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َاتَوأَستَقْصيهاََ،
تَأَذْك َُرَالْمقَال َ
َول ََوَذَهب َ
وأَنْسبهَاَإِلَ َىَقَائليهاَوأَعزِيهاََ،لَخفْتَ
خصلَتَي َنَِ:إِحداهمَاَََ:خصل ََةَأَحاذرهاَ
ف َيَمصنَّفَات َيَوأَتَّقيهاَ،وتَعافُّهَاَنَفْسيَالْأَبِيَّ َةَُ
وتَجتَوِيهاَ،وهيَسردَفَص َلَمنقُولََ،عنَكَلَامَِالْمتَقَدِّمنيَ
ُولَ.وهذََاَعند َيَيتَنزَّلَُمنزِلَةََالاختزا َلَِوالانْتحالََِ،
مق َ
َاتَالْأَفَاضلَِ،
والتَّشيِيعَِبِعلُومَِالْأَوائلَِ،والْإِغَارَةَعلَىَمصنَّف َ
وح َقَعَلَ َىَك َُلَمنَتَتَقَاضَاهَقَرِحيتُهَتَأْليفًاََ،وجمعًاََ،
ونَكتَاب َِهَأَمرًَاَلََاَيلْفَ َىَفيَمجموعَ،
وتَرصيفًاَ،أ ََنَيجعلََمضْم َ
فَفيَتَصنيفٍََ،ثُ َمََّإ َِنَلَمَيج َِدَبدًَّاَمنَ
وغَرضًَاَلََاَيصاد َ
ذكْرِهاَأَتَ َىَبِهَف َيَمعرِضَِالتَّذَرُّعَِوالتَّطَلُّ َعَِإِلَ َىَماَه َوَ
َ َََ.
ودَوالْمعمودَ ..َ،
الْمقْص َ

لل َ
اإلمامَاجلويينَرمحهَا َ
(غياثَاألُممََ )َ 164:
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غة
ِ
البحوث في العلوم اإلسالمية بالل ِ
أسست الجلة سنة ()2009م ،ورقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد:
( )1235لسنة ()2009م ،وحصلت على التصنيف املعياري الدولي املرقم:
ISSN (Print): 2071-6028
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تهدف الجلة إلى نشر العلوم اإلسالمية بما يسهم في ُّ
الرقي باملستوى العلمي
ِ
للتخصصات الشرعية ،وذلك عن طريق نشر البحوث العلمية األصيلة واملتميزة في
العلوم اإلسالمية بجميع فروعها ،ال سيما البحوث التي تعالج املشاكل ،وتضع
الحلول ملستجدات العصر ،كل ذلك وفق رؤية إسالمية نقية.
استقطبت الجلة الباحثين من العراق وخارجه ،وهي مستمرة بإصداراتها التي
ً
ترفد الباحثين واملؤسسات بالدراسات والبحوث التي ت ُّ
عد ل ِبنة مهمة في املكتبة
اإلسالمية ،وهي متوفرة على موقع الجلة ،وموقع الجالت األكاديمية العلمية
العراقية.

هيئة التحرير

رئيس التحرير
األستاذ الدكتور
فراس حييى عبد اجلليل

مدير التحرير
األستاذ املساعد الدكتور
حممد حمسن راضي

أعضاء هيئة التحرير
 .1أ.د .عبد الرمحن محدي شايف
 .2أ.د .أمحد عبد الرزاق خلف
 .3أ.د .صهيب عباس عودة
 .4أ.د .عبدالفتاح حممد خضر
 .5أ.د .حممد عمر مساعي
 .6أ.د .حممد عبداحلميد اخلطيب
 .7أ.م.د .حازم عبد الوهاب عارف
 .8أ.م.د .خليل نوري مسيهر

النشْر العِلْمِيَّة
شُرُ ْوطُ َّ
البد في البحوث املقدمة للنشر من تحقق الشروط العلمية اآلتية:
ً
 .1أن يكون البحث باللغة العربية حصرا.
ُ
ُ
ُ
للنشر في مجلة أخرى.
ل
ب
ق
أو
،
ر
ش
ن
 .2أن ل يكون البحث قد
ِ
ِ
ِ
ُ .3يشترط في البحث أن يكون في أحد تخصصات العلوم اإلسالمية.
 .4ل تقبل بحوث تحقيق املخطوطات ،إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،
ول ُيقبل التحقيق على نسخة واحدة إل بتحقق ضوابط معينة.
 .5ل تقبل البحوث ذات الطابع التعريفي أو الترويجي ملنظمات أو هيئات أو
جهات معينة.
 .6تخضع البحوث للفحص ببرنامج ( )Turnitinعلى أن ل تزيد نسبة
الستالل في البحث عن ،)%20 ( :ونسبة القتباس عن ،)%30 ( :وفق
التعليمات النافذة.
 .7تخضع البحوث إلى فحص أولي من ِقبل هيئة التحرير ،ويحق لها أن
تعتذر عن قبول البحث من دون بيان األسباب ،على أن ل تتجاوز مدة
ً
ً
نظر الهيئة أسبوعا ،علما أن موافقة الهيئة ل تعني بالضرورة قبول
البحث للنشر ،إنما تعني صالحية عرضه على املحكمين.
 .8يخضع البحث للتقويم من ِقبل خبيرين اثنين في التخصص العلمي
الدقيق ملوضوع البحث ،وفي حال اختالفهما في التقييم ُيرسل البحث إلى
ُ
ً
ُمح ِكم ثالث ،فضال عن تقويم البحث من ِقبل خبير لغ ِوي ،في مدة ل
تتجاوز :شهرين.
ُ
ُ
 .9ترسل مالحظات املح ِكمين إلى الباحث ،ول ُينشر البحث إل بعد األخذ بها.
بحث بعد التقييم واألخذ
 .10على
الباحث إرسال نسخة جديدة من ال ِ
ِ
باملالحظات.

ُ .11يطالب الباحث بملخص للبحث ل يزيد عن ( )200كلمة ،وكلمات
مفتاحية ل تزيد عن ( )3كلمات ،وباللغتين العربية واإلنجليزية ،على أن
ً
يكون امللخص اإلنكليزي مصادقا عليه من املكتب الستشاري بجامعة
األنبار -كلية التربية للعلوم اإلنسانية.
 .12يتضمن امللخص اإلنكليزي عنوان البحث واسم الباحث باللغة اإلنكليزية.
ُ .13يطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة عنه.
ً
ً
ُ
ُ .14يقدم الباحث إقرارا خطيا يتعهد فيه بأن البحث املقدم للنشر هو جهد
خالص له ،ويتحمل املسؤولية القانونية كاملة في حال العتداء على
الحقوق الفكرية لآلخرين.
 .15البحوث املنشورة ل تمثل رأي املجلة ،وإنما تمثل رأي أصحابها فقط.
ُ
 .16املجلة غير ملزمة بإعادة مسودات البحوث ،سواء ن ِشر البحث أم لم
ُينشر.

النشْر الفَنِّيَّة
شُرُ ْوطُ َّ
ّ
يراعى في البحوث املقدمة للنشر الشروط الف ِنية اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

ً
يكون التخاطب مع املجلة ،وإرسال البحوث إلكترونيا ،عن طريق بريد
املجلة اإللكترونيissccoll@uoanbar.edu.iq :
ُيطبع البحث ببرنامج ُ
الورد ( )Wordعلى الحاسوب ،وبمسافات منفردة.
ً
ً
يكون إعداد الصفحة على النحو اآلتي :أعلى وأسفل (2سم) ،يمينا ويسارا
ً
(2سم) أيضا ،وحجم الورقة ،)B5( :مع مراعاة ترقيم الصفحات.
تكون الكتابة بخط ،)Simplified Arabic( :للمتن والهامش ،وباللون
األسود.
يكون تسلسل صفحات كتابة البحث على النحو اآلتي :الصفحة األولى:
عنوان البحث الرئيس ،أسماء الباحثين وعنواناتهم وإيميالتهم ،بعد ذلك
ُ
ملخص البحث باللغتين العربية واإلنكليزية مع الكلمات املفتاحية ،ثم
ً
ُ
ُ
املقدمة ،ثم املباحث أو املطالب ،ثم الخاتمة ،واخيرا قائمة املصادر
واملراجع.
ُيكتب على الصفحة األولى فقط من البحث عبارة( :مجلة جامعة األنبار
للعلوم اإلسالمية) أعلى يمين الصفحة ،ويكون تحتها خط بحجم)12( :
أسود غامق ( )Boldمن يمين الصفحة إلى يسارها.
يكون عنوان البحث الرئيس بالحجم ( )18أسود غامق وسط الصفحة
األولى.
ُ
تكتب أسماء الباحثين وعنواناتهم ،بالحجم ( )16أسود غامق ()Bold
وسط الصفحة األولى ،أسفل عنوان البحث.

.9
.10
.11
.12
.13
.14

.15
.16

.17

ُ
تترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.
ُيكتب إيميل الباحث تحت اسمه مباشرة ،مع مراعاة الدقة في ذلك.
ُ
تكتب العنوانات األولية( :املقدمة ،املباحث أو املطالب ،الخاتمة،
الهوامش ،املصادر) بالحجم ( )16أسود غامق ( )Boldوسط الصفحة.
ُ
تكتب العنوانات الثانوية بالحجم ( )14أسود غامق ( )Boldيمين
الصفحة.
ُ
ُيكتب متن البحث بالحجم ( ،)14مع ضبط الصفحة ،وتترك مسافة
بادئة قدرها (1سم) للسطر األول فقط لكل فقرة من املتن.
ُ
تكتب هوامش البحث بالحجم ( ،)12وتكون في الصفحة نفسها (حواش ي
سفلية) أسفل متن البحث ،على أن يكون رقم الهامش بين قوسين هكذا:
( ،)1مع خيار الترقيم لكل صفحة على حدة.
ُيشترط كتابة النصوص القرآنية بالرسم العثماني ،ببرنامج( :مصحف
املدينة النبوية للنشر الحاسوبي).
ً
يكون ترتيب املصادر بحسب الحروف العربية هجائيا( :أ ،ب ،ت ،ث ،ج،
ً
ً
ح ،خ ،) .... ،مرقمة ترقيما تلقائيا باستخدام التنسيق الذي يكون فيه
الرقم مع نقطة فقط ،هكذا (.).1
املجلة غير ملزمة بقبول البحوث التي يتجاوز عدد صفحاتها عن ()30
صفحة ،سوى صفحات :العنوان وامللخص واملصادر.

النشْــر
ُأجُــ ْور َّ
أجور النشر في الجلة على النحو اآلتي:
ً
ُ .1يستوفى من الباحثين داخل العراق مبلغا قدر ُه :مائة وخمسة وعشرون
ألف ( )125000دينار عراقي ،عن الـ( )25صفحة األولى من البحث ،فإن
زاد على ذلك ُيضاف مبلغ قدر ُه :ألفان وخمسمائة ( )2500دينار عراقي عن
كل صفحة.
ِ
ً
ُ .2يستوفى من الباحثين خارج العراق مبلغا قدر ُه :مائة وخمسة وعشرون
دولر ،)$ 125( ،عن الـ( )25صفحة األولى من البحث ،فإن زاد على ذلك
ُ
ُ
كل صفحة.
يضاف مبلغ قدره :ثالثة دولرات ( )$ 3عن ِ
ُ .3يبلغ الباحث بالكلفة النهائية ألجور النشر لتسديدها ،ويتحمل أجور
التحويل كافة.

 .4إذا سحب الباحث بحثه بعد إرساله إلى الخبراءُ ،يعاد املبلغ الذي تم
ً
مخصوما ُ
تسل ُ
منه أجور الخبراء فقط.
الباحث
مه من
ِ
 .5ل ُيزود الباحث بكتاب قبول النشر ،ول ُينشر بحثه إل بعد دفع األجور
كاملة.
 .6ينشر البحث بعد استكمال الشروط العلمية والفنية خالل مدة تتراوح
من ثالثة إلى تسعة ( )9-3أشهر من تاريخ صدور كتاب قبول النشر،
وبحسب ظروف النشر.
ُ .7يزود الباحث بنسخة (مستلة) إلكترونية من بحثه ،ترسل عن طريق
ً
اإليميل ،ويمكن تزيلها من موقع املجلة أيضا.


ت
1
2

3
4
5
6
7
8

9

10

البحث

التَّذييل بأمساء اهلل تعاىل وصفاته
مناسباته وداللته سورة األنفال أمنوذجًا
توجيه املتشابه اللفظي يف تفسري ابن
جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه
التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم
أمنوذجًا «دراسة مقارنة»
مرويات الصحابة والتابعني رضي اهلل
عنهم يف سورة طه مجعا ودراسة
أوجه التشابه بني قصيت يوسف وموسى
عليهما السالم -دراسة موضوعية مقارنة
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أمحد شاكر
يف كتاب الباعث احلثيث «دراسة حديثة
مقارنة»
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى
بن معني لفظة (شيخ) يف تارخيه برواية
الدارمي «دراسة حديثية مقارنة»
مرويات عمرة بنت عبد الرمحن
األنصارية يف كتاب الشهادات يف الكتب
التسعة «دراسة حتليلية»
االستدالالت األصولية بآية
ﱡﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜﱝ ﱞﱠ دراسة تأصيلية
كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية يف
جتريد مسائل اهلداية تأليف العالمة أبي
املليح مشس الدين حممد بن فخر الدين
عثمان بن موسى بن علي بن األقرب
احلنفي احلليب (ت774 :هـ) حتقيق (من
أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فص ٌل يف
القضاء باإلرث)
شرط الفقر يف الوصية الواجبة
«دراسة مقارنة»

الباحث

حبث يف اجلزء الصفحة

أ.د .إبراهيم بن عبد اهلل بن
إبراهيم الزهراني

تفسري

األول

42-1

السيد ليث باسل صادق
أ.د .فراس حييى عبداجلليل

تفسري

األول

84-43

السيدة مأرب مصدق رزيك
أ .م .د .زبن عجيمي إبراهيم

تفسري

األول

132-85

م.د .أمحد خملف عبد

تفسري

األول

178-133

السيد علي حممد سليمان
أ.د .إدريس عسكر حسن

حديث

األول

218-179

السيدة كوثر عبد الستار
أ.م.د .ثامر عبد اهلل داود

حديث

األول

250-219

حديث

األول

284-251

األستاذ املساعد الدكتور
جعفر بن عبد الرمحن بن
مجيل قصاص

أصول
فقه

األول

314-285

السيد أمحد مخيس محاد
أ.د .جميد صاحل ابراهيم

فقه

األول

360-315

أ.م.د مقبل أمحد أمحد
أ.م د .عبد اهلل علي حمسن

فقه

األول

416-361

السيدة سجى علي خلف

أ.م.د .حازم عبد الوهاب عارف

ت
11

12

13

14

15

16
17
18
19
20

الباحث

البحث
اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان
التنوخي (ت695:هـ) يف كتابه املمتع يف السيد إبراهيم مرعي شهاب
أ.م.د .عبداهلل داود خلف
شرح املقنع يف مسائل متعلقة باملفوضة
دراسة فقهية مقارنة
كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح
يف معرفة الطريق الواضح لشهاب الدين
السيد بشري فوزي محدان
أبي العباس أمحد بن حممد الزاهد
أ.م.د .نعمان سرحان عطية
(ت819هـ) من مجلة شروط وجوب الصالة
إىل نهاية مجلة األركان «دراسة وحتقيق»
ترجيحات اإلمام البيهقي يف كتابه
السيد قيس فيصل إبراهيم
«اخلالفيات» باب يف اجلناية متعلقة
أ.م .د .عمر نوري نصار
بالقَسامة وكفارة القتل والسحر «دراسة
فقهية مقارنة»
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات
السيدة جنلة مجال عبد اجمليد
(يف باب صالة الكسوف واخلسوف) «دراسة
أ.م.د .فائز حممد مجعة
فقهية مقارنة»
كتاب الطهارة من كتاب الرِّعايةِ يف جتري ِد
مسائ ِل اهلدايةِ تأليف العالمة أبي املليح
السيد نصيف جاسم حممد
مشس الدين حممد بن فخر الدين عثمان
أ.م.د حممود مشس الدين
بن موسى بن علي بن االقرب احلنفي
عبد األمري
احلليب (ت774هـ)من أول كتاب الطهارة
اىل آخر فصل اآلبار دراسة وحتقيق
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السيدة كوثر عبد الستار حمسن
 ثامر عبد اهلل داود.د.م.أ

ملخص باللغة العربية

 فكالمه في الرجال، كان أحد األركان التي قام عليها علم الجرح والتعديل،)هـ233اإلمام يحيى بن معين (ت
 ونتيجة لبراعته في، فقد ُعد من أهم النقاد الذين تكلموا في سائر الرواة،له وزنه واعتباره عند أئمة هذا الفن

 لذا صار له في، فقد كثُر تالميذه الذين دونوا عنه أقوالهم في الرجال كل بحسب ما سمع وفهم منه،هذا الفن
 أو، برواية الدوري، (التاريخ: فيقال، كما حملت سؤاالت كل تلميذ اسمه،الراوي الواحد أحيانا أقواال عدة
 واإلمام يحيى بن معين شأنه كشأن غيره من،) وغيرها... أو سؤاالت ابن الجنيد،التاريخ برواية طهمان الدقاق
 ومن تلك األلفاظ،أئمة الجرح والتعديل فقد كانت له ألفاظ خاصة تعبر عن رأيه في جرح الرواة أو تعديلهم
 وقد درست في هذا البحث أحوال سبعة من،«شيخ» التي قالها اإلمام يحيى بن معين في كثير من الرواة
 إضافة، وخرجت بخالصة عن كل راو هل هو ثقة أم غير ذلك،الرواة الذين قال فيهم ابن معين لفظة شيخ
إلى بيان معنى لفظة شيخ التي قيلت فيه هل هي للتعديل؟ أم للجرح؟ أم لغير ذلك؟

 حديثية مقارنة،) لفظة (شيخ، يحيى بن معين:الكلمات المفتاحية
SAMPLE OF NARRATORS WHOM YAHYA IBN MA'EEN
ATTRIBUTED THEM AS (SHAIKH) IN HIS BOOK WHICH
REPORTED BY AL-DAREMI، A COMPARATIVE HADITHIC STUDY
Mrs. Kawthar Abdul Sattar Mohsen
Ass. Prof. Dr. Thamer Abdullah Dawood

Summary:
Imam Yahya bin Mueen (d233 AH), was one of the pillars on which the science of
wound and modification was based، as his words in men have weight and
consideration in the imams of this art, as he was considered one of the most
important critics who spoke in other narrators, and as a result of his proficiency in
this art, it has abounded His disciples wrote about his sayings about men each
according to what he heard and understood from him، so they sometimes had
several sayings for them, and the questions of each student carried his name, and
he said: (History, Al-Douri’s narration, or History with the story of Tahan AlDaqqaq, or Ibn Al-Junaid’s questions ... And others), and Imam Yahya bin Mu’in,
like other imams of the wound and the amendment, had special words expressing
his opinion on the wound of the narrators or their amendment, Among those words
(Sheikh) that Imam Yahya bin Mu’in said in many narrators, I studied in this
research the conditions of seven of the narrators whom Ibn Mu’in said to the
Sheikh’s word, and came out with a summary of each narrator, is it trust or
otherwise, in addition to a meaningful statement Sheikh word that was said is it to
amend? Or a wound? Or, something else?
Key words: Yahya bin Mu'in, word (Sheikh), hadith comparison
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املقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،سيدنا

محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ...وبعد:
إن أفضل العلوم وأجلها ما كان متعلقا بكالم اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم؛
ألن عليهما مدار أحكام الشريعة اإلسالمية في كافة شؤون الناس وأحوالهم ،من أجل
ذلك تكفل اهلل  بحفظ مصدري التشريع في هذا الدين :القرآن الكريم ،والسنة النبوية
( )1

المطهرة قال تعالى :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

وهذا الحفظ يشمل القرآن

والسنة ،أما القرآن فقد تكفل اهلل بحفظه بنفسه ،وأما السنة فقد هيأ اهلل لها جماعة من
األئمة قاموا بحفظها في الصدور والسطور ،ولم يكتف هؤالء األئمة بحفظها وتدوينها،
بل جندوا أنفسهم للبحث في أحوال نقلتها فاختبروا من عاصرهم من النقلة وسألوا عن
السابقين ممن لم يعاصروهم ،وأعلنوا رأيهم فيهم دون تحرج أو مأثم؛ ألن ذلك كان ذبا
عن دين اهلل وسنة رسوله  ،وقد أنفق هؤالء األئمة معظم أوقاتهم في االشتغال
بالحديث والبحث والسؤال عن سير الرواة وأحوالهم ،ومن هؤالء الذين أنفقوا حياتهم في
خدمة سنة النبي  اإلمام يحيى بن معين (ت233:ه) ،الذي كان أحد األركان التي
قام عليها علم الجرح والتعديل ،فكالمه في الرجال له وزنه واعتباره عند أئمة هذا الفن،
فقد ُعد من أهم النقاد الذين تكلموا في سائر الرواة ،فقُدم بذلك على معاصريه في هذا
المجال .ونتيجة لبراعته في هذا الفن ،فقد كثُر تالميذه ودونوا عنه أقواله في الرجال كل

بحسب ما سمع وفهم منه ،لذا صار له في المسألة الواحدة أحيانا أقواال عدة ،وحملت
سؤاالت كل تلميذ اسمه ،فيقال( :التاريخ ،برواية الدوري ،أو التاريخ برواية طهمان
الدقاق ،أو سؤاالت ابن الجنيد ،...وغيرها) .واإلمام يحيى بن معين شأنه كشأن غيره
) (1سورة الحجر ،اآلية.9 :
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من أئمة الجرح والتعديل فقد كانت له ألفاظ خاصة تعبر عن رأيه في جرح الرواة أو
تعديلهم ،وتعد معرفة مراد األئمة من األلفاظ التي يطلقونها في الرواة ،من أهم مباحث
علوم الحديث وأشدها تعلقا في الجرح والتعديل ،ومن تلك األلفاظ (شيخ) التي قالها
اإلمام يحيى بن معين في كثير من الرواة .وقد قمت بكتابة بحث بينت فيه مقصد يحيى
بن معين من اطالق هذه اللفظة في الراوي أهي للتعديل؟ أم للتجريح؟ أم غير ذلك؟
ف اخترت سبعة من الرواة ممن قال فيهم ابن معين هذه اللفظة في تاريخه برواية
الدارمي ،وخرجت بخالصة بينت فيها حال الراوي من حيث التعديل أو الجرح.
وقد قسمت بحثي هذا على مبحثين:
المبحث األول :حياة اإلمام يحيى بن معين والدارمي.
المبحث الثاني :نماذج من الرواة الذين قال فيهم يحيى بن معين لفظة شيخ.
والحمد هلل رب العالمين.
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املبحث األول:
حياة اإلمام حييى بن معني وعثمان الدارمي

املطلب األول:

أوالً :حياته الشخصية:

حياة اإلمام حييى بن معني

اسمه ونسبه :هو يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن
()1

المري

الغطفاني ،موالهم ،وقيل :يحيى بن معين بن غياث بن زياد بن عون بن

بسطام(.)2
قيل( :أصله من سرخس( .)4())3ويقال :أنه من األنبار( ،)5من قرية يقال لها:
نقيا ،على بعد اثني عشر فرسخا( )6من بغداد(.)7

المري :بضم الميم وتشديد الراء ،هذه النسبة إلى مرة غطفان ،وهو مرة بن عوف بن سعد بن بغيض بن
)ُ (1
ريث بن غطفان ،وهي قبيلة كبيرة مشهورة ،وفي العرب عدة قبائل تنسب إليها يقال لكل واحدة منها مرة.
ينظر :اللباب في تهذيب األنساب.201/3 :
) (2ينظر :الثقات البن حبان 263/9 :برقم ( ،)16336تاريخ بغداد  263/16برقم (170/13 ،)7436
برقم ( ،)5047وسير اعالم النبالء  71/11برقم ( ،)28وتقريب التهذيب :ص 597برقم (.)7651
)َ (3س ْر َخس :بفتح أوله ،وسكون ثانيه ،وفتح الخاء المعجمة ،وآخره سين مهملة ،ويقال سرخس ،بالتحريك،
واألول أكثر :مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة .معجم البلدان .208/3

) (4ينظر :الثقات البن حبان  263/9برقم (.)16336
) (5االنبار :مدينة على الفرات ،غربي بغدا د .اول من عمرها سابور بن هرمز .ثم جددها السفاح وبنى بها
قصره واقام بها إلى أن مات .ينظر :معجم البلدان .257/1
) (6فرسخ :الفرسخ ثالثة أميال .العين .332/4
) (7ينظر :الثقات للعجلي ص 475برقم ( ،)1826وتاريخ بغداد  265/16برقم ( ،)7436وتاريخ دمشق
البن عساكر  10/65برقم ( ،)8214وتهذيب الكمال في أسماء الرجال  544/31برقم (،)6926
وتاريخ اإلسالم  965/5برقم (.)493
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كنيته :اشتهر يحيى بن معين بأبي زكريا ،قال الدوري( :وقلما سمعت أحمد بن
حنبل يسمي يحيى بن معين باسمه ،إنما كان يقول :قال أبو زكريا ،قاله أبو زكريا)(.)1
والدته :ولد يحيى بن معين في خالفة أبي جعفر المنصور سنة (158ه) في
آخرها ،وذلك في قرية نقيا من نواحي األنبار بالسواد من بغداد ،قال الحسين بن الفهم:
(سمعت ابن معين يقول :ولدت في خالفة أبي جعفر سنة ثمان وخمسين ومائة)(.)2

أسرته:
والده( :معين) والد يحيى كاتبا لعبد اهلل بن مالك والي طبرستان والري في عهد
هارون الرشيد ،ثم صار والده على خراج الري ،وهذه المناصب التي توالها مكنته من
ترك ثروة كبيرة آلت بعد وفاته إلى ولده يحيى(.)3
أوالده :تحفظ لنا المصادر أسماء ألبناء يحيى بن معين لكن يمكن أن نستنتج
من بعض النصوص أن يحيى كان له أوالد ،من ذلك ما قاله عباس الدوري:
وذكر يحيى بن معين أن له ابن وبنت فقال( :إن لي ابنا صغي ار ابن سنتين
وسبعة أشهر ،وابنة بنت خمس وعشرين سنة ،فربما أردت أن أبر ابني بشيء فأحرج
من ابنتي أال افعل بها مثل ذلك ،وذلك أنه يقال :ساووا بين أوالدكم حتى في القُبل)(.)4

وفاته :يحيى بن معين في المدينة المنورة عند ذهابه إلى الحج في أيام الحج،

ومات قبل أن يحج ،ونودى لشهود جنازته( :من أراد أن يشهد جنازة المأمون على

) (1تاريخ بغداد  268/16برقم (.)7436
) (2ينظر :المصدر نفسه  264/16برقم (.)7436
) (3ينظر :تاريخ بغداد  265/16برقم ( ،)7436وتاريخ دمشق البن عساكر  3/65برقم ( ،)8214وتهذيب
الكمال في أسماء الرجال  544/31برقم (.)6926
) (4تاريخ ابن معين  -رواية ابن محرز .19/2
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حديث رسول اهلل  فليشهد) ،وكان ذلك يوم الجمعة في شهر ذي القعدة سنة (233ه)
وصلى عليه والي المدينة(.)1

ثانياً :حياته العلمية:

()2

نشأته :ورث يحيى بن معين عن أبيه ماال

فانفق هذا المال في طلب العلم،

ونشأ في بغداد التي كانت مق ار للعلم والعلماء( ،)3وهذه العوامل جعلت من يحيى بن

معين من األعالم البارزين في األمة اإلسالمية ،حيث كان أول من عرف وأشتهر

بطلب العلم والتفتيش عن الرجال واألسانيد ،ونفي الكذب عن حديث رسول اهلل  حتى

قيل( :إذا رأيت البغدادي يبغض يحيى بن معين فأعلم أنه كذاب)(.)4

رحالته:

كان يحيى بن معين مولعا بالرحلة منذ الصغر ،طلبا للحديث وجمع السنن،

وكان يقول( :أربعة ال يؤنس منهم رشدا :حارس الدرب ،ومنادي القاضي ،وابن
المحدث ،ورجل يكتب في بلده وال يرحل في طلب الحديث)(.)5

فقد رحل إلى الكوفة ،والبصرة ،والحج ،والري ،الشام ،ومصر ،وحران ،واليمن،
والى واسط(.)6
) (1ينظر :الثقات البن حبان  263/9برقم ( ،)16336وتاريخ بغداد  274/16برقم ( ،)7436وتاريخ
دمشق البن عساكر  7/65برقم ( ،)8214وتهذيب الكمال في أسماء الرجال  567/31برقم (،)6926
وسير أعالم النبالء  90/11برقم (.)28
) (2ينظر :تاريخ بغداد  265/16برقم (.)7436
) (3ينظر :نسخة االمام يحيى بن معين برواية الصوفي عنه ص .18
) (4تاريخ بغداد  272/16برقم (.)7436
) (5الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي  225/2برقم (.)1685
) (6ينظر :تاريخ ابن معين  -رواية الدوري 549/3 :برقم ( 3/5 ،)2684برقم ( ،)11وتاريخ دمشق البن
عساكر  ،12/65تاريخ بغداد  274/16برقم ( ،)7436وتاريخ اإلسالم  1152/4برقم (،)180
 965/5برقم ( ،)493ونسخة االمام يحيى بن معين برواية الصوفي عنه ص .79
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شيوخه أو من روى عنهم:
روى يحيى بن معين عن كثير من الشيوخ وذلك لكثرة رحالته في طلب العلم
وازدهار عصره بالعلم والعلماء ،وقد ذكر له المزي ثالثة وستين شيخا .ومن أبرزهم:
عبد الرحمن بن مهدي ،وعفان بن مسلم ،ووكيع بن الجراح ،ويحيى بن سعيد القطان،
كين(.)1
وأبو نعيم الفضل بن ُد ْ

تالميذه أو من روى عنه:
لقد كان ليحيى بن معين مكانة كبيرة في نفوس معاصريه ،وروى عنه كثير من

التالميذ منهم من أقرانه ،وقد ذكر له المزي تسعة وأربعين تلميذا ومن أبرزهم :البخاري،
ومسلم ،وأبو داود ،وأبو حاتم الرازي ،وأبو زرعة الرازي(.)2

مؤلفاته:
كان يحيى بن معين يهتم بكتابة الحديث ،فقد سأله أحمد بن عقبة :كم كتبت
من الحديث يا أبا زكريا؟ قال( :كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث)( ،)3وقال( :لو لم
نكتب الحديث من ثالثين وجها ما عقلناه)(.)4
 .1حديث يحيى بن معين برواية احمد بن الحسن الصوفي (ت306ه)،
عنه(.)5
 .2حديث يحيى بن معين برواية احمد بن علي المروزي (ت292:ه) ،عنه(.)6

) (1ينظر :تهذيب الكمال في أسماء الرجال  544/31برقم (.)6926
) (2ينظر :المصدر السابق  546/31برقم (.)6926
) (3تاريخ بغداد  273/16برقم (.)7436
) (4تاريخ ابن معين  -رواية الدوري  271/4برقم (.)4330
) (5جزء فيه احاديث يحيى برواية الشيباني ص .13
) (6المصدر نفسه ص .13
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 .3حديث يحيى بن معين ،برواية أبي منصور يحيى بن احمد الشيباني
(ت298ه)(.)1
 .4التاريخ ،برواية أبي الفضل العباس بن محمد بن حاتم الدوري
(ت271ه)(.)2
 .5معرفة الرجال عن يحيى بن معين ،برواية احمد بن محمد بن القاسم بن
محرز(.)3
 .6سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معين ،وهو أبو اسحاق إبراهيم بن عبد اهلل
الختلي (ت260ه)(.)4
 .7تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي(ت280ه) ،عن يحيى بن معين في تجريح
الرواة وتعديلهم(.)5
 .8من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ،رواية أبي خالد الدقاق
(ت284ه)(.)6
 .9تاريخ أبي سعيد هاشم بن مرثد الطبراني (ت278ه) ،عن يحيى بن معين،
وهي رواية عثمان بن طالوت الصيرفي البصري (ت237هـ) (.)7
وهناك روايات عديدة لم تصلنا ،وهي مبثوثة في بطون الكتب ،كالكامل البن
عدي ،والجرح والتعديل البن أبي حاتم وغيرهما(.)8
) (1ينظر :جزء فيه احاديث يحيى برواية الشيباني ص .13
) (2المصدر نفسه ص .14
) (3المصدر نفسه ص .14
) (4المصدر نفسه ص .14
) (5المصدر نفسه ص .15
) (6المصدر نفسه ص .15
) (7المصدر نفسه ص .15
) (8المصدر نفسه ص .15
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املطلب الثاني:

أوالً :حياته الشخصية:

حياة عثمان الدارمي

اسمه ونسبه :عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد ،الحافظ ،أبو سعيد الدارمي،
السجستاني(.)1
كنيته :أبو سعيد(.)2
والدته :ولد قبل المائتين بيسير(.)3
وفاته :توفي عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الدارمي سنة (280ه)(،)4
وقيل281( :ه)( ،)5وقيل282( :ه)(.)6

ثانياً :حياته العلمية:
شيوخه أو من روى عنهم :ذكر له الذهبي خمسة وعشرين شيخا ،ومن أبرزهم:
علي بن المديني ،واسحاق بن راهويه ،وعبد اهلل بن أبي شيبة ،وأبو سلمة
التبوذكي ،وسليمان بن حرب(.)7
تالميذه أو من روى عنه :ذكر له الذهبي اثنا عشر تلميذا ،ومن أبرزهم:
) (1ينظر :الجرح والتعديل البن أبي حاتم  153/6برقم ( ،)837والثقات البن حبان  455/8برقم
( ،)14404وتاريخ دمشق البن عساكر  361/38برقم ( ،)4594وتاريخ اإلسالم  574/6برقم
( ،)276وسير أعالم النبالء  319/13برقم (.)148
) (2ينظر :المصادر أنفسها.
) (3سير أعالم النبالء  319/13برقم (.)148
)(4) (4الثقات البن حبان  455/8برقم ( ،)14404وتاريخ دمشق البن عساكر  365/38برقم (،)4594
وتاريخ اإلسالم  574/6برقم ( ،)276وسير أعالم النبالء  322/13برقم (.)148
) (5الثقات البن حبان  455/8برقم (.)14404
) (6ينظر :الكامل في التاريخ  483/6برقم (.)282
) (7ينظر :سير أعالم النبالء  325/13برقم (.)148
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أحمد بن محمد بن االزهر ،ومحمد بن يوسف الهروي ،وأبو إسحاق الهروي،

وأبو النضر الطوسي ،ومحمد بن اسحاق الهروي(.)1

عالقته بابن معين :يبدو أن اتصال الدارمي بابن معين كان مبك ار ،ويؤكد هذا

األمر ما يلي:

 .1هناك بعض األمثلة التي جاءت في روايته عن ابن معين تشير إلى تقدم

روايته على رواية الدوري ،وبعض الروايات األخرى ،كرواية ابن أبي خيثمة وابن الجنيد

والغالبي .ومن تلك األمثلة :عبد األعلى بن أبي المساور الزهري ،أبو مسعود الجرار:
نقل الدارمي عنه :ال اعرفه ،ونقل اآلخرون عنه معرفته :قال أبو داود عنه :أرجو أن

يكون صالحا ،وقال الغالبي عنه :ليس بثقة ،وقال الدوري عنه :ليس بشيء ،وقال ابن
الجنيد عنه :ليس بشيء كذاب(.)2

فإن ابن معين في نقل الدارمي أفاد أنه ال يعرف من حاله شيئا .وفي رواية أبي

داود ،لم يثبت له جرحه ،ولما تبين له ضعفه الشديد جرحه بما نقله عنه اآلخرون(،)3
ومثل ذلك قوله في عنبسة بن عبد الرحمن( ،)4وغيره(.)5

 .2األسئلة الواردة في رواية الدارمي كلها موجهة من الدارمي إلى يحيى إال

النادر منها( ،)6بخالف الروايات األخرى التي ليست فيها هذه الظاهرة مما يشير إلى
قصر المدة التي الزمه فيها(.)7
) (1ينظر :سير أعالم النبالء  320/13برقم (.)148
) (2ينظر :تهذيب التهذيب  98/6برقم (.)205
) (3ينظر :تاريخ ابن معين -رواية الدوري .121/1
) (4ينظر :تهذيب التهذيب  160/8برقم (.)288
) (5ينظر :مقدمة تحقيق تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن ابي زكريا ص .31
) (6من األمثلة على تلك األسئلة :قال الدارمي :وسألته عن حبيب بن زيد الذي يروي عنه شعبة ما حاله
فقال :ثقة .تاريخ ابن معين-رواية الدارمي ص  94برقم (.)255
) (7ينظر :مقدمة تحقيق تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن ابي زكريا ص .33
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املبحث الثاني:
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى بن معني لفظة «شيخ»

اوالً :شيخ بمعنى الجرح والتعديل:

اليمامي( ،)1أبو الجمل توفي ما بين سنة
 .1أيوب بن محمد ،أبو سهل العجليَ ،

( 170 - 161هـ)( .)2روى عن :عبد اهلل بن عمر ،وعطاء بن السائب ،والوليد بن أبي
الوليد ،ويحيى بن أبي كثير ،وغيرهم .روى عنه :حبان بن هالل ،وسهل بن بكار ،وعبد
الحميد بن جعفر ،وعمرو بن يونس ،وغيرهم( .)3قول يحيى بن معين فيه :شيخ يمامي
ضعيف(.)4

أقوال العلماء ومناقشتها:
أقوال المعدلين :قال يعقوب بن سفيان :ثقة( .)5وقال أبو حاتم الرازي :ال بأس
به( .)6وقال الذهبي :ثقة(.)7
) (1اليمامي :هذه النسبة إلى اليمامة ،وهي بلدة من بالد العوالي مشهورة ،األنساب للسمعاني .522/13
) (2ينظر :التاريخ الكبير للبخاري  423/1برقم ( ،)1359والضعفاء الكبير للعقيلي 116/1برقم (،)137
والجرح والتعديل البن أبي حاتم  257/2برقم ( ،)917والمجروحين البن حبان 166/1برقم (،)95
والكامل في ضعفاء الرجال  18/2برقم ( ،)187والمغني في الضعفاء  97/1برقم ( ،)828والضعفاء
والمتروكون البن الجوزي  133/1برقم ( ،)479وتاريخ اإلسالم  313/4برقم ( ،)33ميزان االعتدال
 292/1برقم ( ،)1097ولسان الميزان  59/7برقم ( ،)576والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة
 486/2برقم (.)1848
) (3ينظر :التاريخ الكبير للبخاري  423/1برقم ( ،)1359والجرح والتعديل البن أبي حاتم  257/2برقم
( ،)917والمجروحين البن حبان 166/1برقم (.)95
) (4ينظر :تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي ص  178برقم (.)645
) (5ينظر :ميزان االعتدال  292/1برقم (.)1097
) (6الجرح والتعديل البن أبي حاتم  257/2برقم (.)917
) (7المقتنى في سرد الكنى  151/1برقم (.)1152
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أقوال المجرحين :قال ابن الجنيد :سمعت يحيى بن معين يقول :أبو الجمل
يمامي يحدث عن عطاء ،ليس بشيء ،اسم أبي الجمل :أيوب( .)1وقال ابن أبي خيثمة:
ُسئل يحيى بن معين ،عن أبي الجمل اليمامي؟ فقال :اسمه :أيوب ،ال شيء( ،)2وقال
أيضا :وسمعت يحيى بن معين يقول :أيوب بن محمد ،ليس بشيء( .)3وقال ابن أبي
مريم عن ابن معين :أبو الجمل اليمامي ،ال شيء(.)4
وقال أحمد بن حنبل :ال أدري كيف هو ،وقال :ال أعرفه( .)5وقال أبو زرعة
الرازي :منكر الحديث( . )6وقال العقيلي :يهم في بعض حديثه( .)7وقال ابن حبان :كان
قليل الحديث ،ولكنه خالف الناس في كل ما روى ،فال أدري أكان يتعمد أو يقلب وهو
()8

ال يعلم

.

وقال الدارقطني :مجهول( ،)9وقال أيضا :ضعيف( .)10وقال البيهقي :ضعيف
عند أهل العلم( .)11وقال الهيثمي :ضعيف( .)12وقال ابن حجر :ضعيف(.)13
) (1سؤاالت ابن الجنيد ص  460برقم (.)756
) (2التاريخ الكبير = تاريخ ابن أبي خيثمة  -السفر الثالث  343/1برقم (.)1285
) (3المصدر نفسه  344/1برقم (.)1289
) (4لسان الميزان  252/2برقم (.)1379
) (5العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي وغيره ص  39برقم (.)14
) (6الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي .528/2
) (7الضعفاء الكبير للعقيلي  116/1برقم (.)137
) (8المجروحين البن حبان  166/1برقم (.)95
) (9سنن الدارقطني  273/1برقم (.)544
) (10علل الدارقطني = العلل الواردة في األحاديث النبوية  48/13برقم (.)2938
) (11السنن الكبرى للبيهقي  441/9برقم (.)9120
) (12مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  219/3برقم (.)5333
) (13التلخيص الحبير .576/2
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مناقشة األقوال:
من خالل النظر في أقوال العلماء ،نرى أن األئمة بين موثق له ومجرح ،لكن
من جرحه من األئمة ،كيحيى ،وأحمد ،وأبي زرعة ،وابن حبان ،والدارقطني ،وغيرهم،
ذكروا أنه على قلة حديثه كان يخالف أيضا في روايته بقية الرواة؛ وبسبب هذه المخالفة
قال عنه أبو زرعة :منكر الحديث.

الخالصة:
أن مراد يحيى بن معين من قوله شيخ؛ أنه ضعيف؛ فهي جاءت مفسرة حيث
قرنها بقوله :ضعيف ،وكذلك ما روي عنه أنه قال عنه :ليس بشيء ،تدل على مراده
بأنه ضعيف الرواية ،واهلل أعلم.
 .2حجر بن عنبس الحضرمي ،أبو السكن ،ويقال أبو العنبس الكوفي ،من
الثانية ،توفي ما بين سنة (90 – 81ه)( .)1روى عن :علي بن أبي طالب ،ووائل بن
حجر ،فقط .روى عنه :سلمة بن كهيل ،وعلقمة بن مرثد ،والمغيرة بن أبي الحر الكوفي،
وموسى بن قيس الحضرمي ،وغيرهم(.)2
قول يحيى بن معين فيه :شيخ كوفي مشهور(.)3

) (1ينظر :التاريخ الكبير للبخاري  73/3برقم ( ،)259والجرح والتعديل البن أبي حاتم  266/3برقم
( ،)1190والثقات البن حبان  177/4برقم ( ،)2363وتاريخ بغداد  196/9برقم ( ،)4327وتاريخ
دمشق البن عساكر  ،388/62وتهذيب الكمال في أسماء الرجال  473/5برقم ( ،)1135وتاريخ
اإلسالم  927/2برقم ( ،)13واكمال تهذيب الكمال  6/4برقم ( ،)1206وتهذيب التهذيب  214/2برقم
( ،)393وتقريب التهذيب ص  154برقم (.)1144
) (2ينظر :تاريخ بغداد  196/9برقم ( ،)4327وتهذيب الكمال في أسماء الرجال  474/5برقم (،)1135
وتاريخ اإلسالم  927/2برقم ( ،)13وتهذيب التهذيب  214/2برقم (.)393
) (3ينظر :تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي ص  94برقم (.)254
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أقوال العلماء ومناقشتها:
أقوال المعدلين :قال الخطيب البغدادي :كان ثقة ،احتج بحديثه غير واحد من
()1
وضعف حديثه( .)2وقال
األئمة  .وقال أبو الحسن ابن القطان :ال يعرف حالهُ ،

الذهبي :ثقة( ،)3وقال أيضا :مخضرم كبير ،صحب عليا وروى عنه( .)4وقال ابن حجر:

صدوق مخضرم(.)5
أقوال المجرحين :لم أجد من ذكره بجرح.

مناقشة األقوال:
أتفق العلماء على توثيق حجر بن عنبس ،ولم يضعفه إال أبو الحسن بن
القطان ،وعبارة ابن القطان التي ذكرها في تضعيفه قد أجاب عنها الذهبي فقال :أن لها
معنى خاصا؛ وذلك أن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك
الراوي ،فقد تكلم ابن القطان في رجال في الصحيحين قال فيهم مثل قوله بهذا الراوي(.)6

الخالصة:
الراجح في حجر بن عنبس أنه ثقة ،وحديثه صالح لالحتجاج ،ولفظة شيخ التي
اطلقها فيه ابن معين ظاهرها التوثيق؛ وخصوصا أنه قرنها بلفظة أخرى تدل على ذلك
وهي قوله (مشهور) ،واهلل أعلم.

) (1تاريخ بغداد  196/9برقم (.)4327
) (2إكمال تهذيب الكمال  7/4برقم (.)1206
) (3الكاشف  314/1برقم (.)950
) (4تاريخ اإلسالم  927/2برقم (.)13
) (5تقريب التهذيب ص  154برقم (.)1144
) (6ينظر :ميزان االعتدال  556/1برقم (.)2109
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 .3حمزة بن عمرو ،أبو عمر العائذي ،الضبي( ،)1من الرابعة( .)2روى عن :أنس

بن مالك ،وعلقمة بن وائل ،وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،فقط .روى
عنه :شعبة ،وابنه عمرو ،وعنطوانة السعدي ،وعوف االعرابي ،وغيرهم(.)3
قول يحيى بن معين فيه :قال الدارمي :قلت :فعوف عن حمزة أبي عمر من
حمزة؟ فقال :شيخ ال يعرف(.)4

أقوال العلماء ومناقشتها:
أقوال المعدلين :قال أبو حاتم الرازي :شيخ( .)5وقال النسائي :ثقة( .)6وقال
الذهبي :ثقة( .)7وقال ابن حجر :صدوق(.)8
أقوال المجرحين :ذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين(.)9
) (1عايذة ضبة :وهم بنو عايذة بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد ،وقيل عايذ اهلل بن سعد بن ضبة.
اللباب في تهذيب األنساب .308/2
) (2ينظر :التاريخ الكبير للبخاري  49/3برقم ( ،)183والجرح والتعديل البن أبي حاتم  212/3برقم
( ،)929والثقات البن حبان  169/4برقم ( ،)2324وتهذيب الكمال في أسماء الرجال  336/7برقم
( ،)1511والكاشف  351/1برقم ( ،)1239وتاريخ اإلسالم  228/3برقم ( ،)62وتقريب التهذيب ص
 180برقم (.)1530
) (3ينظر :التاريخ الكبير للبخاري  49/3برقم ( ،)183والجرح والتعديل البن أبي حاتم  212/3برقم
( ،)929وتهذيب الكمال في أسماء الرجال  336/7برقم ( ،)1511وتاريخ اإلسالم  228/3برقم (،)62
وتهذيب التهذيب  32/3برقم (.)47
) (4تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي ص  89برقم (.)232
) (5الجرح والتعديل البن أبي حاتم  212/3برقم (.)929
) (6تهذيب الكمال في أسماء الرجال  336/7برقم ( ،)1511وتاريخ اإلسالم  228/3برقم (.)62
) (7الكاشف  351/1برقم (.)1239
) (8تقريب التهذيب ص  180برقم (.)1530
) (9الضعفاء والمتروكون البن الجوزي  236/1برقم (.)1016
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مناقشة األقوال:
بعد عرض أقوال العلماء نجد أن حمزة بن عمرو قد اتفق األئمة على توثيقه
ماعدا ابن الجوزي ،روى له مسلم( ،)1والنسائي( ،)2وابي داود( ،)3واحمد(.)4

الخالصة:
يتبين أن حمزة بن عمرو العائذي ثقة يحتج بحديثه ،وان مراد يحيى بن معين
بقوله شيخ؛ أنه مجهول عنده؛ ألنه قرنها بقوله :ال يعرف ،واهلل أعلم.
 .4ش ّداد بن محمد( .)5روى عن :لم أجد من ذكر له شيوخا .روى عنه :يحيى

بن حمزة ،فقط(.)6

قول يحيى بن معين :قال الدارمي :قلت :فيحيى بن حمزة عن شداد بن محمد،
من شداد؟ فقال :شيخ لهم ثقة(.)7

أقوال العلماء ومناقشتها:
أقوال المعدلين :لم أجد من ذكره بتعديل.
أقوال المجرحين :لم أجد من ذكره بجرح.
) (1صحيح مسلم ،كتاب :الفتن وأشراط الساعة ،باب :قرب الساعة  2269/4برقم (.)134
) (2سنن النسائي ،كتاب :المواقيت ،باب :تعجيل الظهر في السفر  248/1برقم (.)498
) (3سنن أبي داود ،كتاب الجهاد ،باب :في نزول المنازل  202/4برقم (.)2551
) (4مسند أحمد  237/19برقم (.)12204
) (5الجرح والتعديل البن أبي حاتم  330/4برقم ( ،)1448وتاريخ دمشق البن عساكر  431/22برقم
( ،)2715والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة  226/5برقم (.)5064
) (6الجرح والتعديل البن أبي حاتم  330/4برقم ( ،)1448والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 226/5
برقم (.)5064
) (7تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي ص  131برقم (.)421
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مناقشة األقوال:
بعد البحث ،لم أجد من تكلم في شداد بن محمد من العلماء ،ال بتعديل وال
بتجريح ،وانما وثقه يحيى بن معين ،وبما أنه وثقه إمام من أئمة النقد أمثال يحيى؛ فإن
الراوي ثقة.

الخالصة:
شداد بن محمد ثقة ،وأن مراد ابن معين من لفظة شيخ؛ هي توثيق للراوي ،وأنه
شيخ لرواة رووا عنه الحديث ،واهلل أعلم.
 .5عبد اهلل بن حفص الثقفي وقيل :حفص بن عبد اهلل وقيل :عبد اهلل بن حفص
بن أبي عقيل وقيل[ :أبو حفص بن عمر ،وقيل :أبو عمرو بن حفص ،وقيل :ابو
حفص بن عمرو] ،من الرابعة( .)1روى عن :يعلى بن مرة ،فقط .روى عنه :عطاء بن
السائب ،فقط(.)2
قول يحيى بن معين :قال الدارمي :سألت يحيى عن عبد اهلل بن حفص؟ قال:
شيخ ال أعرفه(.)3

) (1ينظر :التاريخ الكبير للبخاري  75/5برقم ( ،)199والجرح والتعديل البن أبي حاتم  36/5برقم (،)156
والثقات البن حبان  60/5برقم ( ،)3850والكامل في ضعفاء الرجال  401/5برقم ( ،)1073وتهذيب
الكمال في أسماء الرجال  426/14برقم ( ،)3230والكاشف  546/1برقم ( ،)2689واكمال تهذيب
الكمال  309/7برقم ( ،)2887وتهذيب التهذيب  189/5برقم ( ،)326وتقريب التهذيب ص  300برقم
(.)3279
) (2ينظر :التاريخ الكبير للبخاري  75/5برقم ( ،)199والجرح والتعديل البن أبي حاتم  36/5برقم (،)156
وتهذيب الكمال في أسماء الرجال  426/14برقم ( ،)3230وتهذيب التهذيب  189/5برقم (.)326
) (3ينظر :تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي ص  139برقم (.)464
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أقوال العلماء ومناقشتها:
أقوال المعدلين :لم أجد من ذكره بتعديل سوى ابن حبان في طبقة أتباع التابعين
في كتابه الثقات(.)1
أقوال المجرحين :قال علي بن المديني :عبد اهلل بن حفص ال نعرفه ،ولم يرو
عنه غير عطاء بن السائب( .)2وقال ابن عدي :وهذا الذي ال يعرفه ابن معين ال أعرفه
أنا ،فال أدري عثمان بن سعيد من أين عرفه ،وال من أين وجد اسمه( .)3وقال الذهبي:
ال يعرف( .)4وقال ابن حجر :مجهول(.)5

مناقشة األقوال:
تبين من أقوال العلماء في عبد اهلل بن حفص ،أنهم اتفقوا على كونه مجهول،
وذكر ابن حبان له ال تعني توثيق.

الخالصة:
وحاصل األمر أن عبد اهلل بن حفص مجهول ،وأن مراد يحيى بن معين من
قوله شيخ ال أعرفه؛ أنه مجهول ال يعرفه ،واهلل أعلم.

 .6عثمان بن حكيم( .)6روى عن :عبد الرحمن بن عبد العزيز ،فقط .روى عنه:
عبد اهلل بن حفص ،فقط(.)7
) (1الثقات البن حبان  60/5برقم (.)3850
) (2تهذيب التهذيب  189/5برقم (.)326
) (3الكامل في ضعفاء الرجال  401/5برقم (.)1073
) (4المغني في الضعفاء  335/1برقم (.)3142
) (5تقريب التهذيب ص  300برقم (.)3279
) (6ينظر :الجرح والتعديل البن أبي حاتم  147/6برقم ( ،)800والمغني في الضعفاء  324/2برقم
( ،)4014وميزان االعتدال  32/3برقم ( ،)5496ولسان الميزان  134/4برقم (.)305
) (7ينظر :المصادر أنفسها.
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قول يحيى بن معين فيه :قال الدارمي :قلت :فعثمان بن حكيم عن عبد الرحمن
()1

بن عبد العزيز من هذا؟ فقال :شيخ مجهول

.

أقوال العلماء ومناقشتها:
أقوال المعدلين :لم أجد من ذكره بتعديل.

أقوال المجرحين :لم أجد من ذكره بجرح.

مناقشة األقوال:

لم أجد في عثمان بن حكيم ،جرحا وال تعديال؛ فهو مجهول العين؛ ألنه لم يروي

عنه إال واحد ،ومجهول الحال؛ ألنه لم أجد أحدا من العلماء تكلم فيه جرحا أو تعديال،
إضافة لتصريح يحيى بن معين أنه مجهول.

الخالصة:

عثمان بن حكيم مجهول العين والحال ،ويتبين أن مراد يحيى بن معين بقوله

شيخ مجهول؛ أنه مجهول ال يعرف حاله ،واهلل أعلم.

 .7محمد بن ب ّكار بن الريان ،الهاشمي ،موالهم ،أبو عبد اهلل البغدادي

الرصافي ،من العاشرة ،توفي سنة (238ه) وله ( )93سنة( .)2روى عن :قيس بن
الربيع ،ومحمد بن طلحة بن مصرف ،وأبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي

المدني ،وهشيم ،وغيرهم .روى عنه :مسلم ،وأبو حاتم ،وأبو داود ،وأبو زرعة ،وغيرهم(.)3
) (1تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي ص  139برقم (.)463

) (2ينظر :التاريخ الكبير للبخاري  44/1برقم ( ،)83والضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة
البرذعي  129/1برقم ( ،)392والجرح والتعديل البن أبي حاتم  212/7برقم ( ،)1174وتاريخ بغداد

 456/2برقم ( ،)446وتهذيب الكمال في أسماء الرجال  525/24برقم ( ،)5090والكاشف 159/2
برقم ( ،)4744وسير أعالم النبالء  112/11برقم ( ،)37وتهذيب التهذيب  75/9برقم ( ،)92وتقريب
التهذيب ص  470برقم (.)5758
) (3ينظر :الجرح والتعديل البن أبي حاتم  212/7برقم ( ،)1174وتاريخ بغداد  456/2برقم (،)446
وتهذيب الكمال في أسماء الرجال  527/24برقم ( ،)5090وسير أعالم النبالء  113/11برقم (،)37

وتهذيب التهذيب  75/9برقم (.)92
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قول يحيى ابن معين :شيخ ال بأس به(.)1

أقوال العلماء ومناقشتها:
أقوال المعدلين :قال يحيى بن معين :ثقة( .)2وقال عبد اهلل بن أحمد :كان أبي
ال يرى بالكتابة عن هؤالء الشيوخ بأسا وكان يرضاهم ،وقد حدثنا عن بعضهم منهم:
محمد بن بكار( .)3وذكر الخطيب بسنده عن صالح بن محمد جزرة أنه سئل عن محمد
بن بكار فقال :صدوق يحدث ،عن الضعفاء(.)4
وقال الدارقطني :ثقة( .)5وقال الذهبي :وثقوه( .)6وقال ابن حجر :ثقة(.)7
أقوال المجرحين :لم أجد من ذكره بجرح.

مناقشة األقوال:
بعد عرض أقوال األئمة في محمد بن بكار ،نجد أن الجميع اتفقوا على توثيقه؛
فهو ثقة يحتج به ،وقد روى له مسلم في صحيحه(.)8
) (1ينظر :تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي ص  218برقم (.)818
) (2من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ص  76برقم (.)217
) (3ينظر :العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهلل  103/2برقم (.)1709
) (4تاريخ بغداد  456/2برقم (.)446
) (5ينظر :تاريخ بغداد  456/2برقم ( ،)446وسير أعالم النبالء  113/11برقم (.)37
) (6الكاشف  159/2برقم (.)4744
) (7تقريب التهذيب ص  470برقم (.)5758
) (8رواه اإلمام مسلم أنه قال :حدثنا محمد بن بكار بن الريان ،وعون بن سالم قاال :حدثنا محمد بن طلحة،
ح وحدثنا محمد بن المثنى ،حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ،حدثنا سفيان ،وحدثنا محمد بن المثنى ،حدثنا
محمد بن جعفر ،حدثنا شعبة ،كلهم عن زبيد ،عن أبي وائل ،عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :قال رسول
اهلل ( :سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) قال زبيد :فقلت ألبي وائل :أنت سمعته من عبد اهلل يرويه
عن رسول اهلل  ؟ قال :نعم ،وليس في حديث شعبة قول زبيد ألبي وائل .صحيح مسلم ،كتاب:
اإليمان ،باب :باب بيان قول النبي  :سباب المسلم فسوق وقتاله كفر  81/1برقم (.)64
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الخالصة:
يتبين أن محمد بن بكار ثقة ،وأن مراد يحيى بن معين بقوله شيخ ال بأس به؛
أنها توثيق له؛ بدليل انه ُسئل عنه فقال :ثقة ،واهلل أعلم.

ثانياً :شيخ لمعان أخرى غير الجرح والتعديل:

داود بن علي بن عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب ،القرشي ،الهاشمي ،أبو
سليمان الشامي ،من السادسة ،توفي سنة (133ه) وله ( )52سنة( .)1روى عن :أبيه
عن جده ،فقط .روى عنه :سفيان الثوري ،وشريك ،وعبد الرحمن بن عمرو األوزاعي،
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،وغيرهم(.)2
قول يحيى بن معين فيه :قال الدارمي :وسألته عن داود بن علي عبد اهلل بن
عباس؟ فقال :شيخ هاشمي .قلت كيف حديثه؟ فقال :أرجو أنه ليس يكذب ،إنما يحدث
بحديث واحد(.)3

) (1ينظر :التاريخ الكبير للبخاري  235/3برقم ( ،)795والجرح والتعديل البن أبي حاتم  418/3برقم
( ،)1914والثقات البن حبان  281/6برقم ( ،)7737والكامل في ضعفاء الرجال  553/3برقم
( ،)630وتاريخ دمشق البن عساكر  156/17برقم ( ،)2052وتهذيب الكمال في أسماء الرجال
 421/8برقم ( ،)1776والكاشف  381/1برقم ( ،)1454وتاريخ اإلسالم  642/3برقم ( ،)70وسير
أعالم النبالء  444/5برقم ( ،)198وميزان االعتدال 13/2برقم ( ،)2633وتهذيب التهذيب 194/3
برقم ( ،)371وتقريب التهذيب ص  199برقم (.)1802
) (2ينظر :التاريخ الكبير للبخاري  235/3برقم ( ،)795والجرح والتعديل البن أبي حاتم  419/3برقم
( ،)1914وتاريخ دمشق البن عساكر  156/17برقم ( ،)2052وتهذيب الكمال في أسماء الرجال
 421/8برقم ( ،)1776وتاريخ اإلسالم  642/3برقم (.)70
) (3تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي ص  108برقم (.)317
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أقوال العلماء ومناقشتها:
أقوال المعدلين :قال ابن عدي :وعندي أنه ال بأس برواياته عن أبيه عن جده،
فإن عامة ما يرويه عن أبيه عن جده( .)1وقال الذهبي :وثق فصيح مفوه بليغ( ،)2وقال
أيضا :ليس حديثه حجة قال ابن معين أرجو أنه ال يكذب( .)3وقال ابن حجر:
مقبول(.)4
أقوال المجرحين :قال ابن حبان :يخطئ(.)5

مناقشة األقوال:
من خالل النظر في أقوال األئمة ،يبدو أن داود بن علي قليل الحديث ،وعامة
حديثه عن أبيه عن جده ،وأنه مقبول وليس به بأس خصوصا في روايته عن ابيه عن
جده.

الخالصة:
بعد ما تقدم ،تبين أن مراد ابن معين بلفظ شيخ؛ أنه قليل الرواية ،وأن داود بن
علي مقبول من حيث روايته عن أبيه عن جده ،واهلل أعلم.

) (1الكامل في ضعفاء الرجال  560/3برقم (.)630
) (2الكاشف  381/1برقم (.)1454
) (3المغني في الضعفاء  219/1برقم (.)2013
) (4تقريب التهذيب ص  199برقم (.)1802
) (5الثقات البن حبان  281/6برقم (.)7737
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اخلامتة

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل ،والصالة والسالم
على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأنا أصل إلى ختام هذا البحث-بفضل اهلل -ألخص أهم النتائج في اآلتي:
 .1اإلمام يحيى بن معين أحد األركان التي قام عليها علم الجرح والتعديل،
وآلرائه مكانة كبيرة عند من عاصره من العلماء ،ومرجعا لمن جاء بعده.
 .2أطلق يحيى بن معين لفظة شيخ على الراوي لمقاصد عدة ،فتارة تكون
للجرح ،وتارة للتعديل ،وأحيانا تكون لمعان أخرى غير الجرح والتعديل.
 .3استخدامه للفظة شيخ كان له صيغ مختلفة ،فمرة يذكرها مفردة ،ومرة يقرنها
بلفظة تعديل أو تجريح ،ومرة يقرنها بالبلدة أو المدينة التي منها ذلك
الراوي الي قيلت فيه.
وجدت أن ليحيى بن معين في الراوي الواحد أحيانا أكثر من قول وظاهر
.4
ُ

هذه األقوال أنها متعارضة ،مما يدل على أنه كان له رأي في الراوي ثم
عدل عنه.

وختاما أحمد اهلل تعالى وأشكره أوال وآخ ار ،واستغفره وأتوب إليه من كل تقصير
وخطأ ،فما كان من صواب فبتوفيق من اهلل تعالى ،وما كان من خطأ ،أو تقصير فمن
نفسي ،وأسأل اهلل تعالى أن يرزقنا اإلخالص والقبول ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

242

6

القران الكريم

املصادر واملراجع

 .1إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،ألبي عبد اهلل مغلطاي بن قليج
بن عبد اهلل البكجري المصري الحكري الحنفي ،عالء الدين (ت762هـ)،
المحقق :أبو عبد الرحمن عادل بن محمد ،أبو محمد أسامة بن إبراهيم،
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ،ط1422 ،1هـ2001-م.
 .2تاريخ ابن معين رواية الدوري ،ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن
زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي (ت233هـ)،
المحقق :د .أحمد محمد نور سيف ،مركز البحث العلمي واحياء التراث
اإلسالمي ،مكة المكرمة ،ط1399 ،1ه–1979م.
 .3تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي ،ألبي زكريا يحيى بن معين بن
عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي
(ت233هـ) ،المحقق :د .أحمد محمد نور سيف ،دار المأمون للتراث،
دمشق.
 .4تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم ،لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد
بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (ت748هـ) ،المحقق :الدكتور
بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،ط 2003 ،1م.

 .5تاريخ الثقات ،ألبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلى الكوفى
(ت261هـ) ،دار الباز ،ط1405 ،1هـ1984-م.
 .6التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة  -السفر الثالث ،ألبي بكر
أحمد بن أبي خيثمة (ت279هـ) ،المحقق :صالح بن فتحي هالل،
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ،القاهرة ،ط1427 ،1هـ2006-م.
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 .7التاريخ الكبير ،ألبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة
البخاري (ت256هـ) ،الطبعة :دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد –
الدكن ،طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خان.
 .8تاريخ بغداد ،ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي
الخطيب البغدادي (ت463هـ) ،المحقق :الدكتور بشار عواد معروف ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1422 ،1هـ2002-م.
 .9تاريخ دمشق ،ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن
عساكر (ت571هـ) ،المحقق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع1415 ،هـ1995-م.
 .10تقريب التهذيب ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر
العسقالني (ت852هـ) ،المحقق :محمد عوامة ،دار الرشيد ،سوريا ،ط،1
1406هـ–1986م.
 .11التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،ألبي الفضل أحمد بن
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (ت852هـ) ،دار الكتب
العلمية ،ط1419 ،1هـ1989-م.
 .12تهذيب التهذيب ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر
العسقالني (ت852هـ) ،مطبعة دائرة المعارف النظامية ،الهند ،الطبعة:
ط1326 ،1هـ.
 .13تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،المؤلف :ألبي الحجاج يوسف بن عبد
الرحمن بن يوسف ،جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي
المزي (ت742هـ) ،المحقق :د .بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،ط1400 ،1هـ–1980م.
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 .14الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ،ألبي الفداء زين الدين قاسم بن
طلُ ْوَب َغا الس ُّْوُد ْوني الجمالي الحنفي (ت879هـ) ،دراسة وتحقيق :شادي بن
قُ ْ
محمد بن سالم آل نعمان ،مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية
وتحقيق التراث والترجمة صنعاء ،اليمن ،ط1432 ،1هـ2011-م.
بد،
 .15الثقات ،ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
البستي (ت354هـ) ،طبع بإعانة :و ازرة المعارف
التميمي ،الدارمي ُ

للحكومة العالية الهندية ،تحت مراقبة :الدكتور محمد عبد المعيد خان
مدير دائرة المعارف العثمانية ،دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ،الدكن،
الهند ،ط1393 ،1ه1973-م.
 .16الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت
بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت463هـ) ،المحقق :د .محمود
الطحان ،مكتبة المعارف ،الرياض.
 .17الجرح والتعديل ،ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر
التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم (ت327هـ) ،طبعة مجلس دائرة
المعارف العثمانية ،بحيدر آباد الدكن ،الهند ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،ط1271 ،1هـ1952-م.
 .18جزء فيه أحاديث يحيى بن معين برواية أبي منصور يحيى بن أحمد
الشيباني ،تحقيق ودراسة :عبد اهلل محمد حسن ،دار الماثر ،المدينة
النبوية ،ط1419 ،1هـ2000-م.
 .19سنن أبي داود ،ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن
شعيب
شداد بن عمرو األزدي السج ْستاني (ت275هـ) ،المحققَ :
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محمد كامل قره بللي ،دار الرسالة العالمية ،ط1430 ،1هـ-
األرنؤوطَ ،
2009م.

 .20سنن الدارقطني ،ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت385هـ) ،حققه
وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد المنعم شلبي ،عبد
اللطيف حرز اهلل ،أحمد برهوم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط،1
1424هـ 2004-م.
 .21السنن الكبرى ،ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،
النسائي (ت303هـ) ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد المنعم شلبي ،أشرف
عليه :شعيب األرناؤوط ،قدم له :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1421 ،1هـ2001-م.
 .22السنن الكبير ،ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت458هـ)،
تحقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،مركز هجر للبحوث
والدراسات العربية واإلسالمية ،ط1432 ،1هـ 2011-م.
 .23سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين ،ألبي زكريا يحيى بن
معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي
(ت233هـ) ،المحقق :أحمد محمد نور سيف ،مكتبة الدار ،المدينة
المنورة ،ط1408 ،1هـ1988-م.
 .24سير أعالم النبالء ،ألبي عبد اهلل شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان
بن قَ ْايماز الذهبي (ت748هـ) ،المحقق :مجموعة من المحققين بإشراف

الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط1405 ،3هـ 1985م.
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 .25الضعفاء الكبير ،ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي
المكي (ت322هـ) ،المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي ،دار المكتبة
العلمية ،بيروت ،ط1404 ،1هـ 1984 -م.
 .26الضعفاء ألبي زرعة الرازي ،الكتاب :أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة
النبوية ،الرسالة العلمية :لسعدي بن مهدي الهاشمي ،عمادة البحث العلمي
بالجامعة اإلسالمية ،المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية1402 ،هـ-
1982م.
 .27الضعفاء والمتروكون ،لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن
محمد الجوزي (ت597هـ) ،المحقق :عبد اهلل القاضي ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1406 ،1هـ.
 .28العلل الواردة في األحاديث النبوية ،ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد
بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني
(ت385هـ) ،تحقيق وتخريج :محفوظ الرحمن زين اهلل السلفي ،دار طيبة
 الرياض ،ط1405 ،1هـ1985-م ،والمجلدات م ،15-12علق عليه:محمد بن صالح بن محمد الدباسي ،دار ابن الجوزي ،الدمام ،ط،1
1427هـ.
 .29العلل ومعرفة الرجال ،ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن
أسد الشيباني (ت241هـ) ،المحقق :وصي اهلل بن محمد عباس ،دار
الخاني ،الرياض ،ط1422 ،2هـ 201-م.
 .30العين ،ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي
البصري (ت170هـ) ،المحقق :د مهدي المخزومي ،د إبراهيم السامرائي،
دار ومكتبة الهالل.
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 .31الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،ألبي عبد اهلل شمس
الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (ت748هـ) ،المحقق:

محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية،
مؤسسة علوم القرآن ،جدة ،ط1413 ،1هـ1992-م.
 .32الكامل في التاريخ ،ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ،عز الدين ابن األثير
(ت630هـ) ،تحقيق :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي،
بيروت ،لبنان ،ط1417 ،1هـ1997-م.
 .33الكامل في ضعفاء الرجال ،ألبي أحمد بن عدي الجرجاني (ت365هـ)،
المحقق :عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض ،شارك في
تحقيقه :عبد الفتاح أبو سنة ،الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط،1
1418ه1997-م.
 .34اللباب في تهذيب األنساب ،ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ،عز الدين ابن
األثير (ت630هـ) ،دار صادر ،بيروت.
 .35لسان الميزان ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر
العسقالني (ت852هـ) ،المحقق :دائرة المعرف النظامية ،الهند ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بيروت ،لبنان ،ط1390 ،2هـ1971-م.
 .36المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،ألبي حاتم محمد بن
البستي
حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
بد ،التميمي ،الدارميُ ،
(ت354هـ) ،المحقق :محمود إبراهيم زايد ،دار الوعي ،حلب ،ط،1
1396هـ.
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 .37مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ألبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن
سليمان الهيثمي (ت807هـ) ،المحقق :حسام الدين القدسي ،مكتبة
القدسي ،القاهرة1414 ،هـ 1994-م.
 .38مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن
هالل بن أسد الشيباني (ت241هـ) ،المحقق :شعيب األرنؤوط ،عادل
مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة
الرسالة ،ط1421 ،1هـ2001-م.
 .39المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  ،ألبي
الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261هـ) ،المحقق :محمد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 .40معجم البلدان ،ألبي عبد اهلل شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل الرومي
الحموي (ت626هـ) ،دار صادر ،بيروت ،ط 1995 ،2م.
 .41معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن
أبي شيبة ومحمد بن عبد اهلل بن نمير وغيرهم ،رواية أحمد بن محمد بن
القاسم بن محرز ،ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام
بن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي (ت233هـ) ،المحقق :الجزء
األول :محمد كامل القصار ،مجمع اللغة العربية ،دمشق ،ط،1
1405هـ1985-م.
 .42المغني في الضعفاء ،ألبي عبد اهلل شمس الدين محمد بن أحمد بن
عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (ت748هـ) ،المحقق :الدكتور نور الدين عتر.

 .43المقتنى في سرد الكنى ،ألبي عبد اهلل شمس الدين محمد بن أحمد بن
عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (ت748هـ) ،المحقق :محمد صالح عبد العزيز
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المراد ،المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المملكة
العربية السعودية ،ط1408 ،1هـ.
 .44ميزان االعتدال في نقد الرجال ،ألبي عبد اهلل شمس الدين أبو عبد اهلل
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (ت748هـ) ،المحقق :علي

محمد البجاوي ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط،1
1382هـ 1963-م.
 .45نسخة اإلمام أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن
عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي (ت233هـ) ،برواية الصوفي ،رسالة
ماجستير بجامعة الملك سعود ،المحقق :عصام السناني 1415 ،هـ.


250

