
 

 
7601 

                                               
هم الطرباني

َ
ق
َّ
 الرجال الذين وث

 يف "املعجم الصغري"
 ممن ليسوا يف "تقريب التهذيب"

 
 
 
 
 

 الزهراني د. سعيد بن مجعان بن عبد اهلل
 

 أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الباحة 
 كلية العلوم واآلداب بالمندق

 

 

 7710إلى  7601من 
 



 

 
7601 



 

 
7601 

 "تقريب التهذيب" ذين وثََّقهم الطرباني يف "املعجم الصغري" ممن ليسوا يفالرجال ال

 الزهراني سعيد بن مجعان بن عبد اهلل
المملكة العربية –جامعة الباحة  -كلية العلوم واآلداب بالمندق -الحديث وعلومه  قسم

 السعودية
 Sjaz011@hotmail.com البريد اإللكتروني:

 ::ستخلصستخلصالمالم
أسماء الرجال الذين وثَّقهم اإلمام الطبراني في "المعجم الصغير"، مع تناول البحث ج 

ثم دراسة ذلك التوثيق، والموازنة بينه وبين أقوال األئمة اآلخرين في أولئك الرجال؛ وصواًل 
 إلى القول الراجح في حال كل منهم.

 بيان شيء من جهود :جاء في المقدمة وخاتمة، واشتمل على مقدمة، وفصلين، 
ف األمة في الذَّّب عن سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم، وما قعَّدوه من قواعد لذلك سل

في  الفصل األول وجاء. ، وخطة البحث، ومنهجهوأهمية الموضوع، وأسباب اختيارهالشأن، 
مولده،  تشمل: اسمه ونسبه، تسعة مطالبمن خالل  الطبرانيترجمة األول فيه : مبحثين

وخه، تالميذه، مكانته العلمية، منزلته في الجرح والتعديل، مؤلفاته، طلبه للعلم ورحالته، شي
الباحث  ع  م  وفي الفصل الثاني: ج   ووفاته. وفي الثاني تعريف بكتاب "المعجم الصغير".

أسماء الرواة الذين وثَّقهم الطبراني توثيًقا صريًحا في "معجمه الصغير"، ثم درس ذلك 
بعد جمع أقوالهم في أولئك الرواة، وحكم على كل منهم بما  التوثيق، ووازنه بأقوال النقاد،

المنهج االستقرائي واعتمد الباحث في بحثه على تقتضيه حاله، وفق قواعد الجرح والتعديل. 
 لكتاب "المعجم الصغير"؛ لجمع األسماء محّل الدراسة. 

ل، وتفرُّده مكانة الطبراني في باب الجرح والتعدي ها:إلى نتائج، أبرز   وخلص البحث  
بتوثيق رواة لم ي سبق إليهم، وصحة ما ذهب إليه من توثيٍق لكثير منهم، وتساهله في 

  توثيق رواة ال يبلغون تلك الرتبة، وتقارب منهجه في التوثيق مع منهج ابن حبان.
أقوال األئمة في الرواة جرًحا وتعدياًل، ودراسة أقوال الطبراني  دراسة  بويوصي الباحث 

براز جهود العلماء في األخرى،  وموازنتها بأقوال أئمة الشأن؛ وصواًل للكشف عن منهجه، وا 
 حفظ السنة. 

 التوثيق، الرجال، الطبراني، المعجم الصغير. ،الجرح والتعديلالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 
The research dealt with the collection of men who have been 

documented by Imam Altabarani in “almojam alsagheer”, then studying 

that  ocumentation; and the comparison between his sayings and other 

Imams' sayings; and choosing the best saying. The study has an 

introduction, two chapters, and an ending. The introduction mentions 

Explaining the efforts of the nation’s predecessor to defend the Sunnah of 

the Prophet “peace be upon him”, and the rules they set for that matter, 

also, the importance of the topic, the reasons for choosing it, the research 

plan, and its method.  

The first chapter came in two topics: The first is the translation of 

Al-Tabarani through: his name, lineage, birth, request for knowledge 

and journeys, his elders, his disciples, his scientific position, his position 

in critiquing and modification, his writings, and his death. In the second, 

the definition of "Almojam alsagheer".  

In the second chapter: The researcher collected the names of the 

narrators whom Al-Tabarani documented in "Almojam alsagheer", then 

he studied that documentation and balanced it with the statements of 

critics, then collected those statements, and judged each of them 

according to the rules of critiquing and modification. The researcher 

relied on the inductive approach to " Almojam alsagheer " in collecting 

those names. 
The research concluded results, including: Al-Tabarani's position in 

critiquing and modification, and his uniqueness by documenting 

narrators for the first time ever, and the high validity in documenting 

many of them, and his leniency in documenting narrators not reaching 

that rank, and his closeness in documentation to Ibn Hibban's 

documentation. 

The researcher recommends: Studying the sayings of the imams in 

narrators using critiquing and modification, studying the other sayings of 

al-Tabarani and balancing them with the sayings of other imams, to 

reveal the efforts of the scholars in preserving the Sunnah. 

 

 

Keywords: critiquing and modifications, Documentation, men, 

AlTabarani,                    Almojam alsagheer. 
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 المقدمـــــة
الكبير، اللطيف الخبير، الماجد البصير، الحمد هلل الحكم العدل، العلي 

ر الخالئق فأكمل التدبير، وقضى الذي خلق كل شئ فأحسن التقدير، ودبَّ 
بحكمته على العباد بالسعادة والشقاوة، فريق في الجنة وفريق في السعير، 
وأرسل رسله الكرام بأصدق الكالم، وأبين التحرير، وختمهم بالسيد أبي القاسم 

، السراج المنير، فأرسله رحمة للعالمين من نار السعير، وحفظ البشير النذير
فيا حبذا  ،ر أمته خير أمة أخرجت للناسشريعته من التبديل والتغيير، وصيَّ 

رون في ير والقطمير، ويتبصَّ قالتصيير، وجعل فيهم أئمة ونقادا يدققون في الن
لتقصير، ويتكلمون التبصير، ويتعوذون باهلل من الهوى وا ضبط آثار نبيهم أتمَّ 

في مراتب الرجال وتقرير أحوالهم، من الصدق والكذب، والقوة والضعف، أحسن 
 تقرير.
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، شهادة أدخرها لسؤال منكر  

ها بشهادة أن محمدا عبده ورسوله خير نبي وأصدق نذير، صلى ف  د  ر  ونكير، وأ  

 أما بعد؛ (1)،لعزم والتشميراهلل عليه وعلى آله أولي ا
فلقد تواتر عن نبينا صلى اهلل عليه وسلم تحذيره من الكذب عليه، وأن  

الكذب عليه صلى اهلل عليه وسلم ليس كالكذب على سواه؛ وما ذاك إال ألنه 
 المبلغ عن ربه عز وجل رسالت ه للعالمين.

ء بعدهم وقد حمل عنه أصحابه الكرام شريعته وسنته، ثم نقلوها لمن جا
كما تحمَّلوها. واستمرَّ ذلك؛ فنقل التابعون إلى أتباعهم ما تلقَّوه من الصحابة، 

 وهكذا، ينقل كل جيل لمن بعده.

                                 
 يزان االعتدال".( من مقدمة اإلمام الذهبي لكتابه: "م1)
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وكانت األمانة  وحفظ  الشريعة عالمًة تتمّيز بها تلك األجيال المتعاقبة، إلى 
 أن حدث في األمة االختالف واالفتراق؛ ليبدأ ظهور  الكذب على رسول اهلل
ظَّ لهم في اإلسالم، أو من الذين يستبيحون  صلى اهلل عليه وسلم ممن ال ح 

 ذلك ل ف ر ط جهلهم، وقلة علمهم. 
وقد انبرى لكال الطائفتين ثلٌَّة اختصها ربها بالذَّبِّ عن شريعته، والدفاع  
عن هدي نبيه صلى اهلل عليه وسلم وملَّته، فأخذوا يمحِّصون األحاديث، 

انيد، وجعلوا ذلك ضابطهم في قبول الروايات أو ردِّها. قال ويدقِّقون األس
عبداهلل بن المبارك: "اإلسناد من الدين، ولوال اإلسناد لقال من شاء ما 

 . (1)شاء"
وقال محمد بن سيرين: "لم يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة 

يثهم، وي نظر إلى أهل قالوا: سمُّوا لنا رجالكم، في نظر إلى أهل السنة فيؤخذ حد

 . (2)البدع فال يؤخذ حديثهم"
ومن هنا جاء جمع حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في عهد أمير  

حفاًظا عليه من دخول ما ليس منه  -رحمه اهلل -المؤمنين عمر بن عبدالعزيز
رحمه  -إليه، وهذا هو المراد من قول اإلمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري

"لوال أحاديث  تأتينا من قبل المشرق، ننكرها ال نعرفها؛ ما كتبت حديثًا،  :-اهلل

 . (3)وال أذنت في كتاب ه "

                                 
 (.1/11( انظر: مقدمة صحيح مسلم )(1
 ( انظر: المصدر السابق، الصحيفة ذاتها.(2
 (.101( انظر: تقييد العلم للخطيب البغدادي )ص(3
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وكان اإلمام ابن سيرين أول من ميَّز الرجال، وانتقى الثقات من غيرهم، ثم 
كان أيوب السختياني، وابن عون، ثم شعبة بن الحجاج، ثم مالك بن أنس، ثم 

 .(1)وعبدالرحمن ابن مهدييحيى بن سعيد القطان، 
واستمّر أمر تفتيش األسانيد وتمحيص الروايات، وبيان ثقات الرواة من 
مجروحيهم، فحملته طائفة أخرى، كأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن 
سحاق بن راهويه.. ثم أخذ عن هؤالء طائفة ممن بعدهم، كمحمد  المديني، وا 

وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيَّيـــ ن، وجماعة بن يحيى الذهلي، والبخاري، ومسلم، 

 . (2)سواهم
ومن العناية بسنة النبي صلى اهلل عليه وسلم، وتمييز صحيحها من 
نت لبيان ثقات الرواة من ضعفائهم، وعدولهم  سقيمها: تلك المؤلفات التي د وِّ
 من مجروحيهم. وهو أمر قد ع ن ي  به المحدثون والنقاد عناية عظيمة، وبذلوا
فيه من الجهد والوقت ما ال يصلح صرف  مثله لغير حديث رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم، وكان ظهوره ن ت اًجا لتمييز صحيح الروايات من ضعيفها، ومقبولها 

 من مردودها.
وكانت بداية ظهور تلك المؤلفات مع أواخر القرن الهجري الثاني، واستمّر 

 .(3)بعد ذلك

                                 
ـــذي البـــن رجـــب )(1 ـــم الرجـــال1/311( انظـــر: شـــرح علـــل الترم نشـــأته وتطـــوره  -(، وعل
 (.21 -22)ص
 -22نشـأته وتطـوره )ص -(، وعلـم الرجـال15 -1/11( انظر: المجروحين البن حبان )(2
30.) 
 (.31نشأته وتطوره )ص -( انظر: علم الرجال(3
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ذلك؛ فمنه ما كان مختًصا بالضعفاء، ككتاب  وقد تنوَّع التأليف في
"الضعفاء" لكل من: البخاري، والنسائي، والعقيلي. ومنه ما كان في الثقات 
خاصة، ككتاب "الثقات" البن حبان. ومنه ما جمع بين الثقات والضعفاء، 

 .(1)كالتاريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل البن أبي حاتم
في بيان أحوال الرواة تعدياًل أو تجريًحا ليس بال  وال شك أن كالم األئمة 

زمام وال خطام، فهم أتقى هلل وأورع من أن ي طلق أحد هم لسان ه في ذلك بال 
 دليل أو برهان.

وقد ذكر اإلمام الذهبي عدًدا من القواعد التي يتَّبعها أئمة الجرح والتعديل  
يحتاج إلى ورع تام، وبراءة عند الكالم في الرجال، فقال: "والكالم في الرجال 

رحمه  -من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث، وعلله، ورجاله"، ثم ذكر
ما يلزم الناقلين لعبارات أولئك األئمة في ذلك الباب، فقال: "ثم نحن  -اهلل

نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، 
نعلم باالستقراء التام ع ر ف  ذلك اإلمام الجـ هبذ،  ثم أهم من ذلك: أن

ه، ومقاصد ه بعباراته الكثيرة"  .(2)واصطالح 
ومن الضوابط في هذا الباب أن يكون الناقد من أهل االستقراء التام،  

 .(3)والمعرفة بأحوال الرجال

                                 
 (. 131(، وعلم الرجال )ص388 -381( انظر: علوم الحديث البن الصالح )ص(1
 (.82( انظر: الموقظة )ص(2
( هكــذا وصــف الحــافظ  ابــن  حجــر اإلمــام  الــذهبيَّ عنــدما ذكــر صــفات مــن ي قبــل قولــه فــي (3
(. وكالم اإلمـام الـذهبي السـابق متضـمن معنـى 138جرح والتعديل. انظر: نزهة النظر )صال

 ما ذكره الحافظ ابن حجر.
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وهذا يعني أن لهذا الميدان رجاله، ولهذا المضمار فرسانه، فليس كل من 
في الرجال ق ب ل  قول ه، حتى صنَّف بعض أهل العلم مصنفات في ذكر من تكلم 

 .(1)ت قبل أقوالهم في ذلك
ومن األئمة الذين ي قبل قولهم، وي عتمد تعديلهم وتجريحهم: اإلمام أبو  

 .(2)القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني
د في باب الجرح والتعديل؛ فق -رحمه اهلل -ولما كانت هذه هي منزلته 

رأيت جمع  شيء من عباراته في ذلك؛ للوقوف عليها، ودراستها، وصواًل إلى 
 معرفة منهجه وطريقته. 

 أسباب اختيار الموضوع:
على  -عند المطالعة في معجم الطبراني الصغير -كنت أقف أحياًنا 

توثيقه لعدد من رجال أسانيد كتابه هذا. وكان يستوقفني مثل ذلك؛ إذ األصل 
التضعيف إنما يرد في كتب الرجال، وفي كتب الجرح والتعديل. أن التوثيق و 

ن  ذلك التوثيق كفوائد على غالف الكتاب من الداخل. وكان وقوفي  وكنت أ د وِّ
على تلك العبارات على فترات متباعدة، ربما زادت على خمس سنوات. وعند 

نات، وجدت أنه قد اجتمع عدد ال بأس به من الرو  اة؛ فانقدح مراجعة تلك المدوَّ
في ذهني التعرُّف على منهج اإلمام الطبراني في توثيقه ألولئك الرواة، مع 
استبعاد من ذ ك ر  منهم في "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر، ودراسة ما تبقَّى 

 منهم؛ لألسباب اآلتية:

                                 
( من ذلك: رسالة اإلمام الذهبي "ذكر من ي عتمد قوله في الجرح والتعديل"، ورسـالة اإلمـام (1

 السخاوي "المتكلِّمون في الرجال".
 (.21(، و)الثانية برقم 588السالفتين )األولى برقم ( انظر: رس ال ت ي الذهبي والسخاوي (2
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أن عدد من وثَّق هم ممن ليسوا في التقريب يصلح للبحث والدراسة؛ إذ  -1
 ثمانية عشر راوًيا. (18بلغ عددهم )

 أن في ذلك تعرًُّفا على منهج الطبراني في التوثيق. -2
أن في ذلك جمًعا ألقواله المنثورة في التوثيق في ثنايا كتابه "المعجم  -3

 الصغير". 
أن التوثيق في مثل ذلك الكتاب من التوثيق الموجود في غير مظانه،  -5

برازه.  ومن المناسب جمعه وا 
 -بحسب علمي -حكم على الرواة لم ي درسأن منهج الطبراني في ال -1

 دراسة مستقلَّة.
أنه قد أكثر من االستقالل بالتوثيق في كتابه هذا مقارنة بكتبه  -2

 .(1)األخرى
أن دراسة توثيقه ألولئك الرواة، ومقارنته بأقوال النقاد اآلخرين، ثم  -1

ب ة، ويزيده قوًة في باب الجرح وا لتعديل، التوفيق بينها مما ي عطي الباحث د ر 
 ومعرفًة بمناهج األئمة وطرائقهم في ذلك الباب. 

 مشكلة البحث:
ي طلق اإلمام الطبراني عبارات  التوثيق على عدد من الرواة في أسانيد  

"المعجم الصغير"، فما حال  أولئك الرواة، وهل تؤخذ أقواله تلك على إطالقها؟ 

                                 
( 22( بلغ عدد من وثقهم في "المعجم الصغير" ممن هم في "التقريب" وممن ليسوا فيـه )(1

( عشـرة رواة. بينمـا وثَـّق راوًيـا 10تسعة وعشرين راوًيا. وبلغ عددهم في "المعجم األوسـط" )
( أربعــة رواة فــي "مســند 5دعاء". ووثَـّـق )واحــًدا فقــط فــي كــل مــن: "المعجــم الكبيــر"، و"الــ

( أحـد 11الشاميين". وفي المقابل نقل في هذا األخير توثيقـات األئمـة لعـدد مـن الـرواة فـي )
 عشر موضًعا، وهو أمر لم يصنعه في غيره سوى في موضع واحد في "المعجم الصغير". 
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د ت  أم أن األمر يحتاج إلى دراستها، ومقارنتها بأقوال غ ج  يره من النقاد الذين و 
 لهم أقوال في أولئك الرواة.

 حدود البحث:
اقتصر البحث على جمع أسماء الرواة الذين وثقهم اإلمام الطبراني توثيًقا  

 صريًحا في "المعجم الصغير". 
 خطة البحث:

 ، وفصلين، وخاتمه، وفهارس.ةجعلت هذا الموضوع في: مقدم 
همية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة المقدمة، وفيها: التعريف بأ

 ، ومنهج البحث.البحث
 ، وفيه مبحثان:الفصل األول

 : طالبم تسعة ، وفيهاإلمام أبي القاسم الطبراني ترجمة المبحث األول:
 األول: اسمه ونسبه.  طلبالم
 .مولده الثاني: طلبالم
 .طلبه للعلم، ورحالتهالثالث:  طلبالم
 .شيوخهالرابع:  طلبالم
 .تالميذهالخامس:  طلبمال
 .مكانته العلمّيةالسادس:  طلبالم
 .منزلته في الجرح والتعديلالسابع :  طلبالم

 المطلب الثامن: مؤلفاته.
 المطلب التاسع: وفاته.

 المبحث الثاني: التعريف بالمعجم الصغير.
 أسماء الرجال الذين وثقهم، ومقارنة ذلك بأقوال النقاد.الفصل الثاني: 

  .وفيها: أهم النتائج والتوصيات الخاتمة،
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 الفهارس، وتشمل:
 فهرس المصادر والمراجع. -1
 فهرس الموضوعات. -2

تعالى أسال أن يوفقني للسداد، وأن يهديني إلى الصواب والرشاد، إنه  واهلل  
 سميع مجيب.
 منهج البحث:

 سرت في هذا البحث على النحو التالي:
لى أسماء الرواة الذين قمت بجرد كتاب "المعجم الصغير"؛ للوقوف ع 

 وصفهم الطبراني بالتوثيق الصريح، ثم سلكت في دراستهم المنهج التالي: 
ترتيب أسماء أولئك الرواة بحسب ورودها في الكتاب، دون اعتبار للترتيب  -1

 األبجدي. 
أ صدِّر ترجمة الراوي بنقل عبارة الطبراني التي قالها عنه كما هي دون  -2

ها رقم الحديث التي سيقت عنده تلك العبارة، تصرُّف فيها، ذاكرًا بعد
 معتمًدا ترقيم طبعة المكتب اإلسالمي.

أترجم لكل راٍو كما يلي: اسمه ونسبه، شيوخه، تالميذه، وفاته، أقوال  -3
النقاد فيه. ثم أختم ترجمة الراوي بالتوفيق بين األقوال المختلفة، وبيان 

 احث. الراجح في حال ذلك الراوي تحت عنوان: رأي الب
ن أسماء من وقفت  -5 سرت في ذكر الشيوخ والتالميذ على النحو التالي: أدوِّ

عليهم من الشيوخ والتالميذ، ثم إن كان عددهم قلياًل؛ فإني أستوعبهم 
ال اكتفيت بذكر بعضهم، واختيار من قد يكون ذكر ه أولى  بالذكر جميًعا، وا 

 في إبراز مكانة الراوي محّل الدراسة. 
ر د  أسم -1  اء أولئك الشيوخ والتالميذ مرتَّبًة أبجدًيا. أ و 
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لتوثيق رواية الراوي محّل  -إال ما ندر -أكتفي بذكر مصدر أو مصدرين -2
 الدراسة عن أولئك الشيوخ، ورواية أولئك التالميذ عنه. 

أجمع أقوال النقاد من كتب الجرح والتعديل والرجال، مستوعًبا ما أمكنني  -1
 .الوقوف عليه من تلك المصادر

ال ذكرت عدم   -إن وقفت على تحديد لوفاته -أنقل تاريخ وفاة الراوي -8 وا 
 الظَّف ر  بذلك. 

 الدراسات السابقة:
لم أجد في حـدود اطِّالعـي، ومـن خـالل البحـث فـي قواعـد البيانـات أن أحـًدا قـد 
ــى جمــع أســماء مــن وثَّقهــم اإلمــام الطبرانــي فــي "المعجــم الصــغير"،  ســبقني إل

 سب المنهج الموسَّع الذي سرت  عليه.ودراسة أحوالهم بح
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 الفصل األول
 ترجمة اإلمام الطبرانيالمبحث األول: 

 .المطلب األول: اسمه ونسبه
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللَّخمي، الشامي، أبو القاسم  

 . (1)الطبراني
 المطلب الثاني: مولده

نت أمه ولد بمدينة عكَّا في شهر صفر سنة ستين ومائتين، وكا 

 .(2)عكَّاويَّة
 المطلب الثالث: طلبه للعلم، ورحالته

صاحب حديث،  هابتدأ  سماع الحديث في سنة ثالث وسبعين. وكان أبو  
يم؛ فحرص عليه في صباه، وارتحل به. وكان أول ارتحاله في  من أصحاب د ح 
سنة خمس وسبعين، وبقي في االرتحال، وفي ل قّي الرجال ستة عشر 

 .(3)عاًما
قد ارتحل به أبوه إلى بيت المقدس سنة أربع وسبعين، ثم قيسارّية. ثم و  

رحل سنة ثمان وسبعين، فسمع بحلب، وحمص، وجبلة، ودمشق، والشام. ثم 

                                 
أعالم النبالء (، وسير 22/121(، وتاريخ دمشق )1/323انظر: تاريخ أصبهان ) ( (1
ــذكرة الحفــاظ )12/112) (. والطبرانــي: نســبة إلــى 8/153(، وتــاريخ اإلســالم )3/81(، وت

 (.2/33"طبريَّة": مدينة في األردن، بناحية الغور. انظر: أنساب السمعاني )
(. وقد روى الحافظ يحيى بن عبدالوهاب، أبـو 12/112انظر: سير أعالم النبالء ) ( 2)

يخ مولده هذا بإسناده إلى الطبراني. انظر: جزء فيه ترجمة الطبرانـي البـن زكريا ابن منده تار 
 (.333منده )ص

 (. 12/112انظر: سير أعالم النبالء ) ( (3
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. (1)حّج، ودخل اليمن مع أبيه في نحو سنة ثمانين، فسمع كتب عبدالرزاق

 .(2)وسمع بمصر، والحجاز، والجزيرة، والعراق، وأصبهان، وغير ذلك
وكانت أول قدمة له إلى أصبهان سنة تسعين ومائتين، ثم قدمها للمرة  

 .(3)الثانية سنة عشر، أو إحدى عشرة وثالثمائة، فأقام بها محدِّثًا ستين سنة
 المطلب الرابع: شيوخه

. ومن أشهر أولئك (5)قال الذهبي: "حدَّث عن ألف شيخ، أو يزيدون" 

 : (1)الشيوخ
 أحمد بن شعيب النسائي. -1
 اق بن إبراهيم الدَّب ري.إسح -2
 بشر بن موسى األسدي. -3
ة. -5  حفص بن عمر س ن ج 
وح بن الفرج القطان، أبو الزنباع. -1  ر 
 عبداهلل بن محمد بن سعيد بن أبي مريم. -2
 علي بن عبدالعزيز البغوي. -1
 هاشم بن مرثد الطبراني -8
 يحيى بن أيوب العالَّف. -2

                                 
ــرَّة  ( (1 ــن ب  ــراهيم بــن محمــد ب ــدالرزاق، مــنهم: إب ــة مــن أصــحاب عب ــي أربع أدرك الطبران

 (. 2/110الصنعاني. انظر: تاريخ اإلسالم )
 (.2/31(، واألنساب )155 -8/153اإلسالم )انظر: تاريخ  ( (2
 (.331(، وجزء ابن منده السالف )ص1/323انظر: تاريخ أصبهان ) ( (3
 (.3/81انظر: تذكرة الحفاظ ) ( (5

 (.121 -120/ 12(، وسير أعالم النبالء )8/153انظر: تاريخ اإلسالم )  (1)
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 أبو زرعة الدمشقي. -10
 المطلب الخامس: تالميذه

 :(1)الجّم الغفير من التالميذ، ومنهم روى عنه 
اف. -1  أحمد بن محمد الصحَّ
م حي. -2 باب، أبو خليفة الج   الفضل بن الح 
 أبو العباس بن ع قدة. )وهؤالء الثالثة من شيوخه(. -3
 الحسين بن أحمد بن المرزبان. -5
رجاني، أبو أحمد. -1  عبداهلل بن عدي الج 
فَّار. -2  عبدالرحمن بن أحمد الصَّ
بن ر يذ ة، أبو بكر، التاجر. )وهو آخر أصحابه محمد بن عبداهلل  -1
 موتًا(.
 أبو بكر بن مردويه. -8
 أبو سعيد النَّقَّاش. -2
 أبو نعيم األصبهاني. -10

 المطلب السادس: مكانته العلمية
ل م   ال، الجوَّال، محدِّث اإلسالم، ع  ة، الثقة، الرَّحَّ جَّ قال الذهبي: "اإلمام، الح 

 . (2)سن د الدُّنيا، الحافظ المشهور"المعمَّرين، بقيَّة الحفَّاظ، م  

 .(1)وقد سئل عن كثرة حديثه، فقال: "كنت أنام على البواري ثالثين سنة" 

                                 
(، وســير أعــالم النــبالء 155/ 8(، وتــاريخ اإلســالم )3/81انظــر: تــذكرة الحفــاظ ) ( (1
 (.2/31(، واألنساب )12/121)
(، وســير أعــالم النــبالء 153/ 8(، وتــاريخ اإلســالم )3/81انظــر: تــذكرة الحفــاظ ) ( (2
(12/112.) 
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وقال ابن منده: "ع مِّر  طويال، حتى ألحق األصاغر باألكابر بعلّو األسانيد،  

  .(2)وأوصل األبناء باآلباء، واألسباط باألجداد"
لى الطبراني ال  ل وِّه، فإنه عاش وقال الذهبي: "وا  منتهى في كثرة الحديث وع 

مائة سنة، وسمع وهو ابن ثالث عشرة سنة، وبقى إلى سنة ستين وثالثمائة، 

وبقي صاحبه ابن ر يذة إلى سنة أربعين وأربعمائة، فكذاك الع ل ّو"
(3). 

 المطلب السابع: منزلته في الجرح والتعديل
فظت أقواله في يعّد الطبراني إماًما في هذا الميدان؛ فقد  جرَّح وعدَّل، وح 

ذلك. وأكثر تلك األقوال منثور في ثنايا مؤلفاته؛ إذ يذكر حال بعض الرواة 
 عقب روايته تجريًحا أو تعدياًل.

ومن ذلك ما في "المعجم الصغير" مما هو موضوع الدراسة في هذا  
البحث، وما في غيره من بعض مصنفاته األخرى، من بياٍن لحال بعض 

، ومن نقله أحياًنا عبارات أئمة آخرين، مع السكوت عنها، وعدم (5)ةالروا

 . (1)تعقُّبها

                                                                             
(. والبــواري: جمــع ب ــور ّي، ويعنــي: الحصــير المنســوج، 3/82انظــر: تــذكرة الحفــاظ ) ( (1

 (.10/215س )وقيل: الذي يكون من الق ص ب. انظر: تاج العرو 
 (.333انظر: جزء ابن منده في ترجمة الطبراني )ص ( (2
 (.2/121انظر: ميزان االعتدال ) ( (3
وستأتي األمثلـة علـى ذلـك بالتفصـيل مـن "المعجـم الصـغير" فـي الفصـل الثـاني مـن  ( (5

 هذا البحث.
مــن  212انظــر: نقلــه توثيــق  اإلمــام أحمــد لشــرحبيل بــن مســلم عقــب الحــديث رقــم  ( (1

مــن  2812"المعجــم الصــغير"، وتوثيــق  البخــاري لهــارون بــن األشــعث عقــب الحــديث رقــم 
مـن  128"المعجم الكبير"، وتوثيق  يحيـى بـن معـين لعتبـة بـن أبـي حكـيم عقـب الحـديث رقـم 

 "مسند الشاميين".
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 .(1)ومن ذلك: إطالقه أكثر من عبارة في الراوي الواحد 
ومن ذلك: استعماله عبارات في حق بعض الرواة تعني نزول درجته عن  

 . (2)الثقة المطلق

 .(3)يحومن ذلك إطالقه التوثيق العام، دون التويثق الصر  

 .(5)ومن ذلك وصفه بعض الرواة بالحافظ، دون الوصف بالتوثيق 
ومما يدّل على علّو منزلته وقدر مكانته في الجرح والتعديل؛ أن كال من:  

الحافظ الذهبي، والحافظ السخاوي قد أورد اسمه ضمن سلسلة مباركة من 

 .(1)ي الرجالفرسان الحديث، الذين ي قبل كالمهم، ويعتمد تعديلهم وتجريحهم ف
 المطلب الثامن: مؤلفاته

د  من مؤلفاته، وأوصلها إلى )  ج   .(2)( مصنًَّفا102ذكر ابن منده ما و 

                                 
مــن ذلــك: قولــه فــي إبــراهيم بــن حيويــه الجرجرائــي: "ثقــة مــأمون". انظــر: المعجــم  ( (1

 .(1328األوسط )
من ذلك قوله: "ال بأس به"؛ فقد أطلقه في حـق مـروان بـن شـجاع الجـزري. انظـر:  ( (2

 (. 321المعجم الصغير )
نحــو قولــه عــن علــي بــن محمــد بــن أبــي هالــة التميمــي: "وكــان مــن أهــل الفضــل"،  ( (3

وقوله عن عبدة بنت عبدالرحمن بن أبي قتادة: "وكانت امرأة عاقلة فصـيحة متدّينـة". انظـر: 
 (.1122(، )131عجم الصغير )الم
أطلــق ذلــك الوصــف علــى إبــراهيم بــن أرومــة األصــبهاني. انظــر: المعجــم الصــغير  ( (5
(328.) 
ــم  ( (1 ــه فــي الجــرح والتعــديل" )رق ــذهبي: "ذكــر مــن ي عتمــد قول (، 588انظــر: رســالة ال

 (.21ورسالة السخاوي: "المتكلمون في الرجال" )رقم 
 وما بعدها(. 312راني )ص( انظر: جزء فيه ترجمة الطب(2
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( مولًَّفا، وذكر أن ابن منده 12ونقل الحافظ الذهبي عن ذلك الجزء ) 

سمَّاها، ولم ي ر  أكثرها
(1). 

 ومن أشهر تلك المؤلَّفات: 
 .المعجم الكبير، مائتا جزء. )مطبوع( -1
 المعجم األوسط، أربعة وعشرون جزًءا. )مطبوع(. -2

 . )مطبوع(.(2)المعجم الصغير، سبعة أجزاء -3
 مسند العشرة، ثالثون جزًءا. -5
 مسند الشاميين، عشرة أجزاء. )مطبوع(. -1
 الدعاء، عشرة أجزاء )مطبوع(. -2
 الطواالت، ثالثة أجزاء. )مطبوع باسم: األحاديث الطوال(. -1
 الرَّّد على الجهمّية، جزء. -8
 الَّرّد على المعتزلة، جزء. -2
 حديث شعبة بن الحجاج، سبعة عشر جزًءا. -10
 حديث الثوري، عشرة أجزاء. -11
حتى إن  -كما تقدم في كالم الذهبي -وأغلب مؤلفات الطبراني مفقود 

( ثالثة 13سزكين لم يذكر له من المؤلفات  المعروفة  أماكن  مخطوطاتها إال )

 .(3)( ثمانية فقط8ر له سوى )عشر مؤلًفا، أما بروكلمان فلم يذك
 المطلب التاسع: وفاته

                                 
 (.82 -3/81( انظر: تذكرة الحفاظ )(1
 ( سيأتي الكالم عنه في المبحث التالي.(2
 -3/238(، وتــــاريخ األدب العربــــي )322 -1/323( انظــــر: تــــاريخ التــــراث العربــــي )(3

232.) 
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روى ابن منده بإسناده إلى أبي بكر بن مردويه، قال: "توفي سليمان بن  
أيوب بن أحمد الطبراني في ذي القعدة، يوم السبت، ود ف ن  يوم األحد لليلتين 

يرة، ب ق ي تا منه، سنة ستين وثالثمائة، ود ف ن  بباب مدينة جّي، المعروف بت

ــم م ة بن أبي حـ م م ة رضي اهلل عنه" بجنب ح 
(1). 

وكان له ابن ي سمَّى محمًدا، وكنيته أبو ذّر، روى عن جماعة بانتخاب  
والده، وتوفي في رجب سنة تسع وتسعين وثالثمائة، وقبره بجنب قبر والده. 

ل إال وله بنت ت سمَّى فاطمة، كانت تصوم يوًما وتفطر يوًما، وال تنام من اللي

 .(2)قليال، ولها ع ق ب
 
 

                                 
(. و"جــّي" اســم لمدينــة أصــبهان. 335( انظــر: جــزء ابــن منــده فــي ترجمــة الطبرانــي )ص(1

ـة الدوسـي الصـحابي، 1/18معجم البلدان )انظر:  م م  (. وقد ذكر ياقوت أن على بابها قبر  ح 
 وقبر  أبي القاسم الطبراني. 

 ( انظر: جزء ابن منده السابق، الصحيفة ذاتها.(2
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 المبحث الثاني: المعجم الصغير
يعّد هذا الكتاب واحًدا من ثالثة كتب لإلمام الطبراني تحمل اسم "المعجم"،  

 .(1)وهي: المعجم الكبير، والمعجم األوسط، والمعجم الصغير
والمعجم عند المحدِّثين يعني: الكتاب الذي ت ذك ر فيه األحاديث على  
يب الصحابة، أو الشيوخ، أو البلدان، أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا ترت

 .(2)مرتَّبين على حروف الهجاء
هو أصغر معاجمه  -كما يبدو من اسمه -ومعجم الطبراني الصغير 

 الثالثة. 
وقد خرَّج فيه عن نحو ألف شيخ، كل شيخ حديٌث أو حديثان، بأسانيدها،  

ــــًبا أولئك الشيوخ عل  .(3)ى حروف المعجممرتِـّ
وهو كتاب اشتمل على فوائد جمَّة؛ ما جعله محلَّ اهتمام بعض أهل  

العلم، ومنهم: الحافظ الذهبي؛ فقد خرَّج منه كتاب "األربعين البلدانية"، وله 

 . (5)أيًضا: "جزء فيه ثالثون حديثًا منتقاة من المعجم الصغير للطبراني"
 ا وقف عليه الباحث: ومن الفوائد التي اشتمل عليها، مم 

 (1)نقله توثيق األئمة لرجال اإلسناد . 

                                 
(. وانظــر: برنــامج 320 -312انظــر: جــزء ابــن منــده فــي ترجمــة الطبرانــي )ص ( (1

 (. 181مفهرس البن حجر )(، والمعجم ال25رقم  208الوادي آشي )ص
 (.131انظر: الرسالة المستطرفة )ص ( (2
(. وبلغ عـدد 3/321(، وفتح المغيث )132، 111انظر: الرسالة المستطرفة )ص ((3

 ( رواية.1128الروايات في طبعة المكتب اإلسالمي: )
 (.1011، 202انظر: المعجم المفهرس البن حجر ) ( (5
 .212انظر: حديث رقم  ( (1
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 (1)توثيقه للرواة ثوثيًقا ضمنيًّا . 

  (2)تسميته للقبيلة عند ورود اسم المنسوب إليها . 

 (3)ذكر سبب إطالق بعض األلقاب على الرواة . 

 (5)التصريح برواية الوحدان . 

  (1)التصريح بأسماء الرواة المبهمين في اإلسناد.  

 (2)التصريح بأسماء المكنَّين . 

 (1)بيان ما في الحديث من التسلسل. 

  (8)بيان معنى الحديث . 
 إلى غير ذلك من الفوائد المنثورة في ثنايا الكتاب. 
والكتاب من أشهر مؤلفات اإلمام الطبراني انتشارًا، حتى إن سزكين ذكر  

 . (2)( خمسة عشر نسخة مخطوطة11له نحًوا من )

                                 
 .222انظر: حديث رقم  ( (1
 .1011، 223انظر: حديث رقم  ( (2
 .310انظر: حديث رقم  ( (3
 .222، 312انظر: حديث رقم  ( (5
 .322انظر: حديث رقم  ( (1
 .582، 521انظر: حديث رقم  ( (2
 .212انظر: حديث رقم  ( (1
 .115انظر: حديث رقم  ( (8
 (.321 -1/325انظر: تاريخ التراث العربي ) ( (2
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بع باسم: الروض الداني إلى ه. ثم ط  1311بع في دلهي، ما ط   ع أول  بوقد ط   
المعجــــم الصــــغير للطبرانــــي، تحقيــــق: محمــــود شــــكور أمريــــر، نشــــر المكتــــب 

 .(1)ه. وله طبعات أخرى1501اإلسالمي، 

                                 
 (.202 -2/201انظر: دليل مؤلفات الحديث الشريف ) ( (1
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 ثانيالفصل ال
 في "المعجم الصغير"  أسماء الرجال الذين وثقهم الطبراني

 ومقارنة ذلك بأقوال النُّقَّاد
م اي ٍة   (1) يد  ب ن  ذ ي ح  م  ب د  ال ح  يم  ب ن  ع   إ ب ر اه 
". حديث   ل م ين  ك ان  م ن  ث ق ات  ال م س  م اي ة ، و  قال الطبراني: "ت ف رَّد  ب ه  اب ن  ذ ي ح 
 (2رقم )

 اسمه ونسبه:

ر شي  إبراهيم بن عبدالحميد بن ذي حماية، أبو إسحاق الج 
بي، (1) ، الرح 

 . (2)الحمصي
 : شيوخه

( أربعة وعشرين 25تعددت بلدان شيوخ إبراهيم، وقد أحصى له الباحث ) 
 شيًخا، بينهم الشامي، والبصري، والكوفي، والمدني، ومنهم:

 . (3)أبان بن أبي عياش البصري -1

 . (5)أيوب بن أبي تميمة السختياني، البصري -2

                                 
ـــر ش" بطـــن مـــن حميـــر، وقيـــل: "موضـــع بـــاليمن". انظـــر: األنســـاب  ( (1 نســـبة إلـــى "ج 

 (.251-251/ 3للسمعاني )
(، وثقـــات ابـــن حبـــان 2/113(، والجـــرح والتعـــديل )221انظـــر: التـــاريخ الكبيـــر ) ( (2
(، 2/131واإلكمــــــال البــــــن مــــــاكوال )(، 1531(، ومشــــــاهير علمــــــاء األمصــــــار )2120)
 (.1/513(، وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه البن حجر )2/132)
 (.2/20(، وتهذيب الكمال )2/388انظر: تالي تلخيص المتشابه للخطيب ) ( (3
(، وتهــذيب الكمــال 1208(، ومعجــم ابــن المقــر  )13231انظــر: المعجــم الكبيــر ) ( (5
(3/518) 
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 . (1)حجاج بن أرطأة النخعي، الكوفي -3

 . (2)سعيد بن المسّيب القرشي، المدني -5

 . (3)شعبة بن الحجاج البصري -1

 . (5)كثير بن مرة الحضرمي، الحمصي -2
 تالميذه:

( سبعة منهم شاميون، والثامن 1( ثمانية تالميذ، )8أحصى له الباحث ) 
 لم تتبين نسبت ه، ومنهم:

 .(1)أرطأة بن المنذر بن األسود الحمصي -1

 . (2)بقية بن الوليد بن صائد الكالعي، الحمصي -2

 . (1)الملك العوصي، الحمصيسلمة بن عبد -3

 . (8)عتبة بن السكن الشامي -5

 .(2)معاوية بن نجيح -1

                                 
 (.5500ألوسط )انظر: المعجم ا ( (1
 (.2523انظر: مسند الشاميين ) ( (2
 (.2511انظر: مسند الشاميين ) ( (3
 (. 218انظر: مسند الشاميين ) ( (5
 (.123انظر: مسند الشاميين ) ( (1
 (.1150، 1132انظر: سنن الدارقطني ) ( (2
 (.11/221انظر: تهذيب الكمال ) ( (1
 (.1/122انظر: حلية األولياء ) ( (8
 (.2581انظر: مسند الشاميين ) ( (2
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ولم تتبين نسبة معاوية هذا، والغالب أنه شامي أيًضا؛ فشيخه )ابن   
 ذي حماية( شامي، والراوي عنه هو علي بن عياش، وهو حمصي أيًضا. 

: وكون جميع تالميذه شاميين؛ إنما هو تفسير لقول اإلمام البخاري 

 .(1)"أحاديثه في الشاميين"، وقول اإلمام ابن حبان: "روى عنه أهل بلده"
 وفاته:

جعله اإلمام الذهبي في الطبقة الحادية والعشرين، وهي الطبقة التي كانت  

 . (2)ه(210 -201وفيات  أصحابها بين )
 أقوال النقاد:

 .(3)ذكره البخاري، وقال: "حديثه في الشاميين" 
حاتم بقوله: "إبراهيم بن عبد الحميد أبو إسحاق، روى عن وأورد ابن أبي  

 داود بن عمرو، روى عنه 
الوليد بن مسلم"، وقال: "سألت أبا زرعة عنه فقال: ي شبه أن يكون حمصيًّا، 

 .(5)ما به بأس"
يم بن عبد الحميد بن وقال ابن حبان: "  ي حمايةإ ب ر اه  الرَّحب ي، أ ب و  ذ 

اق، من أهل حمص، اء أهل حمص،  إ س ح  من ف ق ه اء أهل الشَّام ك ان  على ق ض 
يروي ع ن ابن ال م ن ك در و حميد الطَّو يل، روى ع نه  ال جراح بن مليح و أهل ب ل ده، 

م ات به ا مرابطا ، و  ل ف ي آخر عمره إ ل ى ط ر س وس   .(1)"تحوَّ

                                 
 (.2120(، وثقات ابن حبان )221انظر: التاريخ الكبير ) ( (1
 (.1/25انظر: تاريخ اإلسالم ) ( (2
 (.221انظر: التاريخ الكبير ) ( (3
 (.2/113انظر: الجرح والتعديل ) ( (5
 (.1531(. وانظر: مشاهير علماء األمصار )2120انظر: الثقات ) ( (1
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جراح وذكره ابن عدي في ترجمة "الجراح بن مليح البهراني"، وذكر أن لل 

هذا أحاديث  صالحة ون س ًخا، ومنها: نسخٌة يرويها عن ابن ذي حماية
(1) . 

 رأي الباحث: 
ن بدا أن هناك اختالًفا بين بين   اتفقت آراء النقاد على تعديل هذا الراوي، وا 

 مدلول عبارة وأخرى، إال أن مؤاداها واحد، وهو: كونه محتًجا بحديثه.
ا الراوي من أهل الشام، بها عاش، وبها وللتوفيق بينها يمكن القول: هذ 

توّلى القضاء، واستمّر بها إلى أن مات، حتى إنه لم يتركها بعد أن ترك 
 القضاء، بل انتقل إلى مكان آخر منها. 

شامي أيًضا، ومن هنا كان أعلم بها وبأهلها من  -رحمه اهلل –والطبراني  
لرواية عنه في مصنفاته غيره، ال سيما أمثال ابن ذي حماية الذي أكثر من ا

المختلفة، وبخاصة "مسند الشاميين"، بل ال تكاد تجد له حديثًا إال وهو في 
مؤلفات الطبراني، وهذا يعني أنه كان أقرب  إليه وأعرف  به من أبي زرعة، 
الذي قد ي فهم من عبارته عدم  الجزم ببلده، وفوق هذا: اتفاق  عبارة الطبراني 

بن حبان الذي كان عارًفا به، حتى إنه أسهب في في التوثيق مع عبارة ا
 وصفه، من حيث: نسبته، وكنيته، وواليته القضاء، و.. 

هو أن ابن ذي حماية ثقة، لكنه ليس في أعلى  -واهلل أعلم -فاألقرب 
درجات التوثيق؛ جمًعا بين عبارة أبي زرعة: "ما به بأس"، وتوثيق الطبراني 

 وابن حبان المطلق.
فقد وجَّه عبارة أبي زرعة على التوثيق المطلق،  -رحمه اهلل -نيأما األلبا 

إذ قال في وصفه لهذا الراوي: "وهو ثقة، معروف برواية جمع من الثقات في 
"تاريخ ابن عساكر" وغيره، وبتوثيق جمع من الحفاظ، فقال أبوزرعة الرازي: ما 

                                 
 (.2/510ر: "الكامل" )انظ ( (1
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ابن حبان معرفًة  به بأس، وقال الطبراني: كان من ثقات المسلمين. وقد ع ر ف ه
جيدة، وكنَّاه بأبي إسحاق، وذكره في "الثقات"، وقال: من فقهاء أهل الشام، 

 .(1)كان على قضاء حمص..."
ق يُّ )شيخ الطبراني(   (2) ا الدِّم ش  ص  و  م د  ب ن  ع م ي ر  ب ن  ج   أ ح 
ل    ك ان  م ن  ث ق ات  ال م س  ا، و  ص  و  ". قال الطبراني: "ت ف رَّد  ب ه  اب ن  ج  م  جلَّت ه  م ين  و 

 (21حديث رقم )
 اسمه ونسبه:

ا، أبو الحسن، مولى بني   ص  و  أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن ج 

 . (2)بن بيهس الكالبياهاشم، ويقال: مولى محمد بن صالح 
 شيوخه: 

ا من الرواية واألخذ عن الشيوخ، وقد ذكر الحافظ ابن   ص  و  أكثر ابن ج 
ا لم ـَــّنهم عند ترجمته الحافلة في "تاريخ دمشق"، ولمعساكر عددا كثيرًا م

 يمكنه استيعابهم جميًعا؛ ختم ذلك بقوله: "وجماعة سواهم".
 ومن بين أولئك الشيوخ: 

 . (3)إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني -1

 . (5)عبدالرحمن بن عمرو النصري، أبو زرعة الدمشقي -2

 . (1)عيسى بن إيراهيم بن مثرود الغافقي -3

                                 
ــار الســبيل 52( انظــر: تحــريم آالت الطــرب )ص(1 رواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث من (، وا 
(3/321-322.) 
 (.1/323(، وتاريخ اإلسالم )1/102انظر: تاريخ دمشق ) ( (2
 (.1/102(، وتاريخ دمشق )5301انظر: صحيح ابن حبان ) ( 3)

 (.1/102انظر: تاريخ دمشق )  (5)
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 . (2)محمد النحَّاس عيسى بن -5

 . (3)هشام بن عبدالملك الحمصي، أبو تقّي الي ز ني -1
 تالميذه:

 روى عنه جمع كثير من التالميذ، ومنهم: 

 . (5)أبو أحمد الحاكم -1

 . (1)أبو حاتم، ابن حبان البستي  -2

 . (2)سعيد بن عثمان بن السكن، أبو علي المصري -3

 . (1)سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني -5

 . (8)اهلل بن عدي، أبو أحمد الجرجانيعبد -1
 وفاته:

ب ر الرَّبعي في وفيات سنة )  ه( بقوله: "توفي أبو الحسن، 320ذكره ابن ز 
ا يوم األربعاء، وقت صالة الظهر، ود فن  ص  و  أحمد بن عمير بن يوسف بن ج 

 . (1)يوم الخميس بعد صالة العصر، لثالث بقين من جمادى األولى"

                                                                             
 (.1/102نظر: تاريخ دمشق )ا ( (1
 (.1/102(، وتاريخ دمشق )811انظر: صحيح ابن حبان ) ( (2
 (.1/102(، وتاريخ دمشق )2281انظر: المعجم األوسط ) ( (3
 (.11/311انظر: سير أعالم النبالء ) ( (5
 (.2101، 1521، 1123، 1025( انظر: صحيح ابن حبان )(1
 (.11/311( انظر: سير أعالم النبالء )(2
 (.11/311( انظر: سير أعالم النبالء )(1
 (.31/1( انظر: تاريخ دمشق )(8
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 أقوال النقاد: 

 .(2).."شيخ الشام في وقته، رحل، وصنَّف، وذاكر قال ابن عساكر: " 
وقال الذهبي: "اإلمام، الحافظ، النبيل، محّدث الشام.. وجمع، وصنَّف،  

 . (3)وتكلَّم على العلل والرجال"

 .(5)وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: "كان ركًنا من أركان الحديث" 
األزدي: "سمعت أبا همام محمد بن إبراهيم وقال الحافظ عبدالغني بن سعيد  

ا  ص  و   الك ر جي يقول: ابن ج 

 . (1)بالشام كابن عقدة بالكوفة، يعني في سعة حفظه
ل ج  بن أحمد   ، ولم يكن  بالقوي. سمعت د ع  وقال الدارقطني: "ت فرَّد بأحاديث 

ا جزٌء، ولست  أ حدِّث   ص  و  عنه؛ فإني  يقول: دخلت  دمشق ، فك ت ب  لي عن ابن  ج 
وي عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم  : ر  ، فقلت  و  كلٍب صينيٍّ ر  رأيت  في دار ه ج 

، وهذا قد  اق ت نى كلًبا"  . (2)أنه نهى عن اقتناء  الكلب 
ا مائتا   ص  و  ونقل ابن عساكر عن حمزة الكناني قوله: "عندي عن ابن ج 

 . (1)جزء، ليتها كانت بياضا"
 رأي الباحث:

                                                                             
 (.2/258( انظر: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم )(1
 (.1/102( انظر: تاريخ دمشق )(2
 (3/13( انظر: تذكرة الحفاظ )3)
 ( نقله عنه الذهبي في الموضع السابق من "تذكرة الحفاظ".(5
 (.1/220)( انظر: لسان الميزان (1
 (.105 -103انظر: سؤاالت السلمي للدارقطني )ص ( (2
 (.1/112انظر: تاريخ دمشق ) ( (1
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ي كالم اإلمام الدارقطني أن سبب الطعن فيه هو مخالفته في حديث تقدم ف 
ا ذلك الحديث من طريق شيخه أبي تقّي الحمصي،  واحد. وقد روى ابن   ص  و  ج 

وهو: ما رواه الطبراني بقوله: حدثنا أحمد بن عمير بن جوصا الدمشقي، 
ن حدثنا أبو تقي هشام بن عبدالملك، حدثنا بقية، عن ورقاء بن عمر واب

ثوبان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي اهلل 
عنه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إذا أقيمت الصالة؛ فال صالة 

 .(1)إال المكتوبة"
ا في اإلسناد بين ورقاء بن عمر وعبدالرحمن بن ثابت  وقد قرن ابن    ص  و  ج 

تقّي إنما رواه عن أبي تقي، عن ورقاء، بن ثوبان، ومن رواه غيره عن أبي 
 ولم يذكر ابن ثوبان.

واألمر في هذا سهل، والخطب هّين، فم ن  م ن  الحفاظ الذي ال يخطئ! بل  
 -إن مثل هذا يعني قوة حفظه وضبطه، فإن كونه ال يخطئ إال في حديث واحد

ا قال دليٌل على مدى عنايته بمروياته وضبطها؛ لذ -مع سعة مروياته وكثرتها
"لم يروه عن ابن ثوبان إال بقية، وال عن بقية إال أبو  الطبراني بعد أن ساقه:

ا، وكان من ثقات المسلمين وجلَّتهم". ص  و   تقّي، تفّرد به ابن ج 
طَّؤ وه وقال الحافظ الخليلي: "  ول ف فيه، وخ  الحافظ المشهور.. روى حديثًا خ 

  .(2)لعلة، أخطأ فيه أو حفظه"في روايته ذلك، وهو ممن ال يسقط بمثل هذه ا
وقال الذهبي: "وهو ثقة، له غرائب، كغيره من بنادرة الحديث، فما للضَّعف  

 .(3)عليه مدخل"

                                 
 (.21انظر: المعجم الصغير ) ( (1
 (.2/523انظر: اإلرشاد ) ( (2
 (.1/321( انظر: تاريخ اإلسالم )(3
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هذا، مع أنه لم يخطئ فيه، بل قد حّدث به كما تحمَّله عن شيخه أبي  
تقّي، فقد ذكر الحافظ ابن عساكر متاب ًعا له على روايته تلك؛ إذ روى الحديث 

ده من طريق أحمد بن حمدان بن محمد بن عنبسة الحمصي المعرف بإسنا
بابن أبي زينب، نا أبو التقي هشام بن عبد الملك اليزني، نا بقية بن الوليد، 
عن ورقاء بن عمر وعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن عمرو بن دينار.. 

 . (1)فذكره
له، وهذا غاية  الضبط ه، وأداؤه لما رواه كما تحمَّ ه وحفظ  فتبّين بهذا ضبط   

 وكمال  اإلتقان.
و الذي كان في بيته؛ فيمكن حمله على عدم علمه به،   ر  أما وجود ذلك الج 

يد، أو لغيره مما أباح الشرع اقتناء الكالب له، وهذا هو الظن  أو أن يكون للصَّ
م ل ة   السنة، أن يكونوا أبعد الناس عن مخالفة أمر النبي صلى  بأهل الحديث وح 

 . (2) عليه وسلم، أو الوقوع فيما نهى عنهاهلل
ا، فقد   ص  و  أما عبارة حمزة الكناني في تركه االمتناع من الرواية عن ابن ج 

ا كان من الشيوخ النوازل عند حمزة؛  ص  و  بّين الذهبي أنها بسبب أن ابن ج 

 . (3)لذلك ترك الرواية عنه، ولم تكن لشيء آخر
ا إ  ص  و  مام حافظ موثَّق، وأن توثيق الطبراني له كان وبهذا يتبين أن ابن ج 

تقانه، فقد خبره وعرفه، وكان من أقرب الناس  ومعرفةٍ  عن درايةٍ  بضبطه وا 
ا دمشقًيا من  ص  و  إليه؛ إذ هو شيخه الذي روى عنه، ي ضاف لذلك كون  ابن  ج 

  أهل بلده.أهل الشام، والطبراني شامي أيًضا، فكان من أعرف الناس ب

                                 
 (.1/112( انظر: تاريخ دمشق )(1
 (.501/ 1الستة )( وانظر: زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب (2
 (.11/11( انظر: سير أعالم النبالء )(3
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ل   (3) ل و )خ  د يُّ ح  ، األ  و   ف( ب ن  السَّر يِّ
ل و( ث ق ٌة". حديث رقم )  ل ف )ح  خ   (151قال الطبراني: "و 

 اسمه ونسبه:

، وفي المطبوع (1)وقع اسمه في المطبوع من "المعجم الصغير" للطبراني 

، وفي طبعة دار الكتب العلمية (2)من "أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني"

ل ف بن السري األودي".(3)" للبيهقي"السنن الكبرى  : "خ 
ل و -المسندة منها وكتب الرجال -بينما وقع في جميع المصادر األخرى  : "ح 

، و"المعجم الكبير" (5)ب ن  السَّر يِّ األودي"، ومنها: "المعجم األوسط"

 .(2)، وطبعة دار هجر من "السنن الكبرى" للبيهقي(1)للطبراني
ود إلى النسخ الخطية من "المعجم الصغير"، فتبين وهذا ما جعل الباحث يع 

ل و  من خالل الوقوف على ثالث من تلك النسخ أنه لم يقع فيها جميًعا إال :"ح 
 بن السري". وهذا بيان ذلك:

 / ب(.12( )ق151نسخة "فيض اهلل" رقم ) -1

                                 
 (.151)رقم  ( (1
2) ) (1/501( ،)2/281) 
 (1232)رقم  ( (3
 (.1122)رقم  ( (5
 (.13852رقم  13/112) ( (1
(. وقد أشار المحقق هنـاك أنـه قـد وقـع فـي نسـختين مـن نسـخ التحقيـق: 1102)رقم  ( (2

ل ف"، وأثبـت فـي الصـلب: "حلـو ابـ ن السـري"، وأحـال علـى "الثقـات" البـن حبـان التـي "خ 
ل و" كما قد أثبته المحقق المذكور.  ورد فيها االسم: "ح 
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 / أ(.13( )ق305نسخة االسكولاير بأسبانيا رقم ) -2
 / ب(. 12( )ق2022نسخة مجهولة المصدر، ورقمها ) -3
وجميع هذه النسخ مرفوعة على موقع شبكة األلوكة، واألولى والثانية  

 بن تركي التركي.امنهما مصورتان عن مكتبة د. محمد 
طبعة المكتب  -وبالرجوع إلى النسخة المطبوعة من "المعجم الصغير" 

 ه( تبين أن المحقق قد قابل النسخ المطبوعة1501اإلسالمي )الطبعة األولى 
بنسخة مخطوطة واحدة فقط، محفوظة في المكتبة السعيدية في حيدر آباد، 

( 50وعن تلك النسخة مصورٌة بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة برقم )
 (.2181حديث، ومصورٌة أخرى بجامعة أم القرى رقمها )

وبالرجوع إلى الموضع الذي ورد فيه اسم الراوي المذكور )عند الحديث رقم  
ل ف  (151 ل و[وجد أنه قد جاء في ذيله: " .. وخ  : ثقة"، ولم يذكر المحقق ]ح 

ما إذا كانت الصورة كذلك في إحدى المطبوعات، أم أنها وقعت كذلك في 
 النسخة الخطية التي يقابل عليها.

فإن كانت كذلك في المخطوط؛ فالذي يغلب على الظن أن الناسخ قد ترّدد  
ل و" ل ف". وهذا التردُّد من الناسخ هو الذي يترجَّح، في تلك الكلمة بين: "ح  ، و"خ 

ل و" في النسخ الخطية األخرى. أما إن كان ذلك األمر  ودليل ذلك: ورود "ح 
تصرًُّفا من المحقق فله عدة محامل، منها: أن يكون االسم غير واضح في 
النسخة الخطية، ومنها: أن يكون قد وقع في بعض النسخ المطبوعة أو فيها 

ل و"، وقد يكون األمر عكس ذلك، إلى ما ك ل ف" وفي النسخة الخطية: "ح  لها: "خ 
 هناك من االحتماالت.

ل و بن السري" كما في جميع   وقد ظهر بهذا البيان أن اسم الراوي هو: "ح 
المسند منها وكتب  -النسخ الخطية المذكورة، وكما هو في جميع المصادر

 ها.باستثناء ما سبق ذكره من -الرجال
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ل و ب ن  السَّر ّي، أبو عبدالرحمن الكوفي   .(1)فالصواب في اسمه: ح 
 شيوخه: 

 ( سبعة من الشيوخ، منهم:1وقف الباحث له على ) 

 . (2)أبو إسحاق، عمرو بن عبداهلل بن عبيد السبيعي -1

 . (3)الحكم بن عتيبة الكوفي  -2

 . (5)داود بن يزيد األودي، أبو يزيد الكوفي  -3

، أبو م ه ل الكوفيعروة بن عبداهلل  -5
(1) . 

 تالميذه: 
 ( ثمانية من التالميذ، منهم:8على )له وقف الباحث  

 .(2)أ سيد بن زيد بن نجيح الجمَّال، الكوفي  -1

 . (1)الحارث بن محمد الكوفي -2

 . (8)عافية بن يزيد القاضي، الكوفي -3

                                 
 (.2/311(، وأسد الغابة )1112( انظر: ثقات ابن حبان )(1
 (.1122، 2258( انظر: المعجم األوسط )(2
ل ف(.(. )وقع اسمه هنا: 1/501( انظر: أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني )(3  خ 
ل ف(.1/221(، ومغاني األخيار )8/521انظر: تهذيب الكمال ) ( (5  ( )وقع اسمه هنا: خ 
 (.20/28(، وتهذيب الكمال )52/183انظر: تاريخ دمشق ) ( (1
(، وتهـــــذيب الكمـــــال 1102) -طبعــــة دار هجـــــر -انظــــر: الســـــنن الكبـــــرى للبيهقـــــي ( (2

(3/238.) 
 (.1122، 2258انظر: المعجم األوسط للطبراني ) ( (1
 (. )وقع اسمه هنا: خلف(2/281انظر: أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني ) ( (8
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 .(1)مالك بن إسماعيل النهدي، الكوفي -5
 وفاته: 

 ا؛ فهو م قّل من الرواية أصاًل.لم أجد لتاريخ وفاته ذكرً  
 أقوال النقاد:

ل و بن السري، من أهل الكوفة، يروي عن أبي إسحاق   قال ابن حبان: "ح 
خطئ وي غ ر ب، على قلَّة بن محمد والكوفيون، ي  االسبيعي، روى عنه الحارث 

 . (2)روايته"
ان ولم ي ز د  الحافظ ابن حجر في ترجمته شيًئا سوى نقله كالم ابن حب 

 .(3)السابق
 رأي الباحث:

ل و"، ومصداق ذلك أن الباحث لم يقف   ظهر من كالم األئمة قّلة  رواية "ح 
( ستة أحاديث. وقد كانت قلة  حديثه سبًبا في إغفال ذكره في 2له إال على )

غالب كتب الرجال؛ فال نجد له تعدياًل إال عند ابن حبان، وموافقة  الحافظ  ابن  
ر  مثل هذا الراوي هو إحدى مزايا كتاب "الثقات" حجر ابن  حبان ع ك  لى ذلك. وذ 

 البن حبان. 
ل و" أمر ال يستبين معه ضبط ه؛ حتى يمكن إلحاق ه   وقّلة مرويات "ح 

بالثقات، أو وضع ه في الدرجة التي تناسبه؛ بناء على مخالفته أو موافقته 
 ألولئك الثقات.

                                 
 (.13/112انظر: المعجم الكبير للطبراني ) ( (1
 (.1112انظر: ثقات ابن حبان ) ( (2
 (.2/520انظر: لسان الميزان ) ( (3
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ل و" مستقيمة والذي يلوح لي من عبارة اإلمام الطبرا  ني هو أن رواية "ح 
المعجم  -151عنده، وأن الحمل في الغرابة والنكارة في هذه الرواية )رقم 

الصغير( إنما هو على من دونه، وليس هناك م ن  يمكن أن ت ع صَّب برأسه 
الجناية  إال الحارث بن محمد، أما أبو يوسف القالنسي فثقة، قال عنه 

 . (1)"ابًطاكان حافًظا ثقة ضالخطيب: "
ل و" هو أنه ثقة، لكنه في أقل درجات "الثقة"، أو في   فالقول في حال "ح 

الدرجة العليا من "الصدوق"؛ وسبب ذلك هو ما تقدم من قلة مروياته وندرتها. 
ومن المقرر عند األئمة أن الثقات ليسوا على درجة واحدة، وعلى هذا يمكن 

سيما مع توثيق ابن حبان له، ومعلوم توجيه توثيق الطبراني لهذا الراوي، ال 
 أن توثيق ابن حبان من أقل درجات التوثيق، واهلل أعلم.

ر يُّ ( 5) يس ى ب ن  س ل ي م ان  الشَّي ز   ع 
، و ه و  ث ق ٌة". حديث رقم )  يس ى ب ن  س ل ي م ان   ( 212قال الطبراني: "ت ف رَّد  ب ه  ع 

 اسمه ونسبه:
ر ي، وي قال له: الحجازي، الحنفي، عيسى بن سليمان، أبو موسى   الشَّي ز 

ر  -قرية قريبة من حمص -مقر ، عالم، نحوي. كان حجازًيا ثم انتقل إلى ش ي ز 

 . (2)وأقام بها إلى أن مات؛ فن سب إليها
ووردت نسبت ه إلى الصحابي الجليل أبي عبيدة بن الجراح رضي اهلل  

 .(1)عنه

                                 
 (.12/512( انظر: تاريخ بغداد )(1
(، وثقـات ابـن حبـان 1/202قـات القـراء البـن الجـزري )انظر: غاية النهايـة فـي طب ( (2
كمال اإلكمال البن نقطة )15222) (، 3/1013(، والكنـى واألسـماء للـدوالبي )3/118(، وا 

 (.8/231واألنساب للسمعاني )
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 شيوخه: 
 بعة عشر شيًخا، منهم:( أر 15وقف الباحث له على ) 

 . (2)إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني -1

م صي -2  . (3)إسماعيل بن عياش الح 

م حي -3 سعيد بن عبدالرحمن بن عبداهلل الج 
(5) . 

 . (1)عبيداهلل بن عمرو بن أبي الوليد الرَّقِّي -5

 .(2)علي بن حمزة الكوفي، الكسائي، القار  المشهور -1

 .(1)فزاري، أبو عبداهلل الكوفي مروان بن معاوية بن الحارث ال -2
 تالميذه: 

 ( ستة تالميذ، وهم:2وقف الباحث له على )

ق الحمصي -1 ر  إبراهيم بن محمد بن ع 
(8) . 

 . (2)أحمد بن إبراهيم بن فيل األسدي -2

                                                                             
 (.2/512انظر: أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني ) (1)
 (.8/222انظر: سير أعالم النبالء ) ( (2
 (.2350عجم األوسط للطبراني )انظر: الم ( (3
 (.10/122انظر: تهذيب الكمال ) ( (5
 (.5222انظر: شرح مشكل اآلثار ) ( (1
 (.5/221(، وتاريخ اإلسالم )1/202انظر: غاية النهاية في طبقات القراء ) ( (2
 (.1218انظر: شرح مشكل اآلثار ) ( (1
 (.158(، ومسند الشاميين )2350انظر: المعجم األوسط ) ( (8
 (.1/258انظر: تهذيب الكمال )  2))
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 .(1)أنس بن السَّل م بن الحسن الخوالني، أبو عقيل اإلنطرسوسي -3

 . (2)الفضل بن محمد العطَّار -5

ريمحمد بن سنان الشَّ  -1  . (3)ي ز 

م صي، أبو جعفر الطائي -2 محمد بن عوف الح 
(5) . 

 وفاته:
 لم أقف على ذكر لتاريخ وفاته.  

 أقوال النقاد:

 .(1)ذكره ابن حبان في كتابه "الثقات" 
ري: "مقر ، عالم، نحوي.. أخذ القراءة عرًضا وسماًعا عن   ز  وقال ابن الج 

صاحب أبي  -حمد بن الحسنالكسائي، وله عنه انفرادات، وأخذ الفقه عن م
.. قال القاضي أسعد اليزدي: .. وكان نحوًيا، عالمـــــًا بوجوه القراءات، -حنيفة

وكان محدِّثًا أيًضا، دخل العراق فكتب عنهم، ثم رحل إلى الشام، فكتبوا عنه 

 . (2)علًما كثيرًا"
 رأي الباحث:

 ( أربعة عشر حديثًا فقط.15وقفت لهذا الراوي على ) 

                                 
 (.1/210(، ومعجم البلدان )1221انظر: فوائد تمام ) ( (1
 (.8/525انظر: ثقات ابن حبان ) ( (2
 (.2/1022(، وتاريخ اإلسالم )1218انظر: شرح مشكل اآلثار ) ( (3
 (.1885انظر: الكنى واألسماء للدوالبي ) ( (5
 (.15222) رقم  ( (1
 (.1/202غاية النهاية في طبقات القراء ) انظر: ( (2



 

 
7760 

، (1)س له عند الطبراني سوى الحديث الذي ساقه في "المعجم الصغير"ولي 
ووثَّقه عنده. ومفهوم توثيقه إياه أن نكارة  ذلك الحديث وغرابت ه ليست من 
قبله. فهل معنى كونه ثقًة عند الطبراني خاصٌّ بهذا الحديث، أم أن ذلك في 

عيسى في عامة أن توثيق الطبراني ل -واهلل أعلم -عامة رواياته؟ األقرب
ين من رجال إسناد  ن  توثيق ه إياه بتوثيق رجلين آخر  مروياته؛ ودليل ذلك أنه ق ر 

بن مسلم، وتوثيق ابن اذلك الحديث؛ فقد نقل توثيق اإلمام أحمد لشرحبيل 
معين إلسماعيل بن عياش في رواياته عن أهل الشام، وذاك التوثيق لذينـــ ك 

ديث، بل محمول على العموم في مروياتهما. ن ليس خاًصا بهذا الحي  الراوي  
وكأن الطبراني بصنيعه هذا ي ب ّر   هؤالء الثالثة من نكارة الحديث، وي ع صِّب 

ق.  -الطبراني -جناية ذلك برأس شيخه ر   إبراهيم بن ع 
واألقرب في هذا الراوي هو اعتماد توثيق الطبراني له، ال سيما وقد وافقه  

عرفاه، ولم يذكر ه غير هما بجرح، وليس في رواياته ما ابن حبان على ذلك؛ فقد 
  ي ستنكر، واهلل أعلم.

رَّان يُّ ( 1) ٍل ال ح   م ع لِّل  ب ن  ن ف ي 
 (222قال الطبراني: "ت ف رَّد  ب ه  م ع لِّل  ب ن  ن ف ي ٍل ، و ه و  ث ق ٌة". حديث رقم ) 

 اسمه ونسبه: 

يّ م ع لل بن ن ف ي ل بن علي بن ن ف ي ل ا  مد النَّه د  رَّان ي، أ ب و أ ح   .(2)لزهري، ال ح 
 شيوخه: 

 ( اثني عشر شيًخا، منهم:12أحصى له الباحث ) 

                                 
 (.212( )رقم (1
(، 5/2211(، والمؤتلــف والمختلــف للــدارقطني )12010انظــر: ثقــات ابــن حبــان ) ( (2

 (. 1/253(، وتاريخ اإلسالم )320وفتح الباب في الكنى واأللقاب البن منده )
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 .(1)بقية بن الوليد الحمصي -1

 .(2)عبيداهلل بن عمرو الرَّقِّي -2

 .(3)عتَّاب بن بشير األموي، الحرَّاني -3

 .(5)محمد بن محصن العكَّاشي -5

 .(1)القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف -1
 تالميذه:

 ( سبعة تالميذ، منهم:1أحصى له الباحث ) 

 .(2)أحمد بن علي األبَّار -1

 .(1)أنس بن السَّل م، أبو عقيل الخوالني، الدمشقي -2

 .(8)الحسين بن محمد بن أبي معشر، أبو عروبة الحراني -3

 .(2)حمدان بن غارم بن ينَّار البخاري، الزندني -5

                                 
 (.221انظر: المعجم األوسط ) ( (1
 (.311(، واإلبانة البن بطة )220انظر: المعجم األوسط ) ( (2
 (.103(، والطب النبوي ألبي نعيم )3038انظر: المعجم األوسط ) ( (3
 (.1/322(، والكامل البن عدي )2522انظر: المعجم الكبير ) ( (5
 (.32/10انظر: تاريخ دمشق ) ( (1
 (.282(، والطب النبوي ألبي نعيم )52، 51انظر: مسند الشاميين ) ( (2
 (.3038(، والمعجم األوسط )222ر: المعجم الصغير )انظ ( (1
 (.2/381(، والكامل البن عدي )53انظر: عمل اليوم والليلة البن السُّنِّي ) ( (8
(، ووقع في المطبوع منه: "نيـار" ، وهـو تصـحيف، 11/122انظر: تاريخ دمشق ) ( (2

 ء، ثم نون مشدَّدة".(. قال الذهبي: "بيا2/150واست د ر ك  ذلك من "تاريخ اإلسالم" )
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 وفاته:
ب ر الرَّ   ث اء لثمان خلون من شهر ربيع اآلخر أ رَّخ ابن ز  م الثُّال  بعي وفاته ي و 

ائ ت ي ن   م  ث ين  و  ث ال  سنة ث م ان و 
(1) . 

 أقوال النقاد:

 .(3). ووثَّقه الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2)ذكره ابن حبان في "الثقات" 

 .(1)، وقال: "لم أجد من ترجمه"(5)وقال األلباني: "لم أعرفه"  
 :رأي الباحث

وقفت لهذا الراوي على نحو عشرين حديثًا، وأغلب تلك األحاديث عند  
ن شاركه غيره في تخريجها -الطبراني، السيما في "المعجم األوسط" . -وا 

وجميع تلك األحاديث يختمها الطبراني بذكر من تفرَّد بها من رجال اإلسناد، 
عن شيخه "أحمد  -يالطبران -ولم يذكر تفرُّد  معلٍَّل إال في موضعين يرويهما

ر إلى 3038، 225معلَّل في "األوسط" ) بن علي األبَّار"، عن (، لكنه لم ي ش 
توثيق معلٍَّل في ذينـــ ك الموضعين، ولما خرَّجه بنفس اإلسناد في "الصغير" 

 ( ختم إشارته لتفرُّد معلَّل بقول: "ومعلَّل ثقة".222)
وانتقاء الروايات في "الصغير"  فهل يمكن القول  إن عنايته بتحرير األسانيد 

أشّد منها في "األوسط" الذي يغلب عليه غرائب روايات شيوخه؟ وبناء على 
هذا؛ هل يمكن القول إنه إنما انتقى األحاديث التي ساقها في "الصغير" مما 

                                 
 (.2/123انظر: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ) ( (1
 (12010رقم ) ( (2
 (.1/23(، )2/225انظر: ) ( (3
 (.1221رقم  5/20انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة ) ( (5
 (.1122رقم  12/131انظر: المصدر السابق ) ( (1
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كان قد أودعه في "األوسط"، فيكون تأليفه للمعجم الصغير متأخرًا عن تأليفه 
 -فيما يبدو لي -أمر ال أستبعده، بل إن ذلك هو الراجح للمعجم األوسط؟ هذا

 واهلل أعلم. 
 -وهل معنى هذا القول أن توثيقه لمعلَّل خاص بهذا الحديث؟ أم أنه عام 

لكن التوثيق كان محل عنايته في "الصغير"، ولم  -كما هو المفهوم من العبارة
 يكن األمر كذلك في "األوسط".

قد س ب ر  مروياته تلك، فلم يجد فيما يتفرَّد به  -رحمه اهلل -أم أن الطبراني 
ما ي ستنكر؛ ولذلك وثقه بإطالق، حتى فيما يتفرَّد به؟ الذي يبدو أنه توثيقه 
إياه بإطالق، وأنه قد اعتنى بتحرير عبارات التوثيق في "الصغير" ما لم يكن 

 والراجح في حال معلَّل أنه ثقة. في "األوسط".
د  ب  ( 2) و  و ان  ال م ق دِّيُّ )شيخ الطبراني( األ  س   ن  م ر 

ك ان  ث ق ًة". حديث رقم )  ، و  و ان  د  ب ن  م ر  و   (221قال الطبراني: "ت ف رَّد  ب ه  األ  س 
 اسمه ونسبه:

ـق ـــدِّي  األسود بن مروان المـــــ 
نيّ (1)  . (2)، الح ص 
                                 

ــة" مــن أذر عــات ( (1 ي  ــن م ق د  ، مــن أعمــال دمشــق. انظــر: معجــم هــذه النســبة إلــى "ح ص 
(. وقد ضبط السمعاني تلك النسبة بقولـه: "بفـتح المـيم والقـاف 1/121(، )2/221البلدان )

والدال المهملة المشّددة "الم ق دِّّي"، وكذا ضبطها الحـافظ ابـن حجـر. انظـر: أنسـاب السـمعاني 
(. ووقـع عنـد 5/1381(، وتبصير المنتبه بتحريـر المشـتبه البـن حجـر  )12/321-322)

 ابن حجر: "األسود بن عبدالرحمن"، ولم أ ر  تسمية والده كذلك إال عنده.
(، توضـيح المشـتبه البـن ناصـر 358 -2/351انظر: إكمال اإلكمال البـن نقطـة ) ( (2

(. ووقع في نسبته عند الحافظ ابن عسـاكر: "البلقـاوي" بـداًل مـن "الحصـنّي". 3/222الدين )
قاء"، مدينة بالشام، من أعمال دمشق، مجاورة ألذر عات. انظر: أنساب وهذه النسبة إلى "البل

(. فيكــون فــي نســبته "البلقــاوي" 2/311(، )1/130(، ومعجــم البلــدان )2/311الســمعاني )
ًزا وتوسًُّعا.   تجوَّ
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 شيوخه:
 لم أقف له سوى على شيخ واحد، وهو: 
دالرحمن، أبو أيوب الدمشقي، ويعرف بابن بنت سليمان بن عب 

 .(1)شرحبيل
 تالميذه:

 .(2)لم يرو  عنه فيما وقفت عليه إال أبو القاسم الطبراني 
 وفاته:

 لم أجد ذكرًا لتاريخ وفاته. 
 أقوال النقاد:   
ممن  -لم أجد لغير الطبراني قواًل فيه بتعديل أو تجريح، وكل من ترجمه 

 إنما كانوا ينقلون توثيق الطبراني، وال يتعقَّبونه بشيء.  -تقدَّم النقل عنهم
وهذا الراوي بهذا الوصف: مجهول العين، وقد وثَّقه الطبراني مع انفراده  

بالرواية عنه، واعتماد توثيق الطبراني له إنما هو على أحد القولين في مسألة 

 .(3)توثيق مجهول العين
رَّد اإلمام الطبراني بتوثيقهم دون فيكون هذا الراوي من الرواة الذين تف 

 غيره، ولوال ذلك؛ لما عرفنا حاله. 
يٍد النَّه ر ت ير يُّ ( 1) ر  ب ن  س ع   النَّض 

ك ان  ث ق ًة". حديث رقم )  يٍد، و  ر  ب ن  س ع   (511قال الطبراني:"ت ف رَّد  ب ه  النَّض 

                                 
(. وانظــــر 221(، والمعجــــم الصــــغير )3011، 3015انظــــر: المعجــــم األوســــط ) ( (1

 (.132سماء لإلمام مسلم )لتكنيته بأبي أيوب: الكنى واأل
 انظر: الحاشية السابقة. ( (2
 (.101( انظر: نزهة النظر )ص(3
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وكذا وقع ، (1)(: "النضر بن سعيد"511هكذا وقع في "المعجم الصغير" ) 
 في عدد من النسخ الخّطية التي رجع إليها الباحث، ومن ذلك:

 / أ(.38ورقة( وقع االسم في )ق 115( )305*نسخة اإلسكولاير )رقم 
ورقة( وقع االسم في  120( )151*نسخة لم يتبين لي مصدرها )رقم 

 / ب(.22)ق
ورقة( وقع االسم في  133( )2022*نسخة مجهولة المصدر )رقم 

 أ(/ 55)ق
وجميع هذه النسخ مرفوعة على موقع "شبكة األلوكة"، ومصورة عن مكتبة  

أ. د. محمد بن تركي التركي. فكيف يمكن توجيه تتابع النسخ الخطية على هذا 
 الخطأ؟
أن تلك النسخ منقولة عن أصل واحد قديم، وقع  -واهلل أعلم -الذي يبدو 

ما س ب   ق  قلم، السيما وهناك: "النضر فيه االسم كذلك؛ إما خطًأ من الناسخ، وا 
حتى يمكن  -بن سعيد الحارثي". وقد يكون ذلك األصل قريًبا من عهد المصنِّف

 ثم ت ت اب ع  النقل  على ذلك. -أن ي ف سَّر  وجود  هذا الخطأ في عدد من النسخ
 ومن األدلة على أن الصواب هو: "النضر بن يزيد" ما يلي: 

                                 
بحثــت كثيــًرا؛ فلــم أجــد فــي الــرواة مــن اســمه "النضــر بــن ســعيد" ســوى "النضــر بــن  ( (1

سعيد بن سعيد بن النضر بن شبرمة، أبوصهيب الحارثي. وي ع دُّ هذا الـراوي فـي طبقـة شـيوخ 
ني، وهي نفسها طبقة النهرتيـري، بـل إن الطبرانـي قـد أخـرج لـه أيًضـا فـي شيوخ اإلمام الطبرا
(؛ فقــد يكــون كون همــا مــن طبقــة واحــدة، وكــون  الطبرانــي 10112، 5211"المعجـم الكبيــر" )

يروي عن كليهما=  قد يكون ذلك سبًبا لالشتباه بينهما، فجـرى قلـم الناسـخ بـابن سـعيد بـداًل 
ضر الحارثي هذا ذكره ابـن أبـي حـاتم، وقـال: "يـروي عـن أبيـه، من ابن يزيد، واهلل أعلم. والن

(، وميـــزان 8/581(، )5/22وقـــال الـــذهبي: "ضـــعَّفه ابـــن قـــانع". انظـــر: الجـــرح والتعـــديل )
 (. 5/212االعتدال )
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ه في "المعجم الكبير"أن االسم قد وقع كذلك عند الط -1 عند  (1)براني نفس 
 تخريجه لذات الحديث، وبإسناده في "المعجم الصغير". 

، وقال: "رواه الطبراني (2)أن الهيثمي ذكر الحديث في "مجمع الزوائد" -2
 في الكبير وفي األوسط، وفيه 

 النضر بن يزيد النهرتيري، ولم أجد من ترجمه".
يزيد" في إسناد أبي بكر الشافعي  "النضر بن :أن االسم قد وقع كذلك -3

 . (3)عند روايته لهذا الحديث في "الغيالنيات"
أن االسم قد وقع كذلك: "النضر بن يزيد" في "الثقات" البن حبان  -5

 (، وفي المقابل؛ لم يذكر ابن حبان من اسمه: "النضر بن سعيد".12010)
" أن االسم قد وقع على الصواب: "النضر بن يزيد" في "األنساب -1

 (.13/212للسمعاني )
 اسمه ونسبه:

النضر بن يزيد النه ر ت ير ي 
(5). 

قال ابن حبان: "يروي عن عيسى بن يونس، وأهل العراق، حدثنا عنه  

ر م" ك ر م ك  عبداهلل بن أحمد بن موسى القاضي "عبدان" بع س 
، وكان يسكن (1)

 . (1)األهواز
                                 

 (.830رقم  20/312) ( (1
2)(  )3/113.) 
 (.311رقم ) ( (3
" بنواحي  ( (5  (. 13/212البصرة. انظر: األنساب )نسبة إلى قرية ي قال لها: "ن ه ر  ت ير 
(. وعسكر م ك ر م، بضم الميم، وتسكين الكاف، وفـتح الـراء: 12010انظر: الثقات ) ( (1

بلد مشهور من نواحي خوزستان منسوب إلـى م كـرم بـن معـزاء الحـارث أحـد بنـي جعونـة بـن 
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 شيوخه:
 وقفت له على شيخين فقط، وهما: 

 .(2)يونس بن أبي إسحاق السبيعيعيسى بن  -1

م ب شِّر بن إسماعيل الحلبي، أبو إسماعيل الكلبي -2
(3). 

 تالميذه:
 ( خمسة تالميذ، وهم:1وقفت له على ) 

 .(5)الحسين بن أحمد بن يونس الكاتب، األهوازي -1

 .(1)عبداهلل بن أحمد بن موسى الجواليقي، الشهير بعبدان -2

 .(2)باس األهوازيالفضل بن الحسن بن األعي ن، أبو الع -3

 .(1)علي بن الفضل بن الخليل األهوازي -5

 .(1)محمد بن محمد بن عزيرة )بالراء( األهوازي -1

                                                                             
معجــم الحــارث بــن نميــر بــن عــامر بــن صعصــعة. وقيــل فــي ســبب النســبة غيــر  ذلــك. انظــر: 

 (. 5/123البلدان )
 (.13/212انظر: األنساب ) ( (1
(، 221(، ومعجم ابن المقـر  )132انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه البن شاهين ) ( (2

 (.13/212واألنساب )
ــــات ) ( (3 ــــر )311انظــــر: الغيالني ــــم  21/310(، والمعجــــم الكبي (، والمعجــــم 830رق

 (. 511الصغير )
 (.830رقم  20/812(، والمعجم الكبير )511انظر: المعجم الصغير ) ( (5
 (.13/212انظر: األنساب ) ( (1
 (.311انظر: الغيالنيات ) ( (2
 (.132انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه البن شاهين ) ( (1
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 وفاته:
لم أظفر بتاريخ وفاته؛ فهو قليل الرواية، ما جعل كثيرًا من األئمة ال  

 يعرفه، ومن ث مَّ ي غ ف ل ترجمته. 
 أقوال النقاد:

 .(3)الطبراني: "كان ثقة". وقال (2)ذكره ابن حبان في "الثقات" 
 رأي الباحث:

هذا الراوي قليل الرواية جًدا؛ إذ لم أقف له إال على ثالثة أحاديث؛ لذلك لم  
وهذان  ،يذكره أكثر أئمة الجرح والتعديل، وربما لم يعرفه بعضهم، بل كثير منهم

 اإلمامان قد عرفاه، فوثَّقاه، ولم يعرفه غيرهما.
ارض توثيق هذين اإلمامين؛ كان القول بتوثيقه هو ولما لم ي نقل فيه ما ي ع 

 المعتمد. 
اف ( 8) د  ب ن  أ ب ي ال ق صَّ  د او 

ر يٌّ   ي ر  ه ذ ا، و ه و  ب ص  يثًا غ  د  اف ح  د  ب ن  أ ب ي ال ق صَّ ن د  د او  قال الطبراني: "ل م  ي س 
". حديث رقم ) م ن  الثِّق ات   ين  ال ح   (513الصَّ

                                                                             
 (.221انظر: معجم ابن المقر  ) ( (1
وقد قال ابن أبي حـاتم: "النضـر بـن يزيـد، روى عـن أبـي الملـيح، روى عنـه محمـد   

(. ولـيس ببعيـد أن يكـون النضـر 8/512صور الطوسي نزيل بغداد". الجرح والتعديل )بن من
هـي  -سـواًء أكـان هـو: الرَّقِّـي، أم: الفارسـي -هذا هو النهرتيري؛ السيما وطبقة أبـي الملـيح

نفسـها طبقــة مشــايخ النهرتيـري. وممــا يقــوِّي هــذا أننـي لــم أقــف علـى راٍو اســمه "النضــر بــن 
ري"، وكذا كون الراوي عنـه هـو: محمـد بـن منصـور الطوسـي عراقيًّـا، وقـد يزيد" غير "النهرتي

ذكــر الســمعاني أن "النضــر بــن يزيــد" كـــان يســكن األهــواز، ويــروي عــن العــراقيين. انظـــر: 
 (. 13/212األنساب )

 (.12010)رقم  ( (2
 (.511المعجم األوسط ) ( (3
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 اسمه ونسبه:

افداود    .(1)بن أبي القصَّ
 شيوخه:

 ( سبعة من الشيوخ، منهم:1وقفت له على ) 

 .(2)جابر بن زيد، أبو الشعثاء األزدي -1

 .(3)حيَّان األعرج الجوفي، البصري -2

 .(5)سعيد بن جبير األسدي، الكوفي -3

ر مي، أبو قالبة البصري -5 عبداهلل بن زيد الج 
(1). 

 تالميذه:
 أيًضا، منهم:( سبعة من التالميذ 1وقفت له على ) 

 .(2)داود بن الزبرقان الرقاشي، البصري -1

 .(1)سعيد بن أبي عروبة اليشكري، أبو النضر البصري -2

                                 
(، وثقـــات ابـــن حبـــان 3/523(، والجـــرح والتعـــديل )810انظـــر: التـــاريخ الكبيـــر ) ( (1
(. وهكـــذا وقـــع اســـمه فـــي النســـخ الخطيـــة. بينمـــا وقـــع فـــي المطبـــوع مـــن "المعجـــم 1110)

اق"، وهو تصحيف.  الصغير": "داود بن أبي القصَّ
 (.5/531(، وتهذيب الكمال )1110انظر: ثقات ابن حبان ) ( (2
 (.251-3/252انظر: الجرح والتعديل ) ( (3
 (.3105)انظر: المعجم األوسط  ( (5
 (.5/531(، وتهذيب الكمال )810انظر: التاريخ الكبير ) ( (1
 (.5/233روية الدوري ) -انظر: تاريخ ابن معين ( (2
 (.11152(، والسنن الكبرى للبيهقي )22820انظر: مصنف ابن أبي شيبة ) ( (1
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بزة، أبو سعيد البصري -3  .(1)سالَّم بن أبي خ 

 .(2)سالَّم بن أبي مطيع البصري، أبو سعيد الخزاعي -5
 وفاته: 

إال على  لم أقف على تاريخ لوفاته؛ فهو قليل الرواية؛ بل إنني لم أقف له 
حديث مرفوع واحد، وأثر واحد عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه. لكن 
والدته كانت متقدمة؛ بل يمكن القول أنها مع بداية الربع األخير من القرن 
ل ف  األول، وربما قبل ذلك؛ فقد نقل البخاري عنه قوله: "صلَّيت  خ 

 .(3)عبدالملك"
 أقوال النقاد:

 .(5)ت"ذكره ابن حبان في "الثقا 
 رأي الباحث:

كما  -هذا الراوي مقلٌّ من الرواية جدًّا؛ بل هو من أصحاب الحديث الواحد 
 ولذا لم يذكره كثير من األئمة.  -تقدم
وال تكاد تجد له عند من ذكره إال ترجمة مختصرة، دون ذكره بجرح أو  

 تعديل.

ن بتوثيق اإلمامين ابن حبا (1)لكّنه قد ارتفعت عنه جهالة الحال 
في الحديث الذي  -والطبراني، كما أنه م ت اب ع في الرواية عن سعيد بن جبير

                                 
 (.3105انظر: المعجم األوسط ) ( (1
 (.1110حبان ) (، وثقات ابن810انظر: التاريخ الكبير ) ( (2
ــر ) ( (3 ــم، الخليفــة 810انظــر: التــاريخ الكبي (. وعبــدالملك هــو: ابــن مــروان بــن الحك

 ه(.82األموي، وقد مات سنة )
 (.1110رقم ) ( (5
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بأبي بشر، جعفر بن إياس بن أبي وحشية عند  -(2)وثَّقه الطبراني عنده
 ( في "الصحيح" أيًضا.1218(، وعند مسلم )1111البخاري في "الصحيح" )

 فالقول فيه هو التوثيق كما وصفه اإلمام الطبراني. 
يَّأد المكي( ب  2)  ل ه ط  ب ن  ع 

      ، بَّاٍد ال م ك يُّ ر  إ الَّ ب ل ه ط  ب ن  ع  مَّد  ب ن  ال م ن ك د  و ه  ع ن  م ح  قال الطبراني: "ل م  ي ر 
ن د ي ث ق ٌة". حديث رقم )  ( 538و ه و  ع 

 اسمه ونسبه:

ب ل ه ط 
 .(5)بن عبَّاد المكِّي (3)
 شيوخه:

 هو: وقفت له على شيخ واحد فقط، 

 .(1)محمد بن المنكدر بن عبداهلل القرشي، التيمي، أبو عبداهلل المدني

                                                                             
ثَـّق. انظـر: نزهـة النظـر  ( (1 مجهول الحـال هـو: مـن روى عنـه أكثـر مـن واحـد، ولـم ي و 

 (.102شرح نخبة الفكر )ص
 (.513ر )انظر: المعجم الصغي ( (2
ــن المهنــدس3حاشــية  -22/101ذكــر محقــق "تهــذيب الكمــال" ) ( (3 أشــهر  -( أن اب

ــاب ــك الكت ــي  -ناســخي ذل ــالم ف ــتح ال ــالم، وف ــاء، وســكون ال د ه فــي نســخته بفــتح الب ــد جــوَّ ق
ــب ط  بضــم البــاء، وســكون الــالم، وضــم الهــاء فــي النســخة المطبوعــة مــن  نســخته. بينمــا ض 

 لمشتبه من األسماء فلم تذكره."المعجم الصغير". أما كتب ا
جميع المصـادر التـي ورد اسـمه فيهـا ال تـذكر إال اسـمه واسـم أبيـه، دون التعـرض  ( (5

نما وقعت نسبته هذه   لنسبته "المكي"، وا 
(، وكـذا 538من كـالم اإلمـام الطبرانـي ع ق ـب سـياق حديثـه فـي "المعجـم الصـغير" )  

( عند ذكر "بلهط" ضـمن الـرواة عـن محمـد 22/101وقعت تلك النسبة في "تهذيب الكمال" )
 بن المنكدر.
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 تالميذه:
 كما وقفت له على تلميذ واحد فقط، هو: 

 .(2)عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي روَّاد  
 وفاته:

من النادر معرفة تاريخ وفاة من كانت حاله لم أعثر على تاريخ لوفاته، و  
 كحال بلهط.
 اد:أقوال النق

ذكره العقيلي بقوله: "بلهط بن عباد، مجهول في الرواية، حديثه غير  

 .(3)محفوظ، وال ي ت اب ع عليه"، ثم ساق الحديث
وقال ابن أبي حاتم: "بلهط بن عباد، روى عن محمد بن المنكدر حديثًا  

 .(5)منكرًا، روى عنه عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رّواد"
ن عباد، عن ابن المنكدر، ال ي عرف، والخبر وقال الذهبي: "بلهط ب 

 .(1)منكر"
وقال ابن حبان: "يروي عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال.. فذكر  

 . (2)الحديث، روى عنه عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رّواد"
 رأي الباحث:

                                                                             
 (.1/122(، وضعفاء العقيلي )3151انظر: المعجم األوسط ) ( (1
 (.22/101(، وتهذيب الكمال )121انظر: إتحاف الخيرة للبوصيري ) ( (2
 (.1/122انظر: الضعفاء الكبير ) ( (3
 (. 2/550( انظر: الجرح والتعديل )5)
 (.1/312االعتدال ) ( انظر: ميزان(1
 (.2281( انظر: الثقات )(2
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تبّين مما تقدم من عبارات األئمة أن بلهًطا هذا ليس له إال حديث واحد،  
الي عرف بالرواية إال عن ابن المنكدر، ولم يرو  عنه إال ابن أبي رّواد. ومن  وأنه

. ومجهول (1)كانت هذه صفته فهو المعروف عند العلماء بمجهول العين
العين ال ت قبل روايته؛ لذلك توطأت عبارات األئمة على جهالة بلهط، ونكارة 

 . (2)روايته
ن المنكدر من الكثرة بمكان، حتى إن ومما يزيد األمر بياًنا: إن تالميذ اب 

. وتفرُّد بلهط برواية هذا (3)( ثمانين راوًيا80المزي أورد من الرواة عنه )
الحديث من بين هؤالء التالميذ هو الذي حمل هؤالء األئمة على استنكارها؛ 

 لذا كان القول  الصواب  في هذا الراوي هو جهالت ه، وعدم  توثيقه.
ن فمعار ض بتجريح هؤالء األئمة؛ اعتماًدا على نكارة أما توثيق ابن حبا 

روايته وتفّرده عن غيره، ال سيما وقد ع ر ف عن ابن حبان التساهل في توثيق 
المجاهيل، بناء على قاعدته المشهورة من ارتفاع جهالة العين عنده برواية 

 . (5)راٍو واحد، ومن كانت حاله كذلك فهو العدل عنده..
ثيق ابن حبان يقال في توثيق الطبراني؛ فتوثيقه لبلهط وما قيل في تو  

 .-رحمه اهلل -تساهل منه

                                 
 (.102 -101( انظر: نزهة النظر )ص(1
( وال يمكــن أن ي قــال بارتفــاع جهالــة عينــه بتوثيــق الطبرانــي وابــن حبــان، كمــا هــو القــول (2

( )ترجمـة األسـود بـن مـروان(؛ فـإن 2اآلخر في هذه المسألة، وكما تقدم عنـد الترجمـة رقـم )
 ك لم يستنكرها أحد من األئمة، أما هنا فاألمر بخالف ذلك. رواية الراوي هنا

 (.101 -22/101( انظر: تهذيب الكمال )(3
( انظــر: بيــان ذلــك، والــرّد عليــه، فيمــا ذكــره الحــافظ ابــن حجــر فــي مقدمــة كتابــه "لســان (5

 (.21 -1/21الميزان" )
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ي ى ال غ سَّان يُّ ( 10) ي ى ب ن  ي ح  يم  ب ن  ه ش ام  ب ن  ي ح   إ ب ر اه 
ك ان  م ن    ي ى، و  ي ى ب ن  ي ح  يث ي ن  ع ن  ي ح  د  و ه ذ ي ن  ال ح  قال الطبراني: "ل م  ي ر 

ل د ه ، و ه م  ث ق اٌت". الثِّق ات  إ الَّ   و 
 (552(، )551حديث رقم ) 

 اسمه ونسبه:

الغسَّاني،  (1)إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى بن قيس، أبو إسحاق 

 .(2)الدمشقي
 شيوخه:

 ( ستة من الشيوخ، منهم:2وقف الباحث له على ) 

 .(3)سعيد بن عبدالعزيز التنُّوخي، الدمشقي -1

 .(5)معروف بن عبداهلل الخياط -2

 .(1)هشام بن يحيى الغساني )والده( -3
 تالميذه:

( خمسة عشر 11) -بحسب ما وقف عليه الباحث -بلغ عدد الرواة عنه 
 تلميًذا، منهم:

                                 
 (.202)هكذا كنَّاه ابنه أحمد. انظر: فتح الباب في الكنى واأللقاب  ( (1
 (.1/112(، وتاريخ اإلسالم )12322انظر: ثقات ابن حبان ) ( (2
(. وقيــل: إنمــا يــروي 235(، والمعجــم األوســط )5121انظــر: صــحيح ابــن حبــان ) ( (3

عــن ســويد بــن عبــدالعزيز الدمشــقي، ال عــن ســعيد بــن عبــدالعزيز. انظــر: الجــرح والتعــديل 
 (.1/112(، وتاريخ اإلسالم )2/153)
 (.28/222تهذيب الكمال )انظر:  ( (5
 (.12(، ومعجم ابن المقر  )1211انظر: المعجم الكبير ) ( (1
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 .(1)أحمد بن إبراهيم بن هشام )ابنه( -1

 .(2)جعفر بن محمد الفريابي -2

 .(3)عبدالرحمن بن عمرو النصري، أبو زرعة الدمشقي -3

 .(5)محمد بن الحسن بن قتيبة -5

 .(1)يعقوب بن سفيان الفسوي -1
 وفاته:

ب ر الرَّبعي وفاته سنة )   .(2)ه( مائتين وثمان وثالثين238أ رَّخ  ابن ز 
 أقوال النقاد:

 .(8). وكذ ب ه أبو زرعة الرازيُّ أيًضا(1)قال أبو حاتم الرازي: "كذَّاب" 

. وذكره ابن حبان في (2)وقال علي بن الجنيد: "ينبغي أال ي حدَّث عنه 

 .(1)لثقات""ا

                                 
 (.138انظر: أمالي ابن سمعون ) ( (1
 (.1،112(، وتاريخ اإلسالم )312انظر: مسند الشاميين ) ( (2
 (.132(، مكارم األخالق للطبراني )131انظر: مسند الشاميين ) ( (3
 (.5121، 130)انظر: صحيح ابن حبان  ( (5
 (.1/112انظر: تاريخ اإلسالم ) ( (1
 (.2/125انظر: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ) ( (2
 (.153 -2/152انظر: الجرح والتعديل ) ( (1
ضــمن كتــاب: أبــي زرعــة الــرازي وجهــوده فــي  -3/125انظــر: تــاريخ أبــي زرعــة ) ( (8

 .(1/12السنة(، وكتاب الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )
 (.2/153انظر: الجرح والتعديل ) ( (2
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 " ب  . (2)وقال الذهبي: "أحد المتروكين الذين مشَّاهم ابن حبان، فلم ي ص 

ي الحديث"  . (3)وقال: "وحكى أبو حاتم ما يدّل على أنه ال ي ع 
 رأي الباحث:

هذا الراوي ممن ال ي رتاب في بعدهم السحيق عن التوثيق، بل إن أقّل  
وكيف يمكن توثيقه  -يد والذهبيكما قال ابن الجن -أحواله أن يكون متروًكا

ليهما المنتهى في هذا األمر -وقد نّص أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان على  -وا 
 تكذيبه!
وبجمع أقوال األئمة في هذا الراوي وأمثاله يتبّين للباحث مدى تساهل  

في التوثيق، ويظهر له مصداق  ذلك القول الذي  -رحمه اهلل -اإلمام ابن حبان
 مة على منهج ابن حبان في كتابه "الثقات".ي طلقه األئ

لهذا الراوي، فإن في  -رحمه اهلل -ويبقى البحث في توثيق اإلمام الطبراني 
توثيقه موافقًة البن حبان، فهل يمكن القول بتساهله في التوثيق أيًضا؟ هذا 
هو الذي يبدو من صنيعه في توثيق راٍو تواتر النقل عن أئمة الفّن بتكذيبه 

 . (5)، وليس هناك من تفسير آخر يمكن عليه حمل  توثيقه لهذا الراويوتركه
ي ى ال غ سَّان يُّ ( 11) ي ى ب ن  ي ح   ه ش ام  ب ن  ي ح 

ك ان  م ن  الثِّق ات   ي ى، و  ي ى ب ن  ي ح  يث ي ن  ع ن  ي ح  د  و  ه ذ ي ن  ال ح  قال الطبراني: "ل م  ي ر 
ل د ه ، و ه م  ث ق اٌت". ح  (.552(، )551ديث رقم )إ الَّ و 

                                                                             
 (.12322)رقم  ( (1
 (.5/318انظر: ميزان االعتدال ) ( (2
(. وانظر سبب حكاية أبـي حـاتم الـرازي لـذلك فـي 201انظر: المغني في الضعفاء ) ( (3

 (.2/153"الجرح والتعديل" )
 (. 1238رقم  12/312( وانظر: سلسلة األحاديث الضعيفة )(5
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 اسمه ونسبه:
هشام بن يحيى بن يحيى بن قيس الغساني، الدمشقي، أبو الوليد، ويقال:  

 .(1)أبو عثمان
 شيوخه:

 ( سبعة من الشيوخ، منهم:1وقف الباحث لهذا الراوي على ) 

 .(2)عبدالرحمن بن عمرو األوزاعي، )اإلمام( -1

 .(3)عروة بن رويم اللخمي -2

 .(5)ساني، )والده(يحيى بن يحيى الغ -3
 تالميذه:

 ( من التالميذ، منهم:1وقف الباحث له على ) 

 .(1)إبراهيم بن هشام بن يحيى )ابنه( -1

عبداألعلى بن م س ه ر الغساني، أبو م س ه ر -2
(2). 

 .(1)هشام بن عمار بن نصير السلمي، الدمشقي -3
 وفاته:    

                                 
 (.5/120تاريخ اإلسالم ) انظر: ( (1
 (.1251انظر: فوائد تمام ) ( (2
 (. 130(، ومسند الشهاب )130انظر: صحيح ابن حبان ) ( (3
 (.312(، واألمالي الخميسية )1211انظر: المعجم الكبير ) ( (5
 (.235(، والمعجم األوسط )321انظر: صحيح ابن حبان ) ( (1
 (.522انظر: العيال البن أبي الدنيا ) ( (2
 (.1131انظر: الدعاء للطبراني ) ( (1
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فُّ    -111وا بين )أورده الذهبي في الطبقة الثامنة عشرة، وهم الذين ت و 

 .(1)ه(180
 أقوال النقاد:

قال أبو داود: قلت ألحمد: هشام بن يحيى الغساني؟ قال: "ما أرى به  

 .(2)بأًسا"

 .(5). وأورد ابن حبان في "الثقات"(3)وقال أبو حاتم: "صالح الحديث" 
 رأي الباحث:

ه الذي يترّجح في حال هذا الراوي من خالل عبارات األئمة السابقة هو أن 
سَّن حديثه عند انفراده وعدم  في أدنى مراتب التوثيق )صدوق(، فيكون ممن ي ح 

 مخالفته. 
ويمكن حمل  توثيق الطبراني له على التساهل، وعدم التفريق بين مراتب  

 التوثيق.
ون  ( 12) و ي ز يد  ب ن  ه ار  ، أ خ  ون  ء  ب ن  ه ار   ال ع ال 

ف ظ  ل ل ع    ، قال الطبراني: "و ال  ي ح  يث  اد  ون  إ الَّ د ون  ع ش ر ة  أ ح  ء  ب ن  ه ار  ال 
ف ظ  ع ن   ر اق ؛ أل  نَّا ال  ن ح  ل ة  م ن  ال ع  ق ع  إ ل ى الرَّم  ل ة ، و أ ظ نُّه  ك ان  و  ه ا م ن  الرَّم  ار ج  م خ 

ن ه  ش ي ًئا، و ه و  ث ق ٌة". حديث رقم ) يِّين  ع  ط   (582ال و اس 
 
 

                                 
 (. 5/120( انظر: تاريخ اإلسالم )(1
 (.283( انظر: سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )(2
 (.2/10( انظر: الجرح والتعديل )(3
 (.12111( انظر: )رقم (5
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 اسمه ونسبه:
ء بن هارون الواسطي، أبو يعلى السلمي، أخو اإلمام يزيد بن العال 

 .(1)هارون
 شيوخه:

 ( ستة شيوخ، منهم:2وقف الباحث له على ) 

 .(2)حسين بن ذكوان المعلِّم -1

 .(3)عامر بن شراحيل الشعبي -2

 .(5)محمد بن إسحاق بن يسار المطَّلبي -3
 تالميذه:

 ( خمسة تالميذ، منهم:1وقف الباحث له على ) 

 .(1)ط بن عبدالواحد الرَّمليأسبا -1

 .(2)حسَّان بن حسَّان بن أبي عبَّاد البصري -2

 .(1)ضمرة بن ربيعة الرَّملي -3
 

                                 
 (.5/523(، وتاريخ اإلسالم )3180( انظر: التاريخ الكبير )(1
 (.3/1150) ( انظر: المتفق والمفترق(2
 (.2228( انظر: ثقات ابن حبان )(3
 (.5121، 5122( انظر: المعجم األوسط )(5
 (.582(، والمعجم الصغير )211( انظر: معجم ابن المقر  )(1
 (.3180( انظر: التاريخ الكبير)(2
ب ر )ص(1  (.20( انظر: وصايا العلماء عند حضور الموت البن ز 
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 وفاته:
ذكره الذهبي في الطبقة السادسة عشرة، وهم الذين كانت وفياتهم بين  

 .(1)ه(110 -121)
 أقوال النقاد:

 .(2)قال ابن أبي حاتم: "سئل عنه أبو زرعة؟ فقال: ثقة" 
ره البخاري، وجعلهما اثنين؛ فقد غاير بين شيخ ضمرة بن ربيعة، وذك 

 .(3)وشيخ حسان بن حسان

. أماالحافظ ابن حجر فقد (5)وتبع البخاريَّ على تلك المغايرة ابن  حبان 

: "وقد ذكره األزدي في -ابن حجر -، وقال(1)رجَّح أنهما شخص واحد
عمدة مع توثيق أبي  زدّي غير  "الضعفاء"، وقال إنه مضطرب الحديث، وف ع ل  األ 

 .(2)زرعة"
ل ي  قضاء األنبار، وانتقل إلى الشام، فنزل الرَّملة وحدَّث   وقال الخطيب: " و 

نما يروي عنه الرَّمليون؛ لنزوله  بها.. وليس ألهل العراق عنه رواية، وا 

 . (1)عندهم. وكان قد تولَّى القضاء بالرملة وسكنها إلى حين وفاته"

                                 
 (.5/523انظر: تاريخ اإلسالم ) ( (1
 (.2/322انظر: الجرح والتعديل ) ( (2
 (.3180، 3112انظر: التاريخ الكبير ) ( (3
 (.15282، 2228انظر: الثقات ) ( (5
 (.8/123انظر: تهذيب التهذيب ) ( (1
 انظر: المصدر السابق. ( (2
 (.3/318(. وانظر: أخبار القضاة لوكيع )15/120انظر: تاريخ بغداد ) ( (1
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 :رأي الباحث
( سبعة أحاديث، 1هذا الراوي م ق لٌّ من الرواية؛ إذ لم أقف له إال على ) 

وهذا مصداق قول اإلمام الطبراني: "وال ي حفظ للعالء بن هارون إال دون عشرة 

 .(1)أحاديث، مخارجها من الرملة.."
 وهو ثقة بال ريب، والعمدة في توثيقه قول أبي زرعة.  
 معروف البصري ( 13) 

ر يُّ ث ق ٌة". حديث رقم )قال      وٌف ب ص  م ع ر   (528الطبراني: "و 
 اسمه ونسبه:

. ويقال في اسمه: م ع رِّف(2)معروف األزدي 
(3). 

 شيوخه:

 .(5)لم أقف له سوى على شيخ واحد فقط، هو: أبو هريرة رضي اهلل عنه 
 تالميذه:

 .(1)لم أقف له سوى على تلميذ واحد، هو: محمد بن واسع البصري 
 

                                 
 (.582الصغير ) انظر: المعجم ( (1
(، 1815هكــذا ورد اســمه فــي كــل المصــادر التــي ذكرتــه. انظــر: التــاريخ الكبيــر ) ( (2

(، 828(، واإلكمــــال للحســــيني )1202(، وثقــــات ابــــن حبــــان )8/321والجـــرح والتعــــديل )
تحـــــاف المهـــــرة ) ن د الـــــــم ع ت ل ي )12281رقـــــم  11/202وا  طـــــراف الـــــــــــم س  رقـــــم  8/21(، وا 

10308.) 
 (.22/111نظر: تهذيب الكمال )ا ( (3
 انظر: ما تقدم من مصادر ترجمته. ( (5
 انظر: ما تقدم من مصادر ترجمته. ( (1
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 فاته:و 
 لم أظفر بذكر لتاريخ وفاته، ولم ي ذك ر عنه سوى أنه يروي عن أبي هريرة 

 ، ويروي عنه محمد بن واسع.رضي اهلل عنه
 أقوال النقاد:

ذكره ابن أبي حاتم بقوله: "معروف األزدي، روى عن أبي هريرة، روى عنه  

ان في . وذكره ابن حب(1)محمد بن واسع"، ولم يذكر فيه جرًحا وال تعديالً 

 .(2)"الثقات"
 رأي الباحث:     
لم أقف لهذا الراوي إال على حديث واحد، وهو الحديث الذي ساقه الطبراني  

( بإسناده ولفظه في 3222هنا. وقد أخرجه الطبراني في "المعجم األوسط" )
 "المعجم الصغير".

وجميع من أخرج هذا الحديث غير الطبراني بهذا اللفظ إنما أخرجوه من  

 .(3)يق نوح بن قيس، عن محمد بن واسع، عن معروف هذاطر 
والحديث بذكر غسل الجمعة منكر؛ فهو إنما يروى عن أبي هريرة رضي  

اهلل عنه بذكر صيام ثالثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، والوتر قبل 
سعيد األزدي  النوم، وهو معروف من رواية كل من: أبي عثمان النهدي، وأبي

، وكل من رواه عنهما )أبي عثمان، (5)الشنائي، عن أبي هريرة رضي اهلل عنه

                                 
 (.8/321انظر: الجرح والتعديل ) ( (1
 (.1202رقم ) ( (2
(، وتـاريخ أصـبهان 2530(، ومسـند البـزار )عقـب الحـديث 8112( انظر: مسـند أحمـد )(3
 إال ذكر الوتر.  (. ولم يقع في رواية أحمد1/122)
 (.15250، 13212( انظر: تحفة األشراف )(5
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والشنائي( لم يذكر فيه غسل الجمعة، وهذا منبئ عن نكارة رواية معروف هذا؛ 
 فمثله ال ي حتمل تفّرده، ال سيما وهو ال ي عرف بغير هذا الخبر المنكر.

 -ثيق ابن حبان له جاٍر منه، وتو (1)وفي هذا دليل على جهالة عينه 
 على قاعدته المشهورة من توثيقه للمجاهيل.  -رحمه اهلل

 -رحمه اهلل -وتوثيق مثل هذا الراوي المجهول ينبئ عن تساهل الطبراني 

 فما ي قال عن تساهل ابن حبان ي قال مثله عن الطبراني. (2)في باب التوثيق؛
ب د  اللَّه  ب ن  أ ب ي غ سَّان  ا( 15) ن ع ان يُّ ع   لصَّ

ك ان  ث ق ًة". حديث رقم )  ، و   (222قال الطبراني: "ت ف رَّد  ب ه  اب ن  أبي غ سَّان 
 اسمه ونسبه:

 ،(3)عبداهلل بن صالح بن أبي غّسان اليماني 

 .(5)الكوفي 

                                 
 (.2(، وانظر ما تقدم عند الترجمة رقم )102 -101( انظر: نزهة النظر )ص(1
( وال ي قال باعتماد توثيق الطبراني وابن حبان لهذا الراوي علـى ماسـبق عنـد الترجمـة رقـم (2
هـذا. وانظـر مـا تقـدم عنـد الترجمـة رقـم  (؛ فذاك لم ت ستنكر روايته؛ بخالف رواية معـروف2)
(2.) 
ــدي فــي إســناد  ( (3 ن  ــل الج  ــوع مــن "فضــائل مكــة" للمفضَّ هكــذا وقعــت نســبته فــي المطب

(، 231(، بينمــا وقعـــت تلـــك النســبة: "الثُّمـــالي" فــي "العلـــل المتناهيـــة" )102الروايــة رقـــم )
لـك الروايـة مـن طريـق ( البن الجـوزي، عنـدما سـاق إسـناد ت251و"مثير الغرام الساكن" )ص

ن دي، فيبدو أن هناك تصحيًفا في تلك النسبة. واألقرب أن التصحيف قد وقع فـي  ل الج  المفضَّ
ن ــدي؛ فقــد ذكــر محققــه فــي المقدمــة )ص ( تلــك النســبة البــن أبــي 22المطبــوع مــن كتــاب الج 

لكتــاب، غســان "الثُّمــالي" أثنــاء تعــداده رواة  الكتــاب عــن الجنــدي، وذكــر مكــان ورودهــا مــن ا
 إضافة إلى وقوعها كذلك في رواية ابن الجوزي. 

ن دي )13883انظر: ثقات ابن حبان ) ( (5 ل الج   (.102(، وفضائل مكة للمفضَّ
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 شيوخه:
 ( ثالثة عشر شيًخا، منهم:13وقفت له على ) 

 .(1)جرير بن عبدالحميد الضّبي -1

 .(2)يد العمِّيعبدالرحيم بن ز  -2

 .(3)عبدالرزاق بن همام الصنعاني -3

ن يس -5  .(5)محمد بن يزيد بن خ 

 .(1)وكيع بن الجراح الرؤاسي -1
 تالميذه:

 ( تسعة تالميذ، منهم:2وقفت له على ) 

ري، الصنعاني -1 عبيداهلل بن محمد الكش و 
(2). 

ن دي -2 ل بن محمد بن إبراهيم الج   .(1)المفضَّ

 .(8)ألزرقيمحمد بن عبداهلل، أبو الوليد ا -3
 

                                 
 (.50، 32انظر: فضائل مكة ألبي سعيد الجن دي ) ( (1
 (.18/31انظر: تهذيب الكمال ) ( (2
 (.51انظر: فضائل المدينة ألبي سعيد الجن دي ) ( (3
 (.21/12(، وتهذيب الكمال )2/152، 2/12انظر: أخبار مكة لألزرقي ) ( (5
 (.1/22انظر: حلية األولياء ) ( (1
 (.1021(، وجامع بيان العلم وفضله )5801انظر: المعجم األوسط ) ( (2
 (.51انظر: فضائل المدينة للجندي ) ( (1
 (.2/152، 2/12انظر: أخبار مكة ) ( (8
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 .(1)محمد بن هارون بن ز ب يان الصنعاني -5
 وفاته:

 لم أقف على ذكر لتاريخ وفاته.  
 أقوال النقاد:

ئ،   ط  قال ابن حبان: "عبداهلل بن أبي غّسان الكوفي، سكن صنعاء.. ي خ 
سمعت أحمد بن عمرو بن جابر بالرملة يقول: سمعت عبيد الكشوري يقول: 

 .(2)عندنا باليمن مثل أحمد بن حنبل بالعراق" كان عبداهلل بن أبي غّسان
وقال أبو بكر الرازي: "كان عبداهلل بن أبي غّسان نسيًجا وحده بصنعاء،  

 . (3)في العبادة، والفضل، وتعليم الخير"
 رأي الباحث:

( عشرين حديثًا، وما كان منها 20هذا الراوي وقفت  له على ما يزيد على ) 
  ة ليست من ق ب ل ه.من أحاديث منكرة؛ فالنكار 

قول اإلمام ابن حبان عنه: "ي خطئ" يدّل على أنه قد س ب ر  أحاديثه  إال أن
 فوجده كذلك.

ولكن، ما مقدار هذا الخطأ في حديثه؟ الذي يبدو من عبارة ابن حبان أن  
الخطأ ليس هو الغالب على حديثه، ومثله ال يصدق عليه وصف الثقة 

نما يكون في أقلّ  مراتب "الثقة" ما لم ي خالف. وعلى ذلك ي حمل  بإطالق، وا 
تساهل في التوثيق  -رحمه اهلل -توثيق  اإلمام الطبراني إياه؛ فيكون في عبارته

 بإطالق.

                                 
 (.5/205بير للعقيلي )انظر: الضعفاء الك ( (1
 (.13883انظر: ثقات ابن حبان ) ( (2
 (.351انظر: تاريخ مدينة صنعاء )ص ( (3
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يُّ  (11)  ع مَّاٌر ال ع ب س 
و اه    ، ك وف يُّ ث ق ٌة، ر  يُّ يث  ه و  ال ع ب س  د  و ى ه ذ ا ال ح  قال الطبراني: "ع مَّاٌر الَّذ ي ر 
ن ه  ا ش ع ب ة ". حديث رقم )ع  ر يُّ و   ( 128لثَّو 

 اسمه ونسبه:

ي(1)عمار بن عقبة، ويقال: ابن عتبة، العبسي  ، ويقال: الع ن س 
(2). 

 .(3)وقيل: عمار بن محمد العبسي، الكوفي 
 شيوخه:

 ( شيخين فقط، وهما:2لم أقف له سوى على ) 

 .(5)عبداهلل بن يسار الجهني، الكوفي -1

 . (1)يلى األنصاريعبدالرحمن بن أبي ل -2
 تالميذه:

 ( تلميذين، وهما:2ولم أقف له أيًضا سوى على ) 

 .(2)الحكم بن عبدالملك القرشي، نزيل الكوفة -1

 .(1)شعبة بن الحجاج بن الورد الواسطي، البصري -2

                                 
(، وتهـــذيب الكمـــال 2/320(، والجـــرح والتعـــديل )111انظـــر: مســـند ابـــن الجعـــد ) ( (1
(12/531( ،)12/321 .) 
 (.1825(، ومغاني األخيار )10082انظر: ثقات ابن حبان ) ( (2
 (.2/531(، وتهذيب التهذيب )1/111يب الكمال )انظر: تهذ ( (3
 (.12/321(، وتهذيب الكمال )111انظر: مسند ابن الجعد ) ( (5
 (.528(، والدعاء للطبراني )22135انظر: مسند أحمد ) ( (1
 (.528(، والدعاء للطبراني )22135انظر: مسند أحمد ) ( (2
 (.12/583(، وتهذيب الكمال )111انظر: مسند ابن الجعد ) ( (1
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أما قول الطبراني: "روى عنه الثوري"؛ فقد أنكره ابن الجعد بقوله: "لم  

 .(1)"عبسيمن عمار بن عقبة ال يسمع الثوري
 وفاته: 

 تاريخ وفاته.ل ذكرٍ  قف علىلم أ 
 أقوال النقاد:

 .(2)قال اإلمام أحمد: "عمار العبسي، رجل معروف، روى عنه شعبة" 

 . (3)وقال أبو حاتم: "هو صالح الحديث، وهو صدوق" 

 .(1). وذكره ابن حبان في "الثقات"(5)وقال ابن معين: "ثقة"
 رأي الباحث: 
 راوي إال على حديثين فقط.لم أقف لهذا ال 
 ولكنه كان معروف  الرواية، كما هو الظاهر من عبارات األئمة. 
 وقد وافق توثيق  الطبراني إياه توثيق  ابن معين. 
ويمكن التوفيق بين عبارتيهما بتوثيقه مطلًقا وبين عبارة أبي حاتم: "صالح  

حديثه عند الحديث، صدوق" أنه في أدنى مراتب الثقة، فيكون محتًجا ب
ن اختلفت درجته.   الجميع، وا 

رَّان يُّ  (12) ٍرو ال ح  م ن  ب ن  ع م  ب د  الرَّح   ع 
، و ه و  ث ق ٌة". حديث رقم )  م ن   (1135قال الطبراني: " ت ف رَّد  ب ه  ع ب د  الرَّح 

                                 
 (.112انظر: مسند ابن الجعد ) ( (1
 (.5111( انظر: العلل ومعرفة الرجال )(2
 (.2/320( انظر: الجرح والتعديل )(3
 ( انظر: المصدر السابق.(5
 (.10082( رقم )(1
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 اسمه ونسبه:

لي، أبو عثمان الحرّاني   .(1)عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالرحمن الب ج 
 شيوخه:

 ( أربعة عشر شيًخا، منهم:15فت له على )وق 

 .(2)جرير بن حازم البصري -1

د يج الكوفي -2  .(3)زهير بن معاوية بن ح 

 .(5)مالك بن أنس، إمام دار الهجرة -3

 .(1)محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي -5

اح بن عبداهلل الي ش ك ري -1  .(2)أبو عوانة، الوضَّ
 تالميذه:

 ( عشرة تالميذ، منهم:10وقفت له على ) 

 .(1)الحسين بن محمد السلمي، أبو عروبة الحرَّاني -1

عمر بن سعيد بن سنان الـــم نب ج ي -2
(1). 

                                 
(، ومجـرَّد 2/111(، والكنـى واألسـماء للـدوالبي )13028انظر: ثقـات ابـن حبـان ) ( (1

 (. 1/825(، وتاريخ اإلسالم )550أسماء الرواة عن مالك )
 (.2/352(، والكامل )212انظر: القدر للفريابي ) ( (2
 (.1/113(، والكامل )2552انظر: المعجم األوسط ) ( (3
 (.1132(، وفوائد تمام )550انظر: مجرَّد أسماء الرواة عن مالك ) ( (5
 (.11ب )(، والرحلة في طلب الحديث للخطي10053انظر: المعجم الكبير ) ( (1
 (.1/825انظر: تاريخ اإلسالم ) ( (2
 (.1/113(، والكامل )13280انظر: ثقات ابن حبان ) ( (1
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 .(2)محمد بن يحيى بن كثير الحرَّاني -3

 .(3)يعقوب بن سفيان الفسوي -5
 وفاته:

 .(5)قال الذهبي: "توفي سنة ست وثالثين ومائتين" 
 أقوال النقاد:

. وذكره ابن حبان (1): شيخ"قال ابن أبي حاتم: "سئل عنه أبو زرعة، فقال 

 .(2)في "الثقات"
 رأي الباحث: 
الظاهر من حال هذا الراوي ارتفاع اسم الجهالة عنه؛ فقد روى عنه جملة  

رَّح؛ ولذلك وثَّقه ابن حبان. وقد يطلق على مثله:  من التالميذ، كما أنه لم ي ج 

 . (1)"شيخ" كما هي عبارة أبي زرعة فيه

ضي أال ينزل حديثه عن "الحس ن"ومثل هذه العبارة تقت 
(8). 

                                                                             
 (.8/212(، وتوضيح المشتبه )1132انظر: فوائد تمام ) ( (1
 (.2101انظر: مسند أبي عوانة ) ( (2
 (.28/51(، وتاريخ دمشق )221 -1/225انظر: المعرفة والتاريخ ) ( (3
 (.1/825اريخ اإلسالم )انظر: ت ( (5
 (. 1/221انظر: الجرح والتعديل ) ( (1
 (.13028رقم ) ( (2
 (.18انظر: الموقظة )ص ( (1
(، وقارن بما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه: "الجرح 82 -81انظر المصد السابق ) ( (8

 (.2/31والتعديل" )
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وعبارة الطبراني بتوثيقه مطلًقا ال تستقيم مع مدلول عبارة أبي زرعة، بل  
 فيها موافقٌة البن حبان، وفي ذلك ما فيه من التساهل.

ويمكن حمل  عبارة الطبراني على أدنى درجة "الثقة"؛ لتوافق عبارة أبي  
 عند عدم النكارة والمخالفة.زرعة فيه، فيكون ممن ي حسَّن حديثه 

ر يُّ  (11) ، ال ب ص  و ة  الرَّب ع يُّ يد  ب ن  ع ر   س ع 
يد  ب ن    مٍَّد إ الَّ ه ش ي ٌم، ت ف رَّد  ب ه  س ع  يم  ب ن  م ح  و ه  ع ن  إ ب ر اه  قال الطبراني: "ل م  ي ر 

و ة ، و ه و  ث ق ٌة". حديث رقم )  (1151ع ر 
 اسمه ونسبه:

 .(1)بعي، البصريسعيد بن عروة الرَّ  
 شيوخه:

 ( ثالثة شيوخ، وهم:3وقفت له على ) 

 .(2)شعبة بن الحجاج بن الورد الواسطي، البصري -1

 .(3)علي بن عابس األسدي، الكوفي -2

 .(5)يم بن بشير الواسطيش  ه   -3
 تالميذه:

 ( تلميذين فقط، وهما:2وقفت له على ) 

يعقوب بن غيالن الع م اني -1
(1). 

                                 
 (.5/13(، والجرح والتعديل )1151انظر: المعجم الصغير ) ( (1
 (.5/13انظر: الجرح والتعديل ) ( (2
 (.1022انظر: المعجم األوسط ) ( (3
 (.1151انظر: المعجم الصغير ) ( (5
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 .(2)ثوبان -2
 وفاته:

أجد ذكرًا لتاريخ وفاته؛ فهو مقلٌّ من الرواية أصاًل، ولم يذكره إال ابن لم  
 أبي حاتم.

 أقوال النقاد:
قال ابن أبي حاتم: "سعيد بن عروة، بصري، روى عن شعبة. كان علي بن  

 . (3)المديني يعدُّه من ثقات أصحاب شعبة، سمعت أبي يقول ذلك"
 رأي الباحث:

ة جدًّا؛ بل نادر الرواية؛ إذ لم أقف له سوى على هذا الراوي مقلٌّ من الرواي 
حديثين عند الطبراني، أحدهما في "المعجم الصغير"، واآلخر في "المعجم 

 األوسط".
قد وثّقه، وهذا يعني معرفته إياه، بل  -رحمه اهلل -لكن اإلمام ابن المديني 

 قد عدَّه من المقدَّمين من تالميذ شعبة في هذا الباب.
ي كونه ثقة مع توثيق ابن المديني، وموافقة أبي حاتم إياه على فال ريب ف 
 ذلك. 
م ن  البصري ( 18)    ل  ب ن  أ ب ي ع ب د  الرَّح   ال ف ض 
ر يٌّ ث ق ٌة".   ، ب ص  م ن  ب د  الرَّح  ل  ب ن  ع  يٍد إ الَّ ال ف ض  و ه  ع ن  س ع  قال الطبراني: "ل م  ي ر 

 (1152حديث رقم )

                                                                             
(، وتــــــاريخ اإلســــــالم 2/320(، واإلكمــــــال )1151انظــــــر: المعجــــــم الصــــــغير ) ( (1
(2/1021.) 
 (. وقد بحثت كثيًرا لمعرفة ثوبان هذا؛ فلم أ فلح.1022انظر: المعجم األوسط ) ( (2
 (.5/13انظر: الجرح والتعديل ) ((3



 

 
7711 

 اسمه ونسبه:

 .(1)فضل أبو عبدالرحمن البصريال 
 شيوخه:

 لم أقف له سوى على شيخ واحد، هو: 

 (2)سعيد بن أبي صدقة، أبو ق رَّة البصري. 
 تالميذه:

 ولم أقف له سوى على تلميذ واحد، هو: 

 ان، الواسطي  .(1)خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن الطحَّ

                                 
 لعل هذا هو األقرب في تسميته، وذلك لما يلي: ( (1
(، 532* أن اســمه قــد وقــع كــذلك فــي إســناد حديثــه هــذا فــي معجمــي الطبرانــي: "الكبيــر" ) 

 (.1811و"األوسط" )
( عنــدما روى هــذا 12/522* أن اســمه قــد وقــع كــذلك عنــد الخطيــب فــي "تــاريخ بغــداد" ) 

قولـه: "لـم يـروه عـن سـعيد إال الفضـل  -الطبرانـي -طريق الطبراني، ثم نقل عنـه الحديث من
 أبو عبدالرحمن".

* رجــع الباحــث إلــى نســختين خطيتــين مــن نســخ "المعجــم الصــغير" فوجــد فــي إحــداهما أن  
االسم قد وقع كذلك في إسناد الحديث، بينما وقع كذلك في كال النسـختين مـن كـالم الطبرانـي 

 آخر الحديث.
( عنــدما ذكــر 10/100* أن اســمه قــد وقــع كــذلك عنــد اإلمــام المــزي فــي تهــذيب الكمــال ) 

 الفضل هذا فيمن روى عن سعيد بن صدقة. 
(: "الفضــــل بــــن أبــــي 1152بينمــــا وقــــع فــــي المطبــــوع مــــن "المعجــــم الصــــغير" )  

 عبدالرحمن". أما الحافظ ابن حجر فقد أسماه: "الفضل بن عبدالرحمن" كما فـي المطبـوع مـن
 (.5/58"تهذيب التهذيب" )

(، وتهـــذيب التهـــذيب 10/100(، وتهـــذيب الكمـــال )532انظـــر: المعجـــم الكبيـــر ) ( (2
(5/58.) 
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 وفاته:
 لم أجد لتاريخ وفاته ذكرًا. 

 أقوال النقاد:
م أظفر بقوٌل ألحد من النقاد في ذكر الفضل هذا، فضاًل عن تعديله أو ل 

 تجريحه.
 متفرًِّدا بتوثيقه. -رحمه اهلل -فيبقى اإلمام الطبراني 
سوى هذا الحديث الذي انفرد  -فيما وقفت عليه -وهذا الراوي ليس له 

هذا  البغداديُّ  بإخراجه الطبراني في معاجمه الثالثة. وعندما أورد الخطيب  

 -الخطيب -؛ فإنما أخرجه(2)أثناء ترجمته لوهب بن بقية الواسطي الحديث  
من طريق الطبراني، وهذا دليل على نكارته؛ بل قد نّص الطبراني على تفرُّد 
الفضل بروايته لذلك عن سعيد بن أبي صدقة، دون بقية تالميذه. ومثل هذا 

يل على ضعفه ونكارة روايته، وهذا الراوي ال ي حتمل تفرُّده؛ بل إن تفرُّده بهذا دل
 الراوي مجهول بهذا الوصف. 

وبهذا يظهر البعد السحيق بينه وبين درجـة التوثيـق؛ بـل حتـى عمـا دون ذلـك  
 .-رحمه اهلل -تساهل بيِّن من الطبرانيتوثيق مثله من مراتب التعديل، وفي 

                                                                             
(، وقـــارن بمـــا فـــي 12/522(، وتـــاريخ بغـــداد )1152انظـــر: المعجـــم الصـــغير ) ( (1

 (.31/111(، )8/101تهذيب الكمال )
 (.522/ 12( انظر: تاريخ بغداد )(2
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 الخاتمـــة
 خلص الباحث إلى النتائج التالية:

 براني، وعلّو منزلته في باب الجرح والتعديل.مكانة اإلمام الط -1
انتقاؤه أنظف األسانيد مما في "المعجم األوسط"؛ إليداعها في "المعجم  -2

 الصغير".
 عنايته بعبارات التعديل في "الصغير" أعلى بكثير منها في "األوسط". -3
 األقرب أن تأليفه للمعجم الصغير كان متأخرًا عن المعجم األوسط. -5
( 2يق رواة لم يسبقه غيره إلى توثيقهم؛ فقد استقّل بتوثيق )تفرُّد ه بتوث -1

 راويين، ولوال ذلك لما عرفنا حالهما.
بلغ عدد من تبّين للباحث صحة ما ذهب إليه الطبراني من توثيقهم  -2

( ثمانية عشر راوًيا، وهذه يعني صحة 18( عشرة رواة من مجموع )10)
 توثيقه ألكثر من نصف الرواة محّل الدراسة.

في مرتبة واحدة؛ فقد أطلق  -رحمه اهلل -يبدو أن الثقات كلهم عنده -1
( أربعة رواة هم في مرتبة "الصدوق" عند أئمة هذا 5التوثيق على )

 الشأن.
( ثالثة 3وافق الطبرانيُّ غير ه من أئمة الجرح والتعديل في توثيقه لعدد ) -8

 رواة فقط.
( 3؛ فقد وّثق )-رحمه اهلل -التساهل في باب التوثيق ظاهر في منهجه -2

 ثالثة رواٍة مجهولين، ورابًعا متروًكا. 
ي الطبراني وابن حبان في باب التوثيق؛ فقد اتفقا على  -10 تقارب منهج 

( 5( اثني عشر راوًيا دون أن يوافقهما غيرهما من األئمة، )12توثيق )
( مجهوالن، وآخر متروك، وخمسة 2أربعة منهم دون "الثقة"، وراويان )
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قط يبلغون مرتبة "الثقة"؛ فما ي قال عن تساهل ابن حبان ( رواة ف1)
 يمكن قوله عن الطبراني. 

 ويوصي الباحث بما يلي:
دراسة مناهج األئمة في باب الجرح والتعديل؛ ففيه معرفة لمناهجهم،  -1

 وخبرة ودربة للباحثين. 
 جمع أقوال الطبراني المنثورة في الرواة من خالل كتبه المسندة.  -2
األقوال، وموازنتها بأقوال األئمة اآلخرين؛ للوقوف على دراسة تلك  -3

 منهجه، وتأكيد ما خلص إليه الباحث هنا أو نفيه باألدّلة.
الكشف عـن جهـود أئمـة الجـرح والتعـديل، وكيـف حفـظ اهلل بـذلك سـنة نبيـه -5

 صلى اهلل عليه وسلم.
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 والمراجع المصادر فهرس
يد اهلل بن محمد بن محمد بن اإلبانة الكبرى؛ ألبي عبداهلل بن بطة، عب -1

هـ(، تحقيق: رضا نعسان معطي، دار الراية، ط: 381)ت ريب  ك  حمدان الع  
 هـ.1511، 2

أبو زرعة الرازي وجهوده في خدمة السنة؛ لسعدي بن مهدي الهاشمي،    -2
 ه.1502عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، ط: بدون، 

العشرة؛ ألبي العباس أحمد بن أبي  إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد -3
هـ(، تحقيق: دار المشكاة للبحث 850)ت بكر بن إسماعيل البوصيري

 هـ.1520، 1العلمي بإشراف ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، ط: 
ألبي الفضل، أحمد بن  إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة؛ -4

وعة من الباحثين، ه(، تحقيق: مجم812علي بن حجر العسقالني )ت
مجّمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومركز خدمة السنة والسيرة 

 ه.1511، 1النبوية بالمدينة المنورة، ط: 
أخبار القضاة؛ ألبي بكر، محمد بن خلف بن حيان الضبي، الملقَّب  -5

ه(، تحقيق: عبدالعزيز مصطفى المراغي، المكتبة 302"وكيع" )ت
ه. )تصوير: عالم الكتب، ومكتبة 1322 ،1التجارية الكبرى، ط: 

 المدائن(.
أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار؛ ألبي الوليد، محمد بن عبداهلل  -6

ه(، تحقيق: رشدي الصالح ملحس، دار الثقافة، ط: 210األزرقي )ت
 ه.1512، 8

اإلرشاد في معرفة علماء الحديث؛ ألبي يعلى، خليل بن عبداهلل بن أحمد  -7
(، تحقيق: د. محمد عمر إدريس، مكتبة الرشد، ط: ه552الخليلي )ت

 ه.1502، 1
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ لأللباني، محمد ناصر  -8
 هـ.1501، 2هـ(، المكتب اإلسالمي، ط: 1520الدين )ت

أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد  -9
 هـ.1511ر الفكر، ط: بدون، هـ(، دا230)تر الجزري، ابن األثي

؛ ألبي الفضل، محمد بن طاهر بن علي رقطنيأطراف الغرائب واألفراد للدا -11
 تحقيق: محمود محمد محمود هـ(،101)ت المقدسي، ابن القيسراني

 هـ.1512، 1يوسف، دار الكتب العلمية، ط:  نصار والسيد
أحمد بن  إطراف الم سند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي؛ ألبي الفضل، -11

 ه(، دار ابن كثير، ط: بدون.812علي بن حجر العسقالني )ت
اإلكمال في ذكر من له رواية في مسند اإلمام أحمد سوى من ذ كر في  -12

ه(، 121تهذيب الكمال؛ ألبي المحاسن، محمد بن علي الحسيني )ت
 -تحقيق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية

 كراتشي، ط: بدون.
اإلكمال في رفع االرتياب عنن المؤتلف والمختلف من األسماء والكنى  -13

ه(، دار 511واألنساب؛ ألبي نصر، علي بن هبة اهلل بن ماكوال )ت
 ه.1511، 1الكتب العلمية، ط: 

إكمال اإلكمال؛ ألبي بكر، محمد بنن عبدالغني، ابن نقطة الحنبلي  -14
معة أم القرى، ط: ه(، تحقيق: د. عبدالقيوم عبد رب النبي، جا222)ت
 ه. 1510، 1

ابن سمعون  ،األمالي؛ ألبي الحسين، محمد بن أحمد بن إسماعيل -15
هـ(، تحقيق: د. عامر حسن صبري، دار البشائر 381البغدادي )ت

 هـ.1523، 1اإلسالمية، ط: 
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األنساب؛ ألبي سعد، عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني  -16
خرين، مجلس آالمعلمي و  هـ(، تحقيق: عبدالرحمن بن يحيي122)ت

 ه.1382، 1 باد، ط:آدائرة المعارف العثمانية، حيدر 
أحمد بن عمرو بن عبدالخالق  البحر الزّخار )مسند البزّار(؛ ألبي بكر، -17

خرين، مكتبة آهـ(، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين اهلل و 222)ت البزار
 .م2002 -1288، 1 العلوم والحكم، ط:

ي عبداهلل، محمد بن جابر القيسي، الوادي آشي برنامج الوادي آشي؛ ألب -18
، 1ه(، تحقيق: محمد محفوظ، دار الغرب اإلسالمي، ط: 152)ت

 ه.1500
ه(، تحقيق: د. أحمد 233التاريخ؛ ألبي زكريا، يحيى بن معين )ت -19

حياء التراث اإلسالمي بجامعة  محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وا 
 ه.1322، 1الملك عبدالعزيز، ط: 

ي ريخ أصبهان؛ ألبي نعيم ، أحمد بن عبداهلل بن أحمد األصبهانتا -21
، 1روي حسن، دار الكتب العلمية ، ط: سهـ(، تحقيق: سيد ك530)ت

 هـ.1510
م(، الهيئة العامة 1212تاريخ األدب العربي؛ لكارل بروكلمان )ت  -21

 م.1223المصرية للكتاب، 
هلل، محمد بن أحمد تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم؛ ألبي عبدا -22

ه(، تحـقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب 158الذهبي )ت
 م.2003، 1اإلسالمي، ط: 

تاريخ بغداد؛ ألبي بكر، أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي  -23
، 1ه(، تحقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب، ط: 523)ت

 ه.1522
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جامعة اإلمام محمد بن تاريخ التراث العربي؛ للدكتور فؤاد سزكين،  -24
 ه.1511سعود اإلسالمية، 

تاريخ دمشق؛ ألبي القاسم، علي بن الحسن بن هبة اهلل ابن عساكر  -25
ه(تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة 111)ت

 ه.1511والنشر، ط: بدون، 
ه(، 212التاريخ الكبير؛ ألبي عبداهلل، محمد بن إسماعيل البخاري )ت -26

ارف العثمانية، حيد آباد، مراقبة: محمد عبدالمعيد خان، ط: دائرة المع
 بدون.

ه(، 520تاريخ مدينة صنعاء؛ ألحمد بن محمد بن عبداهلل الرازي )ت -27
 ه.1501، 3تحقيق: د. حسين عبداهلل العمري، دار الفكر، ط: 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم؛ ألبي سليمان، محمد بن أحمد بن زبر  -28
تحقيق: د. عبداهلل بن أحمد بن سليمان الحمد، ه(، 312الربعي، )ت

 ه.1510، 1دار العاصمة، ط: 
تالي تلخيص المتشابه؛ ألبي بكر، أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب  -29

ه(، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، أحمد 523البغدادي )ت
 ه.1511، 1الشقيرات، دار الصميعي، ط: 

ل، أحمد بن علي بن حجر تبصير المنتبه بتحرير المشتبه؛ ألبي الفض -31
ه(، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، 812العسقالني )ت

 ط: بدون.
تحريم آالت الطرب؛ ألبي عبدالرحمن، محمد ناصر الدين األلباني  -31

 ه.1522، 3ه(، مؤسسة الريان، دار الصديق، ط: 1520)ت
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تحفة األشراف؛ ألبي الحجاج، يوسف بن عبدالرحمن المزي  -32
، 2(، تحقيق: عبدالصمد شرف الدين، المكتب اإلسالمي، ط: ه152)ت

 ه.1503
ه(، دار 158تذكرة الحفاظ؛ ألبي عبداهلل، شمس الدين الذهبي )ت -33

ح عن النسخة المحفوظة بمكتبة الحرم وزارة معارف  -إحياء التراث، ص حِّ
 الحكومة العالية الهندية، ط: بدون.

ن الحسين الحسني، ترتيب األمالي الخميسية؛ للشجري، يحيى ب -34
ه(، تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل، دار الكتب 522الجرجاني )ت
 ه. 1522، 1العلمية، ط: 

تقريب التهذيب؛ ألبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقالني  -35
 ه. 1523، 2ه(، صغير أحمد شاغف، دار العاصمة، ط: 812)ت

البغدادي  تقييد العلم؛ ألبي بكر، أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب -36
 ه(، إحياء السنة النبوية، ط: بدون.523)ت

تهذيب التهذيب؛ ألبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقالني  -37
 ه.1322، 1الهند، ط:  -ه(، مطبعة دائرة المعارف النظامية812)ت

تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ ألبي الحجاج، يوسف المزي  -38
، 1سسة الرسالة، ط: ه(، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤ 152)ت

 ه.1522
توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة ةأنسابهم وألقابهم وكناهم؛ ألبي  -39

بكر، محمد بن عبداهلل بن محمد القيسي، الدمشقي، الشهير بابن ناصر 
ه(، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، 852الدين )ت

 م.1223، 1ط: 
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هـ(، دائرة 315ستي )تبن أحمد الب   الثقات؛ ألبي حاتم، محمد بن حبان -41
 هـ.1323، 1الهند، ط:  -ندكباد الآالمعارف العثمانية بحيدر 

جامع بيان العلم وفضله؛ ألبي عمر، يوسف بن عبداهلل بن عبدالبر  -41
الجوزي،  ابن ري، داريهـ(، تحقيق: أبي األشبال الزه523القرطبي )ت

 هـ.1515، 1ط: 
، ابن أبي الرحمن بن محمد بن إدريسالجرح والتعديل؛ ألبي محمد، عبد -42

هـ(، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 321)ت الرازيحاتم 
 هـ.1211 ،1 دار إحياء التراث العربي، ط: -الهند الدكنباد آ

جزء فيه ذكر ترجمة الطبراني؛ ألبي زكريا، يحيي بن عبد الوهاب بن  -43
عبدالمجيد  هـ(، تحقيق: حمدي111إسحاق بن منده العبدي )ت

 هـ.1505، 2الموصل، ط:  -السلفي، مكتبة العلوم والحكم
حلية األولياء وطبقات األصفياء؛ ألبي نعيم ، أحمد بن عبداهلل بن أحمد  -44

 هـ.1502هـ(، دار الكتب العلمية، ط: بدون، 530)ت األصبهاني
ه(، تحقيق: 320)ت الدعاء؛ ألبي القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني -45

 هـ.1513 ،1عطا، دار الكتب العلمية، ط:  لقادرمصطفى عبدا
دليل مؤلفات الحديث الشريف؛ لمحي الدين عطية وآخرين، دار ابن  -46

 ه.1518، 2حزم، ط:
ذكر من ي عتمد قوله في الجرح والتعديل؛ ألبي عبداهلل، محمد بن أحمد  -47

ه(، تحقيق: عبدالفتاح أبي غدة، مكتب المطبوعات 151الذهبي )ت
، 1)ضمن أربع رسائل في علوم الحديث(، ط:  اإلسالمية بحلب

 ه.1510
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الرحلة في طلب الحديث؛ ألبي بكر، أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب  -48
ه(، تحقيق: نور الدين عتر، دار الكتب العلمية، ط: 523البغدادي )ت

 ه.1321، 1
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة؛ للشريف محمد  -49

هـ(، بعناية: محمد المنتصر بن محمد 1351)ت بن جعفر الكتاني
 ـ.ه1515، 1 الزمزمي، دار البشائر اإلسالمية، ط:

زوائد رجال ابن حبان على الكتب الستة؛ ليحيى بن عبداهلل الشهري،  -51
 ه.1522، 1مكتبة الرشد، ط: 

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم؛ ألبي  -51
ه(، تحقيق: د. زياد محمد 251محمد بن حنبل )تعبداهلل، أحمد بن 

 ه.1515، 1منصور، مكتبة العلوم والحكم، ط: 
سؤاالت السلمي للدارقطني؛ ألبي عبدالرحمن، محمد بن الحسين  -52

ه(، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف 512النيسابوري، السلمي )ت
 ه.1521، 1د. سعد الحميد، د. خالد الجريسي، ط: 

في األمة؛ ألبي عبدالرحمن،  السيء ث الضعيفة وأثرهاسلسلة األحادي -53
، 2، مكتبة المعارف، ط: ه(1520)ت  محمد ناصر الدين األلباني

 هـ.1520
هـ(، 518)ت لبيهقياالسنن الكبرى؛ ألبي بكر، أحمد بن الحسين  -54

 هـ.1525، 3تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ط: 
ه(، 518حمد بن الحسين البيهقي )تالسنن الكبرى؛ ألبي بكر، أ -55

ه. 1532، 1تحقيق: د. عبداهلل بن عبدالمحسن التركي، دار هجر، ط:
 )اإلحالة على هذه الطبعة بالتنصيص عليها(.
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هـ(، تحقيق: 381)ت نيالسنن؛ ألبي الحسن، علي بن عمر الدارقط -56
 هـ.1525، 1شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: 

عبداهلل، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  سير أعالم النبالء؛ ألبي -57
، 3هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: 158)ت

 هـ.1501
شرح علل الترمذي؛ لزين الدين، عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي  -58

، 1ه(، تحقيق: د. عبدالرحيم همام سعيد، مكتبة المنار، ط: 121)ت
 ه.1501

أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي  شرح مشكل اآلثار؛ ألبي جعفر، -59
، 1ه(، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: 321)ت

 ه.1511
صحيح ابن حبان )اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان(؛ ألبي حاتم،  -61

، 1هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ط: 315)تب ستي محمد بن حبان ال
 هـ.1508

يث رسول اهلل صلى اهلل )الجامع الصحيح المسند من حد صحيح البخاري -61
 بن إسماعيل البخارياعليه وسلم وسننه وأيامه(؛ ألبي عبداهلل، محمد 

 هـ.1511، 1هـ(، دار السالم للنشر والتوزيع، ط: 212)ت
صحيح مسلم )المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن  -62

هـ(، تحقيق: 221)ت العدل(؛ ألبي الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري
 ه.1512، 1مد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، ط: مح

)ت  ؛ ألبي جعفر، محمد بن عمرو بن موسى العقيليالكبير الضعفاء -63
هـ(، تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، ط: 322
 هـ.1505، 1
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أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية؛ لسعدي بن مهدي  -64
 بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، عمادة البحث العلميالهاشمي، 

 هـ. 1502
ه(، 530الطب النبوي؛ ألبي نعيم، أحمد بن عبداهلل األصبهاني )ت -65

، 1تحقيق: د. مصطفى خضر دونمز التركي، دار ابن حزم، ط: 
 ه.1521

العلل المتناهية؛ ألبي الفرج، عبدالرحمن بن علي بن الجوزي  -66
فيصل  -إدارة العلوم األثرية ه(، تحقيق: إرشاد الحق األثري،121)ت

 ه.1501، 2آباد، ط: 
العلل ومعرفة الرجال؛ ألبي عبداهلل، أحمد بن محمد بن حنبل  -67

ه(، تحقيق: د. وصي اهلل بن محمد عباس، دار الخاني، ط: 251)ت
 ه.  1522، 2

علم الرجال، نشأته وتطوره من القرن األول إلى نهاية القرن التاسع؛  -68
ه(، دار الهجرة للنشر 1521ن مطر الزهراني )تألبي ياسر، د. محمد ب

 ه.                                 1511، 1والتوزيع، ط: 
علوم الحديث؛ ألبي عمرو، عثمان بن عبدالرحمن بن الصالح )ت  -69

دار الفكر  -، دار الفكرتــــــرهـ(، تحقيق: د. نور الدين ع253
 هـ.1502المعاصر، ط: بدون، 

ري عمل اليوم والليل -71 ة؛ البن السني، أحمد بن محمد بن إسحاق الدِّين و 
ه(، تحقيق: كوثر البرني، دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن، 325)ت

 ط: بدون.
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العيال؛ ألبي بكر، عبداهلل بن محمد بن عبيد القرشي، ابن أبي الدنيا  -71
، 1ه(، تحقيق: د. نجم عبدالرحمن خلف، دار ابن القيم، ط: 281)ت

 ه. 1510
النهاية في طبقات القراء؛ ألبي الخير، محمد بن محمد بن يوسف غاية  -72

ه(، مكتبة ابن تيمية )عني بنشره ألول مرة عام 833الجزري )ت
 ه: ج. برجستراسر(. 1311

ه(، تحقيق: 315الغيالنيات؛ ألبي بكر، محمد بن عبداهلل البزاز، )ت -73
 ه.1511، 1حلمي كامل أسعد، ، دار ابن الجوزي، ط: 

في الكنى واأللقاب؛ ألبي عبداهلل، محمد بن إسحاق بن يحيى فتح الباب  -74
ه(، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، مكتبة 321بن منده العبدي )ت

 ه.1511، 1الكوثر، ط: 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي؛ لشمس الدين، محمد بن  -75

ه(، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة 202عبدالرحمن السخاوي )ت
 ه. 1525، 1السنة، ط: 

ن دي )ت -76 ه(، 308فضائل المدينة؛ ألبي سعيد، المفّضل بن محمد الج 
 ه.1501، 1تحقيق: محمد مطيع الحافظ، غزوة بدير، دار الفكر، ط: 

ن دي )ت -77 ه(، 308فضائل مكة؛ ألبي سعيد، المفّضل بن محمد الج 
 ه.1551، 1تحقيق: أبي عبيدة جودة محمد، ط: 

ه(، 515محمد بن عبداهلل الرازي )ت الفوائد؛ ألبي القاسم، تمام بن -78
 ه.1512، 1تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، مكتبة الرشد، ط: 

ه(، 301القدر؛ ألبي بكر، جعفر بن محمد بن المستفاض الفريابي )ت -79
 ه.1518، 1تحقيق: عبداهلل بن حمد المنصور، أضواء السلف، ط: 
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الجرجاني )ت الكامل في ضعفاء الرجال؛ ألبي أحمد، عبداهلل بن عدي  -81
ه(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب 321

 ه.1518، 1العلمية، ط: 
كتاب الضعفاء والمتروكين؛ ألبي الفرج، عبدالرحمن بن علي بن  -81

ه(، تحقيق: عبداهلل القاضي، دار الكتب العلمية، ط: 121الجوزي )ت
 ه.1502، 1

ه(، 315بن حبان )ت كتاب المجروحين من المحدثين؛ ألبي حاتم، ا -82
 ه.1520، 1تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، دار الصميعي، ط: 

الكنى واألسماء؛ ألبي بشر، محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي  -83
، 1ه(، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، دار ابن حزم، ط: 310)ت

 ه.1521
الكنى واألسماء؛ ألبي الحجاج، مسلم بن الحجاج النيسابوري  -84

تحقيق: عبدالرحيم محمد أحمد القشقري، عمادة البحث ه(، 221)ت
 ه.1505، 1العلمي بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، ط: 

لسان الميزان؛ ألبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقالني  -85
 ه.1508، 1ه(، دار الفكر، ط: 812)ت

المؤتلف والمختلف؛ ألبي الحسن، علي بن عمر الدارقطني  -86
يق: موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر، دار الغرب ه(، تحق381)ت

 ه.1502، 1اإلسالمي، ط: 
ــفترق؛ ألبي بكر، أحمد بن عـلي بن ثــابت، الخطيب  -87 المتــَــّـف ق والـــم 

ه(، تحقيق: د. محمد صادق الحامدي، دار 523البغـدادي )ت 
 ه.1511، 1القادري، ط: 
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ه(، 202سخاوي )تالمتكلمون في الرجال؛ لمحمد بن عبدالرحمن ال -88
تحقيق: عبدالفتاح أبي غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب )ضمن 

 ه.1510، 5أربع رسائل في علوم الحديث(، ط:
مجرَّد أسماء الرواة عن مالك؛ ألبي الحسين، يحيى بن عبداهلل بن علي  -89

ه(، تحقيق: سالم بن أحمد 222القرشي، المعروف بالرشيد العطار )ت
 ه.1518، 1لغرباء األثرية، ط: السلفي، مكتبة ا

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ ألبي بكر، نور الدين الهيثمي )ت  -91
 ه.1508ه(، دار الفكر، ط: بدون، 801

مثير الغرام الساكن إلى أشرف األماكن؛ ألبي الفرج، عبدالرحمن بن  -91
ه(، تحقيق: د. مصطفى محمد حسين 121علي بن الجوزي )ت

 ه.1511، 1الذهبي، دار الحديث، ط: 
ه(، 230المسند؛ ألبي الحسن، علي بن الجعد بن عبيد الجوهري )ت  -92

 ه.1510، 1مراجعة وتعليق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، ط: 
ه(، تحقيق: 251المسند؛ ألبي عبداهلل، أحمد بن محمد بن حنبل )ت  -93

 ه.1522، 2شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط: 
ه(، 312عقوب بن إسحاق النيسابوري )ت المسند؛ ألبي عوانة، ي -94

 ه.1512، 1تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة، ط: 
ه(، 320مسند الشاميين؛ ألبي القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني )ت -95

، 1تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، ط: 
 ه.1511

جعفر القضاعي مسند الشهاب؛ ألبي عبداهلل، محمد بن سالمة بن  -96
ه(، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، 515)ت
 ه.1501، 2ط: 
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مشاهير علماء األمصار؛ ألبي حاتم، محمد بن حبان البستي  -97
، 1ه(، تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، دار الوفاء، ط: 315)ت

 ه.1511
ي المصّنف في األحاديث واآلثار؛ ألبي بكر، عبداهلل بن محمد بن أب -98

ه(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة 231شيبة العبسي )ت 
 ه.1502، 1الرشد، ط: 

المعجم؛ ألبي بكر، محمد بن إبراهيم بن علي األصبهاني، المشهور  -99
ه(، تحقيق: عادل بن سعد، مكتبة الرشد، ط: 381بابن المقر  )ت 

 ه.1518، 1
ه(، 320 المعجم األوسط؛ ألبي القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني )ت -111

تحقيق: طارق بن عوض اهلل ابن محمد، وعبدالمحسن الحسيني، دار 
 الحرمين، ط: بدون.

ه(، 222معجم البلدان؛ ألبي عبداهلل، ياقوت بن عبداهلل الحموي )ت -111
 م.1221، 2دار صادر، ط: 

ه(، 320المعجم الصغير؛ ألبي القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني )ت  -112
، 1مكتب اإلسالمي، دار عمار، ط: تحقيق: محمد شكور الحاج، ال

 ه.1501
ه(، 320المعجم الكبير؛ ألبي القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني )ت  -113

، التاريخ: 2تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، ط: 
 بدون.

ه(، 812المعجم المفهرس؛ ألبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر )ت -114
 ه.1518، 1ة الرسالة، ط: تحقيق: محمد شكور المياديني، مؤسس
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ه(، 211المعرفة والتاريخ؛ ألبي يوسف، يعقوب بن سفيان البسوي )ت -115
، 1تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، ط: 

 ه.1510
مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار؛ ألبي محمد، محمود  -116

سن محمد إسماعيل، ه(، تحقيق: محمد ح811بن أحمد العيني )ت 
 ه.1521، 1دار الكتب العلمية، ط: 

المغني في الضعفاء؛ ألبي عبداهلل، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  -117
، 1ه(، تحقيق: حازم القاضي، دار الكتب العلمية، ط: 158)ت

 ه.1518
ه(، 320مكارم األخالق؛ ألبي القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني )ت -118

، 1دين، دار الكتب العلمية، ط: كتب هوامشه: أحمد شمس ال
 ه.1502

ه(، اعتنى به: 158الموقظة؛ ألبي عبداهلل، محمد بن أحمد الذهبي )ت -119
، 2عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب، ط: 

 ه.1512
ميزان االعتدال في نقد الرجال؛ ألبي عبداهلل، محمد بن أحمد الذهبي  -111

، 1وي، دار المعرفة، ط: ه(، تحقيق: علي محمد البجا158)ت
 ه.1382

نـاسخ الحـديث ومنسوخه؛ ألبي حفص، عمر بن أحمد بن عثمان، ابن  -111
ه(، تحقيق: سمير أمين الزهيري، مكتبة 381شـاهين البغــدادي )ت 

 ه.1508، 1المنار، ط: 



 

 
7710 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر؛ ألبي  -112
ه(، تحقيق: نور 812سقالني )تالفضل، أحمد بن علي بنن حجر الع

 ه.1521، 3الدين عتر، مطبعة الصباح، ط: 
وصايا العلماء عند حضور الموت؛ ألبي سليمان، محمد بن عبداهلل ابن  -113

ه(، تحقيق: صالح الخيمي، وعبدالقادر األرنؤوط، 312زبر الربعي )ت
 ه.1502، 1دار ابن كثير، ط: 

 


