقلب األسـوفـوقـع المـرفـن يـمـان مـك" :ن حبانـوقال اب ."العبدّي ، عن قتادة

د اب   .اهـ ."د الحمل عليهـديـارّي شـخـبـل الـيـاعـن إسمـُمَحمَّ

فإنه ضعيف في قتادة ؛  .، وإشارة الحافظ إلى أوهامه وأفراده ؛ فُتقيدان بقيد الساجّي ؛ أي  بروايته عن عمر العبدّي  أما مقولة ابن حبان

  .فالحمل فيها على العبدّي ال على شاذ

  :فيرد عليها أمور ثالثة ؛"كان شديد الحمل عليه"أنه  :أما حكاية ابن حبان عن البخاري  

أنه من أفراد ابن حبان ؛ فلم ينقله غيره من المعنيين  :والثاني .وِع حمل  عليه في كتب البخارّي المعنية المشهورةأنه لم يِرد أيُّ ن :األول

أنه لم يوضح نوع  :والثالث .بنقل نقد البخارّي للرجال ؛ كالترمذّي ، وابن عدّي، والُعَقيلّي ؛ بل لم ُيدخلوا شاًذا في كتبهم

  .يكون الحمل فيه على غيره ال عليه ؛ فيما قيده الساجّي آنًفا الحمل المراد ؛ فعلى فرض ثبوته

صراحة ؛ وهما أعلم   ، فهو مرجوح ؛ وذلك برواية أبي داود عنه ، فهي قرينة توثيق ، وبتوثيق أبي حاتم "صدوق"بأنه  :أما القول

 :بينما قال في )الكاشف( ."أبو حاتم صدوق ، وقد وثقه"فقد قال في )الميزان(: ار األظهر للذهبي ؛ ي. وهو االختبشيخيهما

 ؛ وزاد في "ةـقـث"

 .؛ فهو االختيار األليق به ؛ والله أعلم "الحافظ" :)السير( 

 .57/422والسير  .5/477والكاشف  .4/258، 3/387والميزان  .3/65،  5/282والمجروحين  .5/76الجرح  :)انظر

 .(382والتقريب  .4/355والتهذيب 

. وليسس فـي "وِهم في حديث واحد ، رفعه وهو موقوف ، فذكره بسببه الُعَقْيلي" :وزاد الحافظ ."صدوق" :بقولهتفرد جزرة  (5)

روى  :وسقط قول جزرة من )التهذيب( ؛ وفيـه .بشار عواد( وجودها في نسخته المخطوطة .المطبوع في )ضعفائه( ؛ ونفى )د

وذكـره ابـن  .اهــ ."ثبت"؛ وزاد الحسين بن َفُهم ، وابن قانع:  "ثقة" :ازّي ؛ وقال أحمد ، وابن معين ، وأبو زرعة الر عنه )م د(

ثم إن ثبت وهمه في رفع  .وهو االختيار األظهر ."أحد الثقات" :، وقال أيًضا "ُحجة َخيِّر" :وقال الذهبّي شاهين في )ثقاته( ، 

 حديث ، فهل تنزل رتبته عن الثقة بسببه ؟ !

مــع  53/265وتهـذيب الكمـال  .5/315وتاريــخ بغـداد  .551وثقـات ابن شاهين .6/252والثقـات .4/275الجـرح :)انظر

   .(384والتقريـب .4/253والتهذيـب .5/467والكاشف  .3/381والميزان  .التعلـيق
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

وصفوان بن صالح بن  .والصغير = إبراهيم بن موسى بن يزيد .[587] (3)بن ُسهيل النََّخِعّي الكوفّي 

َمشقّي  (2)صفوان الدِّ
د بن يحيى .[585]   = وابن أبي عاصم النَّبيل .والضعـيف = عبد الله بن ُمَحمَّ

ّحاك د بن حفصاعبيد الله  = وابن عائشة .َعمرو بُن الضَّ  .[376وَعّباد بن موسى الُختَّلِّي ] .بن ُمَحمَّ

َياشّي النحوّي ] .[377] والعّباس بن عبد العظيم الَعنَْبرّي  وَعّباُس بُن  .[375وعّباس بن الَفَرج الرِّ

                                                           
= 

وقال  ."إني ألخاف الله في الرواية عنه" :؛ وقال روى عنه )د مد( :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق ُيدلس" :قال ابن حجر (5)

ووصفه الداَرُقْطنّي  .اهـ. "يخطئ ويدلس..." :. وقال ابن حبان في )الثقات("مأمون" :وزاد الحاكم ."ثقة" :الدارقطنّي 

 .( حديث وحيد فقط2274ح :)د .أنه ثقة ُيدلس ، فظاهر أقوالهم ."ثقة" :وقال الذهبّي  .بالتدليس أيًضا ؛ قاله الحافظ

 ."مأمون" :باب ما بين المشرق والمغرب قبلة ؛ وليس فيه 5/371والمسـتدرك .5/341وتاريـخ بغـداد .6/275الثقـات :)انظر

 .(67وطبقات المدلسين  .387والتقريـب  .4/246والتهذيـب .8/385وإكمـال ُمْغَلطاي  .5/271والعـبر للذهبّي 

، وُمَطـّين ؛ وذكـره ابـن حبـان  وأبـو حـاتم ، ، وأبـو زرعـة)د(  :روى عنـه :وقـد جـاء فـي )تهذيبـه( ."مقبول" :قال ابن حجر (3)

وهو االختيار األقرب ؛ وتالميذه هؤالء أئمة نقاد ، معروفون بدقة التحّري ،  ."ثقة" :قول الذهبّي  وُيضاف ، .اهـ .في)الثقات(

 .ولم ُيذكر بجرح ؛ والله أعلم

 .(373والتقريب .4/252والتهذيب .5/451والكاشف .6/256الثقات :)انظر

نقاًل عن أبي ُزْرعة  أما التسوية فنقلها في )تهذيبه( من )المجروحين(،ة ، وكان يدلس تدليس التسوية ؛ ـقـث" :ظـافـال الحـق (2)

 :اـمـرهـ، وغي ، والَغّسانّي  ال َمْسَلمةـوق ."ةـجـح" :ال أبو داودـوق .ه هو ، والرازيانن ، وَبِقّي ـنـروى ع ."الدمشقّي 

وقول الترمذي هذا ، نسبه ُمْغَلطاي إلى أبي علي الطوسّي ،  .اهـ ."د أهل الحديثـنـة عـقـث" :ذّي ـرمـال التــوق ."ةـقـث"

؛ وهو  "الحافظ المحدث الثقة" :وقال الذهبي .فُيحمل على المبالغة ."صدوق" :وقال أبو حاتم ."وأبي عيسى البوغّي 

فعامة من ُذكر على إطالق توثيقه ، فأبو زرعة الدمششي تفرد بوصفه بالتسوية ـ إن ثبت ـ ؛ ثم كيف يجتمع  االختيار األظهر ؛

 التوثيق مع القدح بالعدالة بسبب التسوية ؟ 

ّي 4/431. والجرح2177جامع الترمذي ح :)انظر  .5/54والمجروحين .6/235. والثقات3/553. وسؤاالت اآلُجرِّ

 .(378والتقريب .4/438والتهذيب .8/263ُمْغَلطايوإكمال  .55/471والسير

(5)نزيل بغداد ،الُمفسر
 .= سـليمان بن عبد الرحمن بن عيسى وابن بنت ُشـَرْحبيل .[581] 

ِرْيِفينيُّ اُشـَعْيُب بُن أّيوَب و د صاِعقةو .[كج467] (5)بن ُرَزيـق الصَّ وصالح  .بن عبد الرحيم = ُمَحمَّ

                                                           
= 

ان ـه ، كـتـروايـد ، ال ُيشَتَغل بـيـانـات ، ويقلب األسـوفـوقـع المـرفـن يـمـان مـك" :ن حبانـوقال اب ."العبدّي ، عن قتادة

د اب   .اهـ ."د الحمل عليهـديـارّي شـخـبـل الـيـاعـن إسمـُمَحمَّ

فإنه ضعيف في قتادة ؛  .، وإشارة الحافظ إلى أوهامه وأفراده ؛ فُتقيدان بقيد الساجّي ؛ أي  بروايته عن عمر العبدّي  أما مقولة ابن حبان

  .فالحمل فيها على العبدّي ال على شاذ

  :فيرد عليها أمور ثالثة ؛"كان شديد الحمل عليه"أنه  :أما حكاية ابن حبان عن البخاري  

أنه من أفراد ابن حبان ؛ فلم ينقله غيره من المعنيين  :والثاني .وِع حمل  عليه في كتب البخارّي المعنية المشهورةأنه لم يِرد أيُّ ن :األول

أنه لم يوضح نوع  :والثالث .بنقل نقد البخارّي للرجال ؛ كالترمذّي ، وابن عدّي، والُعَقيلّي ؛ بل لم ُيدخلوا شاًذا في كتبهم

  .يكون الحمل فيه على غيره ال عليه ؛ فيما قيده الساجّي آنًفا الحمل المراد ؛ فعلى فرض ثبوته

صراحة ؛ وهما أعلم   ، فهو مرجوح ؛ وذلك برواية أبي داود عنه ، فهي قرينة توثيق ، وبتوثيق أبي حاتم "صدوق"بأنه  :أما القول

 :بينما قال في )الكاشف( ."أبو حاتم صدوق ، وقد وثقه"فقد قال في )الميزان(: ار األظهر للذهبي ؛ ي. وهو االختبشيخيهما

 ؛ وزاد في "ةـقـث"

 .؛ فهو االختيار األليق به ؛ والله أعلم "الحافظ" :)السير( 

 .57/422والسير  .5/477والكاشف  .4/258، 3/387والميزان  .3/65،  5/282والمجروحين  .5/76الجرح  :)انظر

 .(382والتقريب  .4/355والتهذيب 

. وليسس فـي "وِهم في حديث واحد ، رفعه وهو موقوف ، فذكره بسببه الُعَقْيلي" :وزاد الحافظ ."صدوق" :بقولهتفرد جزرة  (5)

روى  :وسقط قول جزرة من )التهذيب( ؛ وفيـه .بشار عواد( وجودها في نسخته المخطوطة .المطبوع في )ضعفائه( ؛ ونفى )د

وذكـره ابـن  .اهــ ."ثبت"؛ وزاد الحسين بن َفُهم ، وابن قانع:  "ثقة" :ازّي ؛ وقال أحمد ، وابن معين ، وأبو زرعة الر عنه )م د(

ثم إن ثبت وهمه في رفع  .وهو االختيار األظهر ."أحد الثقات" :، وقال أيًضا "ُحجة َخيِّر" :وقال الذهبّي شاهين في )ثقاته( ، 

 حديث ، فهل تنزل رتبته عن الثقة بسببه ؟ !

مــع  53/265وتهـذيب الكمـال  .5/315وتاريــخ بغـداد  .551وثقـات ابن شاهين .6/252والثقـات .4/275الجـرح :)انظر

   .(384والتقريـب .4/253والتهذيـب .5/467والكاشف  .3/381والميزان  .التعلـيق
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وعبـد الرحمن بن بِْشر بن  .[375] ُدَحْيم :وعبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الدمشقّي 

 د الله بن حكيم األسدّي الحلبّي ـيـالرحمن بن ُعب وعبد .[373النَّْيسابورّي ]الحكم العبدّي 

و ُزْرعة ـن عبد الله أبـرو بـمـوعبـد الرحمن بن ع .[378] (3)ـ اإلمام ابن أخي و ــأخ :رـالكبي

مـال الرحمن بن  وعبـد .[377بصرّي ]ـارك الَعْيشّي البالرحمن ابن الموعبـد .[372ـقّي ]شـدِّ

ـد بـن َساّلم البغـدادّي  (4)[. وعبـد الرحمـن بن مقاتل التُّْسَترّي 375] (2)ُمَحمَّ
وعبـد  .[376] 

                                                           
= 

 .اهــ ."ثقـة" :وقـال َمْسـَلَمة .وذكره ابن حبان فـي )الثقـات( .روى عنه)م د ق( :وجاء في)تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (5)

رينة ـنه قــأن روايـة )م د( عـ :وُيستأنس لذلك؛ ر ـهـار األظـيـتـو االخـهـف .أيًضا "ةـقـث" :قول الَغّسانّي ، والذهبّي  :وُيضاف

 .رح  ـجـوثيق له أيًضا ، وأنه لم ُيذَكر بـت

 .(222. والتقريب8/555. والتهذيب5/854. والكاشف6/475والثقات .8/5الجرح :)انظر

وقال أحمد  ."ال بأس به" :وقال َبقي  ، )د( ، )س( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .واختاره ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

  .اهـ. "سألته وكان يفهم الحديث" :وقال أبو حاتم ."ثقة" :بن إسحاق الوزان

  .فاألقرب توثيقه ."ُمسنِد حلب ، الحافظ المحدث اإلمام" :وقال الذهبّي 

 .(225والتقريب  .8/331والتهذيب  .55/133والسير  .6/263والثقات  .68والعلل ، ح .1/316الجرح  :)انظر

ًة(قال النسائي  (2)  :ـ وقال )د( ، )س( :روى عنه :؛ بينما جاء في )تهذيبه( وهو اختيار ابن حجروبه قال َمْسَلمة ؛  ."ال بأس به" :)َمرَّ

 :قول ُمْغَلطاي :وُيضاف .اهـ .ربما خالف :وقال ابن حبان في )ثقاته( .الدارقطنيووثقه  .شيخ :ـ ، وأبو حاتم ؛ وقال ثقة

 .فاألوجه توثيقه ؛ ال جرح وال تعديل "شيخ" :ولفظ ."صحح ابن القطان حديًثا له عند )س("

والتهـذيب  .6/335وإكمـال ُمْغـَلطاي  .5/843والكاشـف  .585والمشـتمل  .6/262والثقـات  .1/362الجـرح  :)انظـر

 .(245والتقـريب  .8/378

 .اهـ ."مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان .)د( روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .اختيار ابن حجر وهو ."صدوق" :حاتم قال أبو (4)

  .األشبه االختيار وهو؛  "ثقة" :الذهبّي  وقال .ولم ُيذكر بجرح  

 .(215والتقـريب  .8/378والتهـذيب  .5/841والكاشـف  .577والمشـتمل  .6/275والثقـات  .1/353الجـرح  :)انظـر

د بن وريُّ  ُمَحمَّ (5)بن َمْزَيد الَبْيروتّي  والعّباس بن الوليد [.كج465] حاتم الدُّ
وعبد األعلى بن  .[373] 

بن عبد الجبار العّطاُر االِء ـعَ ـُد الَجّباِر بُن الـبـوع.[334] (3)النَّْرِسّي  :اد بن نصر الَبْصِرّي ـمـح

(2) الَبْصِرّي 
رّي ـا الـريـن زكـان بـيـد بن بـميـبـد الحـوع .[لك142/1]  كَّ  .[332] (5)واسطّي السُّ

                                                           
روى  :وجـاء في)تهذيبـه( ."عابـد" :، وزاد الحـافظ واختاره الـذهبّي فـي )الكاشـف( ؛ "صدوق" :، وابن الّطّباع قال أبو حاتم (5)

وكان ثقًة مأموًنـا " :وقال َمْسَلَمة ."صدوق ثقة" :وقال ابن أبي حاتم ."ثقة" :؛ وقال مرة "ليس به بأس" :وقال؛  ، )س( عنه)د(

العجلـّي ، وابـن القطـان،   :ووثقه .ولم ُيغمز .اهـ ."كان من خيار عباد الله من المتقنين في الروايات" :وقال ابن حبان ."فقيًها

 ؛ "ة عابـدثقـ" فالرجـل. ووصفوه بالزهـد والصـالح ؛ "اإلمام الحجة المقرئ الحافظ"والجّيانّي، وقال الذهبّي في)السير(: 

 ."ثقة"على المبالغة ؛ يؤيده جمع ابن أبي حاتم له مع لفظ  "صدوق"وُيحمل لفظ 

وإكمال  .53/475والسير  .5/128والكاشف .517والمشتمل  .6/153والثقات  .8/354والجرح  .345ثقات العجلي  :)انظر

   .(354والتقريـب  .1/525والتهذيـب .5/211وغاية النهاية  .7/335ُمْغَلطاي 

بينما جاء  ."صدوق" :وقال صالح جزرة ، وابن ِخراش .واختيار الحافظوهو أحد َقْوَلّي ابن معين ،  ."ال بأس به" :قال النسائي   (3)

وذكره ابن  ."ثقة" :وقال ابن معين ، وابن قانع ، والدارقطنّي ، وَمْسَلَمة ، والخليلّي  .)خ م د(، وَبقي   :روى عنه :في )التهذيب(

، فُيحمل على قوله "ال بأس به" :أما قول ابن معين وهو اختيار موفق ؛ ."ثقة" :قول الذهبّي  :ويضاف .اهـ)ثقاته(. حبان في 

فال يقوى أمام توثيق من وثقه ، ومن روى عنه ، ومن احتج به ؛  "صدوق" :أما قولهم .؛ وكذا قول النسائّي "ثقة" :اآلخر

ثقة  :لذا قال الخليلي  فتأتلف أقوالهم ؛  ."من الثقات الصادقين" :فيحمل على المبالغة في الصدق ؛ ويؤيده قول السمعاني

 .متفق عليه

نّي ـطـدارقـؤاالت السلمّي للـس و .6/475اتـقـثـوال .8/35رح ـوالج .423،  216ن ـعيـسؤاالت ابن الُجنَيد البن م :رـظـ)ان

 .8/52ب ـذيـهـتـوال .5/855ف ـوالكاش .1/467اب ـواألنس .55/71داد ـغـخ بـاريـوت .5/312اد ـواإلرش .375

 .(225ب ـريـقـتـوال

)م  :روى عنه :وهو أحد قولّي النسائي ؛ وجاء في )التهذيب( ."ال بأس به" :قال ابن حجر .روى عنه )د( :تفرد ابن عساكر بقوله (2)

كان " :وقال ابن حبان ."ثقة" :وقال النسائّي ، والعجلّي  ."شيخ" :وقال مرة ."صالح الحديث" :وأبو حاتم ؛ وقال ،ت س(

    .؛ والله أعلم ثقة في الحديث ، فهو صالح في دينه ."ثقة" :قول الذهبي :وُيضاف .اهـ ."متقنًا

والتهذيـب  .5/853والكاشـف  .58/257وتهذيـب الكمـال  .584والمشتـمل  .6/456والثقـات  .8/23الجـرح  :)انظـر

 .(223والتقريـب  .8/574
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

وعبـد الرحمن بن بِْشر بن  .[375] ُدَحْيم :وعبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الدمشقّي 

 د الله بن حكيم األسدّي الحلبّي ـيـالرحمن بن ُعب وعبد .[373النَّْيسابورّي ]الحكم العبدّي 

و ُزْرعة ـن عبد الله أبـرو بـمـوعبـد الرحمن بن ع .[378] (3)ـ اإلمام ابن أخي و ــأخ :رـالكبي

مـال الرحمن بن  وعبـد .[377بصرّي ]ـارك الَعْيشّي البالرحمن ابن الموعبـد .[372ـقّي ]شـدِّ

ـد بـن َساّلم البغـدادّي  (4)[. وعبـد الرحمـن بن مقاتل التُّْسَترّي 375] (2)ُمَحمَّ
وعبـد  .[376] 

                                                           
= 

 .اهــ ."ثقـة" :وقـال َمْسـَلَمة .وذكره ابن حبان فـي )الثقـات( .روى عنه)م د ق( :وجاء في)تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (5)

رينة ـنه قــأن روايـة )م د( عـ :وُيستأنس لذلك؛ ر ـهـار األظـيـتـو االخـهـف .أيًضا "ةـقـث" :قول الَغّسانّي ، والذهبّي  :وُيضاف

 .رح  ـجـوثيق له أيًضا ، وأنه لم ُيذَكر بـت

 .(222. والتقريب8/555. والتهذيب5/854. والكاشف6/475والثقات .8/5الجرح :)انظر

وقال أحمد  ."ال بأس به" :وقال َبقي  ، )د( ، )س( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .واختاره ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

  .اهـ. "سألته وكان يفهم الحديث" :وقال أبو حاتم ."ثقة" :بن إسحاق الوزان

  .فاألقرب توثيقه ."ُمسنِد حلب ، الحافظ المحدث اإلمام" :وقال الذهبّي 

 .(225والتقريب  .8/331والتهذيب  .55/133والسير  .6/263والثقات  .68والعلل ، ح .1/316الجرح  :)انظر

ًة(قال النسائي  (2)  :ـ وقال )د( ، )س( :روى عنه :؛ بينما جاء في )تهذيبه( وهو اختيار ابن حجروبه قال َمْسَلمة ؛  ."ال بأس به" :)َمرَّ

 :قول ُمْغَلطاي :وُيضاف .اهـ .ربما خالف :وقال ابن حبان في )ثقاته( .الدارقطنيووثقه  .شيخ :ـ ، وأبو حاتم ؛ وقال ثقة

 .فاألوجه توثيقه ؛ ال جرح وال تعديل "شيخ" :ولفظ ."صحح ابن القطان حديًثا له عند )س("

والتهـذيب  .6/335وإكمـال ُمْغـَلطاي  .5/843والكاشـف  .585والمشـتمل  .6/262والثقـات  .1/362الجـرح  :)انظـر

 .(245والتقـريب  .8/378

 .اهـ ."مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان .)د( روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .اختيار ابن حجر وهو ."صدوق" :حاتم قال أبو (4)

  .األشبه االختيار وهو؛  "ثقة" :الذهبّي  وقال .ولم ُيذكر بجرح  

 .(215والتقـريب  .8/378والتهـذيب  .5/841والكاشـف  .577والمشـتمل  .6/275والثقـات  .1/353الجـرح  :)انظـر

د بن وريُّ  ُمَحمَّ (5)بن َمْزَيد الَبْيروتّي  والعّباس بن الوليد [.كج465] حاتم الدُّ
وعبد األعلى بن  .[373] 

بن عبد الجبار العّطاُر االِء ـعَ ـُد الَجّباِر بُن الـبـوع.[334] (3)النَّْرِسّي  :اد بن نصر الَبْصِرّي ـمـح

(2) الَبْصِرّي 
رّي ـا الـريـن زكـان بـيـد بن بـميـبـد الحـوع .[لك142/1]  كَّ  .[332] (5)واسطّي السُّ

                                                           
روى  :وجـاء في)تهذيبـه( ."عابـد" :، وزاد الحـافظ واختاره الـذهبّي فـي )الكاشـف( ؛ "صدوق" :، وابن الّطّباع قال أبو حاتم (5)

وكان ثقًة مأموًنـا " :وقال َمْسَلَمة ."صدوق ثقة" :وقال ابن أبي حاتم ."ثقة" :؛ وقال مرة "ليس به بأس" :وقال؛  ، )س( عنه)د(

العجلـّي ، وابـن القطـان،   :ووثقه .ولم ُيغمز .اهـ ."كان من خيار عباد الله من المتقنين في الروايات" :وقال ابن حبان ."فقيًها

 ؛ "ة عابـدثقـ" فالرجـل. ووصفوه بالزهـد والصـالح ؛ "اإلمام الحجة المقرئ الحافظ"والجّيانّي، وقال الذهبّي في)السير(: 

 ."ثقة"على المبالغة ؛ يؤيده جمع ابن أبي حاتم له مع لفظ  "صدوق"وُيحمل لفظ 

وإكمال  .53/475والسير  .5/128والكاشف .517والمشتمل  .6/153والثقات  .8/354والجرح  .345ثقات العجلي  :)انظر

   .(354والتقريـب  .1/525والتهذيـب .5/211وغاية النهاية  .7/335ُمْغَلطاي 

بينما جاء  ."صدوق" :وقال صالح جزرة ، وابن ِخراش .واختيار الحافظوهو أحد َقْوَلّي ابن معين ،  ."ال بأس به" :قال النسائي   (3)

وذكره ابن  ."ثقة" :وقال ابن معين ، وابن قانع ، والدارقطنّي ، وَمْسَلَمة ، والخليلّي  .)خ م د(، وَبقي   :روى عنه :في )التهذيب(

، فُيحمل على قوله "ال بأس به" :أما قول ابن معين وهو اختيار موفق ؛ ."ثقة" :قول الذهبّي  :ويضاف .اهـ)ثقاته(. حبان في 

فال يقوى أمام توثيق من وثقه ، ومن روى عنه ، ومن احتج به ؛  "صدوق" :أما قولهم .؛ وكذا قول النسائّي "ثقة" :اآلخر

ثقة  :لذا قال الخليلي  فتأتلف أقوالهم ؛  ."من الثقات الصادقين" :فيحمل على المبالغة في الصدق ؛ ويؤيده قول السمعاني

 .متفق عليه

نّي ـطـدارقـؤاالت السلمّي للـس و .6/475اتـقـثـوال .8/35رح ـوالج .423،  216ن ـعيـسؤاالت ابن الُجنَيد البن م :رـظـ)ان

 .8/52ب ـذيـهـتـوال .5/855ف ـوالكاش .1/467اب ـواألنس .55/71داد ـغـخ بـاريـوت .5/312اد ـواإلرش .375

 .(225ب ـريـقـتـوال

)م  :روى عنه :وهو أحد قولّي النسائي ؛ وجاء في )التهذيب( ."ال بأس به" :قال ابن حجر .روى عنه )د( :تفرد ابن عساكر بقوله (2)

كان " :وقال ابن حبان ."ثقة" :وقال النسائّي ، والعجلّي  ."شيخ" :وقال مرة ."صالح الحديث" :وأبو حاتم ؛ وقال ،ت س(

    .؛ والله أعلم ثقة في الحديث ، فهو صالح في دينه ."ثقة" :قول الذهبي :وُيضاف .اهـ ."متقنًا

والتهذيـب  .5/853والكاشـف  .58/257وتهذيـب الكمـال  .584والمشتـمل  .6/456والثقـات  .8/23الجـرح  :)انظـر

 .(223والتقريـب  .8/574
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َبْيدّي الكوفّي  .[567نزيل بغداد ] ،بن جعفر بن يحيى الَبْرَمكِّي البصرّي ا  :وعبد الله بن سالم الزُّ

(3)المفلوج
وعبد الله بن  .[565] بن سعيد بن ُحصين األشـج الكِنْدّي الكوفّي اوعبدالله  .[555] 

ّباح الهاشمي البصرّي  (2)وعبد الله بن عامر بن ُزرارة الحضرمّي الكوفّي  .[551] الصَّ
 وعبد .[561] 

د  .[568اإلمام ] ،الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل بن َبْهرام الّداِرمّي  وعبد الله بن عمر ابن ُمَحمَّ

                                                           
= 

مشقيُّ في )تـروى عنه أبو ُزْرَعة ال :حجر الوليد ه على ـيـمل فـنكر ، فالحـر المـا الخبـأم .اهـ .ةـقـان ثـك :الـه( ، وقـخـاريـدِّ

 .ه ُيدلِّس ويسّوي ، خاصة حديث األوزاعّي ـإنـ؛ ف

  .(524وطبقات المدلسين .4/17واللسان .3/815والميزان .335وسؤاالت اآلُجّرّي  .1/242)انظر: الجرح

وجاء في  ."صدوق يخطئ" :وقال الحافظ؛ "كثير الخطأ ومحله الصدق"وقال أبو حاتم:  ."صدوق" زرعة: قال أبو (5)

 :وقال الحاكم ."مستقيم الحديث"وقال ابن حبان:  ."ثقة" :قال النسائّي  .، والرازيان )د كن ق( :روى عنه :)التهذيب(

. أما تخطئته ، فمعارضة بقول ابن حبان ؛ فإنه حكم سبر "ثقة" :: قول الخليلّي، والذهبّي وُيضاف .اهـ ."محدث كبير"

له ووثقه ؛ وأما الصدق فُمتجه إلى العدالة  .واستقراء    .فاالختيار األوجه التوثيق ؛ومقاَبلة بإطالق تعديل من عدَّ

 .1/585والتهــذيب  .5/143والكاشــف  .513والمشــتمل  .3/746واإلرشــاد  .6/218والثقــات  .1/36الجـرح  :)انظر

  .(356والتقـريب 

فة، فقد تفرد بها سيَّما أنه لم ُيذَكر بجرح؛ أما المخالبل مطلق التوثيق هو ظاهر أقوال النقاد ،  ."ثقة ربما خالف" :قال ابن حجر (3)

ة ؛ ـفـالـخـأ والمـطـة الخـلـة ُتنبئ عن قـغـو صيـهـراده ، فـه من أفـضالً عن أنـهو فـف ."أـطـا أخـربم" :الـقـابن حبان؛ ف

ٍ  ؛ والله أعلمـيكـف   .ون يسيًرا غير قادح 

والتهـذيب  .5/118والكاشـف  .3/438والميـزان  .316، 6/317والثقـات  .3373، ح4/542مسـند أبي يعلـى  :ظر)ان

   .(274والتقـريب  .1/336

وقال ابن حبـان فـي  .)م د ق( ، وَبِقي  بن َمْخَلد :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .؛ وهو اختيار ابن حجر "صدوق" :قال أبو حاتم (2)

 .وهو االختيار األوجه ."ثقة" :قول أبي يعلى ، والذهبي :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح .اهـ ."مستقيم الحديث" :)الثقات(

 .1/375والتهــذيب  .5/184والكاشـف  .6/211والثقــات  .1/532والجـرح  .7237، ح52/255مسـند أبــي يعَلـى  :)انظـر

 .(275والتقريب 

ُروِجّي ] ؤاسّي السَّ ف الرُّ ر ابن ُحسام البصرّي  .[331الرحيم بن ُمَطرِّ  (5)وعبـدالسالم بن ُمَطهِّ

 (2)بن يوُسف الَبّكائّي  دالعزيز بن يحيىوعب .[354] (3)د العزيـز بن الخطـاب الكوفّي وعب .[358]

وعبـد الله بن  .[337] الِمصـرّي  وعبـد الغـني بن أبي عقيل ِرفاعـة بن عبد الملك .[352]

ِه بُن األَْصَبغ ]. [571ة ]بِْدَعـ :إسـحاق الجوهـري البصـرّي  = َعبـُدالملـِك بُن  كجأ157وَعبـُد اللَّ

(5)سعيد الُقُهْستانّي  بن الَجـّراح بند الله وعب.[كجب 157 (4)األَْصَبِغ الَبْعَلَبِكّي 
وعبـد الله  .[566] 

                                                           
 .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .)خ د( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .؛ واختاره ابن حجر "صدوق" :تفـرد أبو حاتم بقوله (5)

 .؛ والله أعلم وهو األظهر؛  "ثقة" :وقول الدارقطنّي ، والذهبّي  ."كان ضابًطا ، رأيت ابن معين عنده" :: قول أبي داودوُيضاف

ّي  :)انظر  .57/428والسير  .5/812والكاشـف  .342. وسؤاالت الحاكم 46. وسؤاالت الَبْرقـانّي 3/525سؤاالت اآلُجـرِّ

   .(211والتقـريب  .8/231والتهـذيب 

 .ووثقه عمرو بن علّي ]الفاّلس[ .الرازّيان :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .واختاره ابن حجر ."صدوق" :تفـرد أبو حاتم بقوله (3)

ّي  ."ثقة صدوق" :: قول يعقوب بن شيبةوفاَته .اهـ  :قلت ألبي داود ُيحدِّث عن عبد العزيز بن خطاب ؟ فقال" :وقـول اآلُجرِّ

  .والله أعلم وهو االختيار األظهر ؛؛  "ثقة" :قول الذهبّي  ويضاف ."ما ناله ؟ !

ّي  :)انظـر  .57/431والسـير  .5/811والكاشـف  .56/538وتهـذيب الكمال  .1/265والجـرح  .5/514سؤاالت اآلُجـرِّ

   .(218والتقـريب  .8/221والتهـذيب 

 ."ثقـة" :وقـالبقي  ابن َمْخَلـد ، و)د(  :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ."ربما وِهم" :. وزاد ابن حجر"صدوق" :قال أبو حاتم (2)

 وذكـره الُعَقْيلـّي فـي .وبـاألخير قـال ابـن عـدّي  .اهــ ."ال بـأس بروايتـه" :وقال ابـن الحـذاء .وذكره ابن حبان في )الثقات(

ال ")إكرام ذي الشيبة( ؛ بأنـه  :وتعقبه البخاري في حديث ."ذكره ابن الجارود في كتاب الضعفاء" :وقال ُمْغَلطاي .)الضعفاء(

ل الذ ."ُيتابع عليه و ـوهـ ."ةـقــث" :ه فـي )الكاشـف( لفـظـيـلـق عـلـوأط .ادهـنـر في إسـهبي تبعته ضعف راو  آخلكن حمَّ

 يد الحمل فيه على غيره ؟ !ـث وحـديـرده في حـفـه تـنـط مـل َيحـثم ه .األشبه

ّي ـس :رـظـ)ان  .1/5527والكامــل  .6/257والثقـات   .2/37فاء الُعَقْيلـّي ـوضعـ .1/477والجــرح  .3/385ؤاالت اآلُجـرِّ

والتهــذيب  .6/375اي ـطـــال ُمْغلَ ـوإكمــ .5/815ف ـاشــكـوال .3/826زان ـيـــوالم .56/351ال ـمـــب الكـهـذيــوت

  .(215والتقريب  .8/283

ي  ، عن أبي  ....(، عن عبد الله ، عن الوليد ، عن غير األوزاعي  414روى في )الزهد ، ح .ليس من رجال )التقريب( (4) وروى اآلُجر 

وزاد ابن  ."عن الوليد بن مسلم بخبر منكر" :قال الذهبّي  ....:داود ، عن عبد الملك ، عن الوليد بن مسلم ، عن األوزاعي
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

َبْيدّي الكوفّي  .[567نزيل بغداد ] ،بن جعفر بن يحيى الَبْرَمكِّي البصرّي ا  :وعبد الله بن سالم الزُّ

(3)المفلوج
وعبد الله بن  .[565] بن سعيد بن ُحصين األشـج الكِنْدّي الكوفّي اوعبدالله  .[555] 

ّباح الهاشمي البصرّي  (2)وعبد الله بن عامر بن ُزرارة الحضرمّي الكوفّي  .[551] الصَّ
 وعبد .[561] 

د  .[568اإلمام ] ،الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل بن َبْهرام الّداِرمّي  وعبد الله بن عمر ابن ُمَحمَّ

                                                           
= 

مشقيُّ في )تـروى عنه أبو ُزْرَعة ال :حجر الوليد ه على ـيـمل فـنكر ، فالحـر المـا الخبـأم .اهـ .ةـقـان ثـك :الـه( ، وقـخـاريـدِّ

 .ه ُيدلِّس ويسّوي ، خاصة حديث األوزاعّي ـإنـ؛ ف

  .(524وطبقات المدلسين .4/17واللسان .3/815والميزان .335وسؤاالت اآلُجّرّي  .1/242)انظر: الجرح

وجاء في  ."صدوق يخطئ" :وقال الحافظ؛ "كثير الخطأ ومحله الصدق"وقال أبو حاتم:  ."صدوق" زرعة: قال أبو (5)

 :وقال الحاكم ."مستقيم الحديث"وقال ابن حبان:  ."ثقة" :قال النسائّي  .، والرازيان )د كن ق( :روى عنه :)التهذيب(

. أما تخطئته ، فمعارضة بقول ابن حبان ؛ فإنه حكم سبر "ثقة" :: قول الخليلّي، والذهبّي وُيضاف .اهـ ."محدث كبير"

له ووثقه ؛ وأما الصدق فُمتجه إلى العدالة  .واستقراء    .فاالختيار األوجه التوثيق ؛ومقاَبلة بإطالق تعديل من عدَّ

 .1/585والتهــذيب  .5/143والكاشــف  .513والمشــتمل  .3/746واإلرشــاد  .6/218والثقــات  .1/36الجـرح  :)انظر

  .(356والتقـريب 

فة، فقد تفرد بها سيَّما أنه لم ُيذَكر بجرح؛ أما المخالبل مطلق التوثيق هو ظاهر أقوال النقاد ،  ."ثقة ربما خالف" :قال ابن حجر (3)

ة ؛ ـفـالـخـأ والمـطـة الخـلـة ُتنبئ عن قـغـو صيـهـراده ، فـه من أفـضالً عن أنـهو فـف ."أـطـا أخـربم" :الـقـابن حبان؛ ف

ٍ  ؛ والله أعلمـيكـف   .ون يسيًرا غير قادح 

والتهـذيب  .5/118والكاشـف  .3/438والميـزان  .316، 6/317والثقـات  .3373، ح4/542مسـند أبي يعلـى  :ظر)ان

   .(274والتقـريب  .1/336

وقال ابن حبـان فـي  .)م د ق( ، وَبِقي  بن َمْخَلد :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .؛ وهو اختيار ابن حجر "صدوق" :قال أبو حاتم (2)

 .وهو االختيار األوجه ."ثقة" :قول أبي يعلى ، والذهبي :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح .اهـ ."مستقيم الحديث" :)الثقات(

 .1/375والتهــذيب  .5/184والكاشـف  .6/211والثقــات  .1/532والجـرح  .7237، ح52/255مسـند أبــي يعَلـى  :)انظـر

 .(275والتقريب 

ُروِجّي ] ؤاسّي السَّ ف الرُّ ر ابن ُحسام البصرّي  .[331الرحيم بن ُمَطرِّ  (5)وعبـدالسالم بن ُمَطهِّ

 (2)بن يوُسف الَبّكائّي  دالعزيز بن يحيىوعب .[354] (3)د العزيـز بن الخطـاب الكوفّي وعب .[358]

وعبـد الله بن  .[337] الِمصـرّي  وعبـد الغـني بن أبي عقيل ِرفاعـة بن عبد الملك .[352]

ِه بُن األَْصَبغ ]. [571ة ]بِْدَعـ :إسـحاق الجوهـري البصـرّي  = َعبـُدالملـِك بُن  كجأ157وَعبـُد اللَّ

(5)سعيد الُقُهْستانّي  بن الَجـّراح بند الله وعب.[كجب 157 (4)األَْصَبِغ الَبْعَلَبِكّي 
وعبـد الله  .[566] 

                                                           
 .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .)خ د( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .؛ واختاره ابن حجر "صدوق" :تفـرد أبو حاتم بقوله (5)

 .؛ والله أعلم وهو األظهر؛  "ثقة" :وقول الدارقطنّي ، والذهبّي  ."كان ضابًطا ، رأيت ابن معين عنده" :: قول أبي داودوُيضاف

ّي  :)انظر  .57/428والسير  .5/812والكاشـف  .342. وسؤاالت الحاكم 46. وسؤاالت الَبْرقـانّي 3/525سؤاالت اآلُجـرِّ

   .(211والتقـريب  .8/231والتهـذيب 

 .ووثقه عمرو بن علّي ]الفاّلس[ .الرازّيان :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .واختاره ابن حجر ."صدوق" :تفـرد أبو حاتم بقوله (3)

ّي  ."ثقة صدوق" :: قول يعقوب بن شيبةوفاَته .اهـ  :قلت ألبي داود ُيحدِّث عن عبد العزيز بن خطاب ؟ فقال" :وقـول اآلُجرِّ

  .والله أعلم وهو االختيار األظهر ؛؛  "ثقة" :قول الذهبّي  ويضاف ."ما ناله ؟ !

ّي  :)انظـر  .57/431والسـير  .5/811والكاشـف  .56/538وتهـذيب الكمال  .1/265والجـرح  .5/514سؤاالت اآلُجـرِّ

   .(218والتقـريب  .8/221والتهـذيب 

 ."ثقـة" :وقـالبقي  ابن َمْخَلـد ، و)د(  :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ."ربما وِهم" :. وزاد ابن حجر"صدوق" :قال أبو حاتم (2)

 وذكـره الُعَقْيلـّي فـي .وبـاألخير قـال ابـن عـدّي  .اهــ ."ال بـأس بروايتـه" :وقال ابـن الحـذاء .وذكره ابن حبان في )الثقات(

ال ")إكرام ذي الشيبة( ؛ بأنـه  :وتعقبه البخاري في حديث ."ذكره ابن الجارود في كتاب الضعفاء" :وقال ُمْغَلطاي .)الضعفاء(

ل الذ ."ُيتابع عليه و ـوهـ ."ةـقــث" :ه فـي )الكاشـف( لفـظـيـلـق عـلـوأط .ادهـنـر في إسـهبي تبعته ضعف راو  آخلكن حمَّ

 يد الحمل فيه على غيره ؟ !ـث وحـديـرده في حـفـه تـنـط مـل َيحـثم ه .األشبه

ّي ـس :رـظـ)ان  .1/5527والكامــل  .6/257والثقـات   .2/37فاء الُعَقْيلـّي ـوضعـ .1/477والجــرح  .3/385ؤاالت اآلُجـرِّ

والتهــذيب  .6/375اي ـطـــال ُمْغلَ ـوإكمــ .5/815ف ـاشــكـوال .3/826زان ـيـــوالم .56/351ال ـمـــب الكـهـذيــوت

  .(215والتقريب  .8/283

ي  ، عن أبي  ....(، عن عبد الله ، عن الوليد ، عن غير األوزاعي  414روى في )الزهد ، ح .ليس من رجال )التقريب( (4) وروى اآلُجر 

وزاد ابن  ."عن الوليد بن مسلم بخبر منكر" :قال الذهبّي  ....:داود ، عن عبد الملك ، عن الوليد بن مسلم ، عن األوزاعي
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ِه بُن األَْصـَبغ وعبد  .[357] وعبد الملك بن شعيب بن الليث الَفْهِمّي الِمصرّي  .األَْصَبِغ = َعبُد اللَّ

 .[355وعبد الوهاب بن ـ عبد ـ الحكم الوّراق البغدادّي ] .[338] (5)الواحد بن ِغَياث البصرّي 

مشقّي  (3)وعبد الوهاب بن عبد الرحيم األشجعي الَجْوَبـرّي الدِّ
وعبد الوهاب ابن َنْجَدة  .[335] 

يِصّي  .[337] الَحْوطّي  ّفار  .[335] (2)وَعْبدة بن سليمان الَمروزّي الِمصِّ وَعْبَدُة ابن عبد الله الصَّ

ْهرّي  .وَعّبود = أحمد بن عبد الواحد .[336الُخزاعّي ] وعبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزُّ

رَ  .[555البغدادّي] ِه بُن َسِعْيِد بن َيْحَيى الَيْشُكِريُّ السَّ وعبيد الله بن عمر  .[كج135] ْخِسيُّ وُعَبْيُد اللَّ

د بن حـيـبـوع .[557] رّي ـواريـقَ ـال َمْيسرةابن   .[377ابن عائشة ] :ص العيشيـفـد الله بن ُمَحمَّ

 الَخّياط الُخْلَقانّي  ان بن صالح بن سعيدـثمـوع .[556اذ الَعنَْبرّي ]ـعـوعبيد الله بن معاذ ابن م

                                                           
 .روى عنه )د( ، وَبِقي   :وجاء في )التهذيب( ."صاحب حديث" :؛ وزاد الذهبي واختاره ابن حجر ."صدوق" :قال أبو زرعة (5)

  .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة" :وقال الخطيب ."ال بأس به" :وقال صالح جزرة

د بن األخضر، في )مشيخة البغوّي( ونقل  فاألليق بحاله التوثيقولم ُيذكر بجرح  ؛  ."كان ثقة" :ُمْغَلطاي قول حافظ العراق أبي ُمَحمَّ

  .والله أعلم ؛

والتهـذيب  .6/281ُمْغـَلطاي  وإكمـال .5/872والكاشـف  .55/1وتاريـخ بغـداد  .6/438والثقـات  .8/32الجـرح  :)انظر

   .(287والتقـريب  .8/426

  .ووثقة الذهبي .وذكره ابن حبان في )ثقاته( .)د( :روى عنه ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

   .(286والتقريب .8/445والتهذيب .5/874والكاشف .6/455الثقات :)انظر

وقال  .الّداَرُقْطنّي  ووثقه .، وأبو حاتم روى عنه )د( :ه(ـبـذيـهـفي )تاء ـوج ؛ ظـافـاره الحـتـواخ ."صدوق" :اتمـو حـال أبـق (2)

 ."ُوثِّق" :وقال الذهبّي  .واألخير ، حكُم سبر  واستقراء .اهـ ."مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان ."أحاديثه معروفة" :البخاري

  .فتوثيقه أظهر

َلمـّي  .6/427والثقـات  .8/65الجـرح  :)انظر  .6/265وإكمـال ُمْغـَلطاي  .5/877. والكاشـف 388وسؤاالت السُّ

 .(285والتقـريب  .8/415والتهـذيب 

(5)بن أبان الُجعفّي 
 :وعبـد الله بن عمرو بن أبي الحجاج َمْيَسرة الِمنَْقرّي  .[563] (3)ُمْشُكداَنة :

د ابن إبراهيم بن أبي شيبة الكوفّي ] .[562] "ُرمي بالَقَدر" ؛الُمقَعد  .[574وعبـد الله بن ُمَحمَّ

د بن إسحاق األْذَرمّي الَمْوِصلّي  ـد بن أسماء بن  .[578] وعبد الله بن ُمَحمَّ وعبـد الله بن ُمَحمَّ

د بن أبي األسود ُحميد البصرّي ] .[575] َبعّي البصرّي عبيد الضُّ  وعبد  .[573وعبد الله ابن ُمَحمَّ

د َبْيدّي بن سالم ا الله ابن ُمَحمَّ د بن عبد الرحمن ابن = عبد الله بن سالم الزُّ . وعبد الله بن ُمَحمَّ

ْهرّي البصرّي  د ابن علّي بن ُنَفيل النَُّفْيلي الَحّرانّي  .[577] (2)الِمْسَور الزُّ  .[572] وعبد الله بن ُمَحمَّ

ّي اوعبد الله  د بن عمرو بن الَجّراح الَغزِّ د بن يحيى  ./أ[564] بن ُمَحمَّ وعبد الله بن ُمَحمَّ

عبد الله و .[577وعبـد الله بن َمْسَلَمة بن َقْعنَب الَقْعنَبّي البصرّي ] .[576الضعيف ] :الطََّرُسوسّي 

. [567معاوية الُجَمحّي البصرّي ] وعبد الله بن .[557بن ُمطيع بن راشد النَّْيسابورّي البغدادّي ]

وَعبُد الملِك بُن  ./ب[564] (4)ليس من شيوخه ؛نزيل مصر ،وعبد الله بن يوسف الدمشقّي التِّنِِّسّي 

                                                           
وذكره ابن حبان في  .، والرازيان )م د( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ."فيه تشيع" :وزاد ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

وقال الذهبي في  ."ثقة" :عن أحمد ، الُعَقيليوعن  ."وذكره ابن خلفون في )الثقات( .وروى عنه َبِقي   .اهـ .)الثقات(

  .أما تشيعه فلم يضره ؛ فقد روى عنه أئمة ؛ وهو األليق بحاله ؛ "ثقة" :بينما اختياره األخير ."صدوق" :)الميزان(

 .55/511والسير .5/176والكاشف  .3/488والميزان .6/216والثقات .1/555والجرح .3/365ضعفاء الُعَقيلي :)انظر

   .(254والتقريب .1/223والتهذيب .6/65وإكمال ُمغَلطاي

 .حبة المسك ، أو وعاؤه ؛ لقبَّه به الفضل بن ُدَكْين ، لتلبُّسه وتطيبه :لقب فارسّي ، معناه (3)

   .("َشْكَدنَ " :؛ مادة 5/311وتـاج العروس .3/86األنسـاب للسمعاني  :)انظر

وزاد ه النسائي ، ووثق .( ، وأبو حاتم4)م  :روى عنه :بينما جاء في )التهذيب( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :أبو حاتم قال (2)

 .والله أعلم فاألظهر توثيقه ؛ .ثم لم ُيذكر بجرح .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."قليل الخطأ": الدارقطنّي 

والتقـريب  .8/55. والتهـذيب 6/577وإكمـال ُمْغـَلطاي  .587والمشـتمل  .6/283والثقـات  .1/582الجـرح  :)انظـر

235). 

  ./ب[ ، مع تعليق المحقق564الحاشية على تسمية شيوخ أبي داود للغّسانّي ] :انظر (4)
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

ِه بُن األَْصـَبغ وعبد  .[357] وعبد الملك بن شعيب بن الليث الَفْهِمّي الِمصرّي  .األَْصَبِغ = َعبُد اللَّ

 .[355وعبد الوهاب بن ـ عبد ـ الحكم الوّراق البغدادّي ] .[338] (5)الواحد بن ِغَياث البصرّي 

مشقّي  (3)وعبد الوهاب بن عبد الرحيم األشجعي الَجْوَبـرّي الدِّ
وعبد الوهاب ابن َنْجَدة  .[335] 

يِصّي  .[337] الَحْوطّي  ّفار  .[335] (2)وَعْبدة بن سليمان الَمروزّي الِمصِّ وَعْبَدُة ابن عبد الله الصَّ

ْهرّي  .وَعّبود = أحمد بن عبد الواحد .[336الُخزاعّي ] وعبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزُّ

رَ  .[555البغدادّي] ِه بُن َسِعْيِد بن َيْحَيى الَيْشُكِريُّ السَّ وعبيد الله بن عمر  .[كج135] ْخِسيُّ وُعَبْيُد اللَّ

د بن حـيـبـوع .[557] رّي ـواريـقَ ـال َمْيسرةابن   .[377ابن عائشة ] :ص العيشيـفـد الله بن ُمَحمَّ

 الَخّياط الُخْلَقانّي  ان بن صالح بن سعيدـثمـوع .[556اذ الَعنَْبرّي ]ـعـوعبيد الله بن معاذ ابن م

                                                           
 .روى عنه )د( ، وَبِقي   :وجاء في )التهذيب( ."صاحب حديث" :؛ وزاد الذهبي واختاره ابن حجر ."صدوق" :قال أبو زرعة (5)

  .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة" :وقال الخطيب ."ال بأس به" :وقال صالح جزرة

د بن األخضر، في )مشيخة البغوّي( ونقل  فاألليق بحاله التوثيقولم ُيذكر بجرح  ؛  ."كان ثقة" :ُمْغَلطاي قول حافظ العراق أبي ُمَحمَّ

  .والله أعلم ؛

والتهـذيب  .6/281ُمْغـَلطاي  وإكمـال .5/872والكاشـف  .55/1وتاريـخ بغـداد  .6/438والثقـات  .8/32الجـرح  :)انظر

   .(287والتقـريب  .8/426

  .ووثقة الذهبي .وذكره ابن حبان في )ثقاته( .)د( :روى عنه ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

   .(286والتقريب .8/445والتهذيب .5/874والكاشف .6/455الثقات :)انظر

وقال  .الّداَرُقْطنّي  ووثقه .، وأبو حاتم روى عنه )د( :ه(ـبـذيـهـفي )تاء ـوج ؛ ظـافـاره الحـتـواخ ."صدوق" :اتمـو حـال أبـق (2)

 ."ُوثِّق" :وقال الذهبّي  .واألخير ، حكُم سبر  واستقراء .اهـ ."مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان ."أحاديثه معروفة" :البخاري

  .فتوثيقه أظهر

َلمـّي  .6/427والثقـات  .8/65الجـرح  :)انظر  .6/265وإكمـال ُمْغـَلطاي  .5/877. والكاشـف 388وسؤاالت السُّ

 .(285والتقـريب  .8/415والتهـذيب 

(5)بن أبان الُجعفّي 
 :وعبـد الله بن عمرو بن أبي الحجاج َمْيَسرة الِمنَْقرّي  .[563] (3)ُمْشُكداَنة :

د ابن إبراهيم بن أبي شيبة الكوفّي ] .[562] "ُرمي بالَقَدر" ؛الُمقَعد  .[574وعبـد الله بن ُمَحمَّ

د بن إسحاق األْذَرمّي الَمْوِصلّي  ـد بن أسماء بن  .[578] وعبد الله بن ُمَحمَّ وعبـد الله بن ُمَحمَّ

د بن أبي األسود ُحميد البصرّي ] .[575] َبعّي البصرّي عبيد الضُّ  وعبد  .[573وعبد الله ابن ُمَحمَّ

د َبْيدّي بن سالم ا الله ابن ُمَحمَّ د بن عبد الرحمن ابن = عبد الله بن سالم الزُّ . وعبد الله بن ُمَحمَّ

ْهرّي البصرّي  د ابن علّي بن ُنَفيل النَُّفْيلي الَحّرانّي  .[577] (2)الِمْسَور الزُّ  .[572] وعبد الله بن ُمَحمَّ

ّي اوعبد الله  د بن عمرو بن الَجّراح الَغزِّ د بن يحيى  ./أ[564] بن ُمَحمَّ وعبد الله بن ُمَحمَّ

عبد الله و .[577وعبـد الله بن َمْسَلَمة بن َقْعنَب الَقْعنَبّي البصرّي ] .[576الضعيف ] :الطََّرُسوسّي 

. [567معاوية الُجَمحّي البصرّي ] وعبد الله بن .[557بن ُمطيع بن راشد النَّْيسابورّي البغدادّي ]

وَعبُد الملِك بُن  ./ب[564] (4)ليس من شيوخه ؛نزيل مصر ،وعبد الله بن يوسف الدمشقّي التِّنِِّسّي 

                                                           
وذكره ابن حبان في  .، والرازيان )م د( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ."فيه تشيع" :وزاد ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

وقال الذهبي في  ."ثقة" :عن أحمد ، الُعَقيليوعن  ."وذكره ابن خلفون في )الثقات( .وروى عنه َبِقي   .اهـ .)الثقات(

  .أما تشيعه فلم يضره ؛ فقد روى عنه أئمة ؛ وهو األليق بحاله ؛ "ثقة" :بينما اختياره األخير ."صدوق" :)الميزان(

 .55/511والسير .5/176والكاشف  .3/488والميزان .6/216والثقات .1/555والجرح .3/365ضعفاء الُعَقيلي :)انظر

   .(254والتقريب .1/223والتهذيب .6/65وإكمال ُمغَلطاي

 .حبة المسك ، أو وعاؤه ؛ لقبَّه به الفضل بن ُدَكْين ، لتلبُّسه وتطيبه :لقب فارسّي ، معناه (3)

   .("َشْكَدنَ " :؛ مادة 5/311وتـاج العروس .3/86األنسـاب للسمعاني  :)انظر

وزاد ه النسائي ، ووثق .( ، وأبو حاتم4)م  :روى عنه :بينما جاء في )التهذيب( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :أبو حاتم قال (2)

 .والله أعلم فاألظهر توثيقه ؛ .ثم لم ُيذكر بجرح .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."قليل الخطأ": الدارقطنّي 

والتقـريب  .8/55. والتهـذيب 6/577وإكمـال ُمْغـَلطاي  .587والمشـتمل  .6/283والثقـات  .1/582الجـرح  :)انظـر

235). 

  ./ب[ ، مع تعليق المحقق564الحاشية على تسمية شيوخ أبي داود للغّسانّي ] :انظر (4)
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د بن علي بن وعلي  .[317] ابن المدينّي  :وعلّي ابن عبد الله بن جعفر الَمِدينّي  .[313] بن ُمَحمَّ

يِصّي  مسلم بن  :صوابه 455مكرر  316وعلي بن مسلم بن حاتم ] .[315] أبي الَمضاء الِمصِّ

وعلّي بن أبي الَمضاء = علي بن  .[317وعلّي بن ُمْسلِم بن سعيد الّطْوسّي البغدادّي ] .[حاتم

وَعّمار بن خالد بن  .[312وعلّي بن نصر بن علي ابن نصر الَجْهَضمّي الصغير ] .محمد بن علي

اِر بن راشد الَكاَلِعيُّ الَبّراُد الِحْمِصيُّ  .[378يزيد التَّّمار الواِسطّي ]  .[لك141/7] (3) وِعْمَراُن بُن َبكَّ

مكرر  321وعمر بن الحسن بن إبراهيم ] .[377] وِعمران بن َمْيَسَرة الِمنَْقرّي الَبْصرّي األََدِمّي 

د بن الحسين بن إبراهيم بن الُحرّ  :صوابه  275 غير[ :ُمَحمَّ وعمـر بن الَخّطاب  .ابن إْشكاب الصَّ

ِجْستانّي الُقَشْيرّي  ّيارّي الّصّفار البصرّي  .[323] (2)األهوازّي  ،السِّ  .[328] (4)وعمر ابن يزيد السَّ

                                                           
= 

 ."ثقة" :وقال النسائّي  .، والراِزّيان)د سي( :روى عنه :؛ وجاء في )تهذيبه(وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

فاألظهر  ."اإلمام الحجة" :الذهبّي  وقال .اهـ ."محدث أهل الرملة وحافظهم" :وقال الحاكم .وذكره ابن حبان في )الثقات(

 .والله أعلم ؛ "ثقة"أنه 

   .(473. والتقريب 7/235. والتهذيب 53/345. والسير 552. والمشتمل 6/471. والثقات 8/565)انظر: الجرح 

  .( على رواية )د( عنه556مشتمل نص ابن عساكر في )ال (3)

 في حاشية وورد .اهـ. "مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان .روى عنه )د( :)تهذيبه( اء فيـ. وج"صدوق" :قال ابن حجر (2)

 :ذهبّي ـال الـوق ."ثقة ، لم يتكلم فيه أحد" :وقال الهيثمّي  ."وغيره ه هوـقـووث ، روى عنه البزار" )شيوخ أبي داود(:

 .؛ والله أعلمةـقـه ثـر أنـهـاألظـف ."افظـالح"

   .(453والتقريب .7/445والتهذيب .4/45ومجمع الزوائد .6/447الثقات :)انظر

 :وقال ابن حبان ."كما ُتحب صدوق" :؛ وقالوبقي  ، وصاعقة  ، روى عنه )د( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (4)

نقله عنه  "ثقة فقيه" :قول ُدَحْيم :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح   .اهـ ."ال بأس به" :وقال الدارقطنّي  ."مستقيم الحديث"

  .؛ والله أعلم فتؤول أقوالهم إلى أنه ثقةواعتبار الذهبّي قول صاعقة توثيًقا له.  .الَفَسوّي 

لمـّي  .6/448والثقـات  .3/258)انظـر: المعـرفة والتاريخ   .6/555وإكمال ُمْغـَلطاي  .2/325والميـزان  .335وسؤاالت السُّ

 .(456والتقـريب  .7/171والتهـذيب 

د بن  .[345] (5)إبراهيم بن أبي َشْيَبةوعثمان بن ُمَحمَّ
ّي البصرّي  .[348]  وعقبة بن ُمْكَرم الَعمِّ

َي الَقّطان البغدادّي ] .[375] وعلّي بن الجعد بن عبيد الَجْوَهرّي  .[385وعلّي بن بحر بن َبرِّ

ابن أبي عيسى النيسابورّي  :وعلّي بن الحسن بن موسى الهاللّي الّداربِِجْرِدّي  [.315] البغدادّي 

وعلـّي  .[311] (3)ابن إْشكاب :ن الُحّر العاِمرّي ـم ابـيـراهـن إبـن بـن الحسيـلّي بـوع .[387]

ْرَهمّي  ْملّي  .[314] (2)البصرّي  بن الحسين بن مَطـر الدِّ  (5)وعلّي بن سهل بن قاِدم النَّسائّي الرَّ

                                                           
فال تضر لقلتها؛ غايتها أحاديث تفرد بها؛ عذره فيها أما أوهامه  أكثر عنه )خ م د( ؛ ."ثقة حافظ شهير وله أوهام" :قال ابن حجر (5)

.. ، وقد يغلط ؛ وقد اعتمده .:ودفع عنه الذهبّي ، فقال ."عها الخطيب ، وبين عذره فيهاتتب" :الحافظ في )الُهدى( ؛ فقال

ال ريب أنه كان  :وقال في )السير( .اهـ .ما علمُت إال خيًرا وأثنى عليه :الشيخان في )صحيحيهما( ، وُسئل عنه أحمد ، فقال

  .، أغضبا أحمد لتحديثه بهما تفرد في سعة علمه بخبرين ُمنَْكَرينحافًظا متقنًا ، 

والسنن الكبرى  .235وثقات العجلي  .8/578والجرح  .384، 2/47،   5/115علل أحمد برواية عبد الله  :رـظـ)ان

والتقـريب  .7/545والتهـذيب  .55/515والسير  .2/21والميزان  .55/362وتاريخ بغداد .5517، ح5/875للنسائي

   .(441وُهـَدى الساري  .268

وقـال  ."ال بأس به" :قال النسائّي  .وأبو حاتم )د ق(،: روى عنه :؛ وجاء في )تهذيبه(واختاره الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

وقـال  ."ثقـة" :النسائّي ]مرًة[ ، والَغّسانّي  وقال .اهـ .وذكره ابن حبان في )ثقاته( .ووثقه َمْسَلَمة ."صدوق ثقة" :ابن أبي حاتم

  .فتوثقيه أظهر؛  "متقن" :الذهبّي 

والتهـــذيب  .53/213والســـير  .5/358وإكمــال ُمْغَلطــاي  .557والمشـــتمل  .6/473والثقـــات  .8/575الجـــرح  :)انظــر

 .(477والتقـريب  .7/273

 :وقال مرة ."ثقة" :وقال،  أبو حاتم ، )د( ، )س( :روى عنه :؛ بينما جاء في )تهذيبه(واختاره الحافظ  ."صدوق" :قال أبو حاتم (2)

ح .اهـ ."ثقة" :وقال َمْسَلَمة ."مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان  ."ال بأس به"  ."ثقة" :قول الَجّياني :وُيضاف .ولم ُبجرَّ

 .والله أعلم ؛ فتأتلف أقوالهم على توثيقهعلى المبالغة ؛  "صدوق"واعتماد الذهبّي توثيق النسائّي ، وُيحمل لفظ 

والتهـذيب  .3/26والكاشـف  .5/278وإكمـال ُمْغـَلطاي  .557والمشـتمل  .6/472والثقـات  .8/575الجـرح  :)انظـر

   .(477والتقـريب  .7/277
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

د بن علي بن وعلي  .[317] ابن المدينّي  :وعلّي ابن عبد الله بن جعفر الَمِدينّي  .[313] بن ُمَحمَّ

يِصّي  مسلم بن  :صوابه 455مكرر  316وعلي بن مسلم بن حاتم ] .[315] أبي الَمضاء الِمصِّ

وعلّي بن أبي الَمضاء = علي بن  .[317وعلّي بن ُمْسلِم بن سعيد الّطْوسّي البغدادّي ] .[حاتم

وَعّمار بن خالد بن  .[312وعلّي بن نصر بن علي ابن نصر الَجْهَضمّي الصغير ] .محمد بن علي

اِر بن راشد الَكاَلِعيُّ الَبّراُد الِحْمِصيُّ  .[378يزيد التَّّمار الواِسطّي ]  .[لك141/7] (3) وِعْمَراُن بُن َبكَّ

مكرر  321وعمر بن الحسن بن إبراهيم ] .[377] وِعمران بن َمْيَسَرة الِمنَْقرّي الَبْصرّي األََدِمّي 

د بن الحسين بن إبراهيم بن الُحرّ  :صوابه  275 غير[ :ُمَحمَّ وعمـر بن الَخّطاب  .ابن إْشكاب الصَّ

ِجْستانّي الُقَشْيرّي  ّيارّي الّصّفار البصرّي  .[323] (2)األهوازّي  ،السِّ  .[328] (4)وعمر ابن يزيد السَّ

                                                           
= 

 ."ثقة" :وقال النسائّي  .، والراِزّيان)د سي( :روى عنه :؛ وجاء في )تهذيبه(وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

فاألظهر  ."اإلمام الحجة" :الذهبّي  وقال .اهـ ."محدث أهل الرملة وحافظهم" :وقال الحاكم .وذكره ابن حبان في )الثقات(

 .والله أعلم ؛ "ثقة"أنه 

   .(473. والتقريب 7/235. والتهذيب 53/345. والسير 552. والمشتمل 6/471. والثقات 8/565)انظر: الجرح 

  .( على رواية )د( عنه556مشتمل نص ابن عساكر في )ال (3)

 في حاشية وورد .اهـ. "مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان .روى عنه )د( :)تهذيبه( اء فيـ. وج"صدوق" :قال ابن حجر (2)

 :ذهبّي ـال الـوق ."ثقة ، لم يتكلم فيه أحد" :وقال الهيثمّي  ."وغيره ه هوـقـووث ، روى عنه البزار" )شيوخ أبي داود(:

 .؛ والله أعلمةـقـه ثـر أنـهـاألظـف ."افظـالح"

   .(453والتقريب .7/445والتهذيب .4/45ومجمع الزوائد .6/447الثقات :)انظر

 :وقال ابن حبان ."كما ُتحب صدوق" :؛ وقالوبقي  ، وصاعقة  ، روى عنه )د( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (4)

نقله عنه  "ثقة فقيه" :قول ُدَحْيم :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح   .اهـ ."ال بأس به" :وقال الدارقطنّي  ."مستقيم الحديث"

  .؛ والله أعلم فتؤول أقوالهم إلى أنه ثقةواعتبار الذهبّي قول صاعقة توثيًقا له.  .الَفَسوّي 

لمـّي  .6/448والثقـات  .3/258)انظـر: المعـرفة والتاريخ   .6/555وإكمال ُمْغـَلطاي  .2/325والميـزان  .335وسؤاالت السُّ

 .(456والتقـريب  .7/171والتهـذيب 

د بن  .[345] (5)إبراهيم بن أبي َشْيَبةوعثمان بن ُمَحمَّ
ّي البصرّي  .[348]  وعقبة بن ُمْكَرم الَعمِّ

َي الَقّطان البغدادّي ] .[375] وعلّي بن الجعد بن عبيد الَجْوَهرّي  .[385وعلّي بن بحر بن َبرِّ

ابن أبي عيسى النيسابورّي  :وعلّي بن الحسن بن موسى الهاللّي الّداربِِجْرِدّي  [.315] البغدادّي 

وعلـّي  .[311] (3)ابن إْشكاب :ن الُحّر العاِمرّي ـم ابـيـراهـن إبـن بـن الحسيـلّي بـوع .[387]

ْرَهمّي  ْملّي  .[314] (2)البصرّي  بن الحسين بن مَطـر الدِّ  (5)وعلّي بن سهل بن قاِدم النَّسائّي الرَّ

                                                           
فال تضر لقلتها؛ غايتها أحاديث تفرد بها؛ عذره فيها أما أوهامه  أكثر عنه )خ م د( ؛ ."ثقة حافظ شهير وله أوهام" :قال ابن حجر (5)

.. ، وقد يغلط ؛ وقد اعتمده .:ودفع عنه الذهبّي ، فقال ."عها الخطيب ، وبين عذره فيهاتتب" :الحافظ في )الُهدى( ؛ فقال

ال ريب أنه كان  :وقال في )السير( .اهـ .ما علمُت إال خيًرا وأثنى عليه :الشيخان في )صحيحيهما( ، وُسئل عنه أحمد ، فقال

  .، أغضبا أحمد لتحديثه بهما تفرد في سعة علمه بخبرين ُمنَْكَرينحافًظا متقنًا ، 

والسنن الكبرى  .235وثقات العجلي  .8/578والجرح  .384، 2/47،   5/115علل أحمد برواية عبد الله  :رـظـ)ان

والتقـريب  .7/545والتهـذيب  .55/515والسير  .2/21والميزان  .55/362وتاريخ بغداد .5517، ح5/875للنسائي

   .(441وُهـَدى الساري  .268

وقـال  ."ال بأس به" :قال النسائّي  .وأبو حاتم )د ق(،: روى عنه :؛ وجاء في )تهذيبه(واختاره الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

وقـال  ."ثقـة" :النسائّي ]مرًة[ ، والَغّسانّي  وقال .اهـ .وذكره ابن حبان في )ثقاته( .ووثقه َمْسَلَمة ."صدوق ثقة" :ابن أبي حاتم

  .فتوثقيه أظهر؛  "متقن" :الذهبّي 

والتهـــذيب  .53/213والســـير  .5/358وإكمــال ُمْغَلطــاي  .557والمشـــتمل  .6/473والثقـــات  .8/575الجـــرح  :)انظــر

 .(477والتقـريب  .7/273

 :وقال مرة ."ثقة" :وقال،  أبو حاتم ، )د( ، )س( :روى عنه :؛ بينما جاء في )تهذيبه(واختاره الحافظ  ."صدوق" :قال أبو حاتم (2)

ح .اهـ ."ثقة" :وقال َمْسَلَمة ."مستقيم الحديث" :وقال ابن حبان  ."ال بأس به"  ."ثقة" :قول الَجّياني :وُيضاف .ولم ُبجرَّ

 .والله أعلم ؛ فتأتلف أقوالهم على توثيقهعلى المبالغة ؛  "صدوق"واعتماد الذهبّي توثيق النسائّي ، وُيحمل لفظ 

والتهـذيب  .3/26والكاشـف  .5/278وإكمـال ُمْغـَلطاي  .557والمشـتمل  .6/472والثقـات  .8/575الجـرح  :)انظـر

   .(477والتقـريب  .7/277
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خـال وبـقـعـي نـب لـضـفـوال ن ـن الحسيـل بـضيـوف .أ[363ا ]ـخً ـيـس شـيـل ؛امّي ـرُّ

د بـاِسُم بـقـوال .[364اد ]ـنّ ـقَ ـاب الـوهـد الـبـن عـبال ـيـضـوف .[362] َدرّي ـحْ ـالجَ  ُن ـُن ُمَحمَّ

ةُ ــوقُ  . [361] النّي ـغْ ـبَ ـد الـيـعـن سـب ةـبـيْ ـتَ ـوقُ  .[كج177اِد الُمَهلَّبيُّ ]ـبّ ـع ِب ـيْ ـُن َحبِ ـب رَّ

 .روـمـن عـد بـمـالِقلَّْوريُّ = مح .ةـمَ ـلَ ـْس ـن مَ ـباد الله ـبـّي = عـبـنَ ـعْ ـقَ ـوال .[كج175] ِويُّ ـنَ ـالقَ 

 ِص ـفْ ـْيُس بُن َح ـوقَ 

د بن ُسليمان بن  .[357] وَكثير بن ُعَبْيد بن ُنَمْير الَمْذِحجّي  .[كج173] (5)التميميُّ  وُلَوْين = ُمَحمَّ

د  .[451ومجاهد بن موسى الُخواِرزمّي ] .[455] بن عبد الواحد الِمْسَمِعّي احبيب. ومالك  وُمَحمَّ

يِصّي  (3)بن آدم بن سليمان الِمصِّ
د بن قاِدم 267مكرر  272]  د بن أبان بن وزير .[ُمَحمَّ  :وُمَحمَّ

                                                           
= 

 ( ؛3/112رة)التذك "فرد" :أي ."ال ُأحدث عنه ؛ ألنه ال يفوته حديث جيد أنا" :وقال أبو داود ."الحافظ البارع" :وزاد الذهبي

على  "صدوق"فيحمل لفظ  ."ثم هذا أبو داود قائل هذا قد روى عنه في )سننه( ، ما بهذا الخيال ُيغَمز الحافظ" :فتعقبه الذهبي

  .فتأتلف األقوال على توثيقه ؛ المبالغة في الصدق

 .2/213والميـزان  .53/375والسـير  .53/367والمحلَّـى .53/284. وتاريخ بغـداد 5/7والثقـات  .7/82الجـرح  :)وانظـر

   .(448والتقـريب  .6/377والتهـذيب 

وقال ابن  ."شيخ" :وقال أبو حاتم ."ال بأس به" :وقال العجلّي  .ابن معين ، والّداَرُقْطنِّي  :وثقه .روى عنه في )فضائل األنصار( (5)

  ."ثقة له أفراد" :لذا قال الحافظ ."ُيغرب" :حبان في )ثقاته(

والتهـذيب  .34/34وتهـذيب الكـمال  .381وسـؤاالت الحاكـم للداَرُقْطـنّي  .5/51والثقـات  .7/51الجـرح  :)انظـر

 .(418والتقـريب  .6/257

وقال  ."صدوق ال بأس به"وقال:  روى عنه )د(، )س( :بينما جاء في )تهذيبه( وهو اختيار ابن حجر؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

 .وهو االختيار األليق بحاله ."ثقة" :وقول الذهبّي  .ِذْكر ابن حبان له في )الثقات( :وُيضاف .اهـ ."ثقة" :َمْسَلَمة)مرة( ، هو و

   .(487والتقريب .5/24والتهذيب .3/518والكاشف .331والمشتمل .5/54الثقات :)انظر

اد بن األسود الّسْرحّي العاِمرّي البصرّي  ّحاك بن َمْخَلد وَعمرو  .[326] وَعمـرو بن سـوَّ بُن الضَّ

(5)وعمـرو بن عثمان بن سعيد الِحْمصّي  .[كج455ابن أبي عاصم النَّبيـل ] :قاضي الشام ،الَبْصِرّي 
 

 .[342ن أوس الواِسطّي ]ـعون بن ـبوعمـرو  .[347] ن علّي بن َبْحر الَفاّلسـوعمرو ب .[325]

د ـوعمـرو ب  ؛ن مرزوق الباهليـوعمـرو ب .[327] (3)"وهم في حديث" ؛ن ُبَكْير الناِقدـبان ُمَحمَّ

صرّي ـبـن األزرق( الـد بـيـن الولـ)أو اب ن األزرقـبااش ـيـوع .[343] "فاضل له أوهام"

ّقام البصرّي ]ـيـولـن الـاش بـيـوع .[374] ن ـن عيسى ـ بـن إبراهيم ـ ابـباوعيسى  .[372د الرَّ

يسى ـوع .[381ة ]ـبَ ـُزغْ  :ن مسلم الِمصرّي ـبااد ـمـن حـسى بـوعي .[386صرّي ]ـُرود المِ ـثْ ـمَ 

د بـسى بـيـوع .[388صرّي ]ـصرّي المِ ـبـؤي الـؤلـاذان اللـن شـب ن إسحاق ـ عيسى ـ ـن ُمَحمَّ

ْملّي  والفراء =  .ن الّداربِِجْرِدّي ـسـحـن الـن أبي عيسى = علّي بـواب .[383ن النَّّحاس ]ـاب :الرَّ

 .[365] (2)يم األعرج البغدادّي ـراهـن إبـن سهل بـوفضل ب .ن يزيدـموسى بن ـإبراهيم ب

                                                           
ان ، وبقي  بن َمْخَلد :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( واختاره ابن حجر؛ ."صدوق" :تفرد أبو حاتم بقوله (5)  .)د س ق( ، والرازي 

مه أبو زرعة على ابن ُمصفَّى .النسائي ، وأبو داود ، وَمْسَلَمة :ووثقه   .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .وقدَّ

  ."الحافظ الثقة، محدث حمص، اجتمع له علو األسانيد إلى المعرفة واإلتقان". وقول الذهبي: "ثقة" :قول الَغّسانّي  :ويضاف

غ للنزول به عن رتبة الثقةعلى المبالغة في الصدق ؛ ومن َثمَّ  "صدوق"فُيحمل    .فال ُمسوِّ

 .57/338وإكمال ُمْغـَلطاي  .53/271والسـير  .3/175وتذكـرة الحفـاظ للذهبّي  .371والمشـتمل  .6/466الثقـات  :)انظر

 .(434والتقـريب  .6/78والتهـذيب 

ُهم وجهرهم ؛ )انظر "باختالف ثقفيَْيِن وقرشي ، أو العكس"الحديث متعلق  (3)  .57/313إكمال ُمْغَلطاي :في سماع الله سرَّ

  .(6/57والتهذيب

، 2/367اري )حديث متفق عليه من غير وجه ؛ يكشف وهم عمرو الناقد فيه ؛ لكنه وهٌم في حديث  واحد فال يضره ؛ رواه البخوهو 

  .(3771، في ]أول[ صفات المنافقين ، ح4/3545ومسلم  .4657التفسير، ح في

وقال أحمد بن الحسين  ."ثقة" :وقال ؛)خ م د ت( ، )س( ،و أبو حاتمروى عنه  .واختاره الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (2)

واهي"الصوفّي:   ."ثقة" :وقال ابن حزم ، والَغّسانّي  ."يعني في الذكاء والمعرفة وجودة األحاديث" :؛ قال الخطيب"أحد الدَّ
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

خـال وبـقـعـي نـب لـضـفـوال ن ـن الحسيـل بـضيـوف .أ[363ا ]ـخً ـيـس شـيـل ؛امّي ـرُّ

د بـاِسُم بـقـوال .[364اد ]ـنّ ـقَ ـاب الـوهـد الـبـن عـبال ـيـضـوف .[362] َدرّي ـحْ ـالجَ  ُن ـُن ُمَحمَّ

ةُ ــوقُ  . [361] النّي ـغْ ـبَ ـد الـيـعـن سـب ةـبـيْ ـتَ ـوقُ  .[كج177اِد الُمَهلَّبيُّ ]ـبّ ـع ِب ـيْ ـُن َحبِ ـب رَّ

 .روـمـن عـد بـمـالِقلَّْوريُّ = مح .ةـمَ ـلَ ـْس ـن مَ ـباد الله ـبـّي = عـبـنَ ـعْ ـقَ ـوال .[كج175] ِويُّ ـنَ ـالقَ 

 ِص ـفْ ـْيُس بُن َح ـوقَ 

د بن ُسليمان بن  .[357] وَكثير بن ُعَبْيد بن ُنَمْير الَمْذِحجّي  .[كج173] (5)التميميُّ  وُلَوْين = ُمَحمَّ

د  .[451ومجاهد بن موسى الُخواِرزمّي ] .[455] بن عبد الواحد الِمْسَمِعّي احبيب. ومالك  وُمَحمَّ

يِصّي  (3)بن آدم بن سليمان الِمصِّ
د بن قاِدم 267مكرر  272]  د بن أبان بن وزير .[ُمَحمَّ  :وُمَحمَّ

                                                           
= 

 ( ؛3/112رة)التذك "فرد" :أي ."ال ُأحدث عنه ؛ ألنه ال يفوته حديث جيد أنا" :وقال أبو داود ."الحافظ البارع" :وزاد الذهبي

على  "صدوق"فيحمل لفظ  ."ثم هذا أبو داود قائل هذا قد روى عنه في )سننه( ، ما بهذا الخيال ُيغَمز الحافظ" :فتعقبه الذهبي

  .فتأتلف األقوال على توثيقه ؛ المبالغة في الصدق

 .2/213والميـزان  .53/375والسـير  .53/367والمحلَّـى .53/284. وتاريخ بغـداد 5/7والثقـات  .7/82الجـرح  :)وانظـر

   .(448والتقـريب  .6/377والتهـذيب 

وقال ابن  ."شيخ" :وقال أبو حاتم ."ال بأس به" :وقال العجلّي  .ابن معين ، والّداَرُقْطنِّي  :وثقه .روى عنه في )فضائل األنصار( (5)

  ."ثقة له أفراد" :لذا قال الحافظ ."ُيغرب" :حبان في )ثقاته(

والتهـذيب  .34/34وتهـذيب الكـمال  .381وسـؤاالت الحاكـم للداَرُقْطـنّي  .5/51والثقـات  .7/51الجـرح  :)انظـر

 .(418والتقـريب  .6/257

وقال  ."صدوق ال بأس به"وقال:  روى عنه )د(، )س( :بينما جاء في )تهذيبه( وهو اختيار ابن حجر؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

 .وهو االختيار األليق بحاله ."ثقة" :وقول الذهبّي  .ِذْكر ابن حبان له في )الثقات( :وُيضاف .اهـ ."ثقة" :َمْسَلَمة)مرة( ، هو و

   .(487والتقريب .5/24والتهذيب .3/518والكاشف .331والمشتمل .5/54الثقات :)انظر

اد بن األسود الّسْرحّي العاِمرّي البصرّي  ّحاك بن َمْخَلد وَعمرو  .[326] وَعمـرو بن سـوَّ بُن الضَّ

(5)وعمـرو بن عثمان بن سعيد الِحْمصّي  .[كج455ابن أبي عاصم النَّبيـل ] :قاضي الشام ،الَبْصِرّي 
 

 .[342ن أوس الواِسطّي ]ـعون بن ـبوعمـرو  .[347] ن علّي بن َبْحر الَفاّلسـوعمرو ب .[325]

د ـوعمـرو ب  ؛ن مرزوق الباهليـوعمـرو ب .[327] (3)"وهم في حديث" ؛ن ُبَكْير الناِقدـبان ُمَحمَّ

صرّي ـبـن األزرق( الـد بـيـن الولـ)أو اب ن األزرقـبااش ـيـوع .[343] "فاضل له أوهام"

ّقام البصرّي ]ـيـولـن الـاش بـيـوع .[374] ن ـن عيسى ـ بـن إبراهيم ـ ابـباوعيسى  .[372د الرَّ

يسى ـوع .[381ة ]ـبَ ـُزغْ  :ن مسلم الِمصرّي ـبااد ـمـن حـسى بـوعي .[386صرّي ]ـُرود المِ ـثْ ـمَ 

د بـسى بـيـوع .[388صرّي ]ـصرّي المِ ـبـؤي الـؤلـاذان اللـن شـب ن إسحاق ـ عيسى ـ ـن ُمَحمَّ

ْملّي  والفراء =  .ن الّداربِِجْرِدّي ـسـحـن الـن أبي عيسى = علّي بـواب .[383ن النَّّحاس ]ـاب :الرَّ

 .[365] (2)يم األعرج البغدادّي ـراهـن إبـن سهل بـوفضل ب .ن يزيدـموسى بن ـإبراهيم ب

                                                           
ان ، وبقي  بن َمْخَلد :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( واختاره ابن حجر؛ ."صدوق" :تفرد أبو حاتم بقوله (5)  .)د س ق( ، والرازي 

مه أبو زرعة على ابن ُمصفَّى .النسائي ، وأبو داود ، وَمْسَلَمة :ووثقه   .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .وقدَّ

  ."الحافظ الثقة، محدث حمص، اجتمع له علو األسانيد إلى المعرفة واإلتقان". وقول الذهبي: "ثقة" :قول الَغّسانّي  :ويضاف

غ للنزول به عن رتبة الثقةعلى المبالغة في الصدق ؛ ومن َثمَّ  "صدوق"فُيحمل    .فال ُمسوِّ

 .57/338وإكمال ُمْغـَلطاي  .53/271والسـير  .3/175وتذكـرة الحفـاظ للذهبّي  .371والمشـتمل  .6/466الثقـات  :)انظر

 .(434والتقـريب  .6/78والتهـذيب 

ُهم وجهرهم ؛ )انظر "باختالف ثقفيَْيِن وقرشي ، أو العكس"الحديث متعلق  (3)  .57/313إكمال ُمْغَلطاي :في سماع الله سرَّ

  .(6/57والتهذيب

، 2/367اري )حديث متفق عليه من غير وجه ؛ يكشف وهم عمرو الناقد فيه ؛ لكنه وهٌم في حديث  واحد فال يضره ؛ رواه البخوهو 

  .(3771، في ]أول[ صفات المنافقين ، ح4/3545ومسلم  .4657التفسير، ح في

وقال أحمد بن الحسين  ."ثقة" :وقال ؛)خ م د ت( ، )س( ،و أبو حاتمروى عنه  .واختاره الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (2)

واهي"الصوفّي:   ."ثقة" :وقال ابن حزم ، والَغّسانّي  ."يعني في الذكاء والمعرفة وجودة األحاديث" :؛ قال الخطيب"أحد الدَّ
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د بن ُحَزابة الخياط .[257] (5)الواِسطّي  د بن الحسن بن َتْسنِيم  .[251] (3)َحْمدان :وُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

د بن الحسين ابن إبراهيم بن الُحّر العامرّي النََّسوّي البغدادّي  .[253] (2)البصرّي الكوفّي   :وُمَحمَّ

غير د  .[إبراهيم عمر بن الحسن بن 321مكـرر  275] (4)ابن إْشكاب الصَّ بن  بُن خالِداوُمَحـمَّ

د بن َخاّلد بن كثير الباهلّي البصرّي  .[لك148/6] (1)الِحْمِصيُّ  ،َخلِيٍّ الَكاَلِعيُّ  )له  258] وُمَحـمَّ

                                                           
 ."ثقة" :وقال الطبرانّي  .)خ م د(  وَبقي  بن َمْخَلد :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( واختاره ابن حجر ؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

ْمعانّي  وقال .اهـ .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ؛ لحال من وثقه، ومن احتج به، وحمل لفظ فتوثيقه أظهر ."ثقة صدوق" :السَّ

 على المبالغة.   "صدوق"

   .(472والتقريب  .5/576والتهذيب  .1/465واألنساب للسمعاني  .5/531والثقات  .7/327الجرح  :)انظر

وقد اعتمد الذهبي توثيق الخطيب  .اهـ ."ثقة" وقال الخطيب: .روى عنه )د( :)تهذيبه( بينما جاء في ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

 ؟ "الثقة"فبَِم نزل عن ؛ 

   .(472والتقريب  .5/557والتهذيب  .3/584والكاشف  .3/351تاريخ بغداد  :)انظر

 ."وفيٌّ ثبـتـكـ" :الـة ؛ وقــمــزيـ، وابن خ ه )د(ـنـروى ع :اء في )تهذيبه(ـا جـبينم ."ربـغـدوق يُ ـص" :رـجـن حـال ابـق (2)

فرد ال ـتــومجـرد ال ؛ "ةـقــث"فالرجل  .واعتمد الذهبّي قول ابن خزيمة فيه .اهـ ."مستقيم الحديث ُيغرب" :وقال ابن حبان

 .ٍت مستقيم الحديثـبـادًحا في ثـر قـُيعتب

  .(472. والتقريب5/554والتهذيب  .3/584والكاشف .5/553الثقات :)انظر

 :، وابن أبي عاصم ـ وقالروى عنه )خ د س( :؛ بينما جاء في )تهذيبه(واختاره ابن حجر ."صدوق" :تفرد أبو حاتم بقوله (4)

 .اهـ ."صاحب حديث"وقال ابن حبان:  ."ثبت جليل" :وزاد َمْسَلَمة ."ثقة" :ـ ، وابن أبي حاتم ؛ وقال هو والخطيب "ثبت"

 .والله أعلم فالرجل ثقة بال ريب ؛ ؛ "ثقة" :قول الذهبي :وُيضافولم ُيذَكر بجرح  ؛ 

   .(474والتقريب  .5/535والتهذيب  .53/213والسير  .3/332وتاريخ بغداد  .5/534والثقات  .7/327الجرح  :)انظر

 :وجاء في )تهذيبه( .واختاره ابن حجر  ."صدوق" :، وقال وروى عنه ابن أبي حاتم .تفرد ابن عساكر بالرمز لرواية )د( عنه (1)

َلمّي ، عن الّداَرُقْطنّي  .اهـ ."ليس به بأس" :وقال الّداَرُقْطنّي  ."ثقة" :؛ وقال )س( :روى عنه ولم ُيذكر  ."ثقة" :وعن السُّ

 .فاألظهر توثيقهجرح ؛ ـب

َلمّي  .7/344الجرح  :)انظر والتهذيب  .31/527. وتهذيب االكمال 3/587والكاشف  .327والمشتمل  .362وسؤاالت السُّ

 .(478والتقريب  .5/547

د بن ـ إبراهيم  .[275َحْمُدوَيه ]  بن ـ ُصْدران الّسلِمّي اوُمَحمَّ
(5)

د بن إبراهيم الَبّزاز .[353]   ؛وُمَحمَّ

وإما ابن مسلم أبو ُأَميََّة ـ بغدادّيون  ؛ُمَربَّع :وإما األنماطّي  ؛إما ابن يحيى بن َجنّاد الِمنَقرّي  :أحد ثالثة

ـد بـن أحمد  .ح[352دونهم رتبة ] واألخير، ؛ـ َلمي اوُمَحمَّ د السُّ بن أبي خلف ُمَحمَّ

د 21مكرر356] د بن أحمد بن سليمان .[أحمد بن ُمَحمَّ د بن  237 لعله 277] وُمَحمَّ ُمَحمَّ

د بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي .ُلَوْين[ :ُسليمان د بن إسحاق بن  .[273] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

َغاني د بن عبد الرحمن الُمَسيبي .[358] جعفر الصَّ د بن إسحاق بن ُمَحمَّ د  .[357] (3)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن إسماعيل[ 351 مكرر 354بن إسماعيل بن أبي َسمينة يحيى البصري ] د ابن  .ُمَحمَّ وُمَحمَّ

ّيان البغدادّي . [274]ُبنْدار  :َبّشار بن ُعثمان العبدّي  د بن بّكار بن الرَّ د بن  .[271] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

َبْير العيشّي  د بن جعفر بن زياد الَوَركانّي  .[278] بكار بن الزُّ د بن حاتم بن  .[277] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن حاتم ابن يوُنس الَجْرجرائّي  .[255َبِزيع البصرّي ] د بن َح  .[276] ِحبِّي :وُمَحمَّ ْرب وُمَحـمَّ

                                                           
 :وقال أبو داود ."ال بأس به" :وقال )د ت( ، )س(روى عنه  :وجاء في )تهذيبه( وتابعه ابن حجر ؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

ال بأس "لتشدد من نزل به ، وقرب لفظ  ؛ فاألقرب توثيقه ."ُوثِّق" :وقال الذهبّي  .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة"

 .من التوثيق "به

ّي  :)انظر    .(481والتقريب  .5/55والتهذيب  .3/512والكاشف  .3/57سؤاالت اآلُجرِّ

 :، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفّي ؛ وقالروى عنه )م د(  :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :تفرد ابن حجر بقوله (3)

فال مرية  ."حـالـه صـيـقـف" :الذهبي وزاد .اهـ .صالح جزرة ، وابن قانع ، وإبراهيم ابن إسحاق الصواف :وكذا قال ."ثقة"

  .؛ والله أعلم في توثيقه

والتهذيب  .3/518والكاشف  .34/477وتهذيب الكمال  .5/328خ بغداد ـاريـوت .5/65والثقات  .7/554الجرح  :)انظر

   .(487والتقريب  .5/27
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

د بن ُحَزابة الخياط .[257] (5)الواِسطّي  د بن الحسن بن َتْسنِيم  .[251] (3)َحْمدان :وُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

د بن الحسين ابن إبراهيم بن الُحّر العامرّي النََّسوّي البغدادّي  .[253] (2)البصرّي الكوفّي   :وُمَحمَّ

غير د  .[إبراهيم عمر بن الحسن بن 321مكـرر  275] (4)ابن إْشكاب الصَّ بن  بُن خالِداوُمَحـمَّ

د بن َخاّلد بن كثير الباهلّي البصرّي  .[لك148/6] (1)الِحْمِصيُّ  ،َخلِيٍّ الَكاَلِعيُّ  )له  258] وُمَحـمَّ

                                                           
 ."ثقة" :وقال الطبرانّي  .)خ م د(  وَبقي  بن َمْخَلد :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( واختاره ابن حجر ؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

ْمعانّي  وقال .اهـ .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ؛ لحال من وثقه، ومن احتج به، وحمل لفظ فتوثيقه أظهر ."ثقة صدوق" :السَّ

 على المبالغة.   "صدوق"

   .(472والتقريب  .5/576والتهذيب  .1/465واألنساب للسمعاني  .5/531والثقات  .7/327الجرح  :)انظر

وقد اعتمد الذهبي توثيق الخطيب  .اهـ ."ثقة" وقال الخطيب: .روى عنه )د( :)تهذيبه( بينما جاء في ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

 ؟ "الثقة"فبَِم نزل عن ؛ 

   .(472والتقريب  .5/557والتهذيب  .3/584والكاشف  .3/351تاريخ بغداد  :)انظر

 ."وفيٌّ ثبـتـكـ" :الـة ؛ وقــمــزيـ، وابن خ ه )د(ـنـروى ع :اء في )تهذيبه(ـا جـبينم ."ربـغـدوق يُ ـص" :رـجـن حـال ابـق (2)

فرد ال ـتــومجـرد ال ؛ "ةـقــث"فالرجل  .واعتمد الذهبّي قول ابن خزيمة فيه .اهـ ."مستقيم الحديث ُيغرب" :وقال ابن حبان

 .ٍت مستقيم الحديثـبـادًحا في ثـر قـُيعتب

  .(472. والتقريب5/554والتهذيب  .3/584والكاشف .5/553الثقات :)انظر

 :، وابن أبي عاصم ـ وقالروى عنه )خ د س( :؛ بينما جاء في )تهذيبه(واختاره ابن حجر ."صدوق" :تفرد أبو حاتم بقوله (4)

 .اهـ ."صاحب حديث"وقال ابن حبان:  ."ثبت جليل" :وزاد َمْسَلَمة ."ثقة" :ـ ، وابن أبي حاتم ؛ وقال هو والخطيب "ثبت"

 .والله أعلم فالرجل ثقة بال ريب ؛ ؛ "ثقة" :قول الذهبي :وُيضافولم ُيذَكر بجرح  ؛ 

   .(474والتقريب  .5/535والتهذيب  .53/213والسير  .3/332وتاريخ بغداد  .5/534والثقات  .7/327الجرح  :)انظر

 :وجاء في )تهذيبه( .واختاره ابن حجر  ."صدوق" :، وقال وروى عنه ابن أبي حاتم .تفرد ابن عساكر بالرمز لرواية )د( عنه (1)

َلمّي ، عن الّداَرُقْطنّي  .اهـ ."ليس به بأس" :وقال الّداَرُقْطنّي  ."ثقة" :؛ وقال )س( :روى عنه ولم ُيذكر  ."ثقة" :وعن السُّ

 .فاألظهر توثيقهجرح ؛ ـب

َلمّي  .7/344الجرح  :)انظر والتهذيب  .31/527. وتهذيب االكمال 3/587والكاشف  .327والمشتمل  .362وسؤاالت السُّ

 .(478والتقريب  .5/547

د بن ـ إبراهيم  .[275َحْمُدوَيه ]  بن ـ ُصْدران الّسلِمّي اوُمَحمَّ
(5)

د بن إبراهيم الَبّزاز .[353]   ؛وُمَحمَّ

وإما ابن مسلم أبو ُأَميََّة ـ بغدادّيون  ؛ُمَربَّع :وإما األنماطّي  ؛إما ابن يحيى بن َجنّاد الِمنَقرّي  :أحد ثالثة

ـد بـن أحمد  .ح[352دونهم رتبة ] واألخير، ؛ـ َلمي اوُمَحمَّ د السُّ بن أبي خلف ُمَحمَّ

د 21مكرر356] د بن أحمد بن سليمان .[أحمد بن ُمَحمَّ د بن  237 لعله 277] وُمَحمَّ ُمَحمَّ

د بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي .ُلَوْين[ :ُسليمان د بن إسحاق بن  .[273] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

َغاني د بن عبد الرحمن الُمَسيبي .[358] جعفر الصَّ د بن إسحاق بن ُمَحمَّ د  .[357] (3)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن إسماعيل[ 351 مكرر 354بن إسماعيل بن أبي َسمينة يحيى البصري ] د ابن  .ُمَحمَّ وُمَحمَّ

ّيان البغدادّي . [274]ُبنْدار  :َبّشار بن ُعثمان العبدّي  د بن بّكار بن الرَّ د بن  .[271] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

َبْير العيشّي  د بن جعفر بن زياد الَوَركانّي  .[278] بكار بن الزُّ د بن حاتم بن  .[277] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن حاتم ابن يوُنس الَجْرجرائّي  .[255َبِزيع البصرّي ] د بن َح  .[276] ِحبِّي :وُمَحمَّ ْرب وُمَحـمَّ

                                                           
 :وقال أبو داود ."ال بأس به" :وقال )د ت( ، )س(روى عنه  :وجاء في )تهذيبه( وتابعه ابن حجر ؛ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

ال بأس "لتشدد من نزل به ، وقرب لفظ  ؛ فاألقرب توثيقه ."ُوثِّق" :وقال الذهبّي  .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة"

 .من التوثيق "به

ّي  :)انظر    .(481والتقريب  .5/55والتهذيب  .3/512والكاشف  .3/57سؤاالت اآلُجرِّ

 :، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفّي ؛ وقالروى عنه )م د(  :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :تفرد ابن حجر بقوله (3)

فال مرية  ."حـالـه صـيـقـف" :الذهبي وزاد .اهـ .صالح جزرة ، وابن قانع ، وإبراهيم ابن إسحاق الصواف :وكذا قال ."ثقة"

  .؛ والله أعلم في توثيقه

والتهذيب  .3/518والكاشف  .34/477وتهذيب الكمال  .5/328خ بغداد ـاريـوت .5/65والثقات  .7/554الجرح  :)انظر

   .(487والتقريب  .5/27
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د اب .كج[172] (5)صاحب المغازي ،المـؤرخ  (3)ن الَبْخـترّي الواسـطّي ـن َعَبـادة بـوُمَحـمَّ

د بُن َعْبـِد األْعَلى الصنعانيُّ  .[248] د .[كج174الَقْيسيُّ الَبْصِريُّ ]وُمَحـمَّ ن عبـد الجّبار ـب وُمَحـمَّ

د ب .[217] (2)َسـنُْدوال ـ َسـنْدول ـ الَهَمَذانّي الُقرشّي  ن عبد الصـمد ـن عبد الرحمن بـوُمَحـمَّ

د .[242العنبري ] د  .[215صاِعقة ] :ن عبد الرحيم الَبّزاز البغدادّي ـب وُمَحـمَّ بن عبد وُمَحـمَّ

د بن عبـد الله بن عبد الرحيم بن َسْعَية 244بن أبي ِرْزمـة َغـْزوان الِمروزّي ] العزيز [. وُمَحـمَّ

د بن عبـد الله بن عثم .[247الِمصرّي الَبْرقـّي ] د بن  .[243] ان الُخزاِعّي البصرّي ـوُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

مّي البغدادّي  د بن عبد الله بن ميمون  .[227القاضي ] ،عبد الله بن المبارك الُمَخرِّ وُمَحـمَّ

                                                           
 :الـ؛ وق ن(ـسنـر )الـيـفي غ هـنـوع)د( ،  هـل روى :ه(ـبـذيـهـاء في )تـا جـنمـبي ."َدرـقَ ـالـي بـدوق ُرمـص" :ظـافـال الحـق (5) 

ه ـليس ب" :ائيـنسـال الـوق ."َدِرّي ـقَ " :زرةـوزاد صالح ج ن ؛ـعيـن مـاب :هـقـووث ."اـراًج ـ، ولي َخ  وـاء الله هـا شـمـك"

راج لدى ـه الخـوليـُره بالمشيئة لكراهة تـا ُعلِّق أمـربم .اهـ .ه(ـاتـقـوذكره ابن حبان في )ث ."صدوق" :مـيْ ـال ُدَح ـوق ."أسـب

 ه ثقة ُرمي بالقدر. ـر أنـهـاألظـف؛  السلطان

ـَير  .3/562اشـف ـكـوال .31/436كمـال ـب الـهـذيـت :ـرـظـ)ان  .(468 بـقـريـتـوال .5/345ب ـهـذيـتـوال .55/571والسِّ

؛  روى عنه )د( ، وابن أبي حاتم :بينما جاء في )تهذيبه( ."فاضل" :؛ وزاد ابن حجر "صدوق" :، وقال روى عنه أبو حاتم (3)

 :أما تفرد أبي حاتم بلفظ .الترميز للبخارّي ، ولم يذكره في الرواة عنه :وفاَته .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .ووثقاه

  .؛ والله أعلمفيكون ثقة فاضاًل  ، فُيحمل على المبالغة في الصدق ، فتأتلف أقوالهم فيه ؛ "صدوق"

 .(468والتقريب  .5/348والتهذيب  .31/447وتهذيب الكمال  .5/538. والثقات 6/57)انظر: الجرح 

وقال ]ابن بلده[ الحافظ أبي ُشجاع شيرويه  .كان ابن معين ُيِجلُّه :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق عابد" :تفرد ابن حجر بقوله (2)

  .اهـ ."أحد الثقات والصالحين" :الَهَمذانّي 

ّي ـ، قجرـن حـل ابـفـد أغـوق وِذْكُر ابن  .توثيق الخليلّي ، وأبي زرعة العراقّي  :وُيضاف ."ر المحلـيـل ، كبـيـلـة جـقـث" :ول الِمزِّ

كما وصفه العلماء بكثرة التصنيف ؛  .وَل شيرويه ، إلى صالح بن أحمد الحافظـّي قـبـذهـزو الـوع .ات(ـقـثـحبان له في )ال

  .فهو ثقة عابد مصنف

 .313وذيل الكاشـف .517/ 55والسـير .31/161وتهـذيب الكمال  .3/821واإلرشـاد للخليلّي  .5/541الثقـات  :)انظر

 .(455والتقـريب  .5/365والتهـذيب

د بن عمر بن َخاّلد[211 ذكر في( صّي ] .ب ُمَحـمَّ د بن داود بن َصبيح الِمصِّ  .[237وُمَحـمَّ

د بن داود بن أبي ناجيـة الَمْهرّي اإلسكندرانّي ] د بن رافع الُقَشْيرّي  .[256وُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

د بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة الُمرادّي  .[235النَّْيسابورّي ]  .[223عامر جمل ] :وُمَحـمَّ

د بن سليمان بن حبيب د بن سليمان األنبارّي  .[237]ُلَوْيـن  :وُمَحمَّ د بن  .[238] (5)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

ْملِّي  د ابن ِسنان الباِهلّي البصرّي الَعـَوقي ] .[225] (3)ِسَماَعة الرَّ ّباح  .[227وُمَحـمَّ د بن الصَّ وُمَحمَّ

(2)بن سفيان الَجْرَجرائّي البغدادّي 
ّباح الّبّزاز الّدْوالبّي البغد .[224]  د بن الصَّ  .[222ادّي ]وُمَحمَّ

د بن طريف بن خليفة الَبَجلّي الكوفّي  د بنُ  .[234] (4)وُمَحمَّ ، وُمَحـمَّ مشقيُّ  عـائذ  الُقَرشيُّ الدِّ

                                                           
 وقـال .اهــ ."ثقـة" :وقال الخطيب، وَمْسَلَمة ابـن قاسـم .روى عنه )د( ، وَبِقي   :في )تهذيبه( ؛ وجاء "صدوق" :قال ابن حجر (5)

 ."ثقة"فليس أقل من ولم ُيذَكر بجرح  ،  ."ثقة جليل" :الَغّسانّي 

  .(463والتقريب  .5/372والتهذيب  .وشيوخ أبي داود .1/353تاريخ بغداد  :)انظر

 .اهــ. "كـان صـاحب حـديث" :قـال أبـو داود .، وأبـو زرعـة الـرازّي )مد(وفي )تهذيبه(: روى عنه  ."صدوق" :الحافظ قال (3)

 .فاألظهر أنه ثقة ."مستقيم الحديث" :قول ابن حبان :ويضاف

 .(463والتقريب  .5/372والتهذيب .346وذيل الكاشف .3/315اآلجّرّي )انظر: سؤاالت 

صالح " :وقال أبو حاتم ."ثقة" :، وأبو زرعة ؛ وقال هو، وُمَطيَّن رو ى عنه )د ق( :وفي )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (2)

ل  .حدث بحديث منكر :وعن يعقوب بن شيبة ، عنه ."ليس به بأس" :وعن ابن محرز ، عن ابن معين ."الحديث لكن َحمَّ

ورّي  .يقعوُب تبعته لراو  ضعيف في سنده  :وُيضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."لم أر يحيى ذكره بسوء" :وقال الدُّ

  .والله أعلم فالظاهر أنه االختيار األليق بحاله ؛اعتماد الذهبي توثيق أبي زرعة له ؛ 

 .3/565والكاشف .1/287وتاريخ بغداد  .5/572والثقات  .7/365والجرح  .3/133ريخ والتا .5/64معرفة الرجال  :)انظر

   .(464والتقريب .5/336والتهذيب

وقال  ."محله الصدق" :؛ وقال ]بل أبو زرعة[، وأبو حاتم  روى عنه )م د ت ق( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (4)

 .اهـ ."ثقة" :وقال الخطيب .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ال بأس به ، صاحب حديث ، كان ابن ُنمير يثني عليه" :مرة

 .والله أعلم وهو االختيار األوجه ؛ ."ثقة صاحب حديث" :قول الذهبّي  :ويضاف

   .(461والتقـريب  .5/321والتهـذيب  .3/563والكاشـف  .5/53والثقـات  .7/352)انظـر: الجـرح 
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

د اب .كج[172] (5)صاحب المغازي ،المـؤرخ  (3)ن الَبْخـترّي الواسـطّي ـن َعَبـادة بـوُمَحـمَّ

د بُن َعْبـِد األْعَلى الصنعانيُّ  .[248] د .[كج174الَقْيسيُّ الَبْصِريُّ ]وُمَحـمَّ ن عبـد الجّبار ـب وُمَحـمَّ

د ب .[217] (2)َسـنُْدوال ـ َسـنْدول ـ الَهَمَذانّي الُقرشّي  ن عبد الصـمد ـن عبد الرحمن بـوُمَحـمَّ

د .[242العنبري ] د  .[215صاِعقة ] :ن عبد الرحيم الَبّزاز البغدادّي ـب وُمَحـمَّ بن عبد وُمَحـمَّ

د بن عبـد الله بن عبد الرحيم بن َسْعَية 244بن أبي ِرْزمـة َغـْزوان الِمروزّي ] العزيز [. وُمَحـمَّ

د بن عبـد الله بن عثم .[247الِمصرّي الَبْرقـّي ] د بن  .[243] ان الُخزاِعّي البصرّي ـوُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

مّي البغدادّي  د بن عبد الله بن ميمون  .[227القاضي ] ،عبد الله بن المبارك الُمَخرِّ وُمَحـمَّ

                                                           
 :الـ؛ وق ن(ـسنـر )الـيـفي غ هـنـوع)د( ،  هـل روى :ه(ـبـذيـهـاء في )تـا جـنمـبي ."َدرـقَ ـالـي بـدوق ُرمـص" :ظـافـال الحـق (5) 

ه ـليس ب" :ائيـنسـال الـوق ."َدِرّي ـقَ " :زرةـوزاد صالح ج ن ؛ـعيـن مـاب :هـقـووث ."اـراًج ـ، ولي َخ  وـاء الله هـا شـمـك"

راج لدى ـه الخـوليـُره بالمشيئة لكراهة تـا ُعلِّق أمـربم .اهـ .ه(ـاتـقـوذكره ابن حبان في )ث ."صدوق" :مـيْ ـال ُدَح ـوق ."أسـب

 ه ثقة ُرمي بالقدر. ـر أنـهـاألظـف؛  السلطان

ـَير  .3/562اشـف ـكـوال .31/436كمـال ـب الـهـذيـت :ـرـظـ)ان  .(468 بـقـريـتـوال .5/345ب ـهـذيـتـوال .55/571والسِّ

؛  روى عنه )د( ، وابن أبي حاتم :بينما جاء في )تهذيبه( ."فاضل" :؛ وزاد ابن حجر "صدوق" :، وقال روى عنه أبو حاتم (3)

 :أما تفرد أبي حاتم بلفظ .الترميز للبخارّي ، ولم يذكره في الرواة عنه :وفاَته .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .ووثقاه

  .؛ والله أعلمفيكون ثقة فاضاًل  ، فُيحمل على المبالغة في الصدق ، فتأتلف أقوالهم فيه ؛ "صدوق"

 .(468والتقريب  .5/348والتهذيب  .31/447وتهذيب الكمال  .5/538. والثقات 6/57)انظر: الجرح 

وقال ]ابن بلده[ الحافظ أبي ُشجاع شيرويه  .كان ابن معين ُيِجلُّه :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق عابد" :تفرد ابن حجر بقوله (2)

  .اهـ ."أحد الثقات والصالحين" :الَهَمذانّي 

ّي ـ، قجرـن حـل ابـفـد أغـوق وِذْكُر ابن  .توثيق الخليلّي ، وأبي زرعة العراقّي  :وُيضاف ."ر المحلـيـل ، كبـيـلـة جـقـث" :ول الِمزِّ

كما وصفه العلماء بكثرة التصنيف ؛  .وَل شيرويه ، إلى صالح بن أحمد الحافظـّي قـبـذهـزو الـوع .ات(ـقـثـحبان له في )ال

  .فهو ثقة عابد مصنف

 .313وذيل الكاشـف .517/ 55والسـير .31/161وتهـذيب الكمال  .3/821واإلرشـاد للخليلّي  .5/541الثقـات  :)انظر

 .(455والتقـريب  .5/365والتهـذيب

د بن عمر بن َخاّلد[211 ذكر في( صّي ] .ب ُمَحـمَّ د بن داود بن َصبيح الِمصِّ  .[237وُمَحـمَّ

د بن داود بن أبي ناجيـة الَمْهرّي اإلسكندرانّي ] د بن رافع الُقَشْيرّي  .[256وُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

د بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة الُمرادّي  .[235النَّْيسابورّي ]  .[223عامر جمل ] :وُمَحـمَّ

د بن سليمان بن حبيب د بن سليمان األنبارّي  .[237]ُلَوْيـن  :وُمَحمَّ د بن  .[238] (5)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

ْملِّي  د ابن ِسنان الباِهلّي البصرّي الَعـَوقي ] .[225] (3)ِسَماَعة الرَّ ّباح  .[227وُمَحـمَّ د بن الصَّ وُمَحمَّ

(2)بن سفيان الَجْرَجرائّي البغدادّي 
ّباح الّبّزاز الّدْوالبّي البغد .[224]  د بن الصَّ  .[222ادّي ]وُمَحمَّ

د بن طريف بن خليفة الَبَجلّي الكوفّي  د بنُ  .[234] (4)وُمَحمَّ ، وُمَحـمَّ مشقيُّ  عـائذ  الُقَرشيُّ الدِّ

                                                           
 وقـال .اهــ ."ثقـة" :وقال الخطيب، وَمْسَلَمة ابـن قاسـم .روى عنه )د( ، وَبِقي   :في )تهذيبه( ؛ وجاء "صدوق" :قال ابن حجر (5)

 ."ثقة"فليس أقل من ولم ُيذَكر بجرح  ،  ."ثقة جليل" :الَغّسانّي 

  .(463والتقريب  .5/372والتهذيب  .وشيوخ أبي داود .1/353تاريخ بغداد  :)انظر

 .اهــ. "كـان صـاحب حـديث" :قـال أبـو داود .، وأبـو زرعـة الـرازّي )مد(وفي )تهذيبه(: روى عنه  ."صدوق" :الحافظ قال (3)

 .فاألظهر أنه ثقة ."مستقيم الحديث" :قول ابن حبان :ويضاف

 .(463والتقريب  .5/372والتهذيب .346وذيل الكاشف .3/315اآلجّرّي )انظر: سؤاالت 

صالح " :وقال أبو حاتم ."ثقة" :، وأبو زرعة ؛ وقال هو، وُمَطيَّن رو ى عنه )د ق( :وفي )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (2)

ل  .حدث بحديث منكر :وعن يعقوب بن شيبة ، عنه ."ليس به بأس" :وعن ابن محرز ، عن ابن معين ."الحديث لكن َحمَّ

ورّي  .يقعوُب تبعته لراو  ضعيف في سنده  :وُيضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."لم أر يحيى ذكره بسوء" :وقال الدُّ

  .والله أعلم فالظاهر أنه االختيار األليق بحاله ؛اعتماد الذهبي توثيق أبي زرعة له ؛ 

 .3/565والكاشف .1/287وتاريخ بغداد  .5/572والثقات  .7/365والجرح  .3/133ريخ والتا .5/64معرفة الرجال  :)انظر

   .(464والتقريب .5/336والتهذيب

وقال  ."محله الصدق" :؛ وقال ]بل أبو زرعة[، وأبو حاتم  روى عنه )م د ت ق( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (4)

 .اهـ ."ثقة" :وقال الخطيب .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ال بأس به ، صاحب حديث ، كان ابن ُنمير يثني عليه" :مرة

 .والله أعلم وهو االختيار األوجه ؛ ."ثقة صاحب حديث" :قول الذهبّي  :ويضاف

   .(461والتقـريب  .5/321والتهـذيب  .3/563والكاشـف  .5/53والثقـات  .7/352)انظـر: الجـرح 
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ِه بن يزيـد .[247] د بُن ُعَبـْيِد اللَّ مّي البغـداديُّ  :وُمَحـمَّ (5)ابن الُمنـادي الُمخرَّ
د .[كج131]   وُمَحـمَّ

د  .[214بن عبيـد بن حسـاب الُغـَبرّي البصرّي ]  :أبـي َعـّتاب  البغـداديُّ أبو بكـربـُن اوُمَحـمَّ

د بـن عثمـان ابن أبـي صفـوان الثََّقفـّي البصرّي ] .[كج177] (3)األَْعـَين د  .[217وُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

د ابن عثمان التَّنُوخّي أبـو الُجماِهر  .[218بـن عثمـان بـن َكـَرامة الِعجلـّي الكـوفّي ] وُمَحـمَّ

َمْشقّي ] د بن َعِقيل بن ُخَوْيلِد الُخَراسانّي النيسابـورّي ومُ  .[216الدِّ د بن  .[288] (2)َحـمَّ وُمَحـمَّ

                                                           
ـ ، وأبو حاتم ، وابن أبي  "أحمد" :ـ وسماه روى عنه )خ( :بينما جاء في )تهذيبه( .وبه قال الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

وقال عبد الله بن  .حدث به عنه "رـثيـديث كـح"اآلُجّرّي إلى إنكار أبي داود عليه حديًثا واحًدا من بين وقد أشار  .حاتم

د بن عبدوسـمـأح   .اهـ ."ةـقـث" :د ، وُمَحمَّ

  .وِذْكُر ابن حبان له في )ثقاته( ."صدوق ثقة" :قول ابن أبي حاتم :وُيضاف

؛ أما إنكار  "ةـقـث"ه ـلف األقوال على أنـأتـتـ؛ فُيحمل على المبالغة في الصدق ؛ ف "دوقـص" :فرد أبي حاتم بقولهـتـًرا لـظـثم ن

  .ه ، فال ينزل به عن الثقة ؛ والله أعلمـيـحديث وحيد عل

ّي  :)انظر والتهذيب  .38/17وتهذيب الكمال  .3/237وتاريخ بغداد  .5/523. والثقات 6/2والجرح  .3/367سؤاالت اآلُجرِّ

 .(451قريب والت .5/237

ليس هو " :،  والّرازّيان. قال ابن معين)السنن( في غير و)د( )مق(، روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

أنه لم يكن من الحفاظ لعلله ، والنقاد لطرقه، كعلّي  :عنَى يحيى بذلك" :وقد وثقه الخطيب ، ثم قال ."من أصحاب الحديث

مات " :وقال أحمد .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."بن المديني ونحوه ، وأما الصدق والضبط لما سمعه فلم يكن مدفوًعا عنه

  .اهـ ."وال يعرف إال الحديث ، ولم يكن صاحب كالم ؛ وإني ألغبطه

َهبيُّ   .والله أعلم ؛ "الثقة"فال وجه لنزوله عن جمع العدالة إلى الضبط ، ولم ُيضعفه أحد ؛  ثم قد ."وثقوه" :وقال الذَّ

والتقريب  .5/224والتهذيب  .38/76. وتهذيب الكمال 3/555. والكاشف 3/563اريخ بغداد ـوت .5/51قات ـثـال :رـظـ)ان

451). 

روى عنه )خد(  :وجاء في )تهذيبه( ."اـهـأ في بعضـطـأخـث فـاديـأحـه بـظـفـن حـدث مـدوق ، حـص" :ظـافـال الحـق (2)

 أخطأ ؛ ربما" وقال ابن حبان: ."أحد النبالء ؛ حدث بحديثين لم يتابع عليهما" :أبو أحمد الحاكم وزاد؛  "ثقة" :)س( وقال

  .اهـ ."أحاديث مقلوبة عشرة حدث بالعراق بمقدار
 

رّي  كَّ (5)البغدادّي اإلسكندرانّي السُّ
ـد بن عبد الله بن ُنَمْير الكوفّي  .[245]  د  .[221] وُمَحمَّ وُمَحـمَّ

ّي البصـرّي ـ البغـدادّي  زِّ وُمَحمـَّد بن عبـد الملك بـن  .[228] (3)بن عبد الله األَْرِزي ـ الـرُّ

ِقيـقّي الواسـطّي  .[245الَغـّزال ] َزْنُجـوَيه البغـدادّي  د بن عبـد الملـك بـن َمـْروان الدَّ  (2)وُمَحـمَّ

                                                           
 :وقال ابـن يـوُنس ."صدوق ثقة" :...، وابن أبي حاتم ؛ وقال)د س( روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (5)

فمقولة مسلمة يلغـي آخُرهـا أوَسـطها ؛ أمـا  .اهـ ."ُتكلِّم فيه، وُرمي بالكذب، ولم يترك أحد الكتابة عنه" :وقال َمْسَلَمة ."ثقة"

ولـم " :؛ وزاد فـي )المغنـي( "لـه حـديث ُأنكـر عليـه" :جرح ُمْبَهم ، يضحده صنيع الذهبي ؛ فقـد قـال، ف "ُتكلِّم فيه" :قوله

 .واعتمد في )الكاشف( توثيق ابن يونس ."جائز الحديث" :؛ وفي )الميزان( "ُيضعف

 ثم هل يضره حديث  ُأنكر عليه ، بعد نفي الضعف عنه ، وتوثيق ابن بلده وتلميذيه له ؟ ! 

ــــر ــــداد  .7/274الجــــرح :)انظ  .3/557والكاشــــف .2/873والميــــزان  .3/155والمغــــني .1/438وتــــاريخ بغ

 .(457والتقـريب .5/365والتهـذيب

 "ةـقـث" :ظـفـه لـيـلـق عـلـد أطـوق )م د( ، :روى عنه :ا جاء في )تهذيب الكمال(ـنمـيـب ."مـهـة يـقـث" :رـجـن حـال ابـق (3)

كان من الحفاظ ربما " :وقال ابن حبان ."مأمون" :صالح جزرة ، وعبد الله بن أحمد ، وزاد الحسن بن سفيان :الميذه الثالثةـت

  .ثم لم ُيعلم بجرح .اهـ ."خالف

، فقل أن  أما المخالفة ، فقد جاءت بصيغة التقليل والندرة .ُمطلق التوثيق هو األليق بحالهوعلى أية حال فإن تالميذه أعلم به ؛ فيكون 

  .والله أعلم ؛ ، فإنها ال تضر ينجو منها ثقة

 .(457والتقـريب  .5/361والتهـذيب  .31/171وتهـذيب الكمـال  .1/451وتـاريخ بغـداد  .5/64الثقـات  :)انظـر

وقال ُمَطـيَّن  ."ليس بمحكم العقل" :؛ وقالروى عنه )د(  :)تهذيبه( وجاء في .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :قال أبـو حاتم (2)

  .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة" :، والدارقطنّي ، وَمْسَلَمة

 ( ؛ أي أنه ليس من فرسـان الحـديث"َحَصَف "؛ مادة: 5/46)لسان العرب "غير حصيف"أنه  :أما غمز أبي داود له في عقله ؛ فمعناه

  .ثم لم ُيذكر بجرح   .ذا عند غيرهوك .وإال فقد روى عنه؛ فهو ثقة عنده الذين ُبحكمون الصنعة ،

فهـو  .توثيـق الـدارقطني لـهواعتماده في )الكاشف(  ."الحجة" :وقول الذهبيِّ في )السير( ."صدوق ثقة" :قول السمعانّي  :وُيضاف

 .والله أعلم االختيار األوجه ؛

 .3/557والكاشف  .3/461. واألنساب 3/248وتاريخ بغداد  .85وسؤاالت الَبْرقانّي  .5/525والثقات  .6/1الجرح  :)وانظر

 .(454والتقريب  .5/257والتهذيب  .57/315وإكمال ُمْغَلطاي  .53/163والسير 



349

ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

ِه بن يزيـد .[247] د بُن ُعَبـْيِد اللَّ مّي البغـداديُّ  :وُمَحـمَّ (5)ابن الُمنـادي الُمخرَّ
د .[كج131]   وُمَحـمَّ

د  .[214بن عبيـد بن حسـاب الُغـَبرّي البصرّي ]  :أبـي َعـّتاب  البغـداديُّ أبو بكـربـُن اوُمَحـمَّ

د بـن عثمـان ابن أبـي صفـوان الثََّقفـّي البصرّي ] .[كج177] (3)األَْعـَين د  .[217وُمَحـمَّ وُمَحـمَّ

د ابن عثمان التَّنُوخّي أبـو الُجماِهر  .[218بـن عثمـان بـن َكـَرامة الِعجلـّي الكـوفّي ] وُمَحـمَّ

َمْشقّي ] د بن َعِقيل بن ُخَوْيلِد الُخَراسانّي النيسابـورّي ومُ  .[216الدِّ د بن  .[288] (2)َحـمَّ وُمَحـمَّ

                                                           
ـ ، وأبو حاتم ، وابن أبي  "أحمد" :ـ وسماه روى عنه )خ( :بينما جاء في )تهذيبه( .وبه قال الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

وقال عبد الله بن  .حدث به عنه "رـثيـديث كـح"اآلُجّرّي إلى إنكار أبي داود عليه حديًثا واحًدا من بين وقد أشار  .حاتم

د بن عبدوسـمـأح   .اهـ ."ةـقـث" :د ، وُمَحمَّ

  .وِذْكُر ابن حبان له في )ثقاته( ."صدوق ثقة" :قول ابن أبي حاتم :وُيضاف

؛ أما إنكار  "ةـقـث"ه ـلف األقوال على أنـأتـتـ؛ فُيحمل على المبالغة في الصدق ؛ ف "دوقـص" :فرد أبي حاتم بقولهـتـًرا لـظـثم ن

  .ه ، فال ينزل به عن الثقة ؛ والله أعلمـيـحديث وحيد عل

ّي  :)انظر والتهذيب  .38/17وتهذيب الكمال  .3/237وتاريخ بغداد  .5/523. والثقات 6/2والجرح  .3/367سؤاالت اآلُجرِّ

 .(451قريب والت .5/237

ليس هو " :،  والّرازّيان. قال ابن معين)السنن( في غير و)د( )مق(، روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (3)

أنه لم يكن من الحفاظ لعلله ، والنقاد لطرقه، كعلّي  :عنَى يحيى بذلك" :وقد وثقه الخطيب ، ثم قال ."من أصحاب الحديث

مات " :وقال أحمد .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."بن المديني ونحوه ، وأما الصدق والضبط لما سمعه فلم يكن مدفوًعا عنه

  .اهـ ."وال يعرف إال الحديث ، ولم يكن صاحب كالم ؛ وإني ألغبطه

َهبيُّ   .والله أعلم ؛ "الثقة"فال وجه لنزوله عن جمع العدالة إلى الضبط ، ولم ُيضعفه أحد ؛  ثم قد ."وثقوه" :وقال الذَّ

والتقريب  .5/224والتهذيب  .38/76. وتهذيب الكمال 3/555. والكاشف 3/563اريخ بغداد ـوت .5/51قات ـثـال :رـظـ)ان

451). 

روى عنه )خد(  :وجاء في )تهذيبه( ."اـهـأ في بعضـطـأخـث فـاديـأحـه بـظـفـن حـدث مـدوق ، حـص" :ظـافـال الحـق (2)

 أخطأ ؛ ربما" وقال ابن حبان: ."أحد النبالء ؛ حدث بحديثين لم يتابع عليهما" :أبو أحمد الحاكم وزاد؛  "ثقة" :)س( وقال

  .اهـ ."أحاديث مقلوبة عشرة حدث بالعراق بمقدار
 

رّي  كَّ (5)البغدادّي اإلسكندرانّي السُّ
ـد بن عبد الله بن ُنَمْير الكوفّي  .[245]  د  .[221] وُمَحمَّ وُمَحـمَّ

ّي البصـرّي ـ البغـدادّي  زِّ وُمَحمـَّد بن عبـد الملك بـن  .[228] (3)بن عبد الله األَْرِزي ـ الـرُّ

ِقيـقّي الواسـطّي  .[245الَغـّزال ] َزْنُجـوَيه البغـدادّي  د بن عبـد الملـك بـن َمـْروان الدَّ  (2)وُمَحـمَّ

                                                           
 :وقال ابـن يـوُنس ."صدوق ثقة" :...، وابن أبي حاتم ؛ وقال)د س( روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (5)

فمقولة مسلمة يلغـي آخُرهـا أوَسـطها ؛ أمـا  .اهـ ."ُتكلِّم فيه، وُرمي بالكذب، ولم يترك أحد الكتابة عنه" :وقال َمْسَلَمة ."ثقة"

ولـم " :؛ وزاد فـي )المغنـي( "لـه حـديث ُأنكـر عليـه" :جرح ُمْبَهم ، يضحده صنيع الذهبي ؛ فقـد قـال، ف "ُتكلِّم فيه" :قوله

 .واعتمد في )الكاشف( توثيق ابن يونس ."جائز الحديث" :؛ وفي )الميزان( "ُيضعف

 ثم هل يضره حديث  ُأنكر عليه ، بعد نفي الضعف عنه ، وتوثيق ابن بلده وتلميذيه له ؟ ! 

ــــر ــــداد  .7/274الجــــرح :)انظ  .3/557والكاشــــف .2/873والميــــزان  .3/155والمغــــني .1/438وتــــاريخ بغ

 .(457والتقـريب .5/365والتهـذيب

 "ةـقـث" :ظـفـه لـيـلـق عـلـد أطـوق )م د( ، :روى عنه :ا جاء في )تهذيب الكمال(ـنمـيـب ."مـهـة يـقـث" :رـجـن حـال ابـق (3)

كان من الحفاظ ربما " :وقال ابن حبان ."مأمون" :صالح جزرة ، وعبد الله بن أحمد ، وزاد الحسن بن سفيان :الميذه الثالثةـت

  .ثم لم ُيعلم بجرح .اهـ ."خالف

، فقل أن  أما المخالفة ، فقد جاءت بصيغة التقليل والندرة .ُمطلق التوثيق هو األليق بحالهوعلى أية حال فإن تالميذه أعلم به ؛ فيكون 

  .والله أعلم ؛ ، فإنها ال تضر ينجو منها ثقة

 .(457والتقـريب  .5/361والتهـذيب  .31/171وتهـذيب الكمـال  .1/451وتـاريخ بغـداد  .5/64الثقـات  :)انظـر

وقال ُمَطـيَّن  ."ليس بمحكم العقل" :؛ وقالروى عنه )د(  :)تهذيبه( وجاء في .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :قال أبـو حاتم (2)

  .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة" :، والدارقطنّي ، وَمْسَلَمة

 ( ؛ أي أنه ليس من فرسـان الحـديث"َحَصَف "؛ مادة: 5/46)لسان العرب "غير حصيف"أنه  :أما غمز أبي داود له في عقله ؛ فمعناه

  .ثم لم ُيذكر بجرح   .ذا عند غيرهوك .وإال فقد روى عنه؛ فهو ثقة عنده الذين ُبحكمون الصنعة ،

فهـو  .توثيـق الـدارقطني لـهواعتماده في )الكاشف(  ."الحجة" :وقول الذهبيِّ في )السير( ."صدوق ثقة" :قول السمعانّي  :وُيضاف

 .والله أعلم االختيار األوجه ؛

 .3/557والكاشف  .3/461. واألنساب 3/248وتاريخ بغداد  .85وسؤاالت الَبْرقانّي  .5/525والثقات  .6/1الجرح  :)وانظر

 .(454والتقريب  .5/257والتهذيب  .57/315وإكمال ُمْغَلطاي  .53/163والسير 



350

د بن َعْوف بن ُسفيان الّطائّي الِحْمصّي ] .[283عباس الِقلَّْوِرّي ] د بن العالء  .[282وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن عيسى بن َنِجيح بن الطَّّباع البغدادّي ] .[281بن ُكَرْيب الَهْمَدانّي الكوفّي ]  .[284وُمَحمَّ

د بن أبي غالب الطيالسي الُقْوِمسّي البغدادّي ] د بن فِراس الضُّ  .[287وُمَحمَّ ْيَرفّي وُمَحمَّ َبعّي الصَّ

د بن الفرج بن عبد الوارث النَّّحاس البغدادّي  .[268] (5)البصرّي الضرير  .[261] (3)وُمَحمَّ

د  يِصّي :)صوابه 272مكرر  267بن قاِدم ]اوُمَحمَّ د بن آدم بن سليمان الُجَهنِّي الِمصِّ  .[( ُمَحمَّ

َلِميُّ  د بُن ُقداَمَة بن إسماعيل السُّ (2)الُبخاريُّ الَمْرَوزّي وُمَحمَّ
د ُقَداَمة بن َأْعَين  .[كج175]  وُمَحمَّ

ْيِصّي ] د بن كثير العبدّي البصرّي ] .[266الِمصِّ د بن المثنى بن ُعبيد الَعنَِزّي  .[265وُمَحمَّ وُمَحمَّ

ِمن ] :البصرّي  د ابن محبوب الُبنانّي البصرّي ] .[277الزَّ د بن ُمَحمَّ  .[265وُمَحمَّ د ـ بن وُمَحمَّ

ورّي  .[267عمر بن كثير ـ بن َخالَّد الباِهلّي البصرّي ] د بن مصعب الصُّ د بن ُمَحمَّ  :وُمَحمَّ

                                                           
، و)ت ق( ـ نقاًل عن الَغّسانّي ـ ،  )هد( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

 .؛ والله أعلم وهو االختيار األقرب .واختاره الذهبي   .اهـ ."ثقة" :وأبو بكر بن أبي الدنيا ؛ وقالوالّرازّيان ، 

 .(175والتقريب .5/257والتهـذيب .3/357والكاشـف .6/87)انظر: الجـرح

روى عنه )م د( ، وأبو زرعة ، وُمَطيَّن ،  :بينما جاء في )تهذيبه( .؛ واختاره ابن حجر "صدوق" :روى عنه أبو زرعة ؛ وقال مرة (3)

راج ؛ ووثقاه د بن إسحاق السَّ ثقة " :قول أبي زرعة أيًضا ـ في )الجرح( ـ :وُيضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .وُمَحمَّ

  .فقد وثقه تالميذه الثالثة ، ثم لم ُيذكر بجرح  وهو االختيار األظهر؛  ."ثقة" :وقول الذهبي ."صدوق

 .(173والتقريب  .5/256والتهذيب  .3/357. والكاشف 5/535. والثقات 6/87نظر: الجرح )ا

وقال  .اهـ .وذكره ابن ِحّبان في )الثقات( .روى عنه )م( ، و)د( في غير )السنن( :وقد جاء في )تهذيبه( ."مقبول" :قال ابن حجر (2)

)م( ، وأبو داود ؛ وهو ال يروي إال عن ثقة عنده ؛ ثم لم ُيذكر  :؛ لحال َمن روى عنه وهو االختيار األظهر ."ثقة" :الّذَهبِيُّ 

 .بجرح  

  .(172والتقـريب  .5/475والتهـذيب  .4/51والميـزان .5/56الثقات :)انظر

د بن َخـاّلد بن كثـير الباهلّي البصرّي[ 258)بـابـه(/ب 211عمر بن َخـاّلد الباهـلّي ]  .ُمَحـمَّ

د بن أبـي ليلـى األنصاريُّ الُكوفِيُّ  د بُن ِعْمراَن بن ُمَحمَّ (5)وُمَحـمَّ
د بن ُعمر بن  .[كج137]  وُمَحمَّ

ِمّي البصرّي  د بن َعْمرو بن َبْكر بن الُحباب الرازّي  ./أ[211] (3)علي بن عطاء الُمَقدَّ ُزَنْيج  :وُمَحمَّ

د بن عمرو ابن عباد بن َجَبلة الَعَتكِّي البصرّي  .[215] د بن عمرو بن  .[287] (2)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

                                                           
= 

فهو ثقة أخطأ من حفظه  ."ثقة" :وقال الخليلّي  ."معروف ال بأس به" :أن الذهبّي ساق حديًثا واحًدا تفرد به ؛ وقال :ويضاف

  .والله أعلمبأحاديث يسيرة ؛ 

والتهـذيب  .2/845والمـيزان  .383والمعجم المشـتمل  .3/658واإلرشـاد  .1/435وكنى الحاكـم  .5/547الثقـات  :)انظـر

  .(457والتقـريب  .5/247

كوفّي صدوق، أملى علينا كتاب " :.. وقال أبو حاتم.روى عنه الّرازّيان ، وُمَطيَّن :في )تهذيبه(. وجاء "صدوق" :قال الحافظ (5)

وذكره ابن حبان في  ."الفرائض، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبّي من حفظه؛ الكتاب كله ال يقدم مسألة على مسألة

فمن  .(334ح :وعنه )هد ."روى عنه من أهل بلدنا بقي  بن َمْخَلد" :وتتمة كالم َمْسَلَمة .اهـ. "ثقة" :)ثقاته(. وقال َمْسَلَمة

  .فإنه ال ينزل عن الثقةتمتع بهذه العدالة ، وهذا الضبط واإلتقان ، ولم يغمزه أحد ؛ 

 .(177والتقـريب  .5/265والتهـذيب  .57/272وإكمـال ُمْغـَلطاي  .5/63والثقـات  .6/45الجـرح  :)انظر

(، والرازيان ، وأبو بكر البزار ؛  ووثقه هو ، 4) :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .واختاره الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

ق ـيـوثـتواعتمد الذهبّي  ."ثقة" :الهيثمّي ال ـوق .ولم ُيذكر بجرح   .اهـ .بان في )الثقات(ـن حـره ابـوذك .والنسائّي ، وَمْسَلَمة

 .هـيار األوجـتـو االخـوه .النسائي  

 .6/38ومجمع الزوائد  .3/371والكاشـف  .5586، ح3/471وكشف األسـتار  .5/575والثقـات  .6/35الجـرح  :)انظر

   .(456والتقـريب  .5/285والتهـذيب 

 :هـنــروى ع :ه(ـبــذيـهـا جاء في )تـنمـيـب .ار ابن حجرـيـتـوهو اخ ."صدوق" :روى عنه علّي بن الحسين بن الُجنَيد ، وقال (2)

؛  "ةـقــث"فالظـاهر أنـه  .اهــ ."ُيغـرب وُيخـالف" :وقال ابن حبان فـي )ثقاتـه( .ـ ، وَبقي  بن َمْخَلد "ثقة" :)م( ، )د( ـ وقال

اللـه ق أبي داود له ؛ ورواية مسلم ، وبقي عنه ؛ أما غمز ابن حبان ، فهو من أفراده ؛ لذا أغفله الـذهبّي ، وابـن حجـر ؛ وـيـتوثـل

 .أعلم

ّي ـؤاالت اآلُج ــس :ـرـظـ)ان ب ـقـريــتـوال .5/272ب ـهـذيــتـوال .3/378اشـف ـكـوال .57،   5/62ـات ـقـثـوال .3/77ـرِّ

455). 
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

د بن َعْوف بن ُسفيان الّطائّي الِحْمصّي ] .[283عباس الِقلَّْوِرّي ] د بن العالء  .[282وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن عيسى بن َنِجيح بن الطَّّباع البغدادّي ] .[281بن ُكَرْيب الَهْمَدانّي الكوفّي ]  .[284وُمَحمَّ

د بن أبي غالب الطيالسي الُقْوِمسّي البغدادّي ] د بن فِراس الضُّ  .[287وُمَحمَّ ْيَرفّي وُمَحمَّ َبعّي الصَّ

د بن الفرج بن عبد الوارث النَّّحاس البغدادّي  .[268] (5)البصرّي الضرير  .[261] (3)وُمَحمَّ

د  يِصّي :)صوابه 272مكرر  267بن قاِدم ]اوُمَحمَّ د بن آدم بن سليمان الُجَهنِّي الِمصِّ  .[( ُمَحمَّ

َلِميُّ  د بُن ُقداَمَة بن إسماعيل السُّ (2)الُبخاريُّ الَمْرَوزّي وُمَحمَّ
د ُقَداَمة بن َأْعَين  .[كج175]  وُمَحمَّ

ْيِصّي ] د بن كثير العبدّي البصرّي ] .[266الِمصِّ د بن المثنى بن ُعبيد الَعنَِزّي  .[265وُمَحمَّ وُمَحمَّ

ِمن ] :البصرّي  د ابن محبوب الُبنانّي البصرّي ] .[277الزَّ د بن ُمَحمَّ  .[265وُمَحمَّ د ـ بن وُمَحمَّ

ورّي  .[267عمر بن كثير ـ بن َخالَّد الباِهلّي البصرّي ] د بن مصعب الصُّ د بن ُمَحمَّ  :وُمَحمَّ

                                                           
، و)ت ق( ـ نقاًل عن الَغّسانّي ـ ،  )هد( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (5)

 .؛ والله أعلم وهو االختيار األقرب .واختاره الذهبي   .اهـ ."ثقة" :وأبو بكر بن أبي الدنيا ؛ وقالوالّرازّيان ، 

 .(175والتقريب .5/257والتهـذيب .3/357والكاشـف .6/87)انظر: الجـرح

روى عنه )م د( ، وأبو زرعة ، وُمَطيَّن ،  :بينما جاء في )تهذيبه( .؛ واختاره ابن حجر "صدوق" :روى عنه أبو زرعة ؛ وقال مرة (3)

راج ؛ ووثقاه د بن إسحاق السَّ ثقة " :قول أبي زرعة أيًضا ـ في )الجرح( ـ :وُيضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( .وُمَحمَّ

  .فقد وثقه تالميذه الثالثة ، ثم لم ُيذكر بجرح  وهو االختيار األظهر؛  ."ثقة" :وقول الذهبي ."صدوق

 .(173والتقريب  .5/256والتهذيب  .3/357. والكاشف 5/535. والثقات 6/87نظر: الجرح )ا

وقال  .اهـ .وذكره ابن ِحّبان في )الثقات( .روى عنه )م( ، و)د( في غير )السنن( :وقد جاء في )تهذيبه( ."مقبول" :قال ابن حجر (2)

)م( ، وأبو داود ؛ وهو ال يروي إال عن ثقة عنده ؛ ثم لم ُيذكر  :؛ لحال َمن روى عنه وهو االختيار األظهر ."ثقة" :الّذَهبِيُّ 

 .بجرح  

  .(172والتقـريب  .5/475والتهـذيب  .4/51والميـزان .5/56الثقات :)انظر

د بن َخـاّلد بن كثـير الباهلّي البصرّي[ 258)بـابـه(/ب 211عمر بن َخـاّلد الباهـلّي ]  .ُمَحـمَّ

د بن أبـي ليلـى األنصاريُّ الُكوفِيُّ  د بُن ِعْمراَن بن ُمَحمَّ (5)وُمَحـمَّ
د بن ُعمر بن  .[كج137]  وُمَحمَّ

ِمّي البصرّي  د بن َعْمرو بن َبْكر بن الُحباب الرازّي  ./أ[211] (3)علي بن عطاء الُمَقدَّ ُزَنْيج  :وُمَحمَّ

د بن عمرو ابن عباد بن َجَبلة الَعَتكِّي البصرّي  .[215] د بن عمرو بن  .[287] (2)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

                                                           
= 

فهو ثقة أخطأ من حفظه  ."ثقة" :وقال الخليلّي  ."معروف ال بأس به" :أن الذهبّي ساق حديًثا واحًدا تفرد به ؛ وقال :ويضاف

  .والله أعلمبأحاديث يسيرة ؛ 

والتهـذيب  .2/845والمـيزان  .383والمعجم المشـتمل  .3/658واإلرشـاد  .1/435وكنى الحاكـم  .5/547الثقـات  :)انظـر

  .(457والتقـريب  .5/247

كوفّي صدوق، أملى علينا كتاب " :.. وقال أبو حاتم.روى عنه الّرازّيان ، وُمَطيَّن :في )تهذيبه(. وجاء "صدوق" :قال الحافظ (5)

وذكره ابن حبان في  ."الفرائض، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبّي من حفظه؛ الكتاب كله ال يقدم مسألة على مسألة

فمن  .(334ح :وعنه )هد ."روى عنه من أهل بلدنا بقي  بن َمْخَلد" :وتتمة كالم َمْسَلَمة .اهـ. "ثقة" :)ثقاته(. وقال َمْسَلَمة

  .فإنه ال ينزل عن الثقةتمتع بهذه العدالة ، وهذا الضبط واإلتقان ، ولم يغمزه أحد ؛ 

 .(177والتقـريب  .5/265والتهـذيب  .57/272وإكمـال ُمْغـَلطاي  .5/63والثقـات  .6/45الجـرح  :)انظر

(، والرازيان ، وأبو بكر البزار ؛  ووثقه هو ، 4) :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .واختاره الحافظ ."صدوق" :قال أبو حاتم (3)

ق ـيـوثـتواعتمد الذهبّي  ."ثقة" :الهيثمّي ال ـوق .ولم ُيذكر بجرح   .اهـ .بان في )الثقات(ـن حـره ابـوذك .والنسائّي ، وَمْسَلَمة

 .هـيار األوجـتـو االخـوه .النسائي  

 .6/38ومجمع الزوائد  .3/371والكاشـف  .5586، ح3/471وكشف األسـتار  .5/575والثقـات  .6/35الجـرح  :)انظر

   .(456والتقـريب  .5/285والتهـذيب 

 :هـنــروى ع :ه(ـبــذيـهـا جاء في )تـنمـيـب .ار ابن حجرـيـتـوهو اخ ."صدوق" :روى عنه علّي بن الحسين بن الُجنَيد ، وقال (2)

؛  "ةـقــث"فالظـاهر أنـه  .اهــ ."ُيغـرب وُيخـالف" :وقال ابن حبان فـي )ثقاتـه( .ـ ، وَبقي  بن َمْخَلد "ثقة" :)م( ، )د( ـ وقال

اللـه ق أبي داود له ؛ ورواية مسلم ، وبقي عنه ؛ أما غمز ابن حبان ، فهو من أفراده ؛ لذا أغفله الـذهبّي ، وابـن حجـر ؛ وـيـتوثـل

 .أعلم

ّي ـؤاالت اآلُج ــس :ـرـظـ)ان ب ـقـريــتـوال .5/272ب ـهـذيــتـوال .3/378اشـف ـكـوال .57،   5/62ـات ـقـثـوال .3/77ـرِّ

455). 
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د بُن الوليِد بن عبد الحميد القرشيُّ   (3)َحْمدانُ  :، البصريُّ البغدادّي (5)الُبْسِريُّ  ،وُمَحمَّ

د ابن يحيى بن أبي َحْزم الُقَطعّي البصرّي  .[لك145/55] د بُن َيْحَيى بن  .[257] (2)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

(4)الّتّمارأبي َسِمْينََة ِمْهران 
د بن يحيى بن عبد الكريم األزدّي ال .[كج157]  صرّي ـبـوُمَحمَّ

د ب .[251دادّي ]ـغـالب ْهلّي النَّْيسابورّي ]ـالـن خـن عبد الله بـن يحيى بـوُمَحمَّ  .[256د الذُّ

د  اني البصرّي الَحنَفّي ]ـن يحيى بـباوُمَحمَّ مَّ د ب .[255ن َفّياض الزِّ ِمْهران = ن ـب ُن َيْحَيىـوُمَحمَّ

د ب د ب .َسِمْينَةَ ن أبي ـُن َيْحَيى بـُمَحمَّ يـاديُّ  فـوُس ـُن يـوُمَحـمَّ د ب .[لك187/33] (1)الزِّ ن ـوُمَحـمَّ

                                                           
 .(5/245األنساب  :)انظر     .ابن أبي أرطاة :نسبة إلى ُبْسر بن أرطاة ، وقيل (5)

  .( على رواية )د( عنه378نص ابن عساكر في )المشتمل  (3)

روى عنه  :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج ."صدوق" :ار ابن حجرـتـاخو ."صالح الحديث صدوق" :الــم ؛ وقـو حاتـه أبـنـروى ع (2)

وهو  ."ةـقـث" :بّي ـذهـال الـوق .ر بجرحـذكـولم يُ  .اهـ .قات(ـثـوذكره ابن حبان في )ال ."ثقة" :وقال َمْسَلَمة .)م د ت س(

 .االختيار األقرب ؛ والله أعلم

 .(153والتقـريب  .5/176والتهـذيب  .3/335والكاشـف  .5/578والثقـات  .6/534الجـرح  :)انظـر

والّرازّيان ، وأحمد بن الحسين الصوفي ؛ )د( ،  :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( .وتبعه ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (4)

وهو االختيار  ."ثقة" :وقال الذهبّي  .ولم ُيذكر بجرح .اهـ .)الثقات(وذكره ابن حبان في  .وأثنى عليه أحمد ."ثقة" :وقال

  .األوجه

 .3/335والكاشف  .38/851وتهذيب الكمال  .365والمشتمل .2/452وتاريخ بغداد .5/68والثقات .6/534الجرح :)انظر

  .(153والتقريب  .5/155والتهذيب 

يُّ ، وابن حجر :؛ قاله "روى عنه أبو داود" (1) بيديَّ واحًدا ، وقال .ابُن عساكَر ، والِمزِّ ياديَّ والزَّ  ."صدوق" :لكن اعتبر األخيُر الزِّ

بيدّي ؛ مثلـات )التهذيب( بعض ترجمـقد فـًدا ، فـلكن إن كانا واح وحكاية  ."ربـأ وأغـطـا أخـربم" :قول ابن حبان :ة الزَّ

  .اهـ .أبي علي النيسابوري له ، وتخطئته في حديث االستغفار للمشركين توثيقالحاكم 

  .والله أعلم هنا يفيد التقليل ؛ "ربما" :؛ أما الخطأ والتفرد فال يضران الثقات إال إذا كُثر منهم ؛ ولفظ ثقة فالرجل

 .364والمشتمل ....، تفسير سورة التوبة، باب المسجد الذي ُأسس على التقوى3/221والمستدرك .5/574الثقات :انظر)

 .(151والتقريب  .5/126والتهذيب .37/81وتهذيب الكمال

(5)وْحِشّي 
يصّي  .[277]  د بن مسعود بن يوسف النَّيسابورّي الِمصِّ د بن  .[276] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن ُمعاذ بن َعّباد الَعنَْبِرّي البصرّي  .[263ِمْسكين بن ُنَمْيَلة الَيَمامّي البغدادّي ]  .[275] (3)وُمَحمَّ

د بن َمْعَمر بن ِرْبِعّي الَقْيسّي البصرّي  د بن منصور بن داود  .[271] (2)البحرانّي  :وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن الِمنهال الضرير البصرّي ] .[286الطُّوِسّي البغدادي] د بن ِمْهران  .[285وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن هشام بن أبي ِخَيَرة َشبيب الَبصرّي الِمصرّي ] .[275ال الّرازّي ]الَجمَّ  د  .[257وُمَحمَّ وُمَحمَّ

وُروِذّي البغدادّي القصير ] د بن الوزير بن الَحَكم  .[255بن هشام بن عيسى الّطاْلقانّي الَمرُّ وُمَحمَّ

مشقّي ] َلمّي الدِّ د بُن الَوزيرِ  .[253السَّ  .[لك146/57] العابد ،العبديُّ الواسطيُّ بن قيس  وُمَحمَّ

                                                           
وذكره ابن حبان  ."صدوق ثقة" :روى عنه )د س( ، وابن أبي حاتم ؛ وقال :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق"قال ابن حجر:  (5)

 "صدوق"فهو االختيار األظهر بال ريب ، ولم أتبين سبب تجريد  .توثيق الذهبي :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح .اهـ .في )ثقاته(

   ."ثقة"من 

 .(171والتقـريب  .5/423. والتهـذيب 3/351والكاشـف  .5/547والثقـات  .6/66الجـرح  :)انظـر

ازي ان :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ؛ "صدوق يهم" :قال ابن حجر (3)  ."صدوق ليس به بأس" :قال أبو حاتم .)م د( ، والر 

والذي في  .اهـ .هذا ال يقتضي ضعفه :قال الذهبي .؛ وذلك لحديث واحد موقوف رفعه "في حديثه وهم" :وقال الُعقيلي

 .والله أعلم االختيار األوجه ؛وهو  .في )الكاشف( أطلق توثيقه؟! ثم  "فأي شيء جرى" :)الميزان(

 .5/483تهـذيب ـوال .3/333اشـف ـكـ. وال4/44يـزان ـوالم .6/51. والجـرح 4/541فـاء الُعقيلـّي ـضع :ظـرـ)ان

 .(177ب ـقـريـتـوال

 .اختيار ابن حجر؛ وهو  "صدوق" :روى عنه أبو حاتم ؛ وقال .(5/532نسبة إلى البحرين ؛ فيما حرره ابن األثير في )اللباب (2)

وقال مسلمة  ."صدوق ال بأس به" :وقال أبو داود ."من خيار عباد الله" :، والبزار ؛ وقال روى عنه )ع( :وقد جاء في )تهذيبه(

 ."كبير من أهل الصناعة" :وقال أبو َعروبة ."ثقة" :وقال أيًضا هو ، والخطيب ، والسمعانّي  ."ال بأس به" :، والنسائي )مرة(

  .فاألظهر توثيقهاحتج به الستة، وهو شيخهم ؛  .اهـ .ن حبان في )الثقات(وذكره اب

ّي  .5/533والثقـات  .6/571الجـرح  :)وانظـر والتهـذيب  .373والمشـتمل  .5/366واألنسـاب  .3/56وسؤاالت اآلُجـرِّ

   .(176. والتقـريب 5/488
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

د بُن الوليِد بن عبد الحميد القرشيُّ   (3)َحْمدانُ  :، البصريُّ البغدادّي (5)الُبْسِريُّ  ،وُمَحمَّ

د ابن يحيى بن أبي َحْزم الُقَطعّي البصرّي  .[لك145/55] د بُن َيْحَيى بن  .[257] (2)وُمَحمَّ وُمَحمَّ

(4)الّتّمارأبي َسِمْينََة ِمْهران 
د بن يحيى بن عبد الكريم األزدّي ال .[كج157]  صرّي ـبـوُمَحمَّ

د ب .[251دادّي ]ـغـالب ْهلّي النَّْيسابورّي ]ـالـن خـن عبد الله بـن يحيى بـوُمَحمَّ  .[256د الذُّ

د  اني البصرّي الَحنَفّي ]ـن يحيى بـباوُمَحمَّ مَّ د ب .[255ن َفّياض الزِّ ِمْهران = ن ـب ُن َيْحَيىـوُمَحمَّ

د ب د ب .َسِمْينَةَ ن أبي ـُن َيْحَيى بـُمَحمَّ يـاديُّ  فـوُس ـُن يـوُمَحـمَّ د ب .[لك187/33] (1)الزِّ ن ـوُمَحـمَّ

                                                           
 .(5/245األنساب  :)انظر     .ابن أبي أرطاة :نسبة إلى ُبْسر بن أرطاة ، وقيل (5)

  .( على رواية )د( عنه378نص ابن عساكر في )المشتمل  (3)

روى عنه  :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج ."صدوق" :ار ابن حجرـتـاخو ."صالح الحديث صدوق" :الــم ؛ وقـو حاتـه أبـنـروى ع (2)

وهو  ."ةـقـث" :بّي ـذهـال الـوق .ر بجرحـذكـولم يُ  .اهـ .قات(ـثـوذكره ابن حبان في )ال ."ثقة" :وقال َمْسَلَمة .)م د ت س(

 .االختيار األقرب ؛ والله أعلم

 .(153والتقـريب  .5/176والتهـذيب  .3/335والكاشـف  .5/578والثقـات  .6/534الجـرح  :)انظـر

والّرازّيان ، وأحمد بن الحسين الصوفي ؛ )د( ،  :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( .وتبعه ابن حجر ."صدوق" :قال أبو حاتم (4)

وهو االختيار  ."ثقة" :وقال الذهبّي  .ولم ُيذكر بجرح .اهـ .)الثقات(وذكره ابن حبان في  .وأثنى عليه أحمد ."ثقة" :وقال

  .األوجه

 .3/335والكاشف  .38/851وتهذيب الكمال  .365والمشتمل .2/452وتاريخ بغداد .5/68والثقات .6/534الجرح :)انظر

  .(153والتقريب  .5/155والتهذيب 

يُّ ، وابن حجر :؛ قاله "روى عنه أبو داود" (1) بيديَّ واحًدا ، وقال .ابُن عساكَر ، والِمزِّ ياديَّ والزَّ  ."صدوق" :لكن اعتبر األخيُر الزِّ

بيدّي ؛ مثلـات )التهذيب( بعض ترجمـقد فـًدا ، فـلكن إن كانا واح وحكاية  ."ربـأ وأغـطـا أخـربم" :قول ابن حبان :ة الزَّ

  .اهـ .أبي علي النيسابوري له ، وتخطئته في حديث االستغفار للمشركين توثيقالحاكم 

  .والله أعلم هنا يفيد التقليل ؛ "ربما" :؛ أما الخطأ والتفرد فال يضران الثقات إال إذا كُثر منهم ؛ ولفظ ثقة فالرجل

 .364والمشتمل ....، تفسير سورة التوبة، باب المسجد الذي ُأسس على التقوى3/221والمستدرك .5/574الثقات :انظر)

 .(151والتقريب  .5/126والتهذيب .37/81وتهذيب الكمال

(5)وْحِشّي 
يصّي  .[277]  د بن مسعود بن يوسف النَّيسابورّي الِمصِّ د بن  .[276] وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن ُمعاذ بن َعّباد الَعنَْبِرّي البصرّي  .[263ِمْسكين بن ُنَمْيَلة الَيَمامّي البغدادّي ]  .[275] (3)وُمَحمَّ

د بن َمْعَمر بن ِرْبِعّي الَقْيسّي البصرّي  د بن منصور بن داود  .[271] (2)البحرانّي  :وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن الِمنهال الضرير البصرّي ] .[286الطُّوِسّي البغدادي] د بن ِمْهران  .[285وُمَحمَّ وُمَحمَّ

د بن هشام بن أبي ِخَيَرة َشبيب الَبصرّي الِمصرّي ] .[275ال الّرازّي ]الَجمَّ  د  .[257وُمَحمَّ وُمَحمَّ

وُروِذّي البغدادّي القصير ] د بن الوزير بن الَحَكم  .[255بن هشام بن عيسى الّطاْلقانّي الَمرُّ وُمَحمَّ

مشقّي ] َلمّي الدِّ د بُن الَوزيرِ  .[253السَّ  .[لك146/57] العابد ،العبديُّ الواسطيُّ بن قيس  وُمَحمَّ

                                                           
وذكره ابن حبان  ."صدوق ثقة" :روى عنه )د س( ، وابن أبي حاتم ؛ وقال :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق"قال ابن حجر:  (5)

 "صدوق"فهو االختيار األظهر بال ريب ، ولم أتبين سبب تجريد  .توثيق الذهبي :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح .اهـ .في )ثقاته(

   ."ثقة"من 

 .(171والتقـريب  .5/423. والتهـذيب 3/351والكاشـف  .5/547والثقـات  .6/66الجـرح  :)انظـر

ازي ان :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ؛ "صدوق يهم" :قال ابن حجر (3)  ."صدوق ليس به بأس" :قال أبو حاتم .)م د( ، والر 

والذي في  .اهـ .هذا ال يقتضي ضعفه :قال الذهبي .؛ وذلك لحديث واحد موقوف رفعه "في حديثه وهم" :وقال الُعقيلي

 .والله أعلم االختيار األوجه ؛وهو  .في )الكاشف( أطلق توثيقه؟! ثم  "فأي شيء جرى" :)الميزان(

 .5/483تهـذيب ـوال .3/333اشـف ـكـ. وال4/44يـزان ـوالم .6/51. والجـرح 4/541فـاء الُعقيلـّي ـضع :ظـرـ)ان

 .(177ب ـقـريـتـوال

 .اختيار ابن حجر؛ وهو  "صدوق" :روى عنه أبو حاتم ؛ وقال .(5/532نسبة إلى البحرين ؛ فيما حرره ابن األثير في )اللباب (2)

وقال مسلمة  ."صدوق ال بأس به" :وقال أبو داود ."من خيار عباد الله" :، والبزار ؛ وقال روى عنه )ع( :وقد جاء في )تهذيبه(

 ."كبير من أهل الصناعة" :وقال أبو َعروبة ."ثقة" :وقال أيًضا هو ، والخطيب ، والسمعانّي  ."ال بأس به" :، والنسائي )مرة(

  .فاألظهر توثيقهاحتج به الستة، وهو شيخهم ؛  .اهـ .ن حبان في )الثقات(وذكره اب

ّي  .5/533والثقـات  .6/571الجـرح  :)وانظـر والتهـذيب  .373والمشـتمل  .5/366واألنسـاب  .3/56وسؤاالت اآلُجـرِّ

   .(176. والتقـريب 5/488
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 .مـالـن سـلـوج = عبـد الله ابـفـوالم .[458ن أسد الَغنَـوي الَمْرَوزّي البصرّي ]ـومعـاذ ب

د الـوُمقـاتِل ب ن ـن عمرو بـوالُمقَعـد = عبـد الله ب .[433] (5)اذّي ـْصـَربـنَّ ـّرازّي الـن ُمَحـمَّ

ِه البغـداديُّ  .َمْيَسرة د بُن ُعَبْيِد اللَّ والُمنْـِذر بن الوليـد بن عبـد الرحمن  .وابن الُمنـادي = ُمَحـمَّ

 .[457ومنصـور بن ـ أبي ُمزاِحـم ـ َبِشير التُّركّي البغدادّي الكاتب ] .[434الَعْبـدّي البصرّي ]

وموسـى بن إسماعيل الِمنَْقِرّي أبو َسَلَمة التَُّبوَذكِّي  .[435] (3)البغـدادّي وَمهدّي بن حفص 

ملّي 473] البصرّي    :وموسى بن عامر بن ُعمارة .[472] [. وموسى بن َسْهل بن قاِدم الرَّ

مشقّي  ّي الدِّ  وموسى بن عبد الرحمن بن زياد الحلبّي األْنطاكّي  .[474] (2)ابن أبي الَهـْيذام الُمرِّ

ل بن إهاب  .[478] (5)"ُيغرب"الَقالَّء  ْملِـّي  ـ َيهاب ـوُمَؤمَّ (3)بن ُقْفـل الكوفّي الرَّ
ـل  .[476]  وُمَؤمَّ

                                                           
= 

 .57/582والتهـذيب  .55/358. وإكمـال ُمْغـَلطاي 3/386. والكاشـف 52/554وتاريـخ بغـداد  .5/571الثقـات  :)انظـر

 .(122والتقـريب 

كان ثقة " :وقال الثاني ."كان ثقة فقيًها" :أبو حاتم ، وأبو زرعة الرازيان ؛ وقال األول :روى عنه .ليس من رجال )التقريب( (5)

  ."مأموًنا

 .(6/211الجـرح  :)انظـر

. وذكره ابن حبان في "ثقة" :، وقال الخطيب ، وَمْسَلَمة روى عنه )د( :بينما جاء في )تهذيبه( ."مقبول" :قال ابن حجر (3)

  .اهـ .)الثقات(

 .فهو ثقة بال ريبالذهبّي ؛ ولم ُيذكر بجرح ؛  وقد وثقه

 .(146والتقـريب .57/231والتهـذيب  .3/355والكاشـف  .52/564وتاريـخ بغـداد  .5/375الثقـات  :)انظـر

 :وقال َعْبدان .)الثقات( وذكره ابن حبان في .روى عنه )د( حديًثا أو حديثين :)تهذيبه( . وفي"صدوق له أوهام" :قال الحافظ (2)

 .اهـ .له إفرادات عن الوليد :وقال ابن عدّي  ."أبو داود ال ُيحدث عنه"

وهي روايته عن الوليد بن مسلم ، عن  وأما نفي تحديث أبي داود عنه ، فبسياقة معينة ؛ ."يغرب" :أن تتمة كالم ابن حبان :والتحقيق

ي ؛ لكن عنه ، عن غير األوزاعي ، فهي أربعة أحاديث في )السنن ، 3577ح :األوزاعّي ؛ فإن الوليد كان يدلس عنه ويسوِّ

فتعقبه الذهبي في )الميزان ، والمغني( ؛  وأما إنكار إفراداته عن الوليد ، .قاة من صحيح مروياته( منت4825، 3523، 3576
 

َلمّي ]ـزيـن يـالـد بـن خـومحمـود اب .[477يوُنس النَّسائّي ] ن ـمحمـود ب 452مكـرر  453د السُّ

َمشقّي ـَلمـسُّ ـخالـد ال َلمّي ـن خـومحمـود ب .[ّي الدِّ ن ـمحمـود ب 453مكـرر 452]الـد السُّ

َلمّي ـزيـن يـد بـالـخ وَمْخَلـد  .[كج136] (5)دادّي ـغـبـداُش الّطاْلقانيُّ الـُن ِخ ـومحُمـوُد ب .[د السُّ

ِعيرّي الـزيـن يـد بـالـن خـب ديـنّي = ـن المـواب .[437] النّي الَطَرُسوسّي ـْسقَ ـعَ ـدادّي الـغـبـد الشَّ

د بـُد بـمَ ـه = َأحـْرَدَوْيــومَ  .د اللهـبـن عـلّي بـع ل ـيـاعـوالُمَزنـّي = إسم .ىـوَس ـِن مـُن ُمَحمَّ

د ب .ن يحيىـاب ّحام ـ ـيـراهـن إبـومسلـم ب .[454ل البصرّي ]ـَسْربَ ـن مُ ـن ُمَسْرَهد بـوُمَسـدَّ م الشَّ

 رّي ـم البصـو حـاتـم األنصارّي أبـاتـن حـومسلـم ب .[457َفراِهيدّي البصرّي ]ـّصاب ـ الـقَ ـال

=  داَنةـُمْشكُ و .[م )وعليٌّ وهم(ـاتـن حـن مسلم بـعلـي ب 316مكـرر  455] (3) "مـا وهـمـرب" 

دـن عمر بـباعبـد الله  ف ب .ن ُمَحمَّ ِرّي الـن عمرو بـوُمَصـرِّ الَهْمدانّي  ـامّي ـاألي ـامّي ـيَ ـن السَّ

َبْيري المـُن عبـد الله بـوُمْصَعـُب ب .[432]وفّي ـكـال  .[كج467] (2)ةـابـّس ـالن ،دنّي ـن ُمْصَعب الزُّ

                                                           
ابن معين ، واألْزِديُّ ، وَمْسَلَمُة بن  :وقد وثقه .وبقي  )ت عس ق( ،  :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (5)

وروى  .اهـ .أنه خّطأه في رفع حديث ، وقفه الخفاف :وعن ابن محرز ، عن ابن معين .قاسم ، وذكره ابن ِحّبان في )الثقات(

َهبِي   .{426، ح347هد}عنه    .؛ فهو االختيار األظهر؛ والله أعلم"ثقة" :وقال الذ 

 .37/356. وتهذيـب الكمال52/57وتـاريخ بغـداد  .5/373والثقـات .3/575 ،5/578)انظر: سؤاالت ابن ِمْحـرز

 .(133والتقـريب .57/83والتهـذيب .3/341والكاشـف

ربما "وقاَل ابن حبان:  ."ثقة" وقال هو والطبراني:روى عنه )د(، )ت(  :. وجاء في )تهذيبه("صدوق ربما وهم" قال الحافظ: (3)

 ."ثقة ربما وهم" :فاألظهر أنه ."ُوثِّق"وقال الذهبّي:  .اهـ ."أخطأ

 .(135والتقريب .57/534والتهذيب .3/316. والكاشف5/516الثقات :)انظر

ارج ـح( و)د( خـيـحـصـارج )الـو)م( خ )ق(، هـنـروى ع :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج ."دوقـص" :ولهـقـظ بـافـرد الحـفـت (2)

د ـقد أسنـناء ؛ فـثـق والـيـوثـتـوى الـه سـيـرآن ، وإال ليس فـقـق الـلـة القول بخـنـحـفه في مـزه البعض لوقـمـغ .ن(ـ)السن

 :هـردويـكر بن مـو بـنّي ، وَمْسَلَمة ، وأبـطـق دارـن ، والـعيـن مـال ابـوق ."بتـثـُمست" :هـولـد ، قـمـب إلى أحـطيـالخ

 .والوقف ليس بمغمز  هنا ."ةـقـث" :بّي ـذهـال الـوق .اهـ ."ةـقـث"
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

 .مـالـن سـلـوج = عبـد الله ابـفـوالم .[458ن أسد الَغنَـوي الَمْرَوزّي البصرّي ]ـومعـاذ ب

د الـوُمقـاتِل ب ن ـن عمرو بـوالُمقَعـد = عبـد الله ب .[433] (5)اذّي ـْصـَربـنَّ ـّرازّي الـن ُمَحـمَّ

ِه البغـداديُّ  .َمْيَسرة د بُن ُعَبْيِد اللَّ والُمنْـِذر بن الوليـد بن عبـد الرحمن  .وابن الُمنـادي = ُمَحـمَّ

 .[457ومنصـور بن ـ أبي ُمزاِحـم ـ َبِشير التُّركّي البغدادّي الكاتب ] .[434الَعْبـدّي البصرّي ]

وموسـى بن إسماعيل الِمنَْقِرّي أبو َسَلَمة التَُّبوَذكِّي  .[435] (3)البغـدادّي وَمهدّي بن حفص 

ملّي 473] البصرّي    :وموسى بن عامر بن ُعمارة .[472] [. وموسى بن َسْهل بن قاِدم الرَّ

مشقّي  ّي الدِّ  وموسى بن عبد الرحمن بن زياد الحلبّي األْنطاكّي  .[474] (2)ابن أبي الَهـْيذام الُمرِّ

ل بن إهاب  .[478] (5)"ُيغرب"الَقالَّء  ْملِـّي  ـ َيهاب ـوُمَؤمَّ (3)بن ُقْفـل الكوفّي الرَّ
ـل  .[476]  وُمَؤمَّ

                                                           
= 

 .57/582والتهـذيب  .55/358. وإكمـال ُمْغـَلطاي 3/386. والكاشـف 52/554وتاريـخ بغـداد  .5/571الثقـات  :)انظـر

 .(122والتقـريب 

كان ثقة " :وقال الثاني ."كان ثقة فقيًها" :أبو حاتم ، وأبو زرعة الرازيان ؛ وقال األول :روى عنه .ليس من رجال )التقريب( (5)

  ."مأموًنا

 .(6/211الجـرح  :)انظـر

. وذكره ابن حبان في "ثقة" :، وقال الخطيب ، وَمْسَلَمة روى عنه )د( :بينما جاء في )تهذيبه( ."مقبول" :قال ابن حجر (3)

  .اهـ .)الثقات(

 .فهو ثقة بال ريبالذهبّي ؛ ولم ُيذكر بجرح ؛  وقد وثقه

 .(146والتقـريب .57/231والتهـذيب  .3/355والكاشـف  .52/564وتاريـخ بغـداد  .5/375الثقـات  :)انظـر

 :وقال َعْبدان .)الثقات( وذكره ابن حبان في .روى عنه )د( حديًثا أو حديثين :)تهذيبه( . وفي"صدوق له أوهام" :قال الحافظ (2)

 .اهـ .له إفرادات عن الوليد :وقال ابن عدّي  ."أبو داود ال ُيحدث عنه"

وهي روايته عن الوليد بن مسلم ، عن  وأما نفي تحديث أبي داود عنه ، فبسياقة معينة ؛ ."يغرب" :أن تتمة كالم ابن حبان :والتحقيق

ي ؛ لكن عنه ، عن غير األوزاعي ، فهي أربعة أحاديث في )السنن ، 3577ح :األوزاعّي ؛ فإن الوليد كان يدلس عنه ويسوِّ

فتعقبه الذهبي في )الميزان ، والمغني( ؛  وأما إنكار إفراداته عن الوليد ، .قاة من صحيح مروياته( منت4825، 3523، 3576
 

َلمّي ]ـزيـن يـالـد بـن خـومحمـود اب .[477يوُنس النَّسائّي ] ن ـمحمـود ب 452مكـرر  453د السُّ

َمشقّي ـَلمـسُّ ـخالـد ال َلمّي ـن خـومحمـود ب .[ّي الدِّ ن ـمحمـود ب 453مكـرر 452]الـد السُّ

َلمّي ـزيـن يـد بـالـخ وَمْخَلـد  .[كج136] (5)دادّي ـغـبـداُش الّطاْلقانيُّ الـُن ِخ ـومحُمـوُد ب .[د السُّ

ِعيرّي الـزيـن يـد بـالـن خـب ديـنّي = ـن المـواب .[437] النّي الَطَرُسوسّي ـْسقَ ـعَ ـدادّي الـغـبـد الشَّ

د بـُد بـمَ ـه = َأحـْرَدَوْيــومَ  .د اللهـبـن عـلّي بـع ل ـيـاعـوالُمَزنـّي = إسم .ىـوَس ـِن مـُن ُمَحمَّ

د ب .ن يحيىـاب ّحام ـ ـيـراهـن إبـومسلـم ب .[454ل البصرّي ]ـَسْربَ ـن مُ ـن ُمَسْرَهد بـوُمَسـدَّ م الشَّ

 رّي ـم البصـو حـاتـم األنصارّي أبـاتـن حـومسلـم ب .[457َفراِهيدّي البصرّي ]ـّصاب ـ الـقَ ـال

=  داَنةـُمْشكُ و .[م )وعليٌّ وهم(ـاتـن حـن مسلم بـعلـي ب 316مكـرر  455] (3) "مـا وهـمـرب" 

دـن عمر بـباعبـد الله  ف ب .ن ُمَحمَّ ِرّي الـن عمرو بـوُمَصـرِّ الَهْمدانّي  ـامّي ـاألي ـامّي ـيَ ـن السَّ

َبْيري المـُن عبـد الله بـوُمْصَعـُب ب .[432]وفّي ـكـال  .[كج467] (2)ةـابـّس ـالن ،دنّي ـن ُمْصَعب الزُّ

                                                           
ابن معين ، واألْزِديُّ ، وَمْسَلَمُة بن  :وقد وثقه .وبقي  )ت عس ق( ،  :روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال ابن حجر (5)

وروى  .اهـ .أنه خّطأه في رفع حديث ، وقفه الخفاف :وعن ابن محرز ، عن ابن معين .قاسم ، وذكره ابن ِحّبان في )الثقات(

َهبِي   .{426، ح347هد}عنه    .؛ فهو االختيار األظهر؛ والله أعلم"ثقة" :وقال الذ 

 .37/356. وتهذيـب الكمال52/57وتـاريخ بغـداد  .5/373والثقـات .3/575 ،5/578)انظر: سؤاالت ابن ِمْحـرز

 .(133والتقـريب .57/83والتهـذيب .3/341والكاشـف

ربما "وقاَل ابن حبان:  ."ثقة" وقال هو والطبراني:روى عنه )د(، )ت(  :. وجاء في )تهذيبه("صدوق ربما وهم" قال الحافظ: (3)

 ."ثقة ربما وهم" :فاألظهر أنه ."ُوثِّق"وقال الذهبّي:  .اهـ ."أخطأ

 .(135والتقريب .57/534والتهذيب .3/316. والكاشف5/516الثقات :)انظر

ارج ـح( و)د( خـيـحـصـارج )الـو)م( خ )ق(، هـنـروى ع :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج ."دوقـص" :ولهـقـظ بـافـرد الحـفـت (2)

د ـقد أسنـناء ؛ فـثـق والـيـوثـتـوى الـه سـيـرآن ، وإال ليس فـقـق الـلـة القول بخـنـحـفه في مـزه البعض لوقـمـغ .ن(ـ)السن

 :هـردويـكر بن مـو بـنّي ، وَمْسَلَمة ، وأبـطـق دارـن ، والـعيـن مـال ابـوق ."بتـثـُمست" :هـولـد ، قـمـب إلى أحـطيـالخ

 .والوقف ليس بمغمز  هنا ."ةـقـث" :بّي ـذهـال الـوق .اهـ ."ةـقـث"
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ْملّي ـن يزيد بـن زيد بـوهـارون ب .[435الُقوِمِسّي الَبَذشـّي ]حبيب  (5)ن أبي الزرقاء الَمْوِصلّي الرَّ
 

وهارون بن عبد الله بن َمروان  .[444وهارون بن سعيد بن الهيثم األَْيلِّي ثم الِمصرّي ] .[447]

ال ] :البغدادّي البّزاز َمْشقّي  .[441الحمَّ د بن َبّكار العاِملّي الدِّ  .[446] (3)وهارون بن ُمَحمَّ

رير ] وُهْدَبة بن خالد بن األَْسَود  .[442وهارون بن معروف الَمْرَوزّي البغدادّي الَخّزاز الضَّ

ن َزْيد ـن خالد ابـوهشام ب .[443ن َبْهرام المدائني البغدادّي ]ـوهشام ب .[445َهّداب ] :البْصرّي 

م  .[445] (4)"ربما وهم"وهشام بن عبد الملك بن ِعْمران الَيَزنّي الِحْمِصّي  .[447] (2)شقّي الدِّ

                                                           
ال " :الـ، وق )د( ، ) س( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :الـم ، وقـاتـو حـأبروى عنه  (5)

 ."ةـقـث" :بّي ـذهـال الـوق .رح  ـجـر بـذكـولم يُ  .اهـ .قات(ـثـان في )الـبـن حـره ابـوذك ."ةـقـث" :ال َمْسَلَمةـوق ."هـأس بـب

 .ربـيار األقـتـو االخـوه

ب ـقـريـتـوال .55/1ب ـهـذيـتـوال .3/235والكاشـف  .277مل ـوالمشـت .5/347قـات ـثـوال .5/57ـرح ـالج :ظـرــ)ان

186). 

 :؛ وقال هو وَمْسَلَمة )د( ، ) س( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :أبو حاتم ، وقالروى عنه  (3)

ج حديثه في )صحيحه(" :قول ُمغَلطاي :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح   .اهـ ."ال بأس به" ـ  "ذكره ابن حبان في )الثقات( ، وخرَّ

 .والله أعلم وهو االختيار األقرب ؛ ."ثقة" :وقال الذهبّي  .ولم أجده في )الثقات( ـ

 .55/57ب ـهـذيـتـوال .3/225ف ـاشــكـوال .275مل ـوالمشـت  .56/311سـان ـواإلح .5/57ـرح ـالج :ظـرـ)ان

 .(185ب ـقـريـتـوال

 .، وَبِقّي بن َمْخَلد انـّرازيّ ـ، وال ه )د ق(ـنـروى ع :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج .يار ابن حجرـتـوهو اخ ."صدوق" :اتمـو حـال أبـق (2)

 :بيـ؛ وزاد الذه "ةـقـث" :الَغّسانّي ال ـوق .رح  ـذكر بجـثم لم يُ  .اهـ ."ةـقـث" :وقال َمْسَلَمة .قات(ـثـبان في )الـره ابن حـوذك

 .هرـيار األظـو االختـهـف؛  "ت  ـفـمُ "

    .(173والتقـريب  .55/27والتهـذيب  .3/228والكاشـف  .5/322والثقـات  .5/17الجـرح  :)انظـر

كان " :و حاتمقال أب .وَبقي  ، والّرازّيان، )د س ق( :روى عنه :. بينما جاء في )تهذيبه("صدوق ربما وهم" :جرـن حـال ابـق (4)

 ."خ ضعيفـيـش" :وعن )د( .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."ال بأس به" :وقال مرة ."ثقة" :. وقال النسائّي "متقنًا في الحديث
 

ـل بن هشام .[477] ـ (2)الَجَزِرّي  ـبن الفضـل بن مجاهـد الَحّرانـّي  الَيْشُكِرّي البصرّي  ،وُمَؤمَّ

دـباوابـن النَّّحـاس = عيسـى  .[475] ن ـونصـر ب .مـادـن حـوالنَّْرِسـّي = عبـد األعلى ب .ن ُمَحمَّ

يصّي ]ـونصـر ب .[431ن علي البصرّي ]ـعلي بن نصر ب ن ـوُنصـير ب .[438ن الُمهاِجر الِمصِّ

د ـوالنَُّفْيلـي = عبـد الله ب .[436َفـَرج الثَّْغِرّي األَسلِّي الّشامّي ]ـال ن ـوُنـوح ب .ن علّي ـبان ُمَحمَّ
                                                           

= 
ة ، وال ُينكر له تفرده عن الوليد ؛ فإنه أكثر عنه" :فقال ووثقه في ؛  "صدوق صحيح الكتب ، تكلم فيه بعضهم بغير ُحجَّ

    .وهو االختيار األليق به .)الكاشف(

 .57/215والتهذيب .3/271والكاشف  .4/375والميزان .3/864والمغني .8/3245والكامل .5/583الثقات :)وانظر

 .(113والتقريب 

 روى عنه )د( ، :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق ُيغرب" ابن حجر:لذا قال  ."ُيغرب" :وقال ابن حبان ."صدوق" :و حاتمـال أبـق (5)

  .اهـ ."ثقة" :وقال َمْسَلمة ."ال بأس به" :وقال )س(

 .؛ والله أعلمفهو إن لم يكن ثقة ، فثقة ُيغرب  ."ثقة" :وقال الذهبّي 

  .(113والتقـريب .57/211والتهـذيب .3/271والكاشـف .5/583الثقـات :)انظر

ـ ، وأبو  "ثقة" :وقال مرة ."ال بأس به" :ـ وقال)س(  ، روى عنه )د( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق له أوهام" :قال الحافظ (3)

  .اهـ .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."ضعفه"كأن ابن معين  :وقال ابن الُجنيد ."ثقة" :وزاد َمْسَلَمة ."صدوق" :حاتم ؛ وقال

مه في  ؛ "له أوهام" :وأما قول الحافظ ."صدوق" :لفظأطلق عليه الذهبي وقد . "ثقة" :الَغّسانّي  وقال فأصله أن ابن معين َوهَّ

د نور سيف تعقبه ـمـثم إن الدكتور/أح .فضالً عن تفرده بذلك ، فهو لم يضعفه مطلًقا ."ليس بشيء" :ال فيهحديث واحد ؛ ق

؛ والله فهو ثقة  .اهـ .ويبدو أنه ال وجه ظاهر لطعن يحيى فيه: ن الُعهدة فيه على غيره ؛ ثم قالفي )سؤاالت ابن الُجنَْيد( ، وبيَّن أ

 .أعلم

 .57/265والتهـذيب  .3/257والكاشـف  .5/566. والثقـات 6/271والجـرح  .441، 443سؤاالت ابن الُجنيـد  :)وانظـر

  .(111والتقـريب 

اتم ، ـو حــ ، وأب "هـنـأمرني النَُّفيلي  أن أكتب ع" :الـوق ـ )د( روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :ال ابن حجرـق (2)

فهو الذهبّي له ؛  توثيق :ويضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."زعموا ال بأس به" :وقال أحمد ."ة رًضىـقـث" :الـوق

  .االختيار األظهر

ّي  .374سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  :)انظر  .3/257والكاشف  .355والمشتمل  .5/566والثقات  .3/387وسؤاالت اآلُجرِّ

 .(111والتقريب  .57/262والتهذيب 
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

ْملّي ـن يزيد بـن زيد بـوهـارون ب .[435الُقوِمِسّي الَبَذشـّي ]حبيب  (5)ن أبي الزرقاء الَمْوِصلّي الرَّ
 

وهارون بن عبد الله بن َمروان  .[444وهارون بن سعيد بن الهيثم األَْيلِّي ثم الِمصرّي ] .[447]

ال ] :البغدادّي البّزاز َمْشقّي  .[441الحمَّ د بن َبّكار العاِملّي الدِّ  .[446] (3)وهارون بن ُمَحمَّ

رير ] وُهْدَبة بن خالد بن األَْسَود  .[442وهارون بن معروف الَمْرَوزّي البغدادّي الَخّزاز الضَّ

ن َزْيد ـن خالد ابـوهشام ب .[443ن َبْهرام المدائني البغدادّي ]ـوهشام ب .[445َهّداب ] :البْصرّي 

م  .[445] (4)"ربما وهم"وهشام بن عبد الملك بن ِعْمران الَيَزنّي الِحْمِصّي  .[447] (2)شقّي الدِّ

                                                           
ال " :الـ، وق )د( ، ) س( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :الـم ، وقـاتـو حـأبروى عنه  (5)

 ."ةـقـث" :بّي ـذهـال الـوق .رح  ـجـر بـذكـولم يُ  .اهـ .قات(ـثـان في )الـبـن حـره ابـوذك ."ةـقـث" :ال َمْسَلَمةـوق ."هـأس بـب

 .ربـيار األقـتـو االخـوه

ب ـقـريـتـوال .55/1ب ـهـذيـتـوال .3/235والكاشـف  .277مل ـوالمشـت .5/347قـات ـثـوال .5/57ـرح ـالج :ظـرــ)ان

186). 

 :؛ وقال هو وَمْسَلَمة )د( ، ) س( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( .وهو اختيار ابن حجر ."صدوق" :أبو حاتم ، وقالروى عنه  (3)

ج حديثه في )صحيحه(" :قول ُمغَلطاي :وُيضاف .ولم ُيذكر بجرح   .اهـ ."ال بأس به" ـ  "ذكره ابن حبان في )الثقات( ، وخرَّ

 .والله أعلم وهو االختيار األقرب ؛ ."ثقة" :وقال الذهبّي  .ولم أجده في )الثقات( ـ

 .55/57ب ـهـذيـتـوال .3/225ف ـاشــكـوال .275مل ـوالمشـت  .56/311سـان ـواإلح .5/57ـرح ـالج :ظـرـ)ان

 .(185ب ـقـريـتـوال

 .، وَبِقّي بن َمْخَلد انـّرازيّ ـ، وال ه )د ق(ـنـروى ع :ه(ـبـذيـهـاء في )تـوج .يار ابن حجرـتـوهو اخ ."صدوق" :اتمـو حـال أبـق (2)

 :بيـ؛ وزاد الذه "ةـقـث" :الَغّسانّي ال ـوق .رح  ـذكر بجـثم لم يُ  .اهـ ."ةـقـث" :وقال َمْسَلَمة .قات(ـثـبان في )الـره ابن حـوذك

 .هرـيار األظـو االختـهـف؛  "ت  ـفـمُ "

    .(173والتقـريب  .55/27والتهـذيب  .3/228والكاشـف  .5/322والثقـات  .5/17الجـرح  :)انظـر

كان " :و حاتمقال أب .وَبقي  ، والّرازّيان، )د س ق( :روى عنه :. بينما جاء في )تهذيبه("صدوق ربما وهم" :جرـن حـال ابـق (4)

 ."خ ضعيفـيـش" :وعن )د( .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."ال بأس به" :وقال مرة ."ثقة" :. وقال النسائّي "متقنًا في الحديث
 

ـل بن هشام .[477] ـ (2)الَجَزِرّي  ـبن الفضـل بن مجاهـد الَحّرانـّي  الَيْشُكِرّي البصرّي  ،وُمَؤمَّ

دـباوابـن النَّّحـاس = عيسـى  .[475] ن ـونصـر ب .مـادـن حـوالنَّْرِسـّي = عبـد األعلى ب .ن ُمَحمَّ

يصّي ]ـونصـر ب .[431ن علي البصرّي ]ـعلي بن نصر ب ن ـوُنصـير ب .[438ن الُمهاِجر الِمصِّ

د ـوالنَُّفْيلـي = عبـد الله ب .[436َفـَرج الثَّْغِرّي األَسلِّي الّشامّي ]ـال ن ـوُنـوح ب .ن علّي ـبان ُمَحمَّ
                                                           

= 
ة ، وال ُينكر له تفرده عن الوليد ؛ فإنه أكثر عنه" :فقال ووثقه في ؛  "صدوق صحيح الكتب ، تكلم فيه بعضهم بغير ُحجَّ

    .وهو االختيار األليق به .)الكاشف(

 .57/215والتهذيب .3/271والكاشف  .4/375والميزان .3/864والمغني .8/3245والكامل .5/583الثقات :)وانظر

 .(113والتقريب 

 روى عنه )د( ، :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق ُيغرب" ابن حجر:لذا قال  ."ُيغرب" :وقال ابن حبان ."صدوق" :و حاتمـال أبـق (5)

  .اهـ ."ثقة" :وقال َمْسَلمة ."ال بأس به" :وقال )س(

 .؛ والله أعلمفهو إن لم يكن ثقة ، فثقة ُيغرب  ."ثقة" :وقال الذهبّي 

  .(113والتقـريب .57/211والتهـذيب .3/271والكاشـف .5/583الثقـات :)انظر

ـ ، وأبو  "ثقة" :وقال مرة ."ال بأس به" :ـ وقال)س(  ، روى عنه )د( :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق له أوهام" :قال الحافظ (3)

  .اهـ .وذكره ابن حبان في )ثقاته( ."ضعفه"كأن ابن معين  :وقال ابن الُجنيد ."ثقة" :وزاد َمْسَلَمة ."صدوق" :حاتم ؛ وقال

مه في  ؛ "له أوهام" :وأما قول الحافظ ."صدوق" :لفظأطلق عليه الذهبي وقد . "ثقة" :الَغّسانّي  وقال فأصله أن ابن معين َوهَّ

د نور سيف تعقبه ـمـثم إن الدكتور/أح .فضالً عن تفرده بذلك ، فهو لم يضعفه مطلًقا ."ليس بشيء" :ال فيهحديث واحد ؛ ق

؛ والله فهو ثقة  .اهـ .ويبدو أنه ال وجه ظاهر لطعن يحيى فيه: ن الُعهدة فيه على غيره ؛ ثم قالفي )سؤاالت ابن الُجنَْيد( ، وبيَّن أ

 .أعلم

 .57/265والتهـذيب  .3/257والكاشـف  .5/566. والثقـات 6/271والجـرح  .441، 443سؤاالت ابن الُجنيـد  :)وانظـر

  .(111والتقـريب 

اتم ، ـو حــ ، وأب "هـنـأمرني النَُّفيلي  أن أكتب ع" :الـوق ـ )د( روى عنه :بينما جاء في )تهذيبه( ."صدوق" :ال ابن حجرـق (2)

فهو الذهبّي له ؛  توثيق :ويضاف .اهـ .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."زعموا ال بأس به" :وقال أحمد ."ة رًضىـقـث" :الـوق

  .االختيار األظهر

ّي  .374سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  :)انظر  .3/257والكاشف  .355والمشتمل  .5/566والثقات  .3/387وسؤاالت اآلُجرِّ

 .(111والتقريب  .57/262والتهذيب 
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ويحيى بن موسى بن عبد  .[414ويحيى بن َمِعين بن َعْون البغدادّي اإلمام ] .[418] (5)البغدادّي 

انّي الَبْلخّي  ْملِّي ] .[483] ابن َخّت  :ربِّه الُحدَّ ويزيد بن  .[484ويزيد بن خالد بن يزيد الَهْمدانّي الرَّ

بِْيدّي الِحْمِصّي ]عبد ربه ال ْيَلِحّي الَجَبلي  .[481ُجْرُجسّي الزُّ ويزيد بن ُقَبْيس بن سليمان السَّ

َمْشقّي الُقَرشّي موالهم .[488الِحْمِصّي ] د بن عبد الصمد الدِّ ويعقوب  .[487] (3)ويزيد بن ُمَحمَّ

ْوَرقّي الواِسطّي البغدادّي  كعب الحلبّي األنطاكي ويعقوب بن  .[486] بن إبراهيم بن كثير الدَّ

                                                           
= 

 :؛ وفي غيره "ثقة" :ذهبي في )الكاشف(وقول ال ."لم يكن به بأس" :وقول أبي داود ."ثقة صدوق" :نسخة  )للجرح(

   .؛ والله أعلم فهو ثقة عابدوقد وصف بالصالح والعبادة ؛  .وذكر ابن ِحّبان له في )الثقات( ."صدوق"

ّي  :)انظـر والميـزان  .3/747والمغـني  .7/3778والكـامل  .5/381والثقـات  .5/574والجـرح  .3/325سـؤاالت اآلُجـرِّ

 .(154والتقـريب  .55/311والتهـذيب  .3/375والكاشـف  .4/258

؛ وهو  "ال بأس به" :وقال صالح جزرة .روى عنه )خ د س( :وجاء في )التهذيب( .وهو قول َمْسَلَمة ؛"صدوق" :قال ابن حجر (5)

رأيت عنده، " :)مشيخته( وقال إسحاق بن راهويه في .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة" :أحد قولي النسائّي ؛ وقوله اآلخر

 .اهـ ."، عن داود بن ُحصين ، عن ِعكرمة؛ عامتها مناكير عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ريحان بن سعيد ، عن عباد بن منصور،

فهو غمز ـ لو ُسلِّم به ـ مقيد بسياق خاص ؛ فإن عامة رجال هذا اإلسناد ضعفاء ، فيكون الحمل فيه على غير ابن السكن هذا ؛ 

د[ ابن أبي يحيى ، متروك .فداود ، ثقة إال في عكرمة  .وبقية رجاله لم يسلموا من جرح )ُيالحظ التقريب( .وإبراهيم بن ]ُمَحمَّ

   .؛ والله أعلم توثيق الذهبي له هو االختيار األليق بحاله نا عدا ذلك ، فإـمـيـوف

 .3/274والكاشـف .53/215وإكمال ُمْغـَلطاي  .235والمشـتمل .54/371وتاريـخ بغـداد .5/385الثقـات :)انظـر

 .(158والتقـريب  .55/373والتهـذيب 

 ."ثقة صدوق" :روى عنه )د س( ، وأبو حاتم الرازّي، وابن أبي حاتم ؛ وقال :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (3)

قول النسائّي ، والّدارُقْطنّي ،  :وُيضاف .اهـ ."صدوق" :وقال النسائي ."ثقة" :وقال ابن يونس .وذكره ابن حبان في )الثقات(

على المبالغة في الصدق ، أولى من حمله على  "صدوق" :وفي مثل هذا المقام ُيحمل لفظ .ولم ُيذَكر بجرح   .ثقة" :والذهبي

 .؛ والله أعلم فهو ثقة بال ريبالتفرد ؛ لتأتلف أقوالهم ؛ 

والتهـذيب  .3/265والكاشـف  .23/324وتهـذيب الكمـال  .231والمشـتمل  .5/377والثقـات  .5/365الجـرح  :)انظـر

 .(874والتقـريب  .55/217

اِرمّي الكوفّي 426وهشام بن عبد الملك الباِهلّي أبو الوليد الطيالسي ] ِرّي الدَّ [. وَهنّاد بن السَّ

مكرر =  412] وهالل بن َفّياض الَيْشُكرّي  .[413وهالل بن بِْشر بن محبوب البصرّي ] .[415]

وابن أبي  .[كج466والَهْيَثُم بُن خالِد  ]أو ابن َجنّاد[ الُجَهنِيُّ الُكوفِيُّ ] .[شاّذ ابن الَفّياض 588

د بن  .[428وواصل بن عبد األعلى بن ِهالل الكوفّي ] .الَهْيذام = موسى بن عامر ووْحِشّي = ُمَحمَّ

د بن مصعب ُكونّي ] .ُمَحمَّ والوليد بن أبي طلحة = الوليد  .[421والوليد بن ُشجاع بن الوليد السَّ

مشقّي ] .بن يزيد ْملّي  .[422والوليد بن ُعْتبة األْشَجِعّي الدِّ والوليد بن يزيد بن أبي َطْلحة الرَّ

ويحيى بن  .[427وَوْهب بن َبَيان الواِسطّي ] .[425وَوْهب ـ وهبان ـ بن َبِقيَّة الواِسطّي ] .[424]

ويحيى بن حكيم  .[416ويحيى بن حبيب بن َعَربّي الَبصرّي ] .[411أيوب الَمقابِرّي البغدادّي ]

مّي البصرّي  ويحيى بن  .[487] (5)الُجوَبارّي  :ويحيى بن خلف الباِهلّي البصرّي  .[415] المقوِّ

َكن البّزاز الَبصرّي  .[485] (3)عثمان بن سعيد بن كثير الِحْمِصّي  د ابن السَّ ويحيى بن ُمَحمَّ

                                                           
= 

وليس هو ـ الحديث ـ  :؛ وقال 352روى عنه حديًثا وحيًدا ، عن بقية... )السنن ، باب المذي ، ح ."ُمغفَّل" :وقال مرة .اهـ

 .؛ والله أعلم "ربما وهم ثقة": فهو ."ثقة" :وقال الذهبي .وغيره ، فالحمل فيه على بقية .بالقوّي(

ي :)وانظر  .3/227والكاشـف  .253والمشـتمل  .5/322والثقـات  .5/88والجـرح  .315، 3/372سـؤاالت اآلُجـرِّ

 .(172والتقـريب  .55/41والتهـذيب 

 .اهـ .وذكره ابن ِحّبان في )الثقات( .، وأبو بكر البزار)م د ت ق( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق" :الحافظقال  (5)

 .فاألليق به التوثيق ."ثقة" :قول البزار :ويضاف

 .(165والتقـريب .55/374والتهـذيب .76، ح5/16وكشـف األسـتار .5/386الثقـات :)انظـر

 :ابن َمْخَلد ، وأبو َعروبة ؛ وقال وَبقي   ، والّرازّيان ، )د س ق( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق عابد" :قال ابن حجر (3)

له أحاديث صالحة عن شيوخ الشام ، ولم أر أحًدا يطعن فيه غيره ، " :وتعقبه ابن عدي ، فقال ."ال يسوى نواة في الحديث"

وقال أيًضا هو ، وعمرو بن  ."ال بأس به" :وقال النسائّي  ."صدوق" :وقال أبو حاتم ."وليس به بأسوهو معروف بالصدق ، 

قول أبي حاتم في  :وُيضاف .اهـ ."نعم الشيخ هو" :د ُيِجلُّه ، وقالـمـوكان أح ."ونـأمـم" :؛ وزاد َمْسَلمة "ثقة" :عوف
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ِجْستايّن  )202 ـ 275هـ( )دراســـة إحصائية نقدية( الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

ويحيى بن موسى بن عبد  .[414ويحيى بن َمِعين بن َعْون البغدادّي اإلمام ] .[418] (5)البغدادّي 

انّي الَبْلخّي  ْملِّي ] .[483] ابن َخّت  :ربِّه الُحدَّ ويزيد بن  .[484ويزيد بن خالد بن يزيد الَهْمدانّي الرَّ

بِْيدّي الِحْمِصّي ]عبد ربه ال ْيَلِحّي الَجَبلي  .[481ُجْرُجسّي الزُّ ويزيد بن ُقَبْيس بن سليمان السَّ

َمْشقّي الُقَرشّي موالهم .[488الِحْمِصّي ] د بن عبد الصمد الدِّ ويعقوب  .[487] (3)ويزيد بن ُمَحمَّ

ْوَرقّي الواِسطّي البغدادّي  كعب الحلبّي األنطاكي ويعقوب بن  .[486] بن إبراهيم بن كثير الدَّ

                                                           
= 

 :؛ وفي غيره "ثقة" :ذهبي في )الكاشف(وقول ال ."لم يكن به بأس" :وقول أبي داود ."ثقة صدوق" :نسخة  )للجرح(

   .؛ والله أعلم فهو ثقة عابدوقد وصف بالصالح والعبادة ؛  .وذكر ابن ِحّبان له في )الثقات( ."صدوق"

ّي  :)انظـر والميـزان  .3/747والمغـني  .7/3778والكـامل  .5/381والثقـات  .5/574والجـرح  .3/325سـؤاالت اآلُجـرِّ

 .(154والتقـريب  .55/311والتهـذيب  .3/375والكاشـف  .4/258

؛ وهو  "ال بأس به" :وقال صالح جزرة .روى عنه )خ د س( :وجاء في )التهذيب( .وهو قول َمْسَلَمة ؛"صدوق" :قال ابن حجر (5)

رأيت عنده، " :)مشيخته( وقال إسحاق بن راهويه في .وذكره ابن حبان في )الثقات( ."ثقة" :أحد قولي النسائّي ؛ وقوله اآلخر

 .اهـ ."، عن داود بن ُحصين ، عن ِعكرمة؛ عامتها مناكير عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ريحان بن سعيد ، عن عباد بن منصور،

فهو غمز ـ لو ُسلِّم به ـ مقيد بسياق خاص ؛ فإن عامة رجال هذا اإلسناد ضعفاء ، فيكون الحمل فيه على غير ابن السكن هذا ؛ 

د[ ابن أبي يحيى ، متروك .فداود ، ثقة إال في عكرمة  .وبقية رجاله لم يسلموا من جرح )ُيالحظ التقريب( .وإبراهيم بن ]ُمَحمَّ

   .؛ والله أعلم توثيق الذهبي له هو االختيار األليق بحاله نا عدا ذلك ، فإـمـيـوف

 .3/274والكاشـف .53/215وإكمال ُمْغـَلطاي  .235والمشـتمل .54/371وتاريـخ بغـداد .5/385الثقـات :)انظـر

 .(158والتقـريب  .55/373والتهـذيب 

 ."ثقة صدوق" :روى عنه )د س( ، وأبو حاتم الرازّي، وابن أبي حاتم ؛ وقال :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق" :قال الحافظ (3)

قول النسائّي ، والّدارُقْطنّي ،  :وُيضاف .اهـ ."صدوق" :وقال النسائي ."ثقة" :وقال ابن يونس .وذكره ابن حبان في )الثقات(

على المبالغة في الصدق ، أولى من حمله على  "صدوق" :وفي مثل هذا المقام ُيحمل لفظ .ولم ُيذَكر بجرح   .ثقة" :والذهبي

 .؛ والله أعلم فهو ثقة بال ريبالتفرد ؛ لتأتلف أقوالهم ؛ 

والتهـذيب  .3/265والكاشـف  .23/324وتهـذيب الكمـال  .231والمشـتمل  .5/377والثقـات  .5/365الجـرح  :)انظـر

 .(874والتقـريب  .55/217

اِرمّي الكوفّي 426وهشام بن عبد الملك الباِهلّي أبو الوليد الطيالسي ] ِرّي الدَّ [. وَهنّاد بن السَّ

مكرر =  412] وهالل بن َفّياض الَيْشُكرّي  .[413وهالل بن بِْشر بن محبوب البصرّي ] .[415]

وابن أبي  .[كج466والَهْيَثُم بُن خالِد  ]أو ابن َجنّاد[ الُجَهنِيُّ الُكوفِيُّ ] .[شاّذ ابن الَفّياض 588

د بن  .[428وواصل بن عبد األعلى بن ِهالل الكوفّي ] .الَهْيذام = موسى بن عامر ووْحِشّي = ُمَحمَّ

د بن مصعب ُكونّي ] .ُمَحمَّ والوليد بن أبي طلحة = الوليد  .[421والوليد بن ُشجاع بن الوليد السَّ

مشقّي ] .بن يزيد ْملّي  .[422والوليد بن ُعْتبة األْشَجِعّي الدِّ والوليد بن يزيد بن أبي َطْلحة الرَّ

ويحيى بن  .[427وَوْهب بن َبَيان الواِسطّي ] .[425وَوْهب ـ وهبان ـ بن َبِقيَّة الواِسطّي ] .[424]

ويحيى بن حكيم  .[416ويحيى بن حبيب بن َعَربّي الَبصرّي ] .[411أيوب الَمقابِرّي البغدادّي ]

مّي البصرّي  ويحيى بن  .[487] (5)الُجوَبارّي  :ويحيى بن خلف الباِهلّي البصرّي  .[415] المقوِّ

َكن البّزاز الَبصرّي  .[485] (3)عثمان بن سعيد بن كثير الِحْمِصّي  د ابن السَّ ويحيى بن ُمَحمَّ

                                                           
= 

وليس هو ـ الحديث ـ  :؛ وقال 352روى عنه حديًثا وحيًدا ، عن بقية... )السنن ، باب المذي ، ح ."ُمغفَّل" :وقال مرة .اهـ

 .؛ والله أعلم "ربما وهم ثقة": فهو ."ثقة" :وقال الذهبي .وغيره ، فالحمل فيه على بقية .بالقوّي(

ي :)وانظر  .3/227والكاشـف  .253والمشـتمل  .5/322والثقـات  .5/88والجـرح  .315، 3/372سـؤاالت اآلُجـرِّ

 .(172والتقـريب  .55/41والتهـذيب 

 .اهـ .وذكره ابن ِحّبان في )الثقات( .، وأبو بكر البزار)م د ت ق( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( ."صدوق" :الحافظقال  (5)

 .فاألليق به التوثيق ."ثقة" :قول البزار :ويضاف

 .(165والتقـريب .55/374والتهـذيب .76، ح5/16وكشـف األسـتار .5/386الثقـات :)انظـر

 :ابن َمْخَلد ، وأبو َعروبة ؛ وقال وَبقي   ، والّرازّيان ، )د س ق( :روى عنه :وقد جاء في )تهذيبه( ."صدوق عابد" :قال ابن حجر (3)

له أحاديث صالحة عن شيوخ الشام ، ولم أر أحًدا يطعن فيه غيره ، " :وتعقبه ابن عدي ، فقال ."ال يسوى نواة في الحديث"

وقال أيًضا هو ، وعمرو بن  ."ال بأس به" :وقال النسائّي  ."صدوق" :وقال أبو حاتم ."وليس به بأسوهو معروف بالصدق ، 

قول أبي حاتم في  :وُيضاف .اهـ ."نعم الشيخ هو" :د ُيِجلُّه ، وقالـمـوكان أح ."ونـأمـم" :؛ وزاد َمْسَلمة "ثقة" :عوف
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A 
وعلى آله  ،والصالة والسالم على من ال نبيَّ بعده ،ته تتمُّ الصالحاتـنعمـالحمد لله الذي ب

  :وبعد ،وصحبه أجمعين

ر  من قد مّكنْت المادة المجموعة من شيوخ أبي داود الثقات؛  تحريره اللهفهذا آخر مايسَّ

لتشكل  ،وقوامه بحثمّثَلْت موضوع ال ،( شيخ  273ثالث مئة )سبعين وو ثالٍث إيصال العدد إلى 

 ؛( شيخ  145[ من مجموع شيوخه البالغ واحد وأربعين وخمس مئة )%77نسبتهم قرابة سبعين ]

  :يوضحها ُمفصلًة الجدول التالي ؛وهي أهم نتائج هذا البحث

 بيان نوع شيوخ 

 أبي داود

نسبة الثقات  النسبة المؤية عددهم

 إلى المجموع

 ـ ـ 145 العدد اإلجمالي لشيوخه

مجمل عدد الثقات من 

 شيوخه 

 ـ 86٫43 337

 48٫35 48٫35 317 ثقات وثقهم الحافظ بن حجر

ثقات لم يوثقهم الحافظ بن 

 حجر

123 33٫74 33٫74 

ميزان نسبة الثقات إلى 

 المجموع

 4386٫ ـ 337

 
 

  

 

 

وأبو  .[477] (5)الّرازّي  :ويوسف بن موسى بن راشد بن بالل الَقطَّان الكوفّي البغدادّي  .[485]

وأبو يعقوب  .[283وأبو العبَّاس الِقلَّْوِرّي البصرّي ] .[475َحِصين بن َيحيى بن سليمان الّرازّي ]

   .إسحاق ـ بن أبي إسرائيل ـ إبراهيم بن كاَمْجرا[ 87مكرر  472]

 

 

 

 
 

  

                                                           
قال  .، والّرازّيان )خ د ت عس ق( :روى عنه :وجاء في )تهذيبه( .واختاره الحافظ ."صدوق" :قال ابن معين ، وأبو حاتم (5)

وذكره ابن َحّبان في  ."ثقة" :وقال َمْسَلمة ."وصفه غير واحد من األئمة بالثقة" :وقال الخطيب ."ال بأس به" :النسائّي 

 .والله أعلم ختيار األقرب ؛وهو اال ."ثقة" :وقال الذهبّي  .ولم ُيذكر بجرح   .اهـ .)الثقات(

والتقـريب  .55/431والتهـذيب  .53/335والسـير  .54/274وتاريـخ بغـداد  .5/363والثقـات  .5/325الجـرح  :)انظـر

853). 
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ج له البخاري  في )الجامع الصحيح(أبو الوليد الباجي وكتابه التعديل والتجريح  .5  ،لمن خرَّ

دار  :)الرياض أبو لبابة حسين  .د :دراسة وتحقيق .هـ(474سليمان بن خلف )ت :للباجّي 

  .م(5568  -هـ  5478، 5ط ،اللواء

األمير عالء  :رتبه وقربه ؛هـ(334محمد )ت :لُبْستي  اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ا .3

 ،مؤسسة الرسالة :شعيب األرَنؤوط )بيروت :تحقيق ؛هـ(725الدين بن َبَلَبان الفارسّي )ت

  .م(5555 -هـ 5453، 5ط

هـ(  448، للخليلّي: الخليل بن عبد الله القزوينّي )تاإلرشاد في معرفة علماء الحديث .2

 م(.5565 - هـ5475 ،5ط ،دمكتبة الرش :)الرياضمحمد سعيد إدريس   - تحقيق: د

تحقيق عادل محمد، وغيره   ،هـ(783لمغلطاي بن قليج الحنفي )ت  ،إكمال تهذيب الكمال .4

 م(.3775 -هـ 5433، 5ط ،الفاروق الحديثة للطباعة :)القاهرة

 إكمال ُمْغَلطاي = إكمال تهذيب الكمال.   

الله عمر  تعليق عبد .هـ(183)ت عبد الكريم بن محمد بن منصور :للسمعاني ،األنساب .1

 .م(5566 -هـ 5476 ،5ط ،ودار الكتب العلمية ،دار الجنان :البارودي  )بيروت

أبي الحسن علي ابـن  :البن القطان الفاسّي  ،بيان الوهم واإليهام الواِقَعْيِن في كتاب األحكام .8

دار  :الحسين آيات سعيد )الرياض :هـ(؛ دراسة وتحقيـق836محمد بن عبـد الملك )ت

  .م(5557  -هـ 5457 ،5ط ،طيبة
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َمْينّي  ،حـقيـقـتـه وأقسامه وأحكامه ومراتبه والـموصوفون به ؛التدليس في الحديث .56  .د :الدُّ

     .م(5553 -هـ  5453، 5ط  ،ِمْسفر بن غرم الله  )الرياض: نشر المؤلف

هـ( )بيروت:  تصوير دار 746محمد بن أحمد بن عثمان )ت  :للذهبي ،تذكرة الحفاظ .55

 (."؟"ط ،عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند ،إحياء التراث العربي

  :تسمية شيوخ أبي داود للجي اني   .37

  = أبو الوليد الباجي وكتابه التعديل والتجريحالتعديل للباجّي.  

 -د  :تحقيق ؛(613البن حجر)ت ،تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس .35

 .م(5564 -هـ 5471، 5ط ،عبد الغفار البنداري )بيروت: دار الكتب العلمية

محمد عوامة )حلب:  :تحقيق .هـ(613أحمد بن علي )ت :البن حجر ،تقريب التهذيب .33

 .م(5568  -هـ 5478،  5دار الرشيد، ط

 التقريب = تقريب التهذيب.   

أحمد بن علي  :البن حجر ،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .32

نشر مؤسسة  :)القاهرةأبو عاصم حسن بن عباس قطب  :علق عليه وعني به .هـ(613)ت

  .م(5551  - ـه5458 ،5ط ،ودار المشكاة ،قرطبة

العالم عبد الرحمن بن يـحي  :للمعلمي ،التنكيل بِما فَي تأنيِب الَكوَثري من األَباطِيل .34

ومحمد عبد الرزاق  ،الشيخ محمد ناصر الدين األلباني :تحقيق .هـ(5268اليماني )ت 

 .("؟"ط ،دار الكتب السلفية :)القاهرة ،حمزة

عن  ،تصوير دار صادر :هـ( )بيروت613أحمد بن علي )ت :البن حجر ،تهذيب التهذيب .31

 .هـ(5237 ،بحيدر آباد بالهند ،، مطبعة دار المعارف5ط

بشار عواد )بيروت:   -د  :تحقيق .(743للمزي )ت ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال .38

 م(.5553ـ5567 -هـ 5452ـ5،5477مؤسسة الرسالة، ط

تصوير  :هـ( )بيروت5371محمد مرتضى )ت :للزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس .7

 .("؟"ط ،دار مكتبة الحياة

عمر عبد السالم  :تحقيـق ؛هـ(746محمد بن أحمد بن عثمان )ت  :للذهبّي  ،تاريخ اإلسالم .6

 .م(5553 -هـ 5453، 5ط ،تدمري )بيروت: دار الكتاب العربي

  .("؟" ،هـ( )بيروت: دار الكتاب العربي482بن علي)ت أحمد للخطيب: ،تاريخ بغداد .5

 ،)الرياض: جامعة اإلمام محمد ابن سعود اإلسالمية ؛لفؤاد سزكين ،تاريخ التراث العربي .57

  .م(5555  -هـ  5455 ،ط

عبد   -: د عنايةهـ( 677علي )ت :الهيثمي رتبه هـ(385)ت أحمد :لعجليلثقات التاريخ   .55

 .م(5564 -هـ 5471، 5ط ،)بيروت: دار الكتب العلميةالمعطي قلعجي 

 حهـ( في تجري322عن يحيى بن معين )ت  ،هـ(367عثمان بن سعيد )ت  :تاريخ الدارمي .53

 (.5ط ،دار المأمون :)بيروتأحمد نور سيف  -تحقيق د  ،الرواة وتعديلهم

 ؛هـ(322عن يحيى بن معين )ت ،هـ(376هاشم بن مرثد الطبراني )ت :تاريخ ابن َمْرَثد .52

 .م(5557 -هـ 5،5457ط ،المطابع العالمية :نظر محمد الفاريابّي )الرياض :تحقيق

أبي حفص عمر )ت  :تاريخ أسماء الثقات البن شاهين :البن شاهين ،أسماء الثقاتتاريخ  .54

 .م(5564  -هـ  5474، 5ط)هـ( تحقيق صبحي السامراء 261

تحقيق كوركيس عواد   ،هـ(353أسلم بن سهل الواسطي )ت  :لبحشل ،تاريخ واسط .51

 .م(5587 -هـ 5267  ،ط ،مطبعة المعارف :)بغداد

 هـ(573محمد بن عبد الرحمن )ت  :للسخاوي ،التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .58

 .أجزاء 2 صدر منه هـ(5477 ـ 5255 ،، ططرابزوني الحسيني أسعد طبع )

عبد الوهاب عبد  :هـ( تحقيق555للسيوطي)ت ،تدريب الراوي شرح تقريب النواوي .57

  .م(5588 -هـ 5261 ،3ط ،اللطيف )مصر: دار الكتب الحديثة
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 .أجزاء 2 صدر منه هـ(5477 ـ 5255 ،، ططرابزوني الحسيني أسعد طبع )
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  .م(5588 -هـ 5261 ،3ط ،اللطيف )مصر: دار الكتب الحديثة
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دار  :)بيروت .عبد الفتاح أبو غّدة :تحقيق ؛هـ( 272أحمد بن شعيب )ت :سنن النسائي   .21

 .م(5553 -هـ 5453 ،3ط ،المعرفة

تحقيق: عطية بن عتيق  ،هـ(255أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون )ت :للخالل ،السنة  .28

 م(.5554 -هـ 5451، 3ط ،دار الراية :الزهرانّي )الرياض

ألبي داود السجستاني في الـجـرح  ،(277أبي عبيـد)بعد :سـؤاالت اآلجـري .27

هـ 5456، 5ط ،مكتبة دار االستقامة :عبد العليم البستوي )مكة -د  :تحـقيق ،والـتـعديـل

 .م(5557 -

للدارقطنّي  ،هـ(431)ت  أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب :سؤاالت الَبْرقاني .26

، 5ط ،نشرخانة جميلي :)باكستانعبد الرحيم محمد القشقري   -د  :يقـقـحـت ؛هـ(261)

 .هـ(5473

هـ( ليحيى بن معين )ت 387إبراهيم بن عبد الله الحنبلي )ت :سؤاالت ابن الُجنَْيد .25

 .م(5566 - هـ5476، 5ط ،مكتبة الدر :) المدينة أحمد نور سيف -ق د ـيـقـحـهـ(ت322

موفق   -تحقيق د  ،هـ(261)ت للدارقطنّي  هـ(471)ت  النيسابوريسؤاالت الحاكم  .47

  .م(5564 -هـ 5474، 5ط  ،مكتبة المعارف :)الرياض الله عبدالقادر عبد

ِجْستاني   .45  -تحقيق: د  ؛أحمد في الجرح والتعديل(، لإلمام 371)ت  سؤاالت أبي داود السِّ

 .م(3773 -هـ 5432 ،3ط ،مكتبة العلوم والحكم :زياد محمد منصور )المدينة

د.  :تحقيق ؛هـ(261للدارقطنّي ) ،هـ(247محمد بن الحسين )ت :سؤاالت السلمي   .43

 م(.5566 -هـ 5476 ،ط ،سليمان آتش )الرياض: دار العلوم

 برواية ابن محرز ،= معرفة الرجال ليحيى بن معين سؤاالت ابن ِمْحِرز. 

وغيره )بيروت:  ،شعيب األرناؤوط :تحقيق .هـ(746للذهبي )ت  ،سير أعالم النبالء .42

 .م(5566ـ 5565 -هـ 5475ـ 5475 ،5مؤسسة الرسالة، ط

 التهذيب = تهذيب التهذيب. 

 ،هـ( )بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية214محمد بن حبان الُبْستّي )ت :البن حبان ،الثقات .37

 م(. 5563  -هـ  5473  ،بالهند ،5مصورة عن ط

  تاريخ أسماء الثقاتثقات ابن شاهين =.   

  تاريخ الثقات للعجليثقات العجلي =.   

تحقيق أحمد محمد شاكر  ،هـ(375أبي عيسى محمد بن عيسى )ت  :جامع الترمذي .36

 .("؟"ط  ،المكتبة اإلسالمية :)مصـر ،وغيره

رقمها وعلق عليها ووضع  ،هـ(318محمد بن إسماعيل )ت  :للبخارّي  ،الجامع الصحيح .35

 (."؟"ط ،بوالق :)مصرفهارسها محمد فؤاد عبد الباقي 

يروت: هـ( )ب237عبد الرحمن بن محمد بن إدريس )ت  :الجرح والتعديل البن أبي حاتم .27

 .م (5513 -هـ 5275 ،بالهند 5مصور عن طبعة  ،دار الكتاب العلمي

تحقيق: بوران  .هـ(638أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم )ت  :للعراقي ،ذيل الكاشف .25

 م(.5568 -هـ 5478، 5ط ،الضناوي )بيروت: دار الكتب العلمية

 :تحقيق ؛هـ(5274)ت الحّي  بن عبد محمد :لّلْكنَِوّي  ،الرفع والتكميل في الجرح والتعديل .23

 .م(5567 -هـ 5477 ،2ط ،مكتبة المطبوعات اإلسالمية :عبد الفتاح أبو غدة )حلب

عزت عبيد  :تحقيق ،هـ(371سليمان بن األشعث )ت  :سنن أبي داود السجستاني .22

 .م(5585 -هـ 5266  ،ط ،نشر محمد علي السيد :)حمص .الدعاس

 جامع الترمذي سنن الترمذي =. 

 ،عبد الغفار البندارّي  -د  :تحقيق ؛هـ(272أحمد بن شعيب )ت :الكبرى للنسائيالسنن  .24

 .م(5555 -هـ 5455، 5ط ،دار الكتب العلمية :)بيروت كسروي وسيد
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ج برجستر  :تحقيق .هـ(622محمد بن محمد )ت  :غاية النهاية في طيقات القراء للجزري .17

 .هـ(5213  ،ط ،أسبر )القاهرة: مكتبة الخانجي

 ؛هـ(613أحمد بن علي )ت :البن حجر العسقالنّي  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري .15

 ،5ط ،دار الريان :محب الدين الخطيب )القاهرة :عناية ،محمد فؤاد عبد الباقي :ترقيم

 م(.5568 -هـ 5477

محمد بن عبد الرحمن  :تأليف السخاوي .فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي .13

 .م(5562 -هـ 5472، 5ط )بيروت: دار الكتب العلمية،هـ( 573)ت

 ،( عناية محمد عوامة746للذهبي )ت ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .12

 م(.5553 -هـ 5452 ،5ط ،دار القبلة للثقافة :وأحمد نمر الخطيب )جدة

 ،لجنة :( تحقيق281أبي أحمد عبد الله )ت  :البن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال .14

 .م(5564  -هـ  5474 ،5ط ،دار الفكر :بإشراف الناشر )بيروت

 الكامل في ضعفاء الرجال الكامل =.  

 :تحقيق ،هـ(276)ت  أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمدكتاب األسامي والكنى للحاكم  .11

عمادة البحث العلمي  :ومؤيد الحماد )المدينة ،، وعبد الرحمن الرجعانيوسف الدخيَّل

 .أجزاء 8خرج منه  (م3754  -هـ 5421 ،5ط  ،بالجامعة اإلسالمية

محمد  :تحقيق ،هـ(371سليمان بن األشعث )ت :ألبي داود السجستاني   ،كتاب المراسيل .18

 (. "؟"ط ،المكتبة العلمية :عبده الفاّلح الّسلفّي  )الهور

علي بن أبي بكر )ت  :للهيثمي ،عن زوائد البزار على الكتب الستةكشف األسـتار  .17

  .("؟"ط ،مؤسسة الرسالة :)بيروتتحقيق حبيب الرحمن األعظمي  ؛هـ(677

هـ( 482أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت  :للخطيب البغدادي ،في علم الروايةالكفاية  .16

 (.  5ط ،توفيق عفيفي :)القاهرة

 سير أعالم النبالء السير =. 

 تسمية شيوخ أبي داود شيوخ أبي داود للجياني =. 

   الجامع الصحيح صحيح البخاري =.   

هـ( تحقيق محمد فؤاد عبد 385)ت  صحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .44

 .م(5511 -هـ 5274، 5ط ،دار إحياء الكتب العربية :)القاهرةالباقي 

عبد  -د  :( تحقيق233لمحمد بن عمرو بن موسى )ت ،الضعفاء الكبير=  ضعفاء العقيلي .41

 .م(5564 -هـ 5474 ،5ط ،دار الكتب العلمية :المعطي قلعجي )بيروت

   له ،= طبقات الشافعية الكبرى طبقات السبكي.  

 الطبقات الكبرى له طبقات ابن سعد =. 

  .("؟"ط ،دار صادر :هـ( )بيروت327محمد )ت  :البن سعد ،الطبقات الكبرى .48

عبد الفتاح محمد  :تحقيق ؛هـ(775عبد الوهاب )ت :طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .47

 -هـ 5262  ،ط ،مطبعة عيسى البابي الحلبي :)القاهرةومحمود محمد الطناحي  ،الحلو

 .م(5584

 تعريف أهل التقديس طبقات المدلسين =. 

أبي  :تحقيق  .هـ(746محمد بن أحمد بن عثمان )ت  :، للذهبيالعبر في خبر من غبر .46

 (. "؟"ط ،هاجر محمد بسيوني زغلول )بيروت: دار الكتب العلمية

 كتاب العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل علل أحمد =.   

 
د.  :هـ(، برواية ابنه عبد الله؛ تحقيق345)ت كتاب العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل .45

 .م(5566 -هـ 5476 ،5ط ،المكتب اإلسالمي :وصّي الله بن محمد عباس )بيروت
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 تعريف أهل التقديس طبقات المدلسين =. 

أبي  :تحقيق  .هـ(746محمد بن أحمد بن عثمان )ت  :، للذهبيالعبر في خبر من غبر .46

 (. "؟"ط ،هاجر محمد بسيوني زغلول )بيروت: دار الكتب العلمية

 كتاب العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل علل أحمد =.   

 
د.  :هـ(، برواية ابنه عبد الله؛ تحقيق345)ت كتاب العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل .45

 .م(5566 -هـ 5476 ،5ط ،المكتب اإلسالمي :وصّي الله بن محمد عباس )بيروت
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محمد كامل   :تحقيق ،هـ( برواية ابن محرز322)ت  معرفة الرجال ليحيى بن معين .87

 .م(5561 -هـ 5471 ،مجمع اللغة العربية، ط :القصار، وغيره )دمشق

أكرم ضياء   -د  :هـ( تحقيق377يعقوب بن سفيان )ت  :المعرفة والتاريخ للفسوي .86

 .هـ(5253  ،ط  ،مطبعة اإلرشاد :الُعَمرّي )بغداد

نور   -د  :قتحقي .هـ(746محمد بن أحمد بن عثمان )ت  :للذهبي ،المغني في الضعفاء .85

 م(.5575  -هـ  5255 ،5ط ،الدين عتر )حلب: دار المعارف

 للذهبّي  ،= المغني في الضعفاء المغني.   

 :تحقيق  ؛هـ(746محمد بن أحمد بن عثمان )ت  :للذهبي ،ميزان االعتدال في نقد الرجال .77

 .م(5582 -هـ 5263 ،5ط ،دار المعرفة :علي محمد البجادي )بيروت

 ميزان االعتدال الميزان =.   

بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن  :للَزْرَكشّي  ،النكت على مقدمة ابن الصالح .75

مكتبة  :)الرياضزين العابـدين بن محمد باّل فريج  :تحقيـق ؛هـ(754بهادر الشافعّي )ت

 .م(5556 -هـ 5455 ،5ط  ،أضواء السلف

هـ( 613أحمد بن علي )ت  :البن حجر العسقالني ،ُهَدى الساري مقدمة فتح الباري .73

 .م(5568  -هـ  5477 ،5ط ،دار الريان :)القاهرة

 ؛هـ( 865أحمد بن محمد بن أبي بكر )ت :البن ِخلِّكان ،وأنباء أبناء الزمان وفيات األعيان .72

  .("؟"ط ،دار صادر ودار الثقافة :)بيروت د. إحسان عباس  :تحقيق

 بيان الوهم واإليهام الوهم واإليهام =.   
 

 

 

 كتاب األسامي والكنى=  كنى الحاكم.  

هـ( )بيروت: مؤسسة 613أحمد بن علي )ت  :البن حجر العسقالني ،لسان الميزان .15

 .م(5575 -هـ 5257، 3ط ،األعلمي للمطبوعات

 لسان الميزان اللسان =. 

 :تحقيق ،(214لمحمد بن حبان )ت  ،المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .87

 .هـ(5258، 5ط ،دار الوعي :محمود إبراهيم زايد )حلب

هـ( 677نور الدين علي بن أبي بكر سليمان )ت  :للهيثمي ،ومنبع الفوائدمجمع الزوائد  .85

 .م(5587 ،3ط ،)بيروت: دار الكتاب العربي

 :)مصر ،أحمد شاكر :تحقيق ،هـ(418علي بن أحمد بن سعيد )ت :البن حزمالًمَحلَّى  .83

 .("؟"ط ،مطبعة النهضة

 ألبي داود = كتاب المراسيل ،المراسيل.  

 .("؟"ط ،محمد أمين دمج :( )بيروت345)ت مسائل أبي داود لإلمام أحمد .82

 مسائل أبي داود لإلمام أحمد المسائل =.   

هـ( 471أبو عبد الله ابن البيِّع )ت :على الصحيحين للحاكم النيسابوري  المستدرك  .84

 .( "؟"ط ،عن مكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب ،تصوير محمد أمين َدَمج :)بيروت

حسين سليم أسد  :تحقيق ؛هـ(277أحمد بن علّي بن الُمثنَّى)ت :مسند أبي يعلى الموِصلِي   .81

 .م(5564 -هـ 5474، 5ط ،)دمشق وبيروت: دار المأمون للتراث

 المعجم المشتمل المشتمل =. 

 ،هـ(175. البن عساكر: علي بن الحسن )تالمعجم المشتمل...شيوخ األئمة النبل .88

 .م(5565  -هـ  5475، 5ط ،دار الفكر :سكينة الشهابي )دمشق :تحقيق
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