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هذا البحث یتناول ذكر أسماء الرواة الذین تفوقوا على آبائهم في القرن الثاني 
الهجري، قمنا بجمعها من كتب التاریخ والتراجم، وذكرت ترجمة موجزة لكل منهم مع 

 والتالمیذ ، ثم ذكر خالصة أقوال النقاد فیهم وفي آبائهم، ثم اإلشارة ذكر بعض الشیوخ
ّإلى أقوال العلماء في بیان تفوق االبن على أبیه وتأییدها أو مناقشتها وردها في حال 

  .التوصل إلى ترجیح األب على االبن وذلك بعد ذكر األدلة على ذلك

  

Abstract  
  

This research presents some Hadeeth's tellers who excel their fathers in the second 

Hijri century. The data is collected from books of history and biographies. The authors 

mention a summary of life of each of those tellers in addition to their teachers and 

students. This research includes criticisms about them and about their fathers with 

referring to the opinions of different Scholars about this issue. Those opinions have been 

discussed. Some opinions have been approved while some other been defied. 

However, some evidences show that opinions of some fathers are preferred. 
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الحمد هللا وكفى والصالم والسالم على نبیه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق 
  .والوفا، وبعد

ًبأن هیأ أئمة نقادا أفنوا أعمارهم في ) صلى اهللا علیه وسلم(فإن اهللا تعالى حفظ سنة رسوله  ّ
ًجمعه وتمحیصه، ووضعوا العلوم التي خدمت السنة روایة ودرایة ً.  

الذي یمثل أدق منهج علمي عرف في التأریخ ) علم الجرح والتعدیل(ومن هذه العلوم 
ًاإلنساني قدیما وحدیثا، وبقواعد هذا العلم درست السنة بدقة متناهیة مع أمانة ونزاهة علمیة كبیرة،  ً

ًفكان برهانا ناطقا على ا   .لعنایة التي أوالها المحدثون للسنةً
  .وكان من مباحث هذا العلم بیان منزلة الرواة ومراتبهم وذلك بالمقارنة فیما بینهم

ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث إللقاء الضوء على مكانة ومنزلة بعض الرواة بالمقارنة 
  .   في القرن الثاني الهجري مع آبائهم، وخصصنا هذه الدراسة بالرواة اللذین تفوقوا على آبائهم

وقمنا بجمع الرواة وذكر ترجمة موجزة لكل منهم مع بیان بعض الشیوخ والتالمیذ لهم، ثم 
ذكر خالصة أقوال النقاد فیهم وفي آبائهم، ثم اإلشارة إلى أقوال العلماء في بیان تفوق االبن على 

ح األب على االبن وذلك بعد ذكر األدلة ّأبیه وتأییدها أو مناقشتها وردها في حال التوصل إلى ترجی
  .على ذلك
جدر اإلشارة إلى أن التصریح بتفوق بعض الرواة على آبائهم ال یدل على التعدیل والتوثیق تو

ًمطلقا، بل یدل على تحدید منزلة ودرجة بعض الرواة بالمقارنة مع آبائهم، فكما تكون المقارنة أحیانا  ً
  . أخرى بین الضعیف واألضعفًبین الثقة واألوثق تكون أحیانا

  -:وعلیه فقد قسمنا البحث على ثالثة مباحث
  .المتفوقون على آبائهم من األئمة والحفاظ والمشهورین: المبحث األول
  .المتفوقون على آبائهم الثقات: المبحث الثاني
  .المتفوقون على آبائهم الضعفاء: المبحث الثالث

  .ي توصلنا إلیهاثم ختمنا البحث بذكر أهم النتائج الت
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یدرس هذا المبحث الرواة والمحدثین والحفاظ المشهورین الذین تفوقوا على آبائهم 
وتقدموا علیهم في العلم والمكانة، أو تفوقوا علیهم في العبادة والزهد، وذلك بذكر أقوال 

ّصرحوا بتفوق هؤالء على آبائهم، وتأییدها بعد تحلیلها أو ردها بعد العلماء اللذین 
   -:مناقشتها، ومن هؤالء ما یأتي


أبو عبد : هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق، أبو محمد، ویقال: اإلبن

) هـ١٠١( ومائة - أو اثنتین-سنة إحدى: لمدني الضریر، توفيالرحمن، القرشي التیمي ا
  .في والیة یزید بن عبد الملك

عمته عائشة، وابن عمر، وعبد الرحمن ومحمدا ابني یزید بن جاریة، وعبد : سمع
  .)١(الزهري، ونافع ، وابن أبي ملیكة، ویحیى بن سعید: روى عنه .اهللا بن حباب

  :هـــــۀ حالـــالصـخ

أعلم ًما رأیت أحدا : نقل البخاري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبیه قال
من : وقال إبن حبان .)٢(ً وما كان الرجل یعد رجال حتى یعرف السنةبالسنة من القاسم

ًسادات التابعین ومن أفضل أهل زمانه علما وأدبا وعقال وفقها وكان صموتا ال یتكلم ً ً ً ً)٣(.  

                                                 
 ).٦١٦/ ٢: (الكالباذي): الهدایة واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد(رجال صحیح البخاري المسمى بــ) ١(

 ).٧/١٥٧: (للبخاري: التاریخ الكبیر) ٢(

 ).٥/٣٠٢: (البن حبان: الثقات) ٣(
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  .)١(كان من خیار التابعین وفقهائهم مدني تابعي ثقة: وقال العجلي
وهو محمد بن عبد اهللا بن عثمان، : ن أبى بكر الصدیقهو محمد ب: األب

، ومات سنة )أي أواخر سنة تسعة للهجرة (وعثمان أبو قحافة، ولدا عام حجة اإلسالم
   .ست وثالثین

  . )٢(ابنه القاسم: ، وروى عنه-ً مرسال–روى عن أبیه 

  :خالصۀ حاله

ولكن روایته عنه مرسل كما ذكر ) رضي اهللا عنه(هو من أبناء أبي بكر الصدیق
  . )٤(وذكره العجلي وابن حبان في الثقات. )٣(ذلك إبن أبي حاتم

  :تفوق االبن على أبیه

ِالقاسم بن محمد بن َأبي بكر الصدیق(قال الذهبي في ترجمة  ِّ ِّ ٍ ِْ َ َِ ْ ِْ َِّ ُ ُ َ في خالفة  ولد): ْ
  .)٥(ًوكان خیرا من أبیه بكثیرعثمان، 


عبد اهللا بن سعید بن جبیر األسدي الوالبي موالهم الكوفي، أخو عبد : هو: اإلبن

  .الملك بن سعید بن جبیر وكان األكبر

                                                 
 ).٢/٢١١: (للعجلي: الثقات) ١(

: للذهبي: ة في الكتب الستة، والكاشف في معرفة من له روای)٣٠١/ ٧: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ٢(
)٢/١٦٠.( 

 ).٣٠١/ ٧: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ٣(

   ).٣/٣٦٨: (البن حبان: توالثقا). ١/٤٠١: (للعجلي: الثقات) ٤(

 ).٣/١٣٨: (للذهبي: ریخ اإلسالمات) ٥(
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أبو إسحاق السبیعي، وأیوب السختیاني، ومحمد بن : وروى عنه .أبیه:  روى عن
  .)١(أبي القاسم الطویل

  :خالصۀ حاله

وقال  .)٢(لیس به بأس: اتفق العلماء على توثیقه، فقد قال أحمد بن حنبل
  .)٣(ثقة: النسائي

وقال  .)٤(من متقنى أهل مكة على قلة روایته: وذكره إبن حبان في الثقات، وقال
  .)٥(ًكان ثقة خیارا: الذهبي

موالهم أبو محمد، : اإلمام سعید بن جبیر بن هشام األسدى الوالبىهو : األب
  .)٦()هـ٩٥(أبو عبد اهللا الكوفى، قتل سنة خمس وتسعین : ویقال

ابن عباس، وابن الزبیر، وابن عمر، وابن معقل، وعدي بن حاتم، : روى عن
، )رضي اهللا عنهم أجمعین( وأبي مسعود األنصاري، وأبي سعید الخدري، وأبي هریرة 

  .)٧(وغیرهم
أبناه عبد الملك وعبد اهللا، ویعلى بن حكیم، ویعلى بن مسلم، وأبو : وروى عنه

  .)٨(إسحاق السبیعي، وأبو الزبیر المكي، وغیرهم
                                                 

البن : ، وتهذیب التهذیب)١٥/٢٦: (للمزي: ، وتهذیب الكمال)٥/٧٠: ( أبي حاتمالبن: الجرح والتعدیل) ١(
 ).٥/٢٣٦: (حجر

 ).١/٨٦: (ابن عبد الهادي: بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم) ٢(

   ).١٥/٢٦: (للمزي: تهذیب الكمال: ینظر) ٣(

 ).٧/٤: (ًله أیضا: والثقات). ١٤٥: ص: (البن حبان: مشاهیر علماء األمصار) ٤(

   ).١/٥٥٨: (للذهبي: الكاشف) ٥(

 ).١/٣٩٨: (للعیني: ومغانى األخیار). ٣/٤٦١: (للبخاري: ریخ الكبیراالت) ٦(

   ).١٤/٦٩: (البن حجر: تهذیب التهذیب) ٧(

   .المصدر نفسه) ٨(
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  :خالصۀ حاله

: قال یحیى بن سعید: ّ أنه قال-  یعني بن المدیني-نقل إبن حجر عن علي 
ًمرسالت سعید بن جبیر أحب إلي من مرسالت عطاء ومجاهد، وكان سفیان یقدم سعیدا  ّ

  .)١( في العلم، وكان أعلم من مجاهد وطاووس-  أي النخعي-على إبراهیم
  .)٢(وذكره العجلي وابن حبان في الثقات

رضي (أحد األئمة األعالم، ونقل عن الصحابي الجلیل ابن عباس : وقال الذهبي
َوقد َأتاه َأهل الكوفة یسَألونه، فقال) اهللا عنهما َُ َ َ َُ ََ ُ ْ ِ ُ ْ ْ ُ َ ْ ََألیس فیكم س: َ َْ ُ ِ ٍعید بن جبیر؟َْ ْ َْ ُ ُ ُ ونقل عن . ِ

ُّإبراهیم النخعي قوله ِ َِ َّ ُ َ ُما خلف سعید بن جبیر بعده مثله: ِْ َ َ َُْ ِ ِ َُّ َ ُ َْ ٍ ْ ُْ َ َ َ
)٣(.  

ِلذا فهو غني عن التعریف وهو من كبار التابعین، یقال له جهبذ العلماء َ َ ُُ ْ ِ ْ ِ  وقد .ٌّ
  .ئل وكتبصنف فیه رسائل ومسا

  :تفوق االبن  على أبیه

ًكنت جالسا عند سعید بن جبیر : نقل المزي عن كثیر بن تمیم الداري قال -
إني ألعلم خیر حاالته، قیل وما هو؟ :  فقال- وكان به من الفقه-فطلع ابنه عبد اهللا

  .)٤(أن یموت فاحتسبه: قال
ونقل الذهبي  .ن جبیر على فضل إبنه وصالحه وتقواهفهذه شهادة من سعید ب

ِفي العبادة: ، یعنيكانوا یعدونه أفضل من أبیه: ّوغیره عن أیوب السختیاني أنه قال ِ َِ َ ْ)٥(.  

                                                 
 ).١٤/٧٢: (البن حجر: تهذیب التهذیب) ١(

 ).٤/٢٧٥: (البن حبان: والثقات). ١/١٨١: (للعجلي: الثقات) ٢(

   ).٢/١١٠٠: (للذهبي: ریخ اإلسالمات) ٣(

 ).١٥/٢٦: (للمزي: تهذیب الكمال) ٤(

: البن حجر: ، و تهذیب التهذیب)٣/٧٩: (للذهبي: ، وتأریخ اإلسالم)١٥/٢٦: (للمزي: تهذیب الكمال) ٥(
)٥/٢٣٦.( 

issn : 2071- 6028



   
 

 

 
١٠٦



 والتقدیم نسبي كما هو ظاهر، أي أن البعض فضلوا ابنه إن هذا الفضل: تعلیق
ًعلیه من جانب العبادة كما فسره الذهبي، وذلك ال یدل أبدا على تقدیمه علیه في العلم 
والمكانة والحدیث لما وصف من قبل جمیع العلماء بأبلغ أوصاف التعدیل والتوثیق 

  .والعلم، واهللا أعلم


 هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا الكوفي، توفي :ناالب

  ).هـ١٦١(بالبصرة سنة إحدى وستین ومئة 
ٕأبیه، وأبي إسحاق الشیباني، وعبد الملك بن عمیر، واسماعیل بن أبي : روى عن

  .خالد، وسلمة بن كهیل، وغیرهم
لرحمن، جعفر بن برقان، وخصیف بن عبد ا: روى عنه خلق ال یحصون منهم

وابن إسحاق، وغیرهم من شیوخه، وأبان بن تغلب، وزائدة، واألوزاعي، ومالك، وزهیر بن 
  .)١(معاویة، ومسعر، وغیرهم من أقرانه

خالصۀ حاله
)٢(

:  

سفیان : قال شعبة وابن عیینة وأبو عاصم وابن معین وغیر واحد من العلماء
  . أمیر المؤمنین في الحدیث
  . شیخ ما كتبت عن أفضل من سفیانكتبت عن ألف ومائة: وقال ابن المبارك
  . كان وهب یقدم سفیان في الحفظ على مالك: وقال ابن مهدي

                                                 
 ).٤/١١١: (البن حجر: وتهذیب التهذیب). ١١/١٥٤: (للمزي: تهذیب الكمال) ١(

: والكاشف). ١١/١٥٤: (للمزي: هذیب الكمالوت). ٤/٢٢٢: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل: نظری) ٢(
   ).١/١٦: (للسیوطي: وطبقات الحفاظ). ٤/١١١: (البن حجر: وتهذیب التهذیب). ١/٤٤٤: (للذهبي
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ٕلیس أحب إلي من شعبة، وال یعد له أحد عندي، واذا خالفه : وقال یحیى القطان ّ ّ ّ
  . سفیان أخذت بقول سفیان

ًرأیت یحیى بن معین ال یقدم على سفیان في زمانه أحدا في : وقال عباس الدوري
لیس یختلف في سفیان : وقال اآلجري عن أبي داود. لفقه والحدیث والزهد وكل شيءا

  .وشعبة في شيء إال یظفر سفیان
 هو سعید بن مسروق الثوري الكوفي، مات سنة ست وعشرین ومائة :األب

  ).هـ١٢٦(
إبراهیم التیمي، وخیثمة بن عبد الرحمن، وسعید بن عمرو بن أشوع، : روى عن
  . وأبي وائل والشعبي، وغیرهموسلمة بن كهیل،
سفیان وعمر والمبارك، وشعبة بن : األعمش وهو من أقرانه، وأوالده: وروى عنه

  .)١(الحجاج، وأبو األحوص، وزائدة، وربعي بن علیة، وأبو عوانة، وجماعة

  :خالصۀ حاله

ًثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، : ین وأبو حاتم والعجلي والنسائيقال ابن مع
  .)٢(ثقة: وقال الذهبي

  :تفوق االبن على أبیه

واتفاقهم على ) سفیان الثوري(إن المطلع على أقوال العلماء وثنائهم العظیم على 
أمیر المؤمنین في (ٕإمامته واقترانه بكبار العلماء أمثال اإلمام شعبة، ومنحهم له لقب 

                                                 
 ).٤/٨٢: (البن حجر: وتهذیب التهذیب). ١١/٦٠: (للمزي: تهذیب الكمال) ١(

: البن حبان: والثقات). ١/١٨٨: (للعجلي: والثقات). ٤/٦٦: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ٢(
 البن: وتهذیب التهذیب). ١/٤٤٤: (للذهبي: والكاشف). ١١/٦٠: (للمزي: وتهذیب الكمال). ٦/٣٧١(

 ).٤/٨٢: (حجر
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كل ذلك یدل ، )الحافظ والحاكم والحجة(وهو أعلى لقب للمحدث یأتي بعد ) الحدیث
ًالذي وثقه العلماء أیضا، لكنه لم ) سعید بن مسروق(داللة قطعیة على تفوقه على أبیه 

  .نهما كما هو ظاهر، بل شتان بی)سفیان(یصل منزلة ومرتبة وشهرة ابنه 


 بن عیاض التمیمي المكي الزاهد ابن الزاهد، توفي هو علي بن الفضیل: اإلبن

  ).هـ١٨٠(في حدود الثمانین ومائة 
  .عباد بن منصور، وعبد العزیز بن أبي رواد: روى عن

أبوه ألنه مات قبله، وابن عیینة، وأبو بكر بن عیاش، وأبو سلیمان : حدث عنه
  .)١(الداراني، وأحمد بن یونس الیربوعي

  :خالصۀ حاله

  .)٢(ثقة، مأمون: صدوق، قد قال فیه النسائي: قال الذهبي
هو الفضیل بن عیاض التمیمي،  أحد بني یربوع، ویكنى بأبي علي، ولد : األب

ثم تعبد وانتقل إلى مكة فنزلها إلى أن مات بها في أول بخراسان وقدم الكوفة وهو كبیر، 
  .في خالفة هارون) هـ١٨٧(سنة سبع وثمانین ومائة 

  .منصور بن المعتمر، وحصین، وغیره: روى عن
 .)٣(یحیى القطان، وابن مهدي، ولوین، وخلق: وروى عنه

                                                 
 ).٢١/٢٥٦: (للصفدي: والوافي بالوفیات). ٤/٦٩٤: (يللذهب: تاریخ اإلسالم) ١(

 ).٨/٤٤٢:  (للذهبي: سیر أعالم النبالء) ٢(

 ).٢/١٢٤: (للذهبي: والكاشف). ٦/٤٣: (البن سعد: الطبقات الكبرى) ٣(



   
 

 

 
١٠٩



  

  :صۀ حالهخال

ًكان ثقة ثبتا فاضال عابدا ورعا كثیر الحدیث: ّذكر ابن سعد وغیره أنه ً ً ً)١(.  

  :تفوق االبن  على أبیه

 في العبادة والخوف، وهو یفضله على أبیهكان بعض العلماء : قال الذهبي وغیره
ُّمن الثقات العباد، وكان إذا سمع آیات الوعید یغشى علیه

)٢(.  

ما بقي :  نقل إبن عساكر عن عبداهللا بن المبارك وهو یقول ألبي مریم القاضي-
وعلي یتقدم على أبیه في في الحجاز أحد من األبدال إال فضیل بن عیاض، وعلي ابنه، 

  .)٣(الخوف

َكان من الخائفین، كان : وقال ابن حبان َ ََ َِِ َ َ في الخوف والعبادةِیقدم على َأبیهْ َ ِ ِْ َْ ْ َ
)٤(.  

ًونقل المزي والذهبي عن عبد اهللا ابن المبارك أنه قال یوما - خیر الناس : ّ
  .)٥(وخیر منه ابنه عليالفضیل، 

خرج هو وأبوه من الضعف الغالب على الزهاد والصوفیة، : وقال الذهبي -
 .)٦(ًوعدا في الثقات إجماعا

                                                 
 .المصادر نفسها) ١(

 ).١/٤٠٤: (البن حجر: وتقریب التهذیب) . ٤/٦٩٤: (للذهبي: تأریخ اإلسالم) ٢(

 ).٤٨/٣٩٠: (البن عساكر: تاریخ دمشق) ٣(

   ).٨/٤٦٤: (البن حبان: الثقات) ٤(

 ).٤/٦٩٤: (للذهبي: وتأریخ اإلسالم). ٢٣/٢٨٩(و) ٢١/٩٧: (للمزي: تهذیب الكمال) ٥(

 ).٧/٤٠٦: (للذهبي: سیر أعالم النبالء) ٦(



   
 

 

 
١١٠



  


ّح بن عدي بن فرس الرؤاسي الكوفي، أبو ّ هو وكیع بن الجراح بن ملی:االبن ّ ّ

ٍولد سنة تسع عشرة ومائة . سفیان َِ ِ َِ َُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ٍومات سنة ست وتسعین ومائة ). هـ١١٩(َ ِ َِ ِ َِ ََ ْ ٍّ َ َ ََ   ). هـ١٩٦(َ
ٕعن األعمش، واسماعیل بن ابى خالد، وهشام ابن عروة، وعبد اهللا بن : روى

  .عون
نفیل، والحمیدي، وأحمد بن حنبل، یزید بن هارون، ومسدد، وابن : وروى عنه

  .)١(وابن نمیر، وعثمان وعبد اهللا ابنا أبي شیبة

  :خالصۀ حاله

ما رأیت : ًكان وكیع في زمانه كاألوزاعي في زمانه ، وقال أیضا: قال ابن معین
  .أفضل من وكیع ، كان یحفظ حدیثه، ویقوم اللیل، ویسرد الصوم

  .)٢(ما رأیت أوعى للعلم وال أحفظ من وكیع: وقال أحمد
ِثقة إمام متفق علیه، مخرج في الصحیحین، عارف بالحدیث، : ل الخلیليوقا ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ِ َّ ٌِ ٌِ ِ ْ َّْ َّ َ ُ ُ ََ َ ٌَ ٌ

ُّحافظ، ربما یخطئ في ُألوف في َأحادیث قلیلة، روى عنه ُأستاذه سفیان الثوري ِ َّْ ُ َ ُ َ َ ُ َْ َ َُ ُ ُ َ َُ ْ ْ َ َ ٍُ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َْ َّ ٌ)٣(.  
ُلجراح بن ملیح بن عدي بن فرس بن جمجمة الرؤاسي، توفي  هو ا:األب

  ).  هـ١٧٦(
  .)٤(ابنه، ومسدد، وأبو الولید: وروى عنه .روى عن قیس بن مسلم، وسماك

                                                 
: والجرح والتعدیل). ٨/١٧٩: (للبخاري: والتأریخ الكبیر). ١/١٨٤: (للفسوي: المعرفة والتأریخ: ینظر) ١(

   ).٤/١٢٣٠: (للذهبي: وتأریخ اإلسالم). ٩/٣٧: (البن أبي حاتم

 ).١/٢٥٣: (للذهبي: والعبر في خبر من غبر). ٢/٤٥٨: (البن العماد: شذرات الذهب: ینظر) ٢(

 ).٢/٥٧٠: (للخلیلي: اإلرشاد) ٣(

 ).١/٢٩٠: (للذهبي: الكاشف: ینظر) ٤(



   
 

 

 
١١١



  :خالصۀ حاله

، )١( وثقه بعضهم كأبي داود والنسائي، وضعفه بعضهم كابن عدي والدارقطني
َكان یقلب األسانید ویرفع المراسیل، وزعم یحیى : وذكره ابن حبان في المجروحین، وقال َْ َ َِ َِ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ

ِبن معین َِأنه كان وضاعا للحدیث: ْ َ ُْ ً َ َ َّ)٢(.  

  :تفوق االبن على أبیه

وابنه أنبل كوفي ال بأس به، ): الجرح بن ملیح(وقال العجلي في ترجمة األب 
  .)٣(منه

فال شك أن المطلع على حال كل من االبن وكیع وأبیه الجراح یتبین له بجالء 
  .یر على أبیه في العلم والحفظ والمكانة والمنزلة، واهللا أعلمتفوق وكیع الكب

                                                 
وتأریخ ).  ٤/٥١٧: (للمزي: وتهذیب الكمال). ٢/٤١٠: (البن عدي: ل في ضعفاء الرجالالكام: ینظر) ١(

 ).٨/١٨٢: (للذهبي: اإلسالم

 ).١/٢١٩: (البن حبان: لمجروحینا: ینظر) ٢(

 ).١/٩٥: (للعجلي: معرفة الثقات: ینظر) ٣(



   
 

 

 
١١٢



 

یتناول هذا المبحث ذكر أسماء الرواة الثقات الذین تفوقوا على آبائهم الثقات، 
هؤالء ما وذلك بذكر أقوال العلماء اللذین صرحوا بتقدم وتفوق األبناء على اآلباء، ومن 

  -:یأتي


هو محمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب القرشي : اإلبن

 السفاح، وأبي جعفر المنصور، الهاشمي، أبو عبد اهللا المدني، وهو والد أبي العباس
، مات سنة أربع وعشرین ومائة )١(العباس بن عبد المطلبالعالیة ابنة عبید اهللا بن : أمه

  .)٢()هـ١٢٤(
مرسل، وأبي هاشم :  یقال- بن عباسسعید بن جبیر، وجده عبد اهللا: روى عن

  .عبد اهللا بن محمد بن الحنفیة، وأبیه علي بن عبد اهللا بن عباس، وعمر بن عبد العزیز
حبیب بن أبي ثابت، والحكم بن مصعب، وعبد اهللا بن سلیمان : وروى عنه

بن الموصلي، وابناه أبو العباس عبد اهللا بن محمد بن علي السفاح، وأبو جعفر عبد اهللا 
 .)٣(محمد بن علي المنصور، وغیرهم

  
                                                 

، و تهذیب )٢/٩٥٣: (أبو بكر أحمد بن أبي خیثمة): التأریخ الكبیر(تاریخ ابن أبي خیثمة المسمى بــ ) ١(
 ).٢٦/١٥٣: (للمزي: الكمال

 ).٥٧٠: ص: (خلیفة بن خیاط: الطبقات) ٢(

 ).٢٦/١٥٣: (للمزي: تهذیب الكمال) ٣(



   
 

 

 
١١٣



  :خالصۀ حاله

 لما مرض مرضه -ّنقل الحافظ المزي عن أبي هاشم عبد اهللا بن محمد أنه قال
ًال أعلم أحدا أعلم منه وال خیرا منه: الذي مات فیه قال  یعني محمد بن علي بن عبد -ً

  .)١(اهللا
ُّعلي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب، الهاشمي، هو: األب ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ َ َْ ّ ْ ِْ ٌّجازيِ حّ  ذكر ،ِ

 في شهر رمضان - علیه السالم-أنه ولد لیلة قتل أمیر المؤمنین على بن أبى طالب
سنة توفى على بن عبد اهللا بن العباس : فسمي باسمه، قال محمد بن عمر) هـ٤٠(سنة 

  .)٢ ()هـ١١٨(
عبد اهللا بن حنین، وأبیه عبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن عمر بن : روى عن

  .الخطاب، وعبد الملك بن مروان ابن الحكم، وأبي سعید الخدري، وأبي هریرة
 بن أبي المهاجر، وحبیب بن ٕأبان بن صالح، واسماعیل بن عبید اهللا: وروى عنه

ُّأبي ثابت، والحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، وابنه محمد، والزهري ِ ُّ َ ُ
)٣(.  

  :خالصۀ حاله

  .)٤(قةتابعي ث: ذكره العجلي في الثقات، وقال

ٍونقل الذهبي عن ابن سعد قال ْ َ ِثقة، قلیل الحدیث: ْ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ٌ َ)٥(.  

                                                 
 ).٢٦/١٥٤: (للمزي: تهذیب الكمال) ١(

 ).١٣٠: ص: (ألبي جعفر الطبري: المنتخب من ذیل المذیل) ٢(

: للمزي: ، وتهذیب الكمال)١/٤٧١: (لإلمام مسلم: ، والكنى واألسماء)٦/٢٨٢: (للبخاري: التاریخ الكبیر) ٣(
)٢١/٣٦.( 

 ).٢/١٥٦: (للعجلي: الثقات) ٤(

 ).٥/٢٥٢: (للذهبي: سیر أعالم النبالء) ٥(



   
 

 

 
١١٤



ُاإلمام، السید، َأبو الخالئف، َأبو محمد الهاشمي، السجاد: وقال الذهبي َُّ َّ َُّّ ِ ِ ٍ ِ َِ َّ َ ُ ُُ ََ َ ِّ ُ وهو . ِ
َكان : قالو. قلیل الحدیث ُرحمه اهللا-َ َُ ِ ً عالما، عامال، جسیما، وسیما، طواال، مهیبا-َ ً ُ ً ً ً ًْ ْ ِْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ

)١(.  

  : على أبیهتفوق االبن

َذكر إبن أبي خیثمة عن عیسى بن علي أنه قال َ ّ Ď ِ َِ َِ ْ َْ ِذكر محمد بن علي فذكر من : ْ ِ َِ َĎ َ َُ ْ َّ ُ
ْفضله  َحتى قدمه على َأَ َ ُ ََ َّ َ ِبیهَّ ِ)٢(.  


هو رؤبة بن العجاج بن رؤبة بن لبید بن صخر، كان بالبصرة، واسم : اإلبن

  .)٣(هـ١٤٥عبد اهللا، أبو الجحاف، مات في سنة : العجاج
  .)٤(سمع منه یحیى القطان، ومعمر بن المثنى، والنضر بن شمیل

  :خالصۀ حاله

قال :   فقد نقل إبن أبي حاتم عن على ابن المدیني قوله- واهللا أعلم-هو ثقة
  .)٥( قلت كیف كان؟ قال أما أنه لم یكذب.دع رؤبة بن العجاج:  یعني القطان- یحیى

ِقال ابن عدي َ ْوال أعلم لرؤبة مسندا إال ما ذكرت والذي أشار یحیى القطان، : ُ َ َّ ً َ
َّیعني في هذا الحدیث، واذا لم یكن له إال-أما أنه لم یكذب: فقال ٕ  حدیث واحد، والحدیث َ

                                                 
 .المصدر نفسه) ١(

 ).٢/٩٥٤: (أبو بكر أحمد بن أبي خیثمة: التاریخ الكبیر المعروف بتاریخ ابن أبي خیثمة) ٢(

 ).٣/٤٨٠: (البن حجر: میزانلسان ال) ٣(

 ).٢/٩٥٢: (للخطیب البغدادي: المتفق والمفترق). ٣/٣٤٠: (للبخاري: التاریخ الكبیر) ٤(

 ).٣/٥٢١: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ٥(



   
 

 

 
١١٥



ِمحتمل فیما كان یحدث بین یدي رسول الله  ََّصلى الله علیه وسلم(َّ ِ َّ ََّ ََ َْ َ بالشعر لم یكن ) ُ
  .)١(واهللا أعلم. بروایته بأس
  .هو عجاج بن رؤبة، واسمه عبد اهللا: األب

  .)٢(بنه رؤبة بن العجاجا: روي عن أبي هریرة، وروى عنه

  :خالصۀ حاله

  .)٣(ذكره ابن حبان في الثقات
  :تفوق االبن  على أبیه

  . )٤(كان أفصح من أبیه: قال بعضهم: ُقال المرزباني
) الطبقات(ّكان أفصح منه في الشعر، كما ذكر ذلك محمد بن سالم في : تعلیق

َورؤبة َأكثر شعرا من َأبیه، وقال بعضهم: فقال َ َ َ ِ ِإنه أفصح من َأبیه: ً ِْ َّ)٥(.  

)٦(.  

 هو عمر بن محمد بن المنكدر، التیمي، القرشي، عداده في أهل المدینة،: اإلبن
  .)٧(آن قرئ علیهمات في قراءة قر
  .أبیه: روى عن

                                                 
 ).٤/١٢٣: (البن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال) ١(

   ).٥/٢٨٧: (البن حبان: والثقات). ٩٧/ ٧: (للبخاري: التاریخ الكبیر) ٢(
 ).٥/٢٨٧: (البن حبان: الثقات) ٣(

). ٣/٢٩٠: (البن حجر: وتهذیب التهذیب). ٤/٢٧٣: (للسخاوي: لكتب الستةالثقات ممن لم یقع في ا) ٤(
 ).٣/٤٧٩: (ًالبن حجر أیضا: ولسان المیزان

 ).٢/٧٦١: (ّمحمد بن سالم بن عبید اهللا الجمحي: طبقات فحول الشعراء) ٥(

 ).٤/١٦٥: (للذهبي: تأریخ االسالم) ٦(

 ).٧/١٨٥: (البن حبان: الثقات). ٦/١٩١: (للبخاري: التاریخ الكبیر) ٧(



   
 

 

 
١١٦



  .)١(وهیب بن الورد، وعبد اهللا بن رجاء، ومحرز: وروى عنه

  :خالصۀ حاله

  .)٢(كان من العباد: ذكره إبن حبان في الثقات وقال

  .)٣(ال بأس به: وقال الذهبي
مات  .)٤(هو محمد بن المنكدر بن عبد اهللا بن الهدیر، ویكنى بأبي عبد اهللا: األب

 أو إحدى وثالثین ومائة، وقد ،)هـ١٣٠(في والیة مروان بن محمد سنة ثالثین ومائة 
  .)٥(نیف على السبعین

  .سمع جابر بن عبد اهللا، وابن الزبیر، وعمه ربیعة
  .)٦(الثوري، وشعبة، وعمرو بن دینار: وسمع منه

  :خالصۀ حاله

كان محمد سید القراء، ال : حدثني مالك، قال: قال لي األویسي: قال البخاري
  .)٧(یكاد أحد یسأله عن حدیث إال كاد أن یبكي

كان محمد بن : ّ أنه قال– یعني ابن عیینة -ونقل إبن أبي حاتم عن سفیان 
  .)٨(المنكدر من معادن الصدق یجتمع إلیه الصالحون

                                                 
 ).٦/١٣٢: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ١(

 ).٧/١٨٥: (البن حبان: لثقاتا) ٢(

 ).٤/١٦٥: (للذهبي: تأریخ اإلسالم) ٣(

 ).٥/٣٥٧: (إلبن سعد: الطبقات الكبرى) ٤(

   ).٥/٣٥٠: (البن حبان: والثقات). ٢/٣٢: (للبخاري: التاریخ األوسط) ٥(

 ).١/٢١٩: (للبخاري: التاریخ الكبیر) ٦(

 .المصدر نفسه) ٧(

 ).١/٤٢: (البن أبي حاتم: عدیلالجرح والت) ٨(



   
 

 

 
١١٧



  :تفوق االبن  على أبیه

كان یفضل من عباد أهل المدینة وقرائهم ممن ): عمر(قال ابن حبان في ترجمة 
  .)١(على أبیه

ًلعل التفضیل في القراءة أو شیئا من هذا القبی: تعلیق ل، وهذا النوع من التفضیل ّ
ّنسبي؛ واال فإن أباه قد وثقه غیر واحد من األئمة بل وصف بالحافظ كما ذكر إبن أبي  ّ ٕ

  :حاتم حیث قال
  .محمد بن المنكدر حافظ: قال عبد اهللا بن الزبیر الحمیدي

  .محمد بن المنكدر ثقة: وعن یحیى بن معین أنه قال
  . )٢(ثقة:  بن المنكدر فقال عن محمد-أبو حاتم:  أي-وقال سألت أبى

وهذا النوع من الثناء والتوثیق لم نجده في ترجمة إبنه، فلهذا ال نرى تفضیله على 
ًأبیه بشكل مطلق، وان هذه مسألة نسبیة فقد یكون مقیدا ببعض العلوم دون غیرها، واهللا  ٕ

  .  أعلم


أبو : عیسى بن یونس بن أبي إسحاق السبیعي، أبو عمرو، ویقال هو: اإلبن

، وقد قیل سنة تسع )هـ١٨٧(، مات بالحدث سنة سبع وثمانین ومائة )٣(محمد الكوفي
  .)٤(أول سنة إحدى وتسعین ومائة: ًوثمانین ومائة، ویقال أیضا

                                                 
 ).١/٢٢١: (البن حبان: مشاهیر علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار) ١(

 ).٨/٩٨: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ٢(

   ).٢٣/٦٢: (للمزي: تهذیب الكمال) ٣(

 ).٧/٢٣٨: (البن حبان: الثقات) ٤(



   
 

 

 
١١٨



 اللیثي ، وأخیه إسرائیل بن األخضر بن عجالن، وأسامة بن زید: روى عن
  .ٕ، واسماعیل بن أبي خالد، وغیرهمیونس

ٕإبراهیم بن عبد اهللا بن حاتم الهروي، وابراهیم بن موسى الفراء الرازي، : روى عنه
د، وأحمد بن أبي شعیب الحراني، وأحمد بن جناب المصیصي، وأحمد بن داود الحدا

  .)١(وغیرهم

  :خالصۀ حاله

  .)٢(ًكوفي، ثقة، سكن الثغر، وكان ثبتا في الحدیث:قال العجلي
یونس بن عمرو بن عبد اهللا بن أبي إسحاق السبیعي الكوفي  هو: األب

  .)٣()هـ١٥٩(ئیل، مات سنة تسع وخمسین ومائة الهمداني، أبو إسرا
  .العیراز بن خریث، وناجیة بن كعب، وجرى النهدي، وأبیه: روى عن

  .)٤(الثوري، ویحیى بن سعید القطان، ووكیع، وأبو نعیم، وقبیصة: و روى عنه

  :خالصۀ حاله

  .)٥(ًكان صدوقا اال انه ال یحتج بحدیثه: ّذكر إبن أبي حاتم عن أبیه أنه قال
  .)٦(حدیثه مضطرب: صدوق، وثقه بن معین، وقال أحمد :وقال الذهبي

                                                 
 ).٦٢/ ٢٣: (للمزي: تهذیب الكمال) ١(

 ).٣٨٠: ص: (للعجلي: الثقات) ٢(

 .)٧/٦٥١: (البن حبان: والثقات). ٤٠٨/ ٨: (للبخاري: التاریخ الكبیر) ٣(

 .)٩/٢٤٣: (البن أبي حاتم: التعدیلالجرح و) ٤(

 .)٩/٢٤٤: (البن أبي حاتم: التعدیلالجرح و) ٥(

 .)٢/٤٠٢: (للذهبي: الكاشف) ٦(



   
 

 

 
١١٩



  :بن  على أبیهتفوق اال

ّ نقل ابن أبي حاتم عن عبد اهللا بن احمد بن محمد بن حنبل فیما كتب الى -
: ؟ فقالأیما أصح حدیثا عیسى بن یونس أو أبوه یونس بن أبى إسحاق: سألت أبى: قال

  .)١(ال بل عیسى أصح حدیثا
ّ عن علي بن المدیني أنه قال ونقل الخطیب البغدادي وغیره- ّ ِّ ِ َ ْ َجماعة من : َ َ

ُاألبناء أثبت عندنا من آبائهم منهم عیسى بن یونس َ َُ ََ ِ ِ ُِ ْ ِ َْ ْ)٢(.  


هو عبد اهللا بن إدریس بن یزید بن عبد الرحمن بن األسود،أبو محمد : اإلبن

  .)٤()هـ١٩٢(ولد سنة خمس عشرة، ومات سنة اثنتین وتسعین ومائة ، )٣(األودي الكوفى
ٕأبیه، وعمه داود، واألعمش، ومنصور، وعبید اهللا بن عمر، واسماعیل : روى عن

  .بن أبي خالد، وأبي مالك األشجعي، وغیرهم
حیى بن مالك بن أنس وهو من شیوخه، وابن المبارك ومات قبله، وی: وروى عنه

 .)٥(ٕآدم، وأحمد بن حنبل، ویحیى بن معین، واسحاق بن راهویه، وغیرهم

  
                                                 

 ).٦/٢٩١: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ١(

وتأریخ ). ١/٤٠٢: (عبد القادر بن محمد بن نصر اهللا القرشي: الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة) ٢(
: وتهذیب الكمال). ٤٨/٣٩: (اكرالبن عس: وتأریخ دمشق). ١٢/٤٧٢: (للخطیب البغدادي: بغداد
 )..٧/٤٣٨: (للذهبي: وسیر أعالم النبالء. ٧٠/)٢٣: (للمزي

 ).٩/٤١٥: (للخطیب البغدادي: تاریخ بغداد) ٣(

 .)٩/٤٢٠(المصدر نفسه ) ٤(

 .)٥/١٤٤: (البن حجر: هذیب التهذیبت) ٥(



   
 

 

 
١٢٠



  :خالصۀ حاله

  :ذكر الحافظ إبن حجر عن مجموعة من األئمة توثیقهم له فمنهم
هو حجة یحتج به وهو إمام من أئمة المسلمین ثقة، وقال : أبو حاتم حیث قال

  .)١(ثقة ثبت: النسائي

  .)٣(اإلمام القدوة الحجة: وقال الذهبي. )٢(وذكره ابن حبان في الثقات
ْإدریس بن یزید بن عبد الرحمن بن األسود الزعافري األودي ا هو: األب ِ ِ ْ ِلكوفي، ِ ُ ْ

  .)٤(یكنى بَأبي عبد اهللا

َأبان بن تغلب في االیمان، وسماك بن حرب في األدب، وقیس بن : َروى عن َََ ْ ِ ِْ َ
ِمسلم في التفسیر َِّْ ُ

)٥(.  
ُروى عنه ِهللا بن إدریس، والثوري، ووكیع، وأبو أسامة، ویعلى بن ْابنه عبد ا: َ ْ ِ

 .)٦(عبید، وغیرهم

                                                 
 )..٥/١٤٥: (البن حجر: تهذیب التهذیب) ١(

 )..٧/٥٩: (البن حبان: الثقات) ٢(

 )..١/٢٠٦: (للذهبي: تذكرة الحفاظ) ٣(

 )..١٠٤/ ١: (الكالباذي: رجال صحیح البخاري) ٤(

َألبي بكر ابن منجویه: رجال صحیح مسلم) ٥( ُ ْ َ)  :١/٦٢..( 

 )..١/١٩٥: (البن حجر: تهذیب التهذیب) ٦(



   
 

 

 
١٢١



  

  :خالصۀ حاله

  . )١(هو ثقة: نقل ابن أبي حاتم والمزي عن یحیى بن معین والنسائي أنهما قاال
وقال  .)٣(وذكره ابن حبان فى الثقات. )٢(هو ثقة: ونقل الذهبي عن أبي حاتم قوله

  .)٤(ًمن متقنى أهل الكوفة، بها مات، وكان متیقظا: في موضع آخر
  .  )٦(هو ثقة: ونقل عن أبي داود أنه قال. )٥(ثقة: وقال ابن حجر

  :تفوق االبن  على أبیه

َّعبد الله بن إدریس : ّنقل الخطیب البغدادي وغیره عن علي ابن المدیني أنه قال

  .)٧(ي الحدیثفوق أبیه ف


حفاظ المبرزین األثبات،  هو داود بن یحیى بن یمان العجلي، الكوفى من ال:االبن

  ).هـ٢٠٣(مات سنة ثالث ومائتین . أبو زكریا
  . أبیه، وسفیان الثوري، وأبى یونس القوى، وأشعث بن إسحاق القمى: روى عن

                                                 
 )..٢/٣٠١: (يللمز: وتهذیب الكمال). ٢/٢٦٤: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ١(

 )..١/٢٣٠: (للذهبي: الكاشف) ٢(

 ).٦/٧٨: (البن حبان: الثقات) ٣(

 )..١٦٨: ص: (البن حبان: مشاهیر علماء األمصار) ٤(

 ).١/٩٧: (البن حجر: تقریب التهذیب) ٥(

 )..١/١٧١: (البن حجر: تهذیب التهذیب) ٦(

: وتهذیب التهذیب). ١٤/٢٩٧: (للمزي: وتهذیب الكمال). ١١/٦٩: (للخطیب البغدادي: تأریخ بغداد) ٧(
 )..٢/٥٦: (للعیني: ومغاني األخیار). ٥/١٤٥: (البن حجر



   
 

 

 
١٢٢



محمد بن سعید بن األصبهاني، ومحمد بن عبد اهللا بن نمیر، وأحمد : روى عنه
  .  )١(بن حنبل، وأبو بكر وعثمان ابنا أبى شیبة

  :خالصۀ حاله

من الحفاظ المبرزین : وقال في موضع .)٢(ثبت حافظ ماهر: قال الذهبي
  . )٣(األثبات

وتوفي سنة تسع وثمانین .  هو یحیى بن یمان العجلي الكوفي أبو زكریا:األب
  ).هـ١٨٩(ومائة 

 . روى عن أبیه، والثوري، وعدة
  . )٤(ابنه داود الحافظ، ویحیى، وابنا أبي شیبة، وخلق: وعنه

  :خالصۀ حاله

  .هو مختلف فیه، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه
وعن ابن . لیس بالقوي: فقد نقل الذهبي عن یحیى بن معین والنسائي قولهما

  . )٥(كثیر الغلط: سعد
  .)٦(قال أحمد وغیره لیس بحجة: وقال ابن حجر

                                                 
وتذكرة ). ١٣/٤٩٧: (للخطیب البغدادي: وتأریخ بغداد). ٩/١٩٩: (البن أبي حاتم: عدیلالجرح والت) ١(

 )..١/١٨٠:  (للسیوطي: وطبقات الحفاظ). ١/٣٦٣: (للذهبي: الحفاظ

 )..١٤/١٥١: (للذهبي: تأریخ االسالم) ٢(

 .١/٣٦٣: (للسیوطي: تذكرة الحفاظ) ٣(

 )..١١/٢٦٧: (البن حجر: لتهذیبوتهذیب ا). ٣٢/٥٥: (للمزي: تهذیب الكمال) ٤(

 )..١/١٩٩: (ًله أیضا: وذكر من تكلم فیه وهو موثق). ٢/٧٤٦: (للذهبي: المغني في الضعفاء) ٥(

 )..٧١/٤٣٩: (البن حجر: لسان المیزان) ٦(



   
 

 

 
١٢٣



من كبار أصحاب الثوري وكان ثقة جائز : وذكره العجلي في الثقات وقال
ًالحدیث متعبدا معروفا بالحدیث صدوقا إال أنه فلج بآخره فتغیر حفظه ً ً)١( .  

  . )٢(صدوق مشهور: وقال الذهبي

  :تفوق االبن على أبیه

لم یكن أحد من أصحابنا أحفظ ): یحیى بن یمان العجلي(قال وكیع عن األب 
ً منه، كان یحفظ في المجلس خمسمائة حدیث ثم نسي، وال أعلم بالكوفة أحدا للحدیث
  . )٣(داودمن ابنه أحفظ 

ً أحدا من النقاد كما یظهر تفوق االبن على أبیه من جانب آخر، وهو أننا لم نجد
من : ثبت حافظ ماهر، أو: (یضعفه، بل وصفه الذهبي بأبلغ عبارات التوثیق في قوله

في حین أن األب قد ضعفه كبار أئمة الحدیث من المتقدمین ) الحفاظ المبرزین األثبات
  .أمثال اإلمام أحمد بن حنبل ویحیى بن معین والنسائي

                                                 
 )..١/١٢٥: (للسیوطي: وطبقات الحفاظ). ٢/٣٦٠: (للعجلي: معرفة الثقات) ١(

 )..١/١٩٩: (ًله أیضا: وذكر من تكلم فیه وهو موثق). ٢/٧٤٦: (للذهبي: المغني في الضعفاء) ٢(

 .)٣٢/٥٨: (للمزي: وتهذیب الكمال. )١/٨٦: (البن الكیال: الكواكب النیرات في معرفة من الرواة الثقات) ٣(



   
 

 

 
١٢٤



 

درست في هذا المبحث أسماء الرواة الثقات الذین تفوقوا على آبائهم الضعفاء، 
 أي -ًوكذلك أسماء الرواة الضعفاء الذین تفوقوا وتقدموا على آبائهم الضعفاء أیضا

 وذلك بذكر أقوال العلماء اللذین صرحوا بتقدم وتفوق -المقارنة بین الضعیف واألضعف
  :من هؤالء ما یأتي على اآلباء، واألبناء


َّ هو محمد:االبن َ بن هالل بن َأبي هالل المدني، مولى بني كعب، المذحجي،  ُ

  ).هـ١٦٢(مات سنة اثنتین وستین ومائة . حلیف بني جمح
َروى عن َ ْسالم بن عبد الله بن عمر، وسعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، : َ ْ ْ ْ َْ ُ َِ َّ

ْوسعید ب ِ ََّن المسیب، وأبیهَ   .هالل بن َأبي هالل المدني: ُ

َروى ْإسحاق بن محمد الفروي، واسماعیل بن َأبي أویس، وحماد بن خالد : َعنه َ ْٕ َّ َ َُ ْ ِ

  .  )١(ْالخیاط، وعبد الرحمن بن مهدي، وغیرهم

  : خالصۀ حاله

َ ثقة، فقد قال عبد الله بن َأحمد بن حنبل، عن أبیههو َْ ْ َْ ِ َّ وكذلك . لیس به بأس: َ
َقال النسائي َّ)٢(.  

َّوذكره ابن حبان في كتاب  ِ   . )٣("الثقات"ُ
                                                 

 )..٩/٤٩٨: (البن حجر: وتهذیب التهذیب). ٢٦/٥٧١: (للمزي: تهذیب الكمال) ١(

 ).٢٦/٥٧١: (للمزي: تهذیب الكمال: ینظر) ٢(

 ).٧/٤٣٨: (البن حبان: الثقات) ٣(



   
 

 

 
١٢٥



  .جي، حلیف بنى مذحج هو هالل بن ابى هالل، مولى بنى كعب المذح:األب
  .)١(روى عن أبي هریرة، وروى عنه ابنه محمد بن هالل

  : خالصۀ حاله

  .هو ضعیف، فقد ضعفه جمهور أهل الحدیث
َقال یحیى بن معین ُّضعیف لیس بشيء، وقال البخاري: َ ِ ُ ََ ْ َ ِ َ َْ َمقارب الحدیث، وقال : ِ َ َ

ّالنسائي ِ َ ْضعیف، وقال ابن عدي:  واألزديَّ َ َ َ ِ َعامة ما یرویه ال یتابعه الثقات علیه، وقال : َ َ َ ِ َِْ َ ُ ََِّ ِ َ َ َ َّ
َابن حبان ِكان شیخا مغفال یروي عن انس ما لیس من حدیثه ال یجوز االحتجاج به : ْ ِ ِِ َ َ َْ ِْ َ َ َ َ ً ً َ َ َ

َبحال ِ
)٢(.  

  :تفوق االبن على أبیه

ُقال َأبو حاتم   .)٣(وأبوه لیس بمشهورصالح، : َ

2)٤(.  

هو إسماعیل بن مجالد بن سعید الهمداني، أبو عمر الكوفي نزیل : اإلبن
  .)٥(بغداد

                                                 
 .)٩/٧٣: (البن أبي حاتم: والتعدیلالجرح ) ١(

: والمجروحین). ٨/٤٢٦: (البن عدي: فاءوالكامل في الضع). ٩/٧٣: (البن أبي حاتم: التعدیل: ینظر) ٢(
: البن الجوزي: ، والضعفاء المتروكون)٣٠/٣٥٠: (للمزي: وتهذیب الكمال). ٣/٨٥: (البن حبان

 .)٢/٣٤٣: (للذهبي: والكاشف). ١١/٨٤: (البن حجر: وتهذیب التهذیب). ٣/١٧٧(

 .)٨/١١٥: (البن أبي حاتم: التعدیلالجرح و) ٣(

 ).٤/٨١٣: (للذهبي: تأریخ االسالم) ٤(

 )..١/٣٢٠: (البن حجر: تهذیب التهذیب) ٥(



   
 

 

 
١٢٦



ٕ، واسماعیل بن أبي خالد، وسماك بن حرب، وعبد الملك بن أبیه: روى عن
  .عمیر، وغیرهم

ابنه عمر، وسریج ابن یونس، وأحمد بن أبي الطیب، ویحیى بن : وروى عنه
  .)١(معین، وعثمان بن أبي شیبة، وغیرهم

  :خالصۀ حاله

  .آخرونوثقه بعضهم، وضعفه 
قد كتبت عنه، لیس به : ّفقد نقل إبن أبي حاتم عن یحیى بن معین أنه قال

  .)٢(بأس
: وذكره العجلي في الثقات، وقال. )٣(یخطئ: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال

  .)٤(لیس بالقوي
ال یتابع : كما ضعفه العقیلي، وقال. لیس بالقوي: وممن ضعفوه النسائي وقال

  . )٥(ًوضعفه أیضا ابن عدي، وابن الجوزي. على حدیثه
 أنه وسط ال ثقة وال ضعیف بل هو صدوق، وهو ما عبر - واهللا أعلم-والراجح

كاإلئمة أحمد، والبخاري، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازیان من المتقدمین، : به بعضهم
  .واإلمام الذهبي من المتأخرین

                                                 
 )..٨١٣/ ٤: (للذهبي: تاریخ اإلسالم) ١(

 )..٢/٢٠٠: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ٢(

 )..٦/٤٢: (البن حبان: الثقات) ٣(

 )..١/٦٦: (للعجلي: الثقات) ٤(

: والكامل في الضعفاء). ١/٩٤: (للعقیلي: والضعفاء الكبیر). ١/١٥١: (للنسائي: الضعفاء والمتروكون) ٥(
 )..١/١١٩: (البن الجوزي: وكینوالضعفاء والمتر). ١/٥١٩: (البن عدي



   
 

 

 
١٢٧



. ًما أراه إال صدوقا: قالسألت أبي ف: فقد نقل المزي عن عبد اهللا بن أحمد قال
  .)١("صدوق: "ونقل عن البخاري قوله

  . )٢(سمعت أبي یقول كان یكون ببغداد وهو كما شاء اهللا: وقال ابن أبي حاتم
ِوقال َأبو زرعة الرازي لیس هو بمن َُ َ َْ ّ ِ َّ َ ُْ َ َُ یكذب بمرة هو وسطَ َّ ِ)٣( .  

، )المغني في الضعفاء(ًولهذا وجدت الذهبي ذكره ضمن الضعفاء مرة في كتابه 
  .)٤(إنه صدوق): الكاشف(وقال عنه في 

أبو :  بن سعید بن عمیر بن بسطام الهمداني، أبو عمرو، ویقالمجالد: هو: األب
  .)٥( )هـ١٤٤(سعید الكوفي، توفي سنة أربع وأربعین ومائة 

  .ي، وقیس بن أبي حازمالشعب: روى عن
  .)٦(ابنه إسماعیل، وشعبة، والقطان: وروى عنه

  :خالصۀ حاله

كان یحیى القطان یضعفه، وكان عبد الرحمن بن مهدي ال یروى : قال البخاري
  .)٧(مجالد لیس بشيء: ًعنه، وكان ابن حنبل ال یراه شیئا یقول

                                                 
 )..٣/١٨٥: (للمزي: تهذیب الكمال) ١(

 )..٢/٢٠٠: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ٢(

 )..١/٣٦٨: (للباجي: التعدیل والتجریح) ٣(

 )..١/٢٤٩: (ًله أیضا: والكاشف). ١/٨٦: (للذهبي: المغني في الضعفاء) ٤(

، و )٦/٣٣٦: (البن سعد: والطبقات الكبرى). ١/٣٣٨: (إلبن زبر الربعي: تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم) ٥(
 )..١٠/٣٩: (البن حجر: تهذیب التهذیب

 .)٢/٢٣٩: (للذهبي: الكاشف) ٦(

 )..١٣٠: ص: (للبخاري: الضعفاء الصغیر) ٧(



   
 

 

 
١٢٨



  : على أبیهتفوق االبن

  .)١(هو أثبت من أبیه: ّنقل ابن حجر عن أبي داود أنه قال

) مجالد (وهو خیر من أبیهحدث عنه یحیى بن معین وقد وثقه، : وقال ابن عدي
  .)٢(یكتب حدیثه

ذن تفوقه على أبیه واضح من خالل أقوال النقاد فیهما، فقد وجدناهم یتفقون إ
على ضعف األب بینما اختلفوا في االبن، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه ومنهم من 

  . قالوا بأنه وسط ال ثقة وال ضعیف بل هو صدوق، وعلیه فهو مقدم على أبیه الضعیف


  .هو سعید بن أبي الربیع السمان، أبو بكر، من أهل البصرة: إلبنا

أبي عوانة، وأبي بكر بن شعیب بن الحبحاب، وعنبسة بن سعید، : حدث عن
  .وغیرهم

، وعبد اهللا بن أحمد التمتامأبو زرعة الرازي، ومحمد بن غالب : وروى عنه
  .)٣(و یعلى الموصليالدورقي، وعبد اهللا بن حنبل، وسعید بن عثمان األهوازي، وأب

  :خالصۀ حاله

هو صدوق، فقد نقل إبن حجر عن عبد اهللا بن أحمد بن حنبل عن أبیه وقد ذكره 
  .)٤(ًما أراه اال صدوقا: فقال

                                                 
 .)١/٣٢٧: (البن حجر: هذیب التهذیبت) ١(

 .)١/٣١٩: (البن عدي: ل في الضعفاءالكام) ٢(

 ).٣٩: ص: (للخطیب البغدادي: غنیة الملتمس في توضیح الملتبس) ٣(

 ).١/٥٨١: (إلبن حجر: تعجیل المنفعة) ٤(



   
 

 

 
١٢٩



  .)١(من غیر روایته عن أبیهیعتبر حدیثه : وقال إبن حبان
  )هـ١٧٠ -١٦١(ربیع السمان، وفاته في حدود هو أشعث بن سعید، أبو ال: األب

  .عاصم بن عبید اهللا، وأبي بشر، وأبي هاشم: روى عن
  .)٢(وكیع، وأبو نعیم: سمع منه

  :خالصۀ حاله

  .)٣(روى عنه وكیع وأبو نعیم ولیس بالحافظ عندهم، یكتب حدیثه: قال البخاري
أبو الربیع السمان حدیثه : ّونقل إبن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل أنه قال

 .)٤(مضطرب  لیس بذاك
  .)٥(لیس حدیثه بشيء: وقال إبن شاهین
یروي عن االئمة الثقات األحادیث الموضوعات وبخاصة عن : وقال إبن حبان

  .)٧(ضعفوه كلهم: ال الذهبيوق .)٦(هشام بن عروة، كأنه ولع بقلب االخبار علیه

  :على أبیه االبن تفوق

ُسمعت َأبا یعلى الموصلي یقول : قال ابن عدي ُ َ َ ََّ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُْ ِكان سعید بن َأبي الربیع أوثق َ ْ ِ َ َ َ
  .)٨(من أبیه

                                                 
 ).٨/٢٦٨: (البن حبان: الثقات) ١(

 ).٤/٣١١: (لذهبيل: وتاریخ اإلسالم). ١/٤٣٠: (للبخاري: التاریخ الكبیر) ٢(

 ).١٩: ص: (للبخاري: الضعفاء الصغیر) ٣(

 ).٢/٢٧٢: (تمالبن أبي حا: الجرح والتعدیل) ٤(

   ).٥٦: ص: (البن شاهین: تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین) ٥(
 ).١/٢٠٦: (البن حبان: المجروحین) ٦(

   ).٣٩: ص: (للذهبي: دیوان الضعفاء) ٧(

 ).٢/٤٩: (البن عدي: الكامل في ضعقاء الرجال) ٨(



   
 

 

 
١٣٠



بیه، وقول أبي یعلى الموصلي فیه صحیح ودقیق، ألن وعلیه فهو مقدم على أ
  .الصدوق مقبول الروایة ومقدم على الضعیف المردود الروایة، واهللا أعلم




بن عاصم بن عمر بن  هو عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عمر بن حفص: اإلبن
ٍّمات في صفر سنة ست وثمانین : قیل. لخطاب أبو القاسم العمري المدني نزیل بغدادا َ َ

  .ومائة
 روى عن أبیه، وعمه عبید اهللا، وهشام بن عروة، وسهیل بن أبي صالح، وسعید 

  .المقبري
أبو الربیع الزهراني، وسریج بن یونس، وعبد العزیز األویسي، ومحمد : وروى عنه

  .)١(بن الصباح

    :خالصۀ حاله

  .ًهو ضعیف جدا
عبد الرحمن بن عبد اهللا : سمعت أبي یقول :فقد قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل

بن عمر كان ولي قضاء المدینة خرقت حدیثه منذ دهر لیس بشيء، حدیثه أحادیث 
  .)٢(ًمناكیر كان كذابا

  .)٣(ضعیف: ّونقل ابن ابي حاتم عن یحیى بن معین أنه قال

                                                 
 ).٢١٣/ ٢١: (إلبن حجر: ب التهذیبتهذی) ١(

 ).٣/٩٨: (حنبلأحمد بن : العلل ومعرفة الرجال) ٢(

 ).٢٥٣/ ٥: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ٣(



   
 

 

 
١٣١



عبد الرحمن بن عبد اهللا العمرى متروك الحدیث أضعف : ّونقل عن أبیه أنه قال
  .)١(من أخیه القاسم كان یكذب

بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي عبد اهللا بن عمر  هو: األب
العدوي أبو عبد الرحمن العمري المدني، توفي سنة إحدى أو اثنتین وسبعین ومئة 

  .)٢( )هـ١٧١(
إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا بن جحش، وحمید الطویل، وخبیب بن : روى عن

  .نصاريعبد الرحمن، وسعد بن سعید األ
ٕأبو مصعب احمد بن أبي بكر الزهري، واسحاق بن سلمان الرازي، : وروى عنه

  .)٣(ٕواسحاق بن محمد الفروي

خالصۀ حاله
)٤(

:  

ثقه األكثرون، وضعفه البعض، وبیانه كما اختلف العلماء في حكمه، فقد و
  -:یأتي

ٍقال َأحمد بن حنبل : الموثقون-أ َ َْ ُ ْ ُْ َ َ َال بأس به، وقال ابن م: َ ُ ْ َ َ َ ِ ِ َ ْ ٍعینَ ٌصویلح، وقال : ِ ِْ َ ُ
ٍّال بأس به مدیني، وقال ابن عدي :العجلي ِ َ ُ ْ َ َِأرجو َأنه ال بأس به، وقال الذهبي: َ ِ َ ْ َ ُ َُّ َوكان : ْ َ َ

ِرجال صال َ ً ُ ِحا عالما خیرا صالح الحدیثَ ِ ِ َِ َ َْ َ ً ً ًِّ َ.  

ِّقال ابن المدیني : المضعفون- ب ِ ِ َ ْ ُ ْ َ ٌضعیف، وقال البخاري: َ ِ كان یحیى بن سعید : َ
ُّیضعفه، وقال العقیلي ِ َْ ُ ْ َ َ ِال یصح حدیثه وال یتابع علیه: َ ِ َِْ َ َ ُ ُ َ َُ َ َ ُ ُّ.  

                                                 
 .المصدر نفسه) ١(

 ).١٥/٣٣١: (للمزي:  تهذیب الكمال) ٢(

 .المصدر نفسه) ٣(

 ).٤/٦٦٣: (للذهبي: وتأریخ االسالم). ٢/٤٨: (للعجلي: والثقات). ٥/١٤٥: (للبخاري: التاریخ الكبیر) ٤(



   
 

 

 
١٣٢



  -:القائلون بتفوق االبن على أبیه

لم یرضوا حفظه ولم یخرجه أصحاب الصحاح، : بقال الخلیلي في ترجمة األ
ِوابنه عبد الرحمن بن عبد الله َأخرجه البخاري في الصحیح؛  ِ ِ ِ َّ َِّ ُّ ِ َِ ُ ُ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َّ ِألنه َأثبت من َأبیهُ ِِ ْ ُ َ ُْ ََّ ِ ،

ِوَأصحاب الصحاح لم یتفقوا على عبد الله َّ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ََ َُ َّ ْ ِ ِّ ْ َ
)١(.  

  : الترجیح

من خالل االطالع على أقوال النقاد وعلماء الحدیث في االبن واألب نرجح 
  :تفضیل األب على االبن، لما یأتي

ً إن االبن قد اتفق العلماء على ضعفه ضعفا شدیدا، حتى أن بعضهم بالغوا -١ ً
 بینما وجدنا العلماء یختلفون في حكم في تجریحه بوصفه بالكذاب ومتروك الحدیث،

ومرتبة األب فقد وثقه األكثرون، وضعفه البعض بعبارات أخف بكثیر من العبارات التي 
  .أطلقوها على االبن

ّبأن البخاري أخرج له في ): "عبد الرحمن بن عبد اهللا( قول الخلیلي في االبن -٢
وكان یكذب، وقد بحثنا في إذ كیف یخرج له وهو متروك الحدیث ! فیه نظر" صحیحه

ًصحیح البخاري فلم نجد روایة عنه، كما بحثنا في الكتب التي تناولت رجال البخاري 
  .)٢(ومسلم فلم یذكروه ضمن رواة اإلمام البخاري ومسلم في صحیحیهما

في صحیحه، ) عبد اهللا بن عمر بن حفص( إن اإلمام مسلم قد أخرج ألبیه -٣
  .)٣(ولم یخرج له

                                                 
 ).٨/٧٦: (لمغلطاي: مال تهذیب الكمالٕواك). ١/٢٩٥: (للخلیلي: اإلرشاد) ١(

جال ور. للكالباذي: رجال صحیح البخاري المسمى بـالهدایة واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: ینظر) ٢(
َالبن منجویه: صحیح مسلم ُ ْ َ. 

َالبن منجویه: رجال صحیح مسلم) ٣( ُ ْ َ) :١/٣٤٨.( 



   
 

 

 
١٣٣



  .ًى أبیه لیس صحیحا، واهللا أعلموعلیه فإن تفضیله عل

 


هو عبد السالم بن عبد القدوس بن حبیب الكالعي الوحاظي، أبو محمد : اإلبن

  .الدمشقي
  ...أبیه، واألعمش، وثور بن یزید، وابن جریج، واألوزاعي: روى عن

عمرو بن عثمان بن سعید الحمصي، وأبو التقي هشام بن عبد : وروى عنه
  .)١(ر، وكثیر بن عبید وغیرهمالملك، وهشام بن عمی

  :خالصۀ حاله

  .اتفق جمهور أهل الحدیث على تضعیفه
یروي : ، وقال ابن حبان)٢(ال یتابع على شيء من حدیثه: فقد قال العقیلي

َالموضوعات ال یحل االحتجاج به بح َِ ِِ ِ ْ ِ عامة ما یروي غیر : ، وقال ابن عدي)٣(الَ
ْال شيء: وقال أبو نعیم األصبهاني .)٤(محفوظ َ : ، وقال الذهبي)٦(وضعفه ابن الجوزي .)٥(َ
  .)٧(ضعفوه

                                                 
 ).٢١/٣٢٤: (البن حجر: تهذیب التهذیب) ١(

 ).٣/٦٧: (للعقیلي: الضعفاء الكبیر) ٢(

 ).٢/١٥٠: (البن حبان: المجروحین) ٣(

 ).٧/٢٣: (البن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال) ٤(

 ).١/١٠٧: (ألبي نعیم األصبهاني: الضعفاء) ٥(

 ).٢/١٠٧: (بن الجوزيال: والمتروكین الضعفاء) ٦(

   ).١/٦٥٣: (للذهبي: الكاشف) ٧(



   
 

 

 
١٣٤



، كنیته أبو ب الكالعي الوحاظي، من أهل الشامعبد القدوس بن حبی: األب
  .)١(سعید

  .عطاء، وعكرمة، والحسن، وأبى عبد اهللا الشرعبى: روى عن
ٕشریح، وسعید بن أبى أیوب، وابراهیم بن طهمان، والولید حیوة بن : وروى عنه

  .)٢(بن مسلم، وعلى بن الجعد

  : خالصۀ حاله

  .اتفق جمهور علماء الجرح والتعدیل على ضعفه
ضعیف، ونقل عن عمرو بن : فقد نقل إبن أبي حاتم عن یحیى بن معین قال

عبد القدوس الشامي أجمع اهل العلم على ترك حدیثه، وقال : ه قالّعلي الصیرفي أن
سألت ابا زرعة عن عبد : متروك الحدیث كان ال یصدق، وقال: سألت أبي عنه فقال

  .)٣(ضعیف الحدیث: القدوس بن حبیب، فقال

عقیلي، وابن عدي، وابن الجوزي، كما ضعفه البخاري، والنسائي، والدارقطني، وال
  .)٤(والذهبي

َكان یضع الحدیث على الثقات ال یحل كتابة حدیثه وال الروایة : وقال ابن حبان َ َ َ ََ َِّ َ َِ ِ َِ َِّ َ ْ َ َ
ُعنه َْ

)٥(.  

                                                 
 ).٢/٥٧: (البن حبان: المجروحین) ١(

 ).٦/٥٥: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ٢(

 ).٦/٥٦: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ٣(

: والضعفاء والمتروكون). ١/٦٩: (للنسائي: والضعفاء والمتروكون). ١/٩٤: (للبخاري: الضعفاء الصغیر) ٤(
: البن عدي: والكامل في ضعفاء الرجال). ٣/٩٦: (للعقیلي: والضعفاء الكبیر). ٢/١٦٣: (للدارقطني

 ).٢/٤٠١: (للذهبي: والمغني في الضعفاء). ٢/١١٣: (ن الجوزيالب: والضعفاء والمتروكون). ٧/٤٥(

 ).٢/١٣١: (البن حبان: المجروحین) ٥(



   
 

 

 
١٣٥



  : على أبیه تفوق االبن

  .)١(هو وأبوه ضعیفان: قال أبو حاتم
ضعیف وأبوه هو : ّ ونقل الحافظ المزي عن صالح بن محمد البغدادي أنه قال-

  .)٢(أضعف منه
َلیس : سألت أبا داود عن عبد القدوس الشامي؟ فقال:  وقال أبو عبید اآلجري- َْ

  .)٣(ٌّبشيء، وابنه شر منه

أن ) عبد القدوس(وأبیه ) عبد السالم(یظهر من أقوال العلماء في الراویین االبن 
ًكال منها ضعیف في الحدیث فال یحتج بهما وال یقبل أحادیثهما، ولكنهم اختلفوا في 

صالح بن ( األضعف هو االب كما صرح بذلك األضعف، فمنهم من ذهب إلى أن
، )أبو داود(، ومنهم من ذهب إلى أن األضعف هو االبن كما أشار إلیه )محمد البغدادي

في ) أبو حاتم الرازي(وعلیه فإن األقرب واألولى أن نذهب إلى ما ذهب إلیه اإلمام 
وهو : (حیث قالًدون التفرقة بینهما، وأیده الذهبي أیضا ) هو وأبوه ضعیفان: (قوله

 .، واهللا أعلم)٤()ضعیف كأبیه

  

                                                 
 ).٦/٤٨: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ١(

   ).١٨/٨٨: ( للمزي: تهذیب الكمال) ٢(

 ).١٩٢: ص: (سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل) ٣(

 ).٤/١١٥٨: (للذهبي: تأریخ االسالم) ٤(



   
 

 

 
١٣٦



       
)١(.  

َّهو الحسن بن علي بن عاصم بن صهیب، َأبو محمد مولى قریبة ب: اإلبن َ ُ َ َُ ّ ِ َ نت ْ
ّمحمد بن َأبي بكر الصدیق، وهو أخو عاصم بن علي، واسطي األصل، سكن بغداد ِ َ َِ َّ ُ .

  .مات الحسن بن علي بن عاصم في حیاة أبیه
ْوحدث عن أیمن بن نابل، وأبي عمرو األوزاعي، وعبد الملك بن مسلم بن : َ

  .سالم
  .)٢(أخوه عاصم، وأحمد بن حنبل: روى عنه

  :خالصۀ حاله

  .وثقه بعضهم وضعفه آخرون، فهو صدوق إن شاء اهللا
وذكره ابن حبان في  .)٣(أحادیثه مستقیمة أرجو أنه ال بأس به: فقد قال ابن عدي

  .)٤(الثقات

  .)٥(محله الصدق: سألت أبي عنه فقال: وقال ابن أبي حاتم
على بن عاصم لیس بشيء وابنه : ونقل العقیلي عن یحیى بن معین أنه قال

  .)٦(الحسن

                                                 
 ).٤/١٠٩١: (للذهبي: تأریخ االسالم) ١(

 ).٧/٣٧٤: (داديللخطیب البغ: تاریخ بغداد) ٢(

َالبن قطلوبغا: الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة: ینظر) ٣( َ ُْْ ُ) :٣/٣٧٦.( 

 ).٨/١٧٠: (البن حبان: الثقات) ٤(

 ).٣/٢١: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ٥(

 ).١/٢٣٥: (للعقیلي: الضعفاء الكبیر) ٦(



   
 

 

 
١٣٧



  .)٢(وضعفه ابن الجوزي. )١(عنهرأیته ولم أكتب : وقال ابن المدیني
هو علي بن عاصم بن صهیب مولى بني تمیم، ویكنى بأبي الحسن، ولد : األب

وهو ). هـ٢٠١( سنة إحدى ومائتین وتوفي بواسط في جمادى األولى. سنة تسع ومائة
  .)٣(ابن اثنتین وتسعین سنة وأشهر

  :خالصۀ حاله

  .ضعفه األكثرون
ٕوذكره العقیلي وابن عدي وابن  .)٤(ًكان عاصم ضعیفا: قال یحیى بن معین

   .)٥( الضعفاءالجوزي والذهبي في
ِكان ثقة معروفا بالحدیث والناس یظلمونه في َأحادیث یسالون ان : وقال العجلي ِ ِ ِ َِ ََّ َ ْ ِ ً ُ ْ َ َ َ َ

َدعها فلم یفعلَی َ
)٦( .  
  . أن الضعف جاء من جانب حفظه، أما عدالته فثابتة- واهللا أعلم-والراجح

  :تفوقه على أبیه

ِقال َأبي: نقل الذهبي عن عبد اهللا بن أحمد بن حنبل َ ّكان حسن بن علي بن : َ ِ َ َ َ
ِأعقل من َأبیه وأخیهعاصم أعقل أهل بیته،  ِ)٧( .  

                                                 
َالبن قطلوبغا: الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة: ینظر) ١( َ ُْْ ُ) :٣/٣٧٦.( 

 ).١/٢٠٦: (البن الجوزي: الضعفاء والمتروكون) ٢(

 ).٧/٢٢٨: (البن سعد: الطبقات الكبرى) ٣(

 ).١٢/٢٤١: (الخطیب البغدادي: تأریخ بغداد) ٤(

والضعفاء ). ٦/٣٢٥: (البن عدي: والكامل في ضعفاء الرجال). ٣/٢٤٥: (للعقیلي: الضعفاء الكبیر) ٥(
 ).٢/٤٢: (للذهبي: والكاشف). ٢/١٩٥: (البن الجوزي: والمتروكون

 ).٢/١٥٦: (للعجلي: الثقات) ٦(

 .٨/٣٤٨: للذهبي: تأریخ اإلسالم) ٧(



   
 

 

 
١٣٨



ًأصح حدیثا ما أقل خطأه، لقد عرض علي حدیثه، وهو : كما روي عنه أنه قال
  . )١(من أبیه

رجع عن لعل تفضیله على أبیه یرجع الى سوء حفظ أبیه، وأنه كان ال ی: تعلیق
الغلط عند التنبیه علیه، كما أشار إلى ذلك الخطیب البغدادي إذ  نقل عن علي بن 

  .)٢(كان علي بن عاصم كثیر الغلط، وكان إذا غلط فرد علیه لم یرجع: ّالمدیني أنه قال
ّ ونقل الخطیب عنه ایضا أنه قال ًعروفا في الحدیث، كان علي بن عاصم م: ً

هب لي من : وكان یغلط في الحدیث، وكان یروي أحادیث منكرة، وبلغني أن ابنه قال له
  .)٣(حدیثك عشرین حدیثا فأبى

ْوقال یعقوب بن شیبة َْ َ َكان: َ ِ رحمة الله علیه-َ ََّْ ِّ من أهل الدین والصالح والخیر -َ
ّالبارع ، وكان شدید التوقي، وم ِنهم من أنكر علیه كثرة الغلط والخطأ ، ومنهم من أنكر ََّ َْ َ

ْعلیه تماریه في ذلك وترك الرجوع ، ومنهم من تكلم في سوء حفظه ِ ِ ِّ َ َ َْ َ
)٤(.  

)٥(.  

أبو عبد الحمید :  هو عبد المجید بن عبد العزیز بن أبى رواد األزدى:االبن
  . المكى، مروزى األصل، توفي سنة ست ومئتین

                                                 
 ).١/٨١: (البن عبد الهادي: بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم) ١(

 ).١٣/٤٠٧: (للخطیب البغدادي: تاریخ بغداد) ٢(

 .المصدر نفسه) ٣(

 ).٥/١٢٥: (للذهبي: تاریخ اإلسالم: ینظر) ٤(

ان قد توفي في بدایة القرن الثالث الهجري ألنه عاش أغلب ٕأدرجناه ضمن القرن الثاني الهجري وان ك) ٥(
 .عمره في القرن الثاني



   
 

 

 
١٣٩



سعد، روى عن أبیه عبد العزیز بن أبى رواد، وعبد الملك بن جریج، واللیث بن 
  .وغیرهم

 وأحمد بن حنبل، وأحمد بن شیبان الرملي، محمد بن إدریس الشافعى،: روى عنه
  .وأحمد بن عبد اهللا بن حكیم، وغیرهم

  .)١(ًروى له مسلم مقرونا بغیره، والباقون سوى البخارى

خالصۀ حاله
)٢(

:  

اختلف العلماء فیه، فقد ضعفه جمهور العلماء، ووثقه بعضهم، ومن اللذین وثقوه 
ًأیضا ذكروا جرحا خاصا فیه كأحمد ویحیى بن معین، وبیانه ما یأتي ً ً:-  

   -:الموثقون  - أ
  . ثقة، وكان فیه غلو فى اإلرجاء: قال أحمد بن حنبل

كان یروى عن قوم ضعفاء، وكان أعلم الناس : وعنه قال. ثقة: وقال یحیى
  . بحدیث ابن جریج، وكان یعلن باإلرجاء

  . ثقة: لیس به بأس ، وقال فى موضع آخر: وقال النسائى
  -:المضعفون  -  ب

ًكان مرجئا داعیة فى : ُلیس بالقوى، یكتب حدیثه، وقال أبو داود: قال أبو حاتم
  .  اإلرجاء

                                                 
 .)٣/٢٧٩: (للعیني: ومغاني األخیار). ١٨/٢٧١: (للمزي: تهذیب الكمال) ١(

والضعفاء ). ١/٨٢: (للبخاري: والضعفاء الصغیر). ٣/٦٠: (تأریخ ابن معین بروایة الدوري: ظرین) ٢(
البن : والكامل في الضعفاء). ٢/١٤٧: (البن الجوزي: والضعفاء والمتروكون). ٣/٩٦: (للعقیلي: الكبیر
). ٢/٤٠٣: (للذهبي: والمعني في الضعفاء). ٢/١٦١: (البن حبان: والمجروحین). ١/٦٠٤: (عدي

 ).٣/٢٧٩: (للعیني: ومغاني األخیار



   
 

 

 
١٤٠



والعقیلي وابن الجوزي، وذكره ابن عدي في الضعفاء، وذكره ابن وضعفه البخاري 
  .لذا فهو ضعیف واهللا أعلم. یستحق الترك، وضعفه الذهبي: حبان في المجروحین وقال

 هو عبد العزیز بن ابى رواد أبو عبد الرحمن مولى االزد، مات سنة تسع :األب
  ).١٥٩(وخمسین ومائة 
  .لى ابن عمر، ومحمد بن كعب القرظىعطاء، والضحاك، ونافع مو: روى عن

  . )١(الثوري، وشعبة، ووكیع، وأبو نعیم: وروى عنه

  :خالصۀ حاله

  -:ًوثقه جمهور العلماء، نذكر بعضا منهم
عبد العزیز بن ابي رواد : ن یحیى بن سعید القطان قالفقد نقل ابن أبي حاتم ع

عبد العزیز ابن : ونقل عن یحیى بن معین أنه قال. ثقة في الحدیث لیس ینبغى ان یترك
عبد العزیز بن ابي رواد : یقول) أبو حاتم الرازي(وقال سمعت أبي . ابي رواد ثقة

: عزیز بن ابي رواد، فقالوقال سئل أبو زرعة عن عبد ال. صدوق ثقة في الحدیث متعبد
ثقة مرجئ : وقال الذهبي .)٣(ثقة: وذكره العجلي في الثقات، وقال .)٢(خراساني سكن مكة

  .)٤(عابد
كما ضعفه ابن  .)٥(لضعفاءولم نجد من یضعفه سوى البخاري فقد ذكره في ا

  . )٦(الجوزي
                                                 

: للذهبي: والكاشف). ٥/٣٩٤: (البن أبي حاتم: والجرح والتعدیل). ٦/٢٢: (للبخاري: التأریخ الكبیر) ١(
)١/٦٥٥.( 

 ).٥/٣٩٤: (البن أبي حاتم: الجرح والتعدیل) ٢(
 ).٢/٩٦: (للعجلي: الثقات) ٣(
 ).١/٦٥٥: (للذهبي: الكاشف) ٤(
 ).١/٧٨: (للبخاري: الضعفاء الصغیر) ٥(
 ).٢/١٠٩: (البن الجوزي: الضعفاء والمتروكون) ٦(



   
 

 

 
١٤١



  :تفوق االبن على أبیه

عبد المجید بن عبد (نقل المزي وابن حجر والعیني عن الدارقطني أنه قال في 
  . )١(، واألب یتركواالبن أثبت ًال یحتج به یعتبر به، وأبوه أیضا لین،): العزیز

ما قاله اإلمام الدارقطني ال ینسجم مع أقوال النقاد وعلماء الحدیث في : تعلیق
) عبد المجید بن عبد العزیز( االبن هذا الراوي وأبیه، فقد رأینا أن جمهور العلماء ضعفوا

ًوحتى اللذین وثقوه ذكروا جرحا خاصا فیه، في حین وثق جمهور العلماء األب  عبد (ً
  ، فكیف یكون االبن أثبت من األب؟)العزیز بن ابى رواد

 .لذا نرى أن الراجح هو تقدیم األب على االبن في الحدیث واهللا أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
: للعیني: ومغاني األخیار). ٦/٣٣٢: (البن حجر: وتهذیب الهذیب). ١٨/٢٧٥: (زيللم: تهذیب الكمال) ١(

)٣/٢٧٩(. 



   
 

 

 
١٤٢



  

  -: هذا البحث قد خرجنا بنتائج علمیة، وهي كاآلتيفي ختام

إن المتتبع لكتب الجرح والتعدیل، وخاصة الموسعة منها، یستنتج أن في  .١
طیاتها كثیر من األلفاظ التي استعملها علماء الحدیث لبیان حال الرواة 
ًجرحا وتعدیال، منها ما هو خاص بالتعدیل ومنها ما هو خاص بالتجریح،  ً

ًا خاص بالمقارنة والمفاضلة بین الرواة جرحا وتعدیالوجزء منه ً.  

ًراویا من الذین قیل في حقهم أنهم تفوقوا ) ١٨(لقد جمعنا في هذه الدراسة  .٢
  .على آبائهم

ّرد أقوال بعض العلماء في بعض الرواة فیما یتعلق بتفوقهم على آبائهم  .٣
ن، أو تساویهما في ومناقشة آرائهم وتحلیلها وترجیح تفوق األب على االب

المرتبة، وذلك بعد ذكر األدلة على ذلك، أو بیان أن التفضیل نسبي 
  .ًولیس مطلقا

ًالمكانة الرفیعة واالستفاضة والشهرة لبعض األئمة والحفاظ یكون أحیانا  .٤
ًدلیال على تقدمهم وتفوقهم على آبائهم خاصة وعلى الرواة عامة ً ً.  

 على آبائهم عند بعض العلماء ال یدل التصریح على تفوق بعض الرواة .٥
ًعلى التعدیل والتوثیق مطلقا، بل یدل على تحدید درجة ومنزلة الراوي 

  .ًبالمقارنة مع أبیه، ألنه أحیانا تكون المقارنة بین الضعیف واألضعف



   
 

 

 
١٤٣



ًیكون التفوق أحیانا بین الراوي وأبیه عاما مطلقا في كل شيء، وأحیانا  .٦ ً ً ً
ً كأن یتفوق علیه في العبادة مثال، أو في الحفظ مثال، ًأخرى یكون نسبیا، ً

  .أو في القراءة، أو في البالغة، وهكذا

إن بیان مناهج األئمة في المقارنة والمفاضلة بین الرواة لجدیر بالدراسة  .٧
والبحث، فإن مناهج المحدثین هي میزان المعرفة ومعیارها، ومن خاللها 

، ونستطیع التمیز بین صحیح السنة من یتبین لنا مراتب ودرجات الرواة
 .سقیمها

   



   
 

 

 
١٤٤



أبو یعلى الخلیلي، خلیل بن عبد اهللا بن أحمد : اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث .١
محمد سعید عمر .د: ، المحقق)هـ٤٤٦: المتوفى(بن إبراهیم بن الخلیل القزویني 

  ).هـ١٤٠٩: (ولى  الریاض، الطبعة األ–إدریس، مكتبة الرشد
مغلطاي بن قلیج بن عبد اهللا البكجري : إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال .٢

: ، المحقق)هـ٧٦٢: المتوفى(المصري الحكري الحنفي، أبو عبد اهللا، عالء الدین 
 أبو محمد أسامة بن إبراهیم، الفاروق الحدیثة -أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 

  ). م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢: (عة األولىللطباعة والنشر، الطب

یوسف بن حسن بن أحمد بن : بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم .٣
َحسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدین، ابن ابن المبرد الحنبلي  ْ : المتوفى(ِ

الدكتورة روحیة عبد الرحمن السویفي، دار الكتب : ، تحقیق وتعلیق)هـ٩٠٩
  ).م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣: ( لبنان، الطبعة األولى– بیروت العلمیة،

أبو زكریا یحیى بن معین بن عون بن زیاد بن ): روایة الدوري(تاریخ ابن معین  .٤
. د: ، المحقق)هـ٢٣٣: المتوفى(بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي 

 مكة -ي ٕأحمد محمد نور سیف، مركز البحث العلمي واحیاء التراث اإلسالم
  ).١٩٧٩ – ١٣٩٩: (المكرمة، الطبعة األولى

أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد : تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین .٥
: المتوفى(بن محمد بن أیوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهین 



   
 

 

 
١٤٥



هـ ١٤٠٩: (عبد الرحیم محمد أحمد القشقري، الطبعة األولى: ، المحقق)هـ٣٨٥
  ).م١٩٨٩ -

َتاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم .٦ َ شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن : َ
ْأحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي  الدكتور بشار : ، المحقق)هـ٧٤٨: المتوفى(َ

  ).م٢٠٠٣: (ّعواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى

محمد بن إسماعیل بن ): صغیرمطبوع خطأ باسم التاریخ ال(التاریخ األوسط  .٧
محمود : ، المحقق)هـ٢٥٦: المتوفى(إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا 

:  القاهرة، الطبعة األولى-  حلب– مكتبة دار التراث- إبراهیم زاید،  دار الوعي
  ).م١٩٧٧ –هـ ١٣٩٧(

: المتوفى (أبو الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلى الكوفى: تاریخ الثقات .٨
  ).م١٩٨٤ -هـ١٤٠٥: (، دار الباز، الطبعة األولى)هـ٢٦١

أبو بكر أحمد بن أبي : التاریخ الكبیر المعروف بتاریخ ابن أبي خیثمة، المؤلف .٩
صالح بن فتحي هالل، الفاروق الحدیثة : ، المحقق)هـ٢٧٩: المتوفى(خیثمة 

  ).م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧: (  القاهرة، الطبعة األولى–للطباعة والنشر

محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا : التاریخ الكبیر .١٠
 الدكن، –دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد : ، الطبعة)هـ٢٥٦: المتوفى(

  .محمد عبد المعید خان: طبع تحت مراقبة



   
 

 

 
١٤٦



الخطیب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي : تاریخ بغداد .١١
الدكتور بشار عواد معروف، دار : ، المحقق)هـ٤٦٣: المتوفى(البغدادي 

  ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢: (  بیروت، الطبعة األولى–الغرب اإلسالمي

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر : تاریخ دمشق .١٢
ر للطباعة عمرو بن غرامة العمروي، دار الفك: ، المحقق)هـ٥٧١: المتوفى(

  ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: (والنشر والتوزیع، عام النشر

أبو سلیمان محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن ربیعة : تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم .١٣
، )هـ٣٧٩: المتوفى(بن سلیمان بن خالد بن عبد الرحمن بن زبر الربعي 

اض، الطبعة   الری–عبد اهللا أحمد سلیمان الحمد، دار العاصمة . د: المحقق
  ).هـ١٤١٠: (األولى

ْشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز : تذكرة الحفاظ .١٤ َ
 لبنان، الطبعة - بیروت-، دار الكتب العلمیة)هـ٧٤٨: المتوفى(الذهبي 

  ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩: (األولى

بن علي بن أبو الفضل أحمد : تعجیل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة .١٥
إكرام اهللا . د: ، المحقق)هـ٨٥٢: المتوفى(محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 

  ).م١٩٩٦: (إمداد الحق، دار البشائر ـ بیروت، الطبعة األولى

أبو الولید : لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح, التعدیل والتجریح  .١٦
رطبي الباجي سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي الق



   
 

 

 
١٤٧



أبو لبابة حسین، دار اللواء للنشر . د: ، المحقق)هـ٤٧٤: المتوفى(األندلسي 
  ).١٩٨٦ – ١٤٠٦: ( الریاض، الطبعة األولى–والتوزیع

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر : تقریب التهذیب .١٧
سوریا،  –محمد عوامة، دار الرشید : ، المحقق)هـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني 

  ).١٩٨٦ – ١٤٠٦: (الطبعة األولى

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر : تهذیب التهذیب .١٨
 الهند، الطبعة -، مطبعة دائرة المعارف النظامیة)هـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني 

  ).هـ١٣٢٦: (األولى

 یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو: تهذیب الكمال في أسماء الرجال .١٩
: المتوفى(الحجاج، جمال الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 

  بیروت، الطبعة –بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة. د: ، المحقق)هـ٧٤٢
  ).١٩٨٠ – ١٤٠٠: (األولى

َأبو الفداء زین الدین قاسم بن قطلوبغا : الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة  .٢٠ َ ُْْ ُ
ِالسودوني  ْ ُْ شادي بن : ، دراسة وتحقیق)هـ٨٧٩: المتوفى(الجمالي الحنفي ُّ

محمد بن سالم آل نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمیة وتحقیق 
  ).م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢: ( الیمن، الطبعة األولى- التراث والترجمة صنعاء

َمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التمیمي: الثقات .٢١ ْ ، أبو َ
وزارة المعارف : ، طبع بإعانة)هـ٣٥٤: المتوفى(ُحاتم، الدارمي، البستي 

الدكتور محمد عبد المعید خان مدیر : للحكومة العالیة الهندیة، تحت مراقبة



   
 

 

 
١٤٨



 الهند، -دائرة المعارف العثمانیة، دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن
  ).م١٩٧٣ -ه١٣٩٣:  (الطبعة األولى

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر : جرح والتعدیلال .٢٢
، طبعة مجلس )هـ٣٢٧: المتوفى(التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

  الهند، دار إحیاء التراث – بحیدر آباد الدكن-دائرة المعارف العثمانیة
  ).م١٩٥٢ - هـ ١٢٧١: (  بیروت، الطبعة األولى–العربي

عبد القادر بن محمد بن نصر اهللا : المضیة في طبقات الحنفیةالجواهر  .٢٣
، میر محمد كتب )هـ٧٧٥: المتوفى(القرشي، أبو محمد، محیي الدین الحنفي 

  . كراتشي–خانه 

شمس الدین : دیوان الضعفاء والمتروكین وخلق من المجهولین وثقات فیهم لین .٢٤
ْأبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایما ، )هـ٧٤٨: المتوفى(ز الذهبي َ

  مكة، الطبعة –حماد بن محمد األنصاري، مكتبة النهضة الحدیثة : المحقق
  ).م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧: (الثانیة

محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز : ذكر أسماء من تكلم فیه وهو موثق .٢٥
، سنة الذهبي أبو عبد اهللا، تحقیق محمد شكور أمریر المیادیني، مكتبة المنار

  .، مكان النشر الزرقاء)هـ١٤٠٦(النشر 

َأحمد بن علي بن محمد بن إبراهیم، أبو بكر ابن منجویه : رجال صحیح مسلم .٢٦ ُ ْ َ
  بیروت، الطبعة –عبد اهللا اللیثي، دار المعرفة : ، المحقق)هـ٤٢٨: المتوفى(

  ).١٤٠٧: (األولى



   
 

 

 
١٤٩



أبو داود : جرح والتعدیلسؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في ال .٢٧
سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي 

ْالسجستاني  ِ محمد علي قاسم العمري، عمادة : ، المحقق)هـ٢٧٥: المتوفى(ِّ
البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، 

  ).م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣: (الطبعة األولى

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن : سیر أعالم النبالء .٢٨
ْقایماز الذهبي  :  القاهرة، الطبعة- ، دار الحدیث)هـ٧٤٨: المتوفى (َ

  ).م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧(

لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، : شذرات الذهب في أخبار من ذهب .٢٩
  .، دار الكتب العلمیة)هـ١٠٨٩المتوفى (

محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد : الضعفاء الصغیر .٣٠
أبو عبد اهللا أحمد بن إبراهیم بن أبي العینین، : ، المحقق)هـ٢٥٦: المتوفى(اهللا 

  ).م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦: (مكتبة ابن عباس، الطبعة األولى

اد العقیلي أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حم: الضعفاء الكبیر .٣١
عبد المعطي أمین قلعجي، دار المكتبة : ، المحقق)هـ٣٢٢: المتوفى(المكي 
  ).م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤: ( بیروت، الطبعة األولى–العلمیة 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن : الضعفاء والمتروكون .٣٢
: لمحقق، ا)هـ٣٨٥: المتوفى(مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني 



   
 

 

 
١٥٠



عبد الرحیم محمد القشقري، أستاذ مساعد بكلیة الحدیث بالجامعة . د
  .اإلسالمیة

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، : الضعفاء والمتروكون .٣٣
  –محمود إبراهیم زاید، دار الوعي: ، المحقق)هـ٣٠٣: المتوفى(النسائي 

  ).هـ١٣٩٦: (حلب، الطبعة األولى

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد : ء والمتروكونالضعفا .٣٤
 –عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمیة : ، المحقق)هـ٥٩٧: المتوفى(الجوزي 
  .بیروت

أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران : الضعفاء .٣٥
 الدار -دة، دار الثقافة فاروق حما: ، المحقق)هـ٤٣٠: المتوفى(األصبهاني 

  ).١٩٨٤ – ١٤٠٥: (البیضاء، الطبعة األولى

: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي : طبقات الحفاظ .٣٦
  ).هـ١٤٠٣: (  بیروت، الطبعة األولى–، دار الكتب العلمیة)هـ٩١١

لوالء، أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منیع الهاشمي با: الطبقات الكبرى .٣٧
محمد : ، تحقیق)هـ٢٣٠: المتوفى(البصري، البغدادي المعروف بابن سعد 

 - هـ ١٤١٠: (  بیروت، الطبعة األولى–عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة
  ).م١٩٩٠



   
 

 

 
١٥١



أبو عمرو خلیفة بن خیاط بن خلیفة الشیباني : طبقات خلیفة بن خیاط .٣٨
 عمران موسى بن زكریا بن أبي: ، روایة)هـ٢٤٠: المتوفى(العصفري البصري 

 ٣ت ق (، محمد بن أحمد بن محمد األزدي )  هـ٣ت ق (یحیى التستري 
: د سهیل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، سنة النشر: ، المحقق)هـ
 ).م١٩٩٣= هـ ١٤١٤(

بن عبید اهللا الجمحي ) بالتشدید(ّمحمد بن سالم : طبقات فحول الشعراء .٣٩
محمود محمد شاكر، دار : ، المحقق)هـ٢٣٢: المتوفى( عبد اهللا بالوالء، أبو

 . جدة–المدني 

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان : العبر في خبر من غبر .٤٠
ْبن قایماز الذهبي  أبو هاجر محمد السعید بن : ، المحقق)هـ٧٤٨: المتوفى(َ

  .  بیروت–بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد : لعلل ومعرفة الرجالا .٤١
وصي اهللا بن محمد عباس، دار : ، المحقق)هـ٢٤١: المتوفى(الشیباني 

  ). م٢٠١ - هـ ١٤٢٢: (الریاض، الطبعة الثانیة, الخاني 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن : غنیة الملتمس ایضاح الملتبس .٤٢
یحیى بن عبد اهللا . د: ، المحقق)هـ٤٦٣: المتوفى(دي الخطیب البغدادي مه

هـ ١٤٢٢: (الریاض، الطبعة األولى/  السعودیة- البكري الشهري، مكتبة الرشد 
  ).م٢٠٠١ -



   
 

 

 
١٥٢



شمس الدین أبو عبد اهللا : الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة .٤٣
ْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي : ، المحقق)هـ٧٤٨: المتوفى (َ

 مؤسسة -محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطیب، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة 
  ).م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣: ( جدة، الطبعة األولى- علوم القرآن

، )هـ٣٦٥: المتوفى(أبو أحمد بن عدي الجرجاني : الكامل في ضعفاء الرجال .٤٤
عبد : د معوض، شارك في تحقیقهعلي محم-عادل أحمد عبد الموجود: تحقیق

هـ ١٤١٨: ( لبنان، الطبعة األولى- بیروت-الفتاح أبو سنة، الكتب العلمیة
  ).م١٩٩٧

: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري : الكنى واألسماء .٤٥
عبد الرحیم محمد أحمد القشقري، عمادة البحث العلمي : ، المحقق)هـ٢٦١

المیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة بالجامعة اإلس
  ).م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤: (األولى

بركات بن أحمد بن محمد : الكواكب النیرات في معرفة من الرواة الثقات .٤٦
: ، المحقق)هـ٩٢٩: المتوفى(الخطیب، أبو البركات، زین الدین ابن الكیال 

  ).م١٩٨١: ( ـ بیروت، الطبعة األولىعبد القیوم عبد رب النبي، دار المأمون

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر : لسان المیزان .٤٧
عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر : ، المحقق)هـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني 

  ).م٢٠٠٢: (اإلسالمیة، الطبعة األولى



   
 

 

 
١٥٣



البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب : المتفق والمفترق .٤٨
الدكتور محمد صادق آیدن الحامدي، دار : ، دراسة وتحقیق)هـ٤٦٣: المتوفى(

 -هـ ١٤١٧: (القادري للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، الطبعة األولى
 ).م١٩٩٧

محمد بن حبان بن أحمد بن : المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین .٤٩
َحبان بن معاذ بن معبد، التمیمي، أب ْ : المتوفى(ُو حاتم، الدارمي، البستي َ

:  حلب، الطبعة األولى–محمود إبراهیم زاید، دار الوعي : ، المحقق)هـ٣٥٤
  ).هـ١٣٩٦(

محمد بن حبان بن أحمد بن : مشاهیر علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار .٥٠
ُحبان بن معاذ بن معبد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي  َ ْ : المتوفى(َ

مرزوق على ابراهیم، دار الوفاء للطباعة : ، حققه ووثقه وعلق علیه)هـ٣٥٤
  ).م١٩٩١ -هـ ١٤١١: ( المنصورة، الطبعة األولى–والنشر والتوزیع 

یعقوب بن سفیان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو یوسف : المعرفة والتاریخ .٥١
 بیروت، -أكرم ضیاء العمري، مؤسسة الرسالة: ، المحقق)هـ٢٧٧: المتوفى(

  ).م١٩٨١ -هـ ١٤٠١: (الطبعة الثانیة

أبو محمد محمود بن : مغاني األخیار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار .٥٢
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 

محمد حسن محمد حسن إسماعیل، دار الكتب : ، تحقیق)هـ٨٥٥: المتوفى(
  ).م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧: (، الطبعة األولى لبنان–العلمیة، بیروت 



   
 

 

 
١٥٤



شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن : المغني في الضعفاء .٥٣
ْقایماز الذهبي    .الدكتور نور الدین عتر: ، المحقق)هـ٧٤٨: المتوفى(َ

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، : المنتخب من ذیل المذیل .٥٤
، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت )هـ٣١٠: المتوفى(ري أبو جعفر الطب

  . لبنان–

أحمد بن محمد بن الحسین بن : الهدایة واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد .٥٥
عبد اهللا : ، المحقق)هـ٣٩٨: المتوفى(الحسن، أبو نصر البخاري الكالباذي 

  .)هـ١٤٠٧: ( بیروت، الطبعة األولى–اللیثي، دار المعرفة 

: المتوفى(صالح الدین خلیل بن أیبك بن عبد اهللا الصفدي : الوافي بالوفیات .٥٦
  - أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث : ، المحقق)هـ٧٦٤

 ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠: (بیروت، عام النشر




