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 باللغة العربيةملخص 
 ثامر عبد اهلل داودأ.م.د. 

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى سيد المرسمين وخاتم النبيين سيدنا محمد 
وعمى آلو وصحبو أجمعين.. بعد.. فيعد موضوع )مرويات قيس بن أبي حازم البجمي عن 

( من الموضوعات الميمة والتي جمعًا وتخريجاً  -خمفاء الراشدينالعشرة المبشرة بالجنة عدا ال
يجب عمى طالب الحديث معرفتيا من خالل معرفة من ىم العشرة المبشرين بالجنة ومن روى 

المقدمة: وذكرت  - عمى اآلتي: -وقد اقتصرت دراستنا ليذه األحاديث .عنيم من التابعين
الجميل )قيس بن أبي حازم( والذي يعد من كبار فييا أىمية البحث وأىمية ومكانة التابعي 

أما المبحث األول فذكرت فيو سيرتو الشخصية والعممية في مطمبين، وأما المبحث  - التابعين.
في ستة وجعمتو الثاني فذكرت فيو مروياتو عن العشرة المبشرة بالجنة عدا الخمفاء الراشدين 

  ات.مطالب، ثم جاءت الخاتمة بأىم النتائج والتوصي
  جمعًا وتخريجاً ، حديث النبوي، مرويات قيس بن أبي حازم البجميالكممات المفتاحية: 

NARRATIONS OF QAIS BIN ABI HAZIM AL-BAJALI FROM THE 
TEN PREACHED IN PARADISE EXCEPT FOR THE RIGHTLY 

GUIDED CALIPHS - COLLECTION AND STUDY 
Ass.Prof.Dr. Thamer A. Dawod 

Summary 

The topic (Narrations of Qais bin Abi Hazim Al-Bajali from the ten 

preached in Paradise except for the Rightly Guided Caliphs - 

collection and study) are important topics that the student of 

knowledge should know through knowing who are the ten missionaries 

in Paradise and who narrated from them are followers, and our study 

of these hadiths was limited - The following investigations: The 

introduction: It mentioned the importance of the research and the 

importance and status of the great follower (Qais bin Abi Hazim), who 

is considered one of the great followers. As for the first topic, his 

personal and scientific biography was mentioned in two requirements, 

and the second topic mentioned his narratives about the rest of the ten 

promising paradise except for the rightly guided caliphs in six 

demands, then the conclusion came with the most important results and 

recommendations. 
Keywords: Narrations of Qais bin Abi Hazim Al-Bajali, Hadith, collection 

and study  
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 املكدمة

الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسميم عمى سيدنا وحبيبنا محمد 
 :وبعد ...صمى اهلل عميو وسمم وعمى آلو وصحبو أجمعين

فإن من أشرف العموم الشرعية عمم الحديث الشريف ومن أفضل الدراسات دراسة 
 ا وضعيفيا.المرويات الحديثية التي تصل بنا إلى معرفة صحيح المتون وحسني

وتعد دراسة المرويات وسيرىا والحكم عمييا من الدراسات الميمة في حقل العموم 
ىتمام رجال الجرح والتعديل في إعطاء كل ذي حق حقو في ااإلسالمية كونيا تظير لنا 

 الضبط واإلتقان.
كما أن عيد التابعين من الحمقات الميمة في سمسمة دراسة األسانيد كونو يمثل 

لقريب من الرجال الذين تمقوا نور النبوة، ومن بين رجال عيد التابعين ىو التابعي العيد ا
وىو يروي  ،الذي كانت مروياتو ذات عدد كبير «قيس بن أبي حازم البجمي»الجميل 

 .عن الصحابة الكرام مجموعة من أحاديث النبي 
مى مروياتو ولما كانت مروياتو عن العشرة المبشرة بالجنة كثيرة لذا اقتصرنا ع

أنني قمت بدراسة مروياتو  إذدراسًة، جمعًا و عن بقية العشرة المبشرة رضوان اهلل عمييم 
 ا في بحث مستقل.عن الخمفاء الراشدين رضوان اهلل عمييم سابقً 

 إن ىذا البحث الموسوم: )مرويات قيس بن أبي حازم البجمي عن العشرة المبشرة
حياة ومرويات أحد أكبر (، يتناول التعرف عمى اً جمعًا وتخريج -الخمفاء الراشدين عدا
عاش قريبًا  ،ئمة والرواة وىو )قيس بن أبي حازم البجمي( الذي يعد من كبار التابعيناأل

ا لوال من عصر النبوة وتتممذ عمى أيدي رجال المدرسة المحمدية، وكاد أن يكون صحابيِّ 
، وقيس بن أبي حازم الكوفي حين توفي  كان في طريقو لمقاء النبي  فقد ،وفاتو 

 التابعي الوحيد الذي اجتمع لو أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة.  ،الثقة المخضرم
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 أهمية الدراسة:
 :الموضوع فيما يأتي تكمن أىمية دراسة

إلى أروقة المكتبة الحديثية  قيس بن أبي حازم البجميتابعي مرويات ال إبراز -ٔ
 وجمع مروياتو.

 الحديثية بمرويات حديثية جديدة تخدم طالب ىذا العمم الجميل. إثراء المكتبة -ٕ
فتح المجال أمام طالب العمم الشرعي في دراسة مروياتو عن بقية العشرة  -ٖ

 المبشرة وبقية الصحابة رضوان اهلل عمييم.
 لذلك جاءت منيجيتي في دراسة ىذه المرويات كاآلتي:

 أما منيجي في البحث فكان كاآلتي:
عدا ويات قيس بن أبي حازم عن العشرة المبشرة بالجنة قمت بجمع مر  -ٔ

وحسب وفياتيم فبدأت بمرويات أبي عبيدة عامر بن الخمفاء الراشدين 
الجراح، ثم مرويات عبدالرحمن بن عوف، ثم مرويات الزبير بن العوام، ثم 

اهلل، ثم مرويات سعيد بن زيد، ثم مرويات سعد بن  مرويات طمحة بن عبيد
 أبي عبيدة عامر بن الجراحعممًا بأنني لم أجده يروي عن  ،أبي وقاص 

 ،عبدالرحمن بن عوف وال عن . 
فإذا كان الحديث موجودا بالكتب التسعة شرعت بتخريج تمك المرويات  -ٕ

ذا لم يوجد فييا قمت بالتخري اكتفيت كتب السنة من بقية  جبالتخريج منيا، وا 
 حسب سني الوفاة.بورتبت الكتب 

اسة السند وحسب ورود الحديث في أول كتاب من كتب السنة، ثم قمت بدر  -ٖ
ذا كانت ىناك رواية أخرى أذكر   وأقوم بدراسة سندىا أيضًا. ىاوا 



 

 06 

2 

بالنسبة لمراوي إذا اتفقوا عمى توثيقو أو تضعيفو فأني أقوم بترجمتو من  -ٗ
، أما إذا كان ىناك -رحمو اهلل-مام ابن حجر كتاب تقريب التيذيب لإل

 و تضعيفو فإني أرجع إلى كتب المتقدمين في ذلك.أثيقو اختالف في تو 
قمت بالحكم عمى سند الحديث معتمدًا عمى مرتبة الراوي من الجرح  -٘

أقوال العمماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين في  أنقل والتعديل، ومن ثم
 سند الحديث كما وردت في كتب التخريج والزوائد وكتب العمل.

 :أن تكون كاآلتي ثخطة البحوقد اقتضت 
وأىمية ومكانة التابعي الجميل )قيس بن أبي حازم(  أىمية البحث المقدمة:

  والذي يعد من كبار التابعين.
سيرتو  المطمب األول: :مطمبان سيرتو الشخصية والعممية: وفيو المبحث األول:

 سيرتو العممية: المطمب الثاني:. الشخصية
، وفيو عدا الخمفاء الراشدين ة المبشرة بالجنةمروياتو عن العشر : الثانيالمبحث 

مروياتو عن المطمب األول:  :، وكان منيجي في دراسة المرويات كاآلتيستة مطالب
الصحابي مروياتو عن المطمب الثاني: ، الصحابي أبو عبيدة عامر بن الجراح 

ام الصحابي )الزبير بن العو مروياتو عن المطمب الثالث:  .عبدالرحمن بن عوف 
 ،اهلل  الصحابي طمحة بن عبيد: مروياتو عن المطمب الرابع .المطمب الخامس :

الصحابي سعد : مروياتو عن المطمب السادس، الصحابي سعيد بن زيد مروياتو عن 
 .بن أبي وقاص 

 ثم جاءت الخاتمة بأىم النتائج والتوصيات. 
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 املبحث األول: 
 م البجلي قيض بو أبي حازاجلليل شرية التابعي 

 العخصية والعلنية
  املطلب األول:

 شريته العخصية
 : وكنيته اسمه ونسبهأواًل: 

ىو قيس ابن أبي حازم البجمي، واسم أبيو حصين بن عوف، وقيل: عوف بن 
عبد الحارث بن عوف بن حشيش بن ىالل، وفي نسبو اختالف، أبو عبد اهلل الكوفي، 

ة وىو الذي يقال إنو اجتمع لو أن يروي عن ثقة، من الثانية، مخضرم، ويقال لو رؤي
 .(ٔ)العشرة مات بعد التسعين أو قبميا وقد جاز المائة وتغير

 والدته: ثانيًا:
اإلمام ابن حجر  لم أجد في كتب التراجم من يذكر سنة والدتو صراحة، ولكن

عمى عمره وسنة وفاتو، فقال: كان مولده قبل اليجرة بخمس سنوات  خمَّن ذلك بناءً 
 .(ٕ)خمس عشرة سنة فيكون عمره عند وفاة النبي 

 إسالمه:ثالثًا: 
ليبايعو، فقبض نبي اهلل وقيس في الطريق، وألبيو أبي حازم  أسمم وأتى النبي 

صحبة، وقيل: إن لقيس صحبة، ولم يثبت ذلك، وكان من عمماء زمانو، وكان ثقة 
  حافظ.

                                                            

 .ٙ٘ٗ/ٔ :، والتقريبٖٚٓ/٘ :، والثقاتٖٔٔ/ٙ :ينظر: الطبقات الكبرى( ٔ)
 .ٖٜٖ/٘ :ظر: اإلصابة في تمييز الصحابةين (ٕ)



 

 06 

2 

هلل األحمسي أدرك الجاىمية قال أبو بكر الخطيب: قيس بن أبي حازم أبو عبد ا
وال  ليبايعو فوجده قد توفي، وقيل: قيس بن أبي حازم أدرك النبي  وجاء إلى النبي 

 .(ٔ)تصح لو رؤية روى عن أبي بكر والعشرة من الصحابة
 وفاته:رابعًا: 

 السير في سنة وفاتو عمى النحو اآلتي:  بكتكتب التراجم والطبقات، و  تختمفا
  .ه(ٜٛ: )ت(ٗ)، والخطيب(ٖ)وخميفة الخياط ،(ٕ)قال ابن سعد -
 .(٘)ه(ٜٛوقيل  ٜٗوقال ابن حبان: )ت -
 :(ٛ)وابن حجر (ٚ)س في ما نقل عنو الذىبي، والفاّل (ٙ)وقال المزي -

 .(ٜ)وىو من الطبقة الثانية ،ه(ٗٛ)ت
، وصرح مرة أخرى وقال: (ٓٔ)ه(ٜٛوقيل  ٜٚوقال الذىبي: )ت -

 .(ٔٔ)ه(ٜٛ)ت

                                                            

-٘ٗٗ/ٜٗ، وتاريخ دمشق البن عساكر ٗٙٗ/ٗٔ، وتاريخ بغداد ٖٚٓ/٘ينظر: الثقات البن حبان ( ٔ)
ٗٗٙ. 

 . ٖٔٔ/ٙينظر: الطبقات الكبرى ( ٕ)
 . ٕٗ٘/ٔبن خياط ينظر: الطبقات ال( ٖ)
 .ٗٙٗ/ٗٔينظر: تاريخ بغداد ( ٗ)
 .ٗٙٔ/ٔ، ومشاىير عمماء األمصار ٖٚٓ/٘ينظر: الثقات البن حبان ( ٘)
 . ٙٔ/ٕٗينظر: تيذيب الكمال ( ٙ)
 . ٖٔٔ/٘ينظر: سير أعالم النبالء ( ٚ)
 .ٔٓٗ/٘ينظر: اإلصابة في تمييز الصحابة ( ٛ)
 . ٙ٘ٗ/ٔينظر: التقريب ( ٜ)
 . ٜٗ/ٔذكرة الحفاظ لمذىبي ينظر: ت( ٓٔ)
 . ٖٛٔ/ٕينظر: الكاشف ( ٔٔ)
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 .(ٔ)لتسعين أو قبمياوقال ابن حجر: توفي بعد ا -
ه(؛ ألن ٜٛوالراجح من ىذه األقوال واهلل أعمم؛ قول من قال أنو توفي سنة )

وحتى الذين  ،ابن سعد، وابن الخياط، والخطيبـالذين يقولون بذلك ىم أقرب عيدًا إليو ك
 كأنيم مترددون وغير مقتنعين بالتواريخ األخرى. ،ذكروا غير ذلك فقد أشاروا إليو

 : ثانياملطلب ال
 شريته العلنية

 شيوخه:أواًل: 
كان جل شيوخو من الصحابة الكرام حيث ورد في كتب التراجم والتاريخ أنو 

  روى عن:
 .األشعث بن قيس الكندي، وبالل مولى أبي بكر وقيل: لم يمقو

وجرير بن عبد اهلل البجمي، وحذيفة بن اليمان، وخالد بن الوليد، وخباب بن 
د المزني، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن األرت، ودكين بن سعي

زيد بن عمرو بن نفيل، وأبي سفيان صخر بن حرب، والصنابح بن األعسر البجمي، 
وطمحة بن عبيد اهلل، وعبد اهلل بن رواحة، وعبد اهلل بن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف 

 .وقيل لم يسمع منو
عفان، وعدي بن عميرة الكندي، وعقبة بن وعتبة بن فرقد السممي، وعثمان بن 

عامر الجيني، وعمي بن أبي طالب، وعمار ابن ياسر، وعمر بن الخطاب، وعمرو بن 
 .العاص، وقيس بن عمرو، ويقال: ابن قيد األنصاري

ومرادس األسممي، والمستورد بن شداد، ومعاذ ابن جبل، ومعاوية بن أبي 
صديق، وأبي جحيفة السوائي، وأبيو أبي حازم سفيان، والمغيرة بن شعبة، وأبي بكر ال

 .األصمعي، وأبي سيمة مولى عثمان ابن عفان، وأبي شيم ولو صحبة
                                                            

 . ٙ٘ٗ/ٔينظر: التقريب ( ٔ)
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وأبي عبيدة بن الجراح، وأبي مسعود األنصاري البدري، وأبي موسى األشعري، 
 .(ٔ)وأسماء بنت أبي بكر، وأختيا عائشة أم المؤمنين، وأبي ىريرة

 تالمذته: ثانيًا:
 جموعة من الرواة ومنيم:م عنوروى 

سماعيل بن  براىيم ابن مياجر البجمي، وا  إبراىيم بن جرير بن عبد اهلل البجمي، وا 
أبي خالد، وأبو بشر بيان ابن بشر األحمسي، والحارث بن كعب، والحكم ابن عتيبة، 
وسميمان األعمش، وسيار أبو حمزة، وطارق بن عبد الرحمن البجمي، وأبو حريز عبد 

لحسين قاضي سجستان، وعمر بن أبي زائدة، وعيسى بن المسيب البجمي، اهلل بن ا
ومجالد بن سعيد، والمسيب بن رافع، والمغيرة بن شبيل، ويعقوب بن النعمان بن أبي 

 .(ٕ)خالد ابن أخي إسماعيل ابن أبي خالد، وأبو إسحاق السبيعي
  أقوال النقاد فيه:: ثالثاً 

 سب قولو فيو:فمنيم من عدلو ومنيم من جرحو وكل ح
وجدت أن جميور أىل العمم والحديث قد  فبعد البحث والتحريأما المعدلون: 

وثقوه بأبمغ أوصاف التوثيق والتعديل، وكاد أن يكون ذلك إجماعًا منيم لوال تجريحو من 
قبل أحدىم فقط وىو اإلمام )يحيى بن سعيد القطان( كما سيأتي ذكره بعد عرض أقوال 

  كاآلتي: وأقواليمالمعدلين 
  .(ٖ)ذكره أحمد بن حنبل مع جماعة وقال: وجميعيم ثقة وقيس واحد منيم

                                                            

 .ٖٚٛ/ٛ، وتيذيب التيذيب ٕٔ-ٔٔ/ٕٗينظر: تيذيب الكمال ( ٔ)
 .ٖٚٛ/ٛ، وتيذيب التيذيبٕٔٔ/٘، وسير أعالم النبالء ٕٔ/ٕٗينظر: تيذيب الكمال ( ٕ)
 . ٕٖٙ/ٔينظر: العمل ومعرفة الرجال ( ٖ)
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ونقل ابن أبي حاتم عن إسماعيل بن أبي خالد أنو ، (ٔ)وقال العجمي: ىو ثقة
يعني أنو في الثقة مثل ىذه -قال: حدثنا قيس بن أبي حازم، ىذه األسطوانة 

  .-األسطوانة
ونقل أيضًا عن ابن معين أنو قال: . (ٕ)بتاً ونقل عن ابن كيال أنو قال: كان ث

كوفي ثقة، ونقل عن الخطيب البغدادي أنو قال: قيس بن أبي حازم أوثق من الزىري، 
  .(ٗ)وذكره ابن حبان في الثقات، (ٖ)ومن السائب بن يزيد

سنادا قيس، وقد روى عن إبي داود أنو قال: أجود التابعين ونقل اآلجري عن أ
 .(٘)لم يرو عن عبد الرحمن بن عوفتسعة من العشرة، و 

وقال الحاكم: وليس في جماعة من التابعين من ، (ٙ)وقال ابن شاىين: كوفي ثقة
وسمع منيم غير سعيد بن المسيب، وقيس بن أبي  -أي العشرة المبشرة-أدركيم
سناده عن أبي بكر الصديق من أصح األسانيد، وقال: أصح األسانيد: إوعد  .(ٚ)حازم

  .(ٛ) أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق إسماعيل بن
أنو قال: ما كان بالكوفة أحد أروى عن  ونقل الخطيب عن سفيان بن عيينة

نقل أيضًا عن عبد الرحمن بن ، و (ٜ)من قيس بن أبي حازم أصحاب رسول اهلل 
                                                            

 . ٕٜٖ/ٔالثقات لمعجمي  ينظر:( ٔ)
 .ٖٓٛ/ٔ، والكواكب النيرات البن كيال ٕٓٔ/ٚينظر: الجرح والتعديل ( ٕ)
 . .ٗٙٗ/ٗٔ، وتاريخ بغداد ٕٓٔ/ٚينظر: الجرح والتعديل ( ٖ)
 . ٖٚٓ/٘ينظر: الثقات البن حبان ( ٗ)
 . ٕٔٔ/٘، وسير أعالم النبالء ٖٔٔ/ٔينظر: سؤاالت أبي عبيد اآلجري ( ٘)
 . ٜٔٔ/ٔتاريخ أسماء الثقات البن شاىين ينظر: ( ٙ)
 . ٕ٘/ٔينظر: معرفة عموم الحديث لمحاكم ( ٚ)
 . ٘٘/ٔ المصدر نفسوينظر: ( ٛ)
 .ٗٙٗ/ٗٔينظر: تاريخ بغداد ( ٜ)
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عشرة يوسف بن خراش أنو قال: ىو كوفي جميل وليس من التابعين أحد روى عن ال
  .(ٔ)المبشرة إال قيس بن أبي حازم

ونقل المزي عن النسائي انو قال: ليس أحد من كبار التابعين أحسن رواية عن 
نقل ، (ٕ)وأبي عثمان النيدي، وجبير بن نفير الصحابة من ثالثة: قيس بن أبي حازم،

الم الثقة وقال أيضًا: ىو الع، (ٖ)الذىبي عن يعقوب بن شيبة أنو قال: وىو متقن الرواية
، وقال: ىو ثقة إمام كاد أن يكون صحابيًا وحديثو في (٘)، وقال: ىو ثقة جبل(ٗ)الحافظ

  .(ٙ)في جميع دواوين اإلسالم، وقال: كان من عمماء الكوفة
، (ٚ)نقل السبط العجمي عن معاوية بن صالح أنو قال: كان أوثق من الزىري

لذي يقال إنو اجتمع لو أن يروي وقال ابن حجر: ىو ثقة مخضرم، ويقال لو رؤية وىو ا
أي -وقال الزركمي: ىو، (ٛ)عن العشرة مات بعد التسعين أو قبميا وقد جاز المائة وتغير

 .(ٜ)سناداً إأجود الناس  -أي قيس بن أبي حازم
  

                                                            

 . ٗٙٗ/ٗٔينظر: تاريخ بغداد ( ٔ)
 .ٔٔ٘/ٗينظر: تيذيب الكمال ( ٕ)
 . ٕٔٔ/٘ينظر: سير أعالم النبالء ( ٖ)
 . ٕٔٔ/٘النبالء ينظر: سير أعالم ( ٗ)
 . ٕٙ٘/ٕينظر: المغني في الضعفاء لمذىبي ( ٘)
 . ٖ٘ٔ/ٔينظر: الرواة المتكمم فييم ( ٙ)
 . ٜٕٔ/ٔختالط غتباط لمن رمي من الرواة باالالينظر: ا( ٚ)
 .ٙ٘ٗ/ٔ، والتقريب ٙٛ/ٔينظر: العبر في أخبار من غبر ( ٛ)
 .ٕٚٓ/٘ينظر: األعالم لمزركمي ( ٜ)
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 فقالوا فيو اآلتي:أما المجرحون: 
نقل المزي عن عمي بن المديني أنو قال: قال لي يحيى بن سعيد: قيس بن أبي 

م منكر الحديث، قال: ثم ذكر لو يحيى أحاديث مناكير، منيا حديث كالب حاز 
 .(ٔ)الحوأب

ألنيم قالوا: إن قيس لم يمتقي بأم المؤمنين عائشة ؛ وأنكروا عميو ىذه الرواية
 ، ويحكمون عميو باإلرسال والتفرد.ارضي اهلل عني

  

                                                            

 . أما حديث كالب الحوأب: َحدَّثََنا َيْحَيى، َعْن ِإْسَماِعيَل، َحدَّثََنا َقْيٌس َقاَل:٘ٔ/ٕٗلكمال ينظر: تيذيب ا( ٔ)
َماُء اْلَحْوَأِب َقاَلْت: َلمَّا َأْقَبَمْت َعاِئَشُة َبَمَغْت ِمَياَه َبِني َعاِمٍر َلْياًل َنَبَحِت اْلِكاَلُب، َقاَلْت: َأيُّ َماٍء َىَذا؟ َقاُلوا: 

َذاَت   ُظنُِّني ِإالَّ َأنّْي َراِجَعٌة َفَقاَل َبْعُض َمْن َكاَن َمَعَيا: َبْل َتْقَدِميَن َفَيَراِك اْلُمْسِمُموَن، َفُيْصِمُح اهللُ َما أَ 
اْلَحْوَأِب؟". مسند َقاَل َلَنا َذاَت َيْوٍم: "َكْيَف ِبِإْحَداُكنَّ َتْنَبُح َعَمْيَيا ِكاَلُب  َبْيِنِيْم، َقاَلْت: ِإنَّ َرُسوَل اهلِل 

  (.ٕٕٗ٘ٗ)برقم  ٜٜٕ-ٜٕٛ/ٓٗ، مسند الصديقة عائشة بنت أبي بكر رضي اهلل عنيا، أحمد
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 املبحث الثاني: 
  باجلهةمروياته عو الععرة املبعرة 

  لفاء الراظديوعدا اخل
العشرة المبشرة قيس بن أبي حازم البجمي عن تناولت في ىذا المبحث مرويات 

 ، وقسمت المبحث إلى ستة مطالب، وىي كاآلتي:عدا الخمفاء الراشدين بالجنة
 املطلب األول: 

 عبيدة عامر بو اجلراح  يمروياته عو أب
 لم أجد لو أية رواية عن أبي عبيدة عامر بن الجراح. -

 املطلب الثاني: 
 مروياته عو عبد الرمحو بو عوف 

 لم أجد لو أية رواية عن عبد الرحمن بن عوف. -
 املطلب الثالث: 

 مروياته عو السبري بو العوام 
ُسَوْيِد ْبِن َنْصٍر، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن اْلُمَباَرِك، َعْن  َحدَّثَّنا: النََّساًئياإلماُم  قَالَ  -1

َبْيَر ْبَن اْلَعوَّاِم، َيُقوُل:  ْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم،ِإْسَماِعيَل، عَ  َمِن اْسَتَطاَع »َقاَل: َسِمْعُت الزُّ
 .(ٔ)«َأْن َيُكوَن َلُو َخِبيّّ ِمْن َعِمٍل َصاِلٍح، َفْمَيْفَعلْ 

 تراجم رواة السند:
 ،الفضل لقبو الشاه راوية ابن المبارك أبو ،بن نصر بن سويد المروزي سويد -ٔ

 .(ٕ)ه(ٕٓٗة من العاشرة، )تثق
  

                                                            

 (.ٖٗٛٔٔ)ٓٓٗ/ٓٔالسنن الكبرى لمنسائي، كتاب المواعظ ( ٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ، وتقريب التيذيب ٕٕٚ/ٕٔ، وتيذيب الكمال ٜٕ٘/ٛينظر: الثقات البن حبان  (ٕ)



 

 66 

2 

عبد اهلل بن المبارك المروزي مولى بني حنظمة، ثقة ثبت فقيو عالم جواد  -ٕ
 .(ٔ)ه(ٔٛٔمجاىد، جمعت فيو خصال الخير، من الثامنة، )ت

 إسماعيل بن أبي خالد األحمسي، موالىم البجمي، ثقة ثبت، من الرابعة، -ٖ
 .(ٕ)ه(ٙٗٔ)ت

اهلل الكوفي، ثقة، من الثانية، مخضرم، قيس بن أبي حازم البجمي، أبو عبد  -ٗ
لو رؤية وىو الذي يقال: إنو اجتمع لو أن يروي عن العشرة، )ت  :ويقال
 .(ٖ)ه أو قبميا(، وقد جاز المائة وتغيرٜٓبعد 

واهلل أعمم؛ لثقة رجالو واتصال  سناده صحيحإالحديث  الحكم على الحديث:
 سناده.إ

َقاَل: َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن  َنا َيِزيُد ْبُن َىاُروَن،َحدَّثَ ابن أبي شيبة: اإلماُم قال  -2
َبْيُر َعَمى َعمَّاٍر َأْو ُعْثَماَن َبْعَد َوَفاِة  َعْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم، َقاَل: َأِبي َخاِلٍد، "َدَخَل الزُّ

، َقاَل «ِد المَِّو َأَحقُّ ِبِو ِمْن َبْيِت اْلَمالِ َأْعِطِني َعَطاَء َعْبِد المَِّو، َفِعَياُل َعبْ » َعْبِد المَِّو َفَقاَل:
 .(ٗ)َفَأْعَطاُه َخْمَسَة َعَشَر َأْلًفا

  

                                                            

 .ٕٖٓ/ٔ، وتقريب التيذيب ٘/ٙٔ، وتيذيب الكمال ٚ/ٚ ينظر: الثقات البن حبان (ٔ)
 .ٚٓٔ/ٔ، والتقريب ٜٙ/ٖ، وتيذيب الكمال ٜٔ/ٗالثقات ينظر: ( ٕ)
 .ٙ٘ٗ/ٔ، والتقريب ٖٛٔ/ٕ، والكاشف ٓٔ/ٕٗتيذيب الكمال ينظر: ( ٖ)
ال (، واألمو ٕٜٕٖٚ) ٕٙٗ/ٙمصنف ابن أبي شيبة، كتاب السير، ما قالوا في العطاء من كان يورثو  (ٗ)

يموت صاحبو  كتاب مخارج الفيء ومواضعو التي يصرف إلييا ويجعل فيو، باب: العطاء البن زنجويو،
ٕ/ٜٖ٘ (ٜٚ٘.) 
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 تراجم رواة السند:
يزيد بن ىارون بن زاذان السممي موالىم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن  -ٔ

 .(ٔ)ه(ٕٙٓعابد، من التاسعة، )ت
 .(ٕ)إسماعيل بن أبي خالد -ٕ
 .(ٖ)قيس بن أبي حازم -ٖ

واهلل أعمم؛ لثقة رجالو واتصال  سناده صحيحإالحديث  كم على الحديث:الح
 سناده.إ

 ىارون بن يزيد عن : أخرجو-رحمو اهلل-الشيخ عبداهلل الدويشعنو قال الحديث 
 عمى العوام بن الزبير دخل: قال حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل عن

 سنادهإ وىذا لخ.إ ..اهلل. عبد عطاء طنيأع: فقال مسعود بن اهلل عبد وفاة بعد عثمان
 .(ٗ)أعمم واهلل. الصحيح رجال رجالو صحيح

  

                                                            

 .ٙٓٙ/ٔ، وتقريب التيذيب ٕٔٙ/ٕٖ، وتيذيب الكمال ٖٕٙ/ٚينظر: الثقات البن حبان ( ٔ)
 سبق ترجمتو.( ٕ)
 سبق ترجمتو.( ٖ)
 .ٖ٘/ٔ القارئ تنبيو (ٗ)



 

 66 

2 
 

 املطلب الرابع: 
 اهلل  مروياته عو طلحة بو عبيد

 َأِبي ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ  َعنْ  َيْحَيى، نا: َقالَ  ُمَسدٌَّد،َحدَّثََنا : َداُودَ  أَبُواإلماُم قَاَل  -1
 َأنْ  اْلَمْرءِ  َعَمى اْلَعْيبِ  َأَقلُّ : َيُقولُ  المَِّو، ُعَبْيدِ  ْبنَ  َطْمَحةَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َقْيٌس، ني: َقالَ  َخاِلٍد،
  (ٔ) .َداِرهِ  ِفي َيْجِمَس 

 تراجم رواة السند:
سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد األزدي السجستاني، أبو  -ٔ

من الحادية داود، ثقة حافظ مصنف السنن وغيرىا، من كبار العمماء، 
 (ٕ) ه(.ٕ٘ٚ)ت عشرة،

مسدد بن مسرىد بن مسربل بن مستورد األسدي البصري، أبو الحسن، ثقة  -ٕ
حافظ، يقال إنو أول من صنف المسند بالبصرة، من العاشرة، 

 .(ٖ)ه(ٕٕٛ)ت
يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي، أبو سعيد القطان البصري، ثقة متقن  -ٖ

 (ٗ) ه(.ٜٛٔحافظ إمام قدوة، من كبار التاسعة، )
 (٘)إسماعيل بن أبي خالد. -ٗ
 (ٙ) قيس بن أبي حازم. -٘

                                                            

، -والمفظ لو- ، والزىد ألبي داودٖ/ٕالبن المبارك والزىد لنعيم بن حماد، باب في العزلة الزىد والرقائق  (ٔ)
 (. ٕٔٗٔ) ٕٛٙ/ٕ(، ومعجم ابن األعرابي، باب الباء ٕٔٔ) ٕٔٔ/ٔمن خبر طمحة بن عبيداهلل 

 .ٕٓ٘/ٔ، والتقريب ٖٚٔ/ٚٔ، وسير أعالم النبالء ٗٓٗ/ٕوفيات األعيان ينظر: ( ٕ)
 .ٕٛ٘/ٔ، وتقريب التيذيب ٖٗٗ/ٕٚ، وتيذيب الكمال ٕٓٓ/ٜالبن حبان  ينظر: الثقات (ٖ)
 .ٜٔ٘/ٔ، والتقريب ٜٕٖ/ٖٔ، وتيذيب الكمال ٔٔٙ/ٚالثقات البن حبان ينظر: ( ٗ)
 سبق ترجمتو.( ٘)
 سبق ترجمتو.( ٙ)
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 مرة بن تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عثمان بن اهلل عبيد بن طمحة -ٙ
 العشرة أحد ،[الفياض طمحة المسمى وىو] المدني محمد أبو التيمي،
 .(ٔ)وستين ثالث ابن وىو وثالثين ست سنة الجمل يوم استشيد مشيور

واهلل أعمم؛ لثقة رجالو واتصال  سناده صحيحإالحديث  ث:الحكم على الحدي
 .(ٕ)صحيح بسند موقوفاً  مسدد : رواه-رحمو اهلل-البوصيريعنو قال الحديث و  سناده.إ

اْبِن ُعَيْيَنَة، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعْن  َحدَّثََنا َعبُد الرَّزَّاِق:اإلماُم قَاَل  -٘
 ٍم َقاَل: َرَأى َبْعُض َأْىِل َطْمَحَة ْبِن ُعَبْيِد المَِّو َأنَُّو َرآُه ِفي النَّْوِم َفَقاَل:َقْيِس ْبِن َأِبي َحازِ 

ُلوُه،» ُلوِني ِمْنُو َفَحوَّ َفَأْخَرُجوُه َكَأنَُّو  ِإنَُّكْم َقْد َدَفْنُتُموِني ِفي َمَكاٍن َقْد َأَتاِني ِفيِو اْلَماُء َفَحوّْ
 .(ٖ)«ِمْنُو َشْيٌء ِإالَّ َشَعَراٌت ِمْن ِلْحَيِتوِ ِسْمَقٌة َلْم َيَتَغيَّْر 

 تراجم رواة السند:
سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الياللي، أبو محمد الكوفي ثم  -ٔ

المكي، ثقة حافظ فقيو إمام حجة إال أنو تغير حفظو بأخرة وكان ربما دلس 
ي عمرو لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس ف

 .(ٗ)ه(ٜٛٔ)ت ابن دينار
 .(٘)إسماعيل بن أبي خالد -ٕ

                                                            

 .ٕٕٛ/ٔوالتقريب ، ٗٛ/ٖ الغابة ، وأسدٗٙٚ/ٕ األصحاب معرفة في االستيعابينظر: ( ٔ)
، ٜٕٔ/ٕٔ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةو  ،ٔٗ/ٙ العشرة المسانيد بزوائد الميرة خيرةال إتحاف (ٕ)

 . ٖ٘ٔ/ٕٔ المحدثين وروضة
(، ومصنف ٚ٘ٙٙ)ٚٗ٘/ٖمصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الصالة عمى الشييد وغسمو ينظر:  (ٖ)

 (.ٖٜٓٙ) ٕٚٚ/٘عبد الرزاق، كتاب الجياد، باب الصالة عمى الشييد وغسمو 
 .ٕ٘ٗ/ٔ، وتقريب التيذيب ٖٓٗ/ٙ، والكاشف ٛٚٔ-ٚٚٔ/ٔٔينظر: تيذيب الكمال  (ٗ)
 سبق ترجمتو.( ٘)
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 .(ٔ)قيس بن أبي حازم -ٖ
واهلل أعمم؛ لثقة رجالو واتصال  سناده صحيحإالحديث  الحكم على الحديث:

 سناده.إ
َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َخاِلٌد، َحدَّثََنا اْبُن َأِبي َخاِلٍد، َعْن ري: اِ خَ البُ اإلماُم قَاَل  -3

 .(ٕ)«َقْد َشمَّتْ  َرَأْيُت َيَد َطْمَحَة الَِّتي َوَقى ِبَيا النَِّبيَّ » َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم، َقاَل:
 تراجم رواة السند:

 .(ٖ)مسدد بن مسرىد -ٔ
خالد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي المزني موالىم،  -ٕ

 .(ٗ)ه(ٕٛٔثقة ثبت، من الثامنة )ت
 .(٘)أبي خالد إسماعيل بن -ٖ
 .(ٙ)قيس بن أبي حازم -ٗ

 سناده صحيح لروايتو في صحيح البخاري.إالحديث  الحكم على الحديث:
  

                                                            

 سبق ترجمتو.( ٔ)
 (.ٕٖٗٚ) ٕٕ/٘، باب ذكر طمحة بن عبيد اهلل،  صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي ( ٕ)
 سبق ترجمتو. (ٖ)
 .ٜٛٔ/ٔ، وتقريب التيذيب ٕٙٗ/ٚٔالنبالء  ، وسير أعالمٓٓٔ-ٜٜ/ٛينظر: تيذيب الكمال  (ٗ)
 سبق ترجمتو.( ٘)
 سبق ترجمتو.( ٙ)
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 املطلب اخلامض: 
 مروياته عو شعيد بو زيد 

َحدَّثَِني ُمَحمَُّد ْبُن الُمثَنَّى، َحدَّثََنا َيْحَيى، َحدَّثََنا الُبَخِاري: اإلماُم قَاَل  -1
َلْو َرَأْيتُِني ُموِثِقي ُعَمُر » ثََنا َقْيٌس، َقاَل: َسِمْعُت َسِعيَد ْبَن َزْيٍد، َيُقوُل ِلْمَقْوِم: ِإْسَماِعيُل، َحدَّ 

َعَمى اإِلْساَلِم، َأَنا َوُأْخُتُو، َوَما َأْسَمَم، َوَلْو َأنَّ ُأُحًدا اْنَقضَّ ِلَما َصَنْعُتْم ِبُعْثَماَن، َلَكاَن 
 .(ٔ)«َمْحُقوًقا َأْن َيْنَقضَّ 

 تراجم رواة السند:
محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، أبو موسى البصري المعروف بالزمن،  -ٔ

 .(ٕ)ه(ٕٕ٘مشيور بكنيتو وباسمو، ثقة ثبت، من العاشرة، )ت
 .(ٖ)القطانيحيى بن سعيد  -ٕ
 .(ٗ)إسماعيل بن أبي خالد -ٖ
 .(٘)قيس بن أبي حازم -4
 سنة مات العشرة حدأ األعور أبو العدوي نفيل ابن عمرو ابن زيد ابن سعيد -5

 .(ٙ)سنتين أو بسنة بعدىا أو خمسين
 .سناده صحيح لروايتو في صحيح البخاريإالحديث  الحكم على الحديث:

  

                                                            

  (.ٖٚٙٛ) ٜٗ/٘صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب إسالم عمر بن الخطاب ( ٔ)
 .٘ٓ٘/ٔ، والتقريب ٜٖ٘/ٕٙ، وتيذيب الكمال ٔٔٔ/ٜالثقات البن حبان ينظر: ( ٕ)
 سبق ترجمتو.( ٖ)
 سبق ترجمتو.( ٗ)
 بق ترجمتو.س( ٘)
 .ٖٕٙ/ٔوالتقريب ، ٙٚٗ/ٕ الغابة ، وأسدٗٔٙ/ٕ األصحاب معرفة في االستيعابينظر: ( ٙ)
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 املطلب الصادط: 
 مروياته عو شعد بو أبي وقاص 

ْبِن  َقاَل ُمَحمٌَّد َأْخَبَرَنا َيْحَيى ْبُن اْلُمَيمَِّب، َعْن ِإْسَماِعيلَ قال اإلماُم َماِلُك:  –1
َأِبي َخاِلٍد، َعْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َقاَل: 
الِة؟ َفَقاَل: ِإْن َعِمْمَت َأنَّ ِمْنَك ِبْضَعًة َنِجَسًة  "َأَيِحلُّ ِلي َأْن َأَمسَّ َذَكِري َوَأَنا ِفي الصَّ

 .(ٔ)َفاْقَطْعَيا"
 السند: تراجم رواة

محمد بن الصمت بن الحجاج األسدي، أبو جعفر الكوفي األصم، ثقة، من  -ٔ
 .(ٕ)ه(ٕٕٓكبار العاشرة )ت

 .(ٖ)يحيى بن الميمب البجمي، أبو كدينة الكوفي، صدوق، من السابعة -ٕ
 .(ٗ)إسماعيل بن أبي خالد -ٖ
 .(٘)قيس بن أبي حازم -4
 بكال بن زىرة بن مناف عبد بن وىيب بن مالك وقاص أبي بن سعد -٘

 اهلل سبيل في بسيم رمى من وأول العشرة أحد ،إسحاق أبو ،الزىري
 آخر وىو المشيور عمى وخمسين خمس سنة بالعقيق مات ،كثيرة ومناقبو
 .(ٙ)وفاة العشرة

                                                            

 (.ٕٚ) ٖٛ/ٔموطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني، أبواب الوضوء، باب الوضوء من مس الذكر، (ٔ)
 .ٗٛٗ/ٔ، والتقريب ٜٖٚ-ٜٖٙ/ٕ٘، وتيذيب الكمال ٚٚ/ٜالثقات البن حبان ينظر: ( ٕ)
 .ٜٚ٘/ٔ، والتقريب ٘/ٕٖ، وتيذيب الكمال ٛٛٔ/ٜالجرح والتعديل ينظر: ( ٖ)
 سبق ترجمتو.( ٗ)
 سبق ترجمتو.( ٘)
 .ٕٖٕ/ٔوالتقريب ، ٕ٘ٗ/ٕ الغابة ، وأسدٙٓٙ/ٕ األصحاب معرفة في االستيعابينظر: ( ٙ)
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سناده حسن واهلل أعمم؛ ألن فيو يحيى بن إالحديث  الحكم على الحديث:
َعْبُد بمفظ رواه:  (ٕ)طحاويوال (ٔ)ولمحديث شاىد عند عبد الرزاق الميمب وىو صدوق.

زَّاِق، َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم َقاَل: َسَأَل  الرَّ
ُأ ِمْنُو؟ َقاَل:  ِإْن َكاَن ِمْنَك َشْيٌء »َرُجٌل َسْعَد ْبَن َأِبي َوقَّاٍص، َعْن َمسّْ الذََّكِر أَيَتَوضَّ

عنو قال الحديث و  وبذلك يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره واهلل أعمم. «.َنِجٌس َفاْقَطْعوُ 
 .(ٗ)صحيح سند وقال الزيمعي: وىذا. (ٖ)صحيح سند ابن التركماني: وىذا

َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو ْبُن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َوْىُب ْبُن َجِريٍر، الُبَخاِري:  قَاَل اإلمامُ  -ٕ
َرَأْيتُِني َساِبَع َسْبَعٍة َمَع النَِّبيّْ » َنا ُشْعَبُة، َعْن ِإْسَماِعيَل، َعْن َقْيٍس، َعْن َسْعٍد، َقاَل: َحدَّثَ 
 ََّما َلَنا َطَعاٌم ِإالَّ َوَرُق الُحْبَمِة، َأِو الَحَبَمِة، َحتَّى َيَضَع َأَحُدَنا َما َتَضُع الشَّاُة، ثُم ،

ُرِني َعَمى اإِلْساَلِم، َخِسْرُت ِإًذا َوَضلَّ َسْعِييَأْصَبَحْت َبُنو َأَسٍد ُتعَ   .(٘)«زّْ
 تراجم رواة السند:

عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن جعفر الجعفي، أبو جعفر البخاري  -ٔ
 .(ٙ)ه(ٜٕٕالمعروف بالمسندي، ثقة حافظ جمع المسند، من العاشرة، )ت

البصري، ثقة، من وىب بن جرير بن حازم بن زيد، أبو عبد اهلل األزدي  -ٕ
 .(ٚ)ه(ٕٙٓالتاسعة، )ت

                                                            

 (.ٖٗٗ) ٜٔٔ/ٔمصنف عبد الرزاق، كتاب الطيارة، باب الوضوء من مس الذكر ( ٔ)
 (.ٓٚٗ) ٚٚ/ٔرح معاني اآلثار، كتاب الطيارة، باب مس الفرج ىل يجب فيو الوضوء أم ال؟ ش( ٕ)
 .ٖٔٔ/ٔ النقي الجوىر (ٖ)
 .ٖٙ/ٔنصب الراية  (ٗ)
 ٗٚ/ٚصحيح البخاري، كتاب ألطعمة، باب ما كان النبي صمى اهلل عميو وسمم وأصحابو يأكمون،  (٘)

 . (ٜٛٗٔ) ٖٕ٘/ٕ، بي وقاص (، ومسند أحمد، مسند أبي إسحق سعد بن إٔٔٗ٘)
 .ٕٖٔ/ٔ، والتقريب ٜ٘/ٙٔ، وتيذيب الكمال ٖٗ٘/ٛالثقات البن حبان ينظر: ( ٙ)
 .٘ٛ٘/ٔ، والتقريب ٕٔٔ/ٖٔ، وتيذيب الكمال ٕٕٛ/ٜالثقات البن حبان ينظر: ( ٚ)
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 ثم الواسطي بسطام أبو موالىم، العتكي الورد بن الحجاج بن شعبة -ٖ
 الحديث، في المؤمنين أمير ىو يقول الثوري كان متقن، حافظ ثقة البصري،

 من عابدا، وكان السنة عن وذب الرجال عن بالعراق فتش من أول وىو
 .(ٔ)ه(ٓٙٔ)ت السابعة

 .(ٕ)أبي خالدإسماعيل بن  -ٗ
 .(ٖ)قيس بن أبي حازم -5

 .سناده صحيح لروايتو في صحيح البخاريإالحديث  الحكم على الحديث:
 َحدَّثََنا َخاِزٍم، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا ُزَىْيٌر، َحدَّثََناَأبُو يَعَلى الَموِصِلي: اإلماُم قَاَل  -ٖ
 ِفي َنَيَض  َوقَّاٍص، َأِبي ْبنَ  َسْعدَ  َأنَّ  َحاِزٍم، َأِبي ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  َخاِلٍد، َأِبي ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ 
ْكَعَتْيِن،  َرَأْيتُ  َكَما َصَنْعتُ  ِإنََّما َأْجِمُس؟ َتَرْوِني َأُكْنُتمْ : »َقالَ  ثُمَّ  َفاْسَتَتمَّ، ِبوِ  َفَسبَُّحوا الرَّ

 .(ٗ)«َصَنعَ   المَّوِ  َرُسولَ 
  

                                                            

 .ٕٙٙ/ٔ، والتقريب ٜٚٗ/ٕٔ، وتيذيب الكمال ٙٗٗ/ٙالثقات البن حبان ينظر: ( ٔ)
 سبق ترجمتو.( ٕ)
 سبق ترجمتو.( ٖ)
 ذكر خزيمة، باب ابن (، وصحيحٜٗٚ)ٕٗٔ/ٕ الموصمي، مسند سعد بن أبي وقاص، يعمى أبي مسند (ٗ)

 المضي عميو أن لمجموس، ناس أنو بتسبيح ذكر ثم قائما، فاستوى الثنتين من قام إذا المصمي أن البيان
 (، والمستدركٕٖٓٔ) ٙٔٔ/ٕم،السال قبل السيو سجدتا وعميو الجموس، إلى الركوع ترك صالتو، في

 من المستخرج» المختارة (، واألحاديثٕ٘ٓٔ) ٜٙٗ/ٔ لمحاكم، كتاب السيو، الصحيحين عمى
 (، والجامعٖٚٓٔ) ٖٕٓ/ٖ ،«صحيحييما في ومسمم البخاري يخرجو لم مما المختارة األحاديث
 .ٖٚٗ/ٕٔ العشرة، لمكتب الجامع الموضوعي ، المسندٕٕٗ/ٕٛ والمسانيد، لمسنن الصحيح
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 تراجم رواة السند:
خثيمة ]خيثمة[ النسائي نزيل بغداد، ثقة ثبت، زىير بن حرب بن شداد، أبو  -ٔ

 .(ٔ)ه(ٖٗٔروى عنو مسمم أكثر من ألف حديث من العاشرة )ت
محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير الكوفي، عمي وىو صغير، ثقة أحفظ  -ٕ

الناس لحديث األعمش، وقد ييم في حديث غيره، من كبار التاسعة، 
 .(ٕ)ه(ٜ٘ٔ)ت

 .(ٖ)إسماعيل بن أبي خالد -ٖ
 .(ٗ)س بن أبي حازمقي -ٗ

واهلل أعمم؛ لثقة رجالو واتصال  سناده صحيحإالحديث  الحكم على الحديث:
 حديث ىذاوقال الحاكم:  .(٘)صحيح سنادهإ: أسد سميم الحديث قال عنو حسينو  سناده.إ

األستاذ الدكتور عبد الممك بن عبد وقال  .(ٙ)يخرجاه ولم الشيخين، شرط عمى صحيح
 .(ٚ)وقفو والصواب ثقات رجالو: اهلل بن دىيش

َحدَّثََنا ُزَىْيٌر، َحدَّثََنا ِإْسَماِعيُل اْبُن ُعَميََّة، بُو يَعَلى الَموِصِلي: اإلماُم أَ قَاَل  -٘
ُل َرُجٍل  َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم، َقاَل: َقاَل َسْعٌد: ِإنّْي أَلَوَّ

                                                            

 .ٕٚٔ/ٔ، والتقريب ٖٕ/ٖ، وتيذيب الكمال ٕٙ٘/ٛالثقات البن حبان ينظر: ( ٔ)
 .٘ٚٗ/ٔ، والتقريب ٚٙٔ/ٕ، والكاشف ٖٖٓ/ٖٗتيذيب الكمال ينظر: ( ٕ)
 سبق ترجمتو.( ٖ)
 سبق ترجمتو.( ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕ الموصمي يعمى أبي مسند( ينظر: ٘)
 .ٜٙٗ/ٔ لمحاكم الصحيحين عمى المستدرك ( ينظر:ٙ)
 في ومسمم البخاري يخرجو لم مما المختارة األحاديث من المستخرج» المختارة األحاديث ( ينظر:ٚ)

 .ٖٕٓ/ٖ «صحيحييما
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 َوَلَقْد َسِمْعُتُو َيُقوُل: َأَبَوْيِو أِلََحٍد َقْبِمي، ي اْلُمْشِرِكيَن، َوَما َجَمَع َرُسوُل المَِّو َرَمى ِبَسْيٍم فِ 
 .(ٔ)«ِفَداَك َأِبي َوُأمّْي ِإْرِم َيا َسْعُد،»

 تراجم رواة السند:
 .(ٕ)زىير بن حرب بن شداد، ثقة ثبت -ٔ
البصري المعروف إسماعيل بن إبراىيم بن مقسم األسدي موالىم، أبو بشر  -ٕ

 .(ٖ)ه(ٖٜٔبابن عمية، ثقة حافظ، من الثامنة، )ت
 .(ٗ)إسماعيل بن أبي خالد -ٖ
 .(٘)قيس بن أبي حازم -ٗ

واهلل أعمم؛ لثقة رجالو واتصال  سناده صحيحإالحديث  الحكم على الحديث:
 .(ٙ)صحيح سنادها: أسد سميم وقال عنو حسين سناده.إ

ا َأْحَمُد َقاَل: نا َيْحَيى ْبُن ُعْثَماَن َقاَل: نا َبِقيَُّة َحدَّثَنَ الطَّبَ َراِني: اإلماُم قَاَل  -٘
ْبُن اْلَوِليِد، َعْن ُشْعَبَة َقاَل: َأْخَبَرِني َبَياٌن َقاَل: َسِمْعُت َقْيَس ْبَن َأِبي َحاِزٍم َيُقوُل: َصمَّى ِبَنا 

ْكَعَتْيِن، َفَقاُلوا: سُ  ْبَحاَن المَِّو َفَمَضى، َفَما ُىَو َحتَّى ِإَذا َسْعُد ْبُن َأِبي َوقَّاٍص، َفَقاَم ِفي الرَّ
 .(ٚ)«َىَكَذا َصَنْعَنا َمَع َرُسوِل اهلِل »َسمََّم َسَجَد َسْجَدَتْيِن، َفَقاَل: 

  

                                                            

 (.ٕ٘ٚ)ٜٙ/ٕمسند أبي يعمى الموصمي، مسند سعد بن أبي وقاص ( ٔ)
 .(ٖٕ)ص  (ٕ)ترجمتو في اليامش رقم  تسبق( ٕ)
 .٘ٓٔ/ٔ، والتقريب ٖٕ/ٖ، وتيذيب الكمال ٗٗ/ٙالثقات البن حبان ينظر: ( ٖ)
 سبق ترجمتو.( ٗ)
 سبق ترجمتو.( ٘)
 .ٜٙ/ٕ الموصمي يعمى أبي مسند (ٙ)
 (.ٖٔٗٔ)ٓٔٔ/ٕالمعجم األوسط، من اسمو أحمد ( ٚ)
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 تراجم رواة السند:
أحمد بن نصر بن شاكر الدمشقي، أبو الحسن بن أبي رجاء، صدوق، من  -ٔ

 .(ٔ)ه(ٕٜٕالثانية عشرة )ت
سعيد بن كثير بن دينار القرشي الحمصي، صدوق يحيى بن عثمان بن  -ٕ

 .(ٕ)ه(ٕ٘٘عابد، من العاشرة، )ت
بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكالعي، أبو يحمد الميتمي، صدوق  -ٖ

 .(ٖ)ه(ٜٚٔكثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، )ت
 .(ٗ)شعبة بن الحجاج -ٗ
 .(٘)إسماعيل بن أبي خالد -٘
 .(ٙ)قيس بن أبي حازم -ٙ

سناده حسن واهلل أعمم؛ ألن فيو أكثر من راٍو إالحديث  الحديث:الحكم على 
 يحيى: بو تفرد بقية، إال شعبة عن الحديث ىذا يرو رحمو اهلل: لم قال الطبراني صدوق.

 .(ٚ)عثمان بن
 َحدَّثََنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ َقاَل: نا َحاِمُد ْبنُ الطَّبَ َراِني: اإلماُم قَاَل  -6

َيْحَيى َقاَل: نا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم، 

                                                            

 .٘ٛ/ٔ، والتقريب ٕٗٓ/ٔ، والكاشف ٖٓ٘/ٔتيذيب الكمال ينظر: ( ٔ)
 .ٜٗ٘/ٔ، والتقريب ٜ٘ٗ/ٖٔ، وتيذيب الكمال ٕ٘ٙ/ٜالثقات البن حبان ينظر: ( ٕ)
 .ٕٙٔ/ٔ، والتقريب ٕٜٔ/ٛ، وتيذيب الكمال ٕٓٓ/ٔالمجروحين البن حبان ينظر: ( ٖ)
 سبق ترجمتو.( ٗ)
 سبق ترجمتو.( ٘)
 سبق ترجمتو.( ٙ)
 .ٓٔٔ/ٕ األوسط المعجم( ٚ)
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َلْو َأنَّ اِلْبِن آَدَم َواِدَياِن ِمْن َماٍل : »َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَِّو 
 .(ٔ)«اِلَث، َواَل َيْمََلُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإالَّ التَُّراُب، َوَيُتوُب المَُّو َعَمى َمْن َتابَ َلَتَمنَّى ِإَلْيِيَما الثَّ 

 تراجم رواة السند:
 الحسين بن إسحاق بن إبراىيم التستري الدقيق، وكان من الحفاظ الرحالة، -ٔ

 .(ٕ)ه(ٜٕٓ)ت
حافظ، حامد بن يحيى بن ىانئ البمخي، أبو عبد اهلل، نزيل طرسوس، ثقة  -ٕ

 .(ٖ)ه(ٕٕٗمن العاشرة، )ت
 .(ٗ)سفيان بن عيينة -ٖ
 .(٘)إسماعيل بن أبي خالد -ٗ
 .(ٙ)قيس بن أبي حازم -٘

واهلل أعمم؛ لثقة رجالو واتصال  سناده صحيحإالحديث  الحكم على الحديث:
 يحيى، بن حامد إال سفيان، عن يروه رحمو اهلل: لم الطبرانيعنو قال الحديث  سناده.إ

 .(ٚ)اإلسناد بيذا إال سعد عن يروى وال سفيان، إال يل،إسماع عن رواه وال

                                                            

 ٜٖٕ/ٔ(، والمعجم الصغير، من اسمو الحسين ٖٖٚٗ) ٛ/ٗالمعجم األوسط، من اسمو الحسين  (ٔ)
 (.ٖٗٓٔ) ٜٕٕ-ٕٕٛ/ٖختارة (، واألحاديث المٜٖٓ)

 .ٕ٘ٙ/ٜسير أعالم النبالء ينظر: ( ٕ)
 .ٜٗٔ/ٔ، والتقريب ٕٖ٘/٘، وتيذيب الكمال ٕٛٔ/ٛالثقات البن حبان ينظر: ( ٖ)
 سبق ترجمتو.( ٗ)
 سبق ترجمتو.( ٘)
 سبق ترجمتو.( ٙ)
 .ٛ/ٗ األوسط المعجم (ٚ)
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َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْعَمٍر، َوَرَجاُء ْبُن ُمَحمٍَّد، َقااَل: َنا َجْعَفُر البَ زَّاُر: اإلماُم قَاَل  -7
َنا َأْدُعو، َفَقاَل: َوأَ  ْبُن َعْوٍن، َعْن ِإْسَماِعيَل، َعْن َقْيٍس، َعْن َسْعٍد، َقاَل: َسِمَعِني النَِّبيُّ 

  .(ٔ)«المَُّيُم اْسَتِجْب َلُو ِإَذا َدَعاكَ »
 تراجم رواة السند:

محمد بن معمر بن ربعي القيسي البصري البحراني، صدوق، من كبار  -ٔ
 .(ٕ)ه(ٕٓ٘الحادية عشرة، )ت

رجاء بن محمد بن رجاء العذري، أبو الحسن البصري السقطي، ثقة، من  -ٕ
 .(ٖ)ه(ٕٓٗبعدالحادية عشرة، )ت 

جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي، صدوق، من  -ٖ
 .(ٗ)ه(ٕٚٓوقيل  ٕٙٓالتاسعة، )ت 

 .(٘)إسماعيل بن أبي خالد -ٗ
 .(ٙ)قيس بن أبي حازم -5

  

                                                            

 (.ٕٛٔٔ)ٗ٘/ٗ-رضي اهلل عنو-مسند البزار، مسند سعد بن أبي وقاص  (ٔ)
 .ٛٓ٘/ٔ، والتقريب ٘ٛٗ/ٕٙ، وتيذيب الكمال ٕٕٔ/ٜالثقات البن حبان ينظر: ( ٕ)
 .ٕٛٓ/ٔ، والتقريب ٙٙٔ/ٜ، وتيذيب الكمال ٕٚٗ/ٛالثقات البن حبان ينظر: ( ٖ)
 .ٔٗٔ/ٔ، والتقريب ٔٚ-ٓٚ/٘، وتيذيب الكمال ٘ٛٗ/ٕالجرح والتعديل ينظر: ( ٗ)
 سبق ترجمتو.( ٘)
 سبق ترجمتو.( ٙ)
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سناده حسن واهلل أعمم؛ ألن فيو جعفر بن عون إالحديث  الحكم على الحديث:
، (ٗ)والمقدسي، (ٖ)، والالكائي(ٕ)لحاكم، وا(ٔ)ولمحديث شاىد عند ابن حبان دوق.صوىو 

،  بمفظ: (٘)والييثمي ، َحدَّثََنا اْلَحَسُن ْبُن َعِميٍّ اْلُحْمَواِنيُّ َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الثََّقِفيُّ
ِمْعُت َسْعًدا َحدَّثََنا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، َحدَّثََنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َقْيِس، َقاَل: سَ 

 ".  -يعني سعدا  -: "المَُّيمَّ اْسَتِجْب َلُو ِإَذا دعاك َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل المَِّو 
عنو قال و . (ٙ)"يخرجاه ولم اإلسناد، صحيح حديث الحديث قال عنو الحاكم: ىذا

 البزار، ، وقال أيضًا: رواه(ٚ)عون بن جعفر اإلسناد بيذا تفرد: البزار الييثمي: قالعنو 
 بيذا تفرد: البزار وقال عنو أبو عبد الرحمن الوادعي: قال .(ٛ)الصحيح رجال ورجالو
وبذلك يرتقي . (ٜ)صحيحٌ  حديث ىذا: الرحمن عبد أبو وقال عون، بن جعفر اإلسناد

 .الحديث إلى الصحيح لغيره واهلل أعمم

                                                            

 (.ٜٜٓٙ) ٓ٘ٗ/٘ٔلسعد باستجابة دعائو أي وقت دعاه،  صحيح ابن حبان، ذكر دعاء المصطفى ( ٔ)
 (.ٛٔٔٙ) ٓٚ٘/ٖ، المستدرك عمى الصحيحين، ذكر مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص  (ٕ)
 ٖ٘ٔ/ٜ، كرامات األولياء لاللكائي، سياق ما روي من كرامات أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص  (ٖ)

(ٜٚ). 
(، وموارد الظمآن في زوائد ابن حبان، باب فضل سعد بن أبي ٜٖٓٔ) ٕٖٕ/ٖاألحاديث المختارة  (ٗ)

 (.ٕٕ٘ٔ) ٚٗ٘/ٔ، وقاص 
 (.ٕٕ٘ٔ) ٚٗ٘/ٔموارد الظمآن في زوائد ابن حبان، باب فضل سعد بن أبي وقاص ،  (٘)
 .ٓٚ٘/ٖ لمحاكم الصحيحين عمى المستدرك( ٙ)
 .ٕٚٓ/ٖ زارالب زوائد عن األستار كشف( ٚ)
 .ٖ٘ٔ/ٜ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد( ٛ)
 .ٖٚٔ/ٔ الصحيحين في ليس مما المسند ، والصحيحٓٙ/ٗ الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع (ٜ)
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، ثنا جَ ابُن َأِبي َعاِصم:  قَاَل اإلمامُ  -8 ْعَفُر ْبُن َعْوٍن، َعْن ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِميٍّ
المَُّيمَّ َسدَّْد َرَمْيَتُو، َوَأِجْب »: ِإْسَماِعيَل، َعْن َقْيٍس، َعْن َسْعٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَِّو 

 .(ٔ)«َدَعْوَتوُ 
 تراجم رواة السند:

الحسن بن عمي بن محمد اليذلي، أبو عمي الخالل الحمواني، نزيل مكة،  -ٔ
 .(ٕ)ه(ٕٕٗ، من الحادية عشرة، )تثقة حافظ، لو تصانيف

 .(ٖ)جعفر بن عون -ٕ
 .(ٗ)إسماعيل بن أبي خالد -ٖ
 .(٘)قيس بن أبي حازم -ٗ

سناده حسن واهلل أعمم؛ ألن فيو جعفر بن عون االحديث  الحكم على الحديث:
 إال المفظ بيذا نعممو ال: البزار رحمو اهلل: قال الييثميعنو قال الحديث و  وىو صدوق.

 وقال ابن حجر .(ٚ)نعيم وأبو الحاكم، رحمو اهلل: أخرجو وقال السيوطي .(ٙ)اإلسناد بيذا
 .(ٛ)الحاكم رحمو اهلل: أخرجو حجر

 

                                                            

(، ٛٓٗٔ) ٗٔٙ/ٕالسنة البن أبي عاصم، باب ما ذكر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في فضل سعد، (ٔ)
 ٕٚ٘/ٖ، ب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص (، والمستدرك عمى الصحيحين، ذكر مناقٛٓٗٔ)
، وفضائل الخمفاء الراشدين، ٕٜ/ٔ(، وحمية األولياء وطبقات األصفياء، سعد بن أبي وقاص، ٕٕٔٙ)

 (. ٗٔٔ) ٜٓٔ/ٔ، ما تفرد بو ابن أبي وقاص 
 .ٕٙٔ/ٔ، والتقريب ٕٓٙ-ٜٕ٘/ٙ، وتيذيب الكمال ٙٚٔ/ٛالثقات البن حبان ينظر: ( ٕ)
 سبق ترجمتو.( ٖ)
 سبق ترجمتو.( ٗ)
 سبق ترجمتو.( ٘)
 .ٕٖٗ/ٕ البزار زوائد عن األستار كشف( ٙ)
 .ٕٗٔ/ٕٖ األحاديث جامع( ٚ)
 .ٙٗٛ/ٔ أنيس الساري( ٛ)
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 اخلامتة
 في ختام بحثي ىذا توصمت إلى بعض النتائج وىي كاآلتي:

يعد قيس بن أبي حازم من كبار التابعين بعد )سعيد بن المسيب( حيث ولد  -ٔ
حين التحق النبي  -أي قيس–ًا حي، وكان شاب قبل اليجرة ورسول اهلل 

  بالرفيق األعمى حيث كان في طريقو لمقائو حين قبض، لذا كاد أن يكون
وىم  تعالى عوضو بنيل شرف مجالسة خيرة أصحابو  صحابيًا، ولكن اهلل

 العشرة المبشرة بالجنة.
العشرة المبشرة عن روى التابعين إن قيس بن أبي حازم الوحيد من بين  -ٕ

  عبد الرحمن بن عوف أبي عبيدة عامر بن الجراح وبالجنة عدا 
 .النبي  أحاديث

 .عن أبي عبيدة عامر بن الجراح قيس بن أبي حازم أجد رواية للم  -ٖ
  . عن عبد الرحمن بن عوفقيس بن أبي حازم ن ل أجد روايةلم  -ٗ
وكان الحديثان  (حديث ٕ) بمغت مروياتو عن الزبير بن العوام  -٘

 .صحيحين
وكانت كميا  حديث( ٖ) ياتو عن طمحة بن عبيداهلل بمغت مرو   -ٙ

 .صحيحة
 .وكان صحيحاً  (حديثًا واحداً ) بمغت مروياتو عن سعيد بن زيد   -ٚ
وكان الصحيح منيا  حديث( ٛ) بمغت مروياتو عن سعد بن أبي وقاص  -ٛ

 .حديث( ٕحديث(، والحسن ) ٕأحاديث(، والصحيح لغيره ) ٗ)
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 املصادر واملراجع
يرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، ألبي الفضل أحمد بن إتحاف الم -ٔ

مركز : ىـ(، تحقيقٕ٘ٛتعمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )
زىير بن ناصر الناصر، مجمع الممك  .بإشراف د، خدمة السنة والسيرة

مركز خدمة السنة والسيرة  ،المدينة، فيد لطباعة المصحف الشريف
 م.ٜٜٗٔ-ىـ٘ٔٗٔ، ٔطالمدينة، ، النبوية

األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجو  -ٕ
البخاري ومسمم في صحيحييما لضياء الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد 

ىـ(، دراسة وتحقيق: معالي األستاذ الدكتور عبد ٖٗٙالواحد المقدسي )ت
نشر والتوزيع، الممك بن عبد اهلل بن دىيش، دار خضر لمطباعة وال

 م.ٕٓٓٓ-ىـٕٓٗٔ، ٖلبنان، ط ،بيروت
 محمد بن اهلل عبد بن يوسف عمر األصحاب ألبي معرفة في االستيعاب -ٖ

 محمد عمي: ، تحقيق(ىـٖٙٗت) القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن
 م.ٕٜٜٔ-ىـٕٔٗٔ ،ٔبيروت، ط الجيل، البجاوي، دار

 بن محمد الكرم أبي بن عمي الحسن الصحابة ألبي معرفة في الغابة أسد -ٗ
 ابن الدين عز الجزري، الشيباني الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد
 عبد أحمد عادل ،معوض محمد عمي ، تحقيق:(ىـٖٓٙت)، األثير

 م.ٜٜٗٔ-ىـ٘ٔٗٔ، ٔالعممية، ط الكتب الموجود، دار
الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن  ألبي اإلصابة في تمييز الصحابة -٘

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ، ىـ(ٕ٘ٛتلعسقالني )أحمد بن حجر ا
 .ىـ٘ٔٗٔ ،ٔ، طبيروت ،دار الكتب العممية، وعمى محمد معوض
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ىـ(، دار العمم لمماليين،  ٜٖٙٔاألعالم، لخير الدين الزركمي الدمشقي، )ت -ٙ
 .مٕٕٓٓ، ٘ٔبيروت، ط

البن زنجويو أبي أحمد حميد بن مخمد بن قتيبة بن عبد اهلل  ،األموال -ٚ
 جامعة الممك، ىـ(، تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياضٕٔ٘خرساني )تال

 سعود.
أِنيُس السَّاري في تخريج َوتحقيق األحاديث التي ذكرىا الَحافظ ابن َحجر  -ٛ

العسقالني في َفتح الَباري ألبي حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن 
بصارة، سمطان البصارة الكويتي، تحقيق: نبيل بن َمنصور بن َيعقوب ال

-ىـٕٙٗٔ، ٔلبنان، ط ،مؤسََّسة السَّماحة، مؤسََّسة الريَّان، بيروت
 م. ٕ٘ٓٓ

ألبي بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي  ،تاريخ بغداد -ٜ
ىـ(، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار ٖٙٗالخطيب البغدادي )ت

 م.ٕٕٓٓ-ىـٕٕٗٔ، ٔبيروت، ط ،الغرب اإلسالمي
حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن  ألبي اتتاريخ أسماء الثق -ٓٔ

، ىـ(ٖ٘ٛتمحمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـابن شاىين )
 -هٗٓٗٔ، ٔ، طالكويت ،الدار السمفية، ق: صبحي السامرائيتحقيق

 م.ٜٗٛٔ
 يألبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجمى الكوف ،تاريخ الثقات -ٔٔ

 م.ٜٗٛٔ-ىـ٘ٓٗٔ، ٔىـ(، دار الباز، طٕٔٙ)ت
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضميا وتسمية من حميا من األماثل، عمي بن  -ٕٔ

ىـ(، تحقيق: ٔٚ٘الحسن بن ىبة الشافعي المعروف بابن عساكر، )ت
 .مٜٜ٘ٔ ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عمرو بن غرامة العمروي
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، لبنان ،يروتب، ىـ(، دار الكتب العمميةٛٗٚلمذىبي )ت، تذكرة الحفاظ-ٖٔ
 م.ٜٜٛٔ ،ٔط

تقريب التيذيب، البن حجر العسقالني، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد،  -ٗٔ
 م.ٜٙٛٔ، ٔسوريا، ط

لتضعيف ما  ئتنبيو القارئ لتقوية ما ضعفو األلباني )ويميو: تنبيو القار  -٘ٔ
ىـ(، تقديم: ٜٓٗٔقواه األلباني(، لعبد اهلل بن محمد بن أحمد الدويش )ت

بد العزيز بن عبد اهلل بن باز، أشرف عمى طبعيا سماحة الشيخ ع
وتصحيحيا: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، دار العميان لمنشر 

 م.ٜٜٓٔ-ىـٔٔٗٔ، ٔوالنسخ والتصوير والتجميد، بريدة، ط
، بيروت ،دار الفكر، ىـ(ٕ٘ٛالبن حجر العسقالني )ت، تيذيب التيذيب -ٙٔ

 م. ٜٗٛٔ
ال، ألبي الحجاج جمال الدين يوسف ابن تيذيب الكمال في أسماء الرج -ٚٔ

ىـ(، تحقيق: د . بشار عواد معروف، ٕٗٚ)ت المزي عبد الرحمن المزي
 م .ٕٜٛٔمؤسسة الرسالة، بيروت، 

ىـ(، ٖٗ٘ألبي حاتم التميمي محمد بن حبان بن أحمد البستي، )ت، الثقات -ٛٔ
 .مٖٜٚٔ، ٔط، اليند ،الدكن، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد

ع األحاديث لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي جام -ٜٔ
ىـ(، ضبط نصوصو وخرج أحاديثو: فريق من الباحثين بإشراف ٜٔٔ)ت
 عمى جمعة، طبع عمى نفقة: د. حسن عباس زكي. .د

 م.ٕٗٔٓالجامع الصحيح لمسنن والمسانيد لصييب عبد الجبار،  -ٕٓ
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لرحمن مقبل بن عبد ا ألبي ،الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين -ٕٔ
 ،دار اآلثار لمنشر والتوزيع، صنعاء، ىـ( ٕٕٗٔ تىادي الوادعي )

 .مٖٕٔٓ-ىـٖٗٗٔ، ٗ، طاليمن
الجرح والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس  -ٕٕ

، ٔىـ(، دار إحياء التراث العربي، طٕٖٚبن المنذر التميمي الرازي )ت
 م .ٕٜ٘ٔ ،بيروت

الء الدين عمي بن عثمان بن إبراىيم لع ،ى سنن البييقيالجوىر النقي عم -ٖٕ
، ىـ(ٓ٘ٚتبن مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشيير بابن التركماني )

 .دار الفكر
ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن  ،حمية األولياء وطبقات األصفياء -ٕٗ

-ىـٜٖٗٔ ،ىـ(، السعادةٖٓٗإسحاق بن موسى بن ميران األصبياني )ت
بيروت، دار  ،م، ثم صورتيا عدة دور منيا: دار الكتاب العربيٜٗٚٔ

بيروت )طبعة  ،بيروت، دار الكتب العممية ،الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع
 ىـ بدون تحقيق(.ٜٓٗٔ

الدين أبو عبد اهلل  لشمس ،الرواة الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم -ٕ٘
ق: محمد ، تحقيىـ(ٛٗٚت) محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي

-ىـٕٔٗٔ، ٔ، طلبنان ،بيروت ،دار البشائر اإلسالمية، إبراىيم الموصمي
 .مٕٜٜٔ

داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن  ألبي الزىد ألبي داود السجستاني -ٕٙ
تحقيق: أبو ، ىـ(ٕ٘ٚتبشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّْجْستاني )

بالل غنيم بن عباس بن غنيم وقدم  براىيم بن محمد، أبوإتميم ياسر بن 
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دار المشكاة ، لو وراجعو: فضيمة الشيخ محمد عمرو بن عبد المطيف
 .مٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔ، ٔ، طلمنشر والتوزيع، حموان

ألبي عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظمي،  ،الزىد والرقائق -ٕٚ
ي، دار ىـ(، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمٔٛٔالتركي ثم المْروزي )ت

 بيروت. ،الكتب العممية
بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخمد  ألبي ،السنة -ٕٛ

المكتب ، المحقق: محمد ناصر الدين األلباني، ىـ(ٕٚٛتالشيباني )
 ه.ٓٓٗٔ، ٔ، طبيروت ،اإلسالمي

ىـ(، تحقيق: ٖٖٓاحمد بن شعيب بن عمي النسائي )ت، السنن الكبرى -ٜٕ
، مؤسسة الرسالة ،إشراف شعيب األرنؤوطحسن عبد المنعم شمبي، 

 . مٕٔٓٓ، ٔط، بيروت
سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: أبو  -ٖٓ

داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي 
ىـ(، تحقيق: محمد عمي قاسم العمري، عمادة البحث ٕ٘ٚالسِّْجْستاني )ت

لجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المممكة العربية السعودية، العممي با
 م.ٖٜٛٔ-ىـٖٓٗٔ، ٔط

 .مٕٙٓٓ ،ىـ(، دار الحديث، القاىرةٛٗٚسير أعالم النبالء، لمذىبي )ت -ٖٔ
ىـ(، ٕٖٔأبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمو )ت، شرح معاني اآلثار -ٕٖ

  .مٜٜٗٔ ،ٔط ،عالم الكتب ،تحقيق: محمد زىري النجار
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اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان ، ح ابن حبانصحي -ٖٖ
ىـ(، ترتيب األمير عالء الدين عمي بمبان ٖٗ٘بن احمد البستي )ت

، ٔط، بيروت، ىـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالةٜٖٚ)ت
 .مٜٛٛٔ

ىـ(، تحقيق: ٖٔٔمحمد بن إسحاق بن خزيمة )ت، صحيح ابن خزيمة -ٖٗ
 د.ت. ،بيروت ،المكتب اإلسالمي ،محمد مصطفى األعظمي

تحقيق: محمد زىير ناصر ، ىـ(ٕٙ٘صحيح البخاري، لإلمام البخاري )ت -ٖ٘
 ىـ .ٕٕٗٔ، ٔط، الناصر، دار طوق النجاة، بيروت

عمرو خميفة بن خياط بن خميفة الشيباني  ألبي طبقات خميفة بن خياط -ٖٙ
رواية: أبي عمران موسى بن زكريا بن ، ىـ(ٕٓٗتالعصفري البصري )

محمد بن أحمد بن محمد األزدي )ت ق ، ىـ(ٖيحيى التستري )ت ق 
، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، سييل زكار .المحقق: د، ىـ(ٖ

 .مٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔ
ألبي عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي،  ،الطبقات الكبرى -ٖٚ

ىـ(، تحقيق: زياد محمد منصور، مكتبة العموم والحكم، المدينة ٖٕٓ)ت
 م.ٜٚٛٔ، ٕالمنورة، ط

العبر في خبر من غبر، لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن  -ٖٛ
ىـ(، تحقيق: أبو ىاجر محمد السعيد بن ٛٗٚعثمان بن َقاْيماز الذىبي )ت

 بيروت. ،بسيوني زغمول، دار الكتب العممية
عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل بن ألبي  ،العمل ومعرفة الرجال -ٜٖ

دار ، ق: وصي اهلل بن محمد عباس، تحقيىـ(ٕٔٗتد الشيباني )أس
 .مٕٔٔٓ-ىـٕٕٗٔ، ٕ، طالخاني، الرياض
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ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن  ،فضائل الخمفاء األربعة وغيرىم -ٓٗ
تحقيق: صالح بن ، ىـ(ٖٓٗتإسحاق بن موسى بن ميران األصبياني )

، ٔ، طالمدينة المنورةدار البخاري لمنشر والتوزيع، ، محمد العقيل
 .مٜٜٚٔ-ىـٚٔٗٔ

، ىـ(ٛٗٚلمذىبي )ت، الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة  -ٔٗ
، جدة، تحقيق: محمد عوامة، دار القبمة لمثقافة اإلسالمية، مؤسسة عمو

 م.ٕٜٜٔ ،ٔط
 ،كرامات األولياء من كتاب شرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة -ٕٗ

، ىـ(ٛٔٗتحسن بن منصور الطبري الرازي )ىبة اهلل بن ال لاللكائي
، ٛ، طالسعودية ،دار طيبة، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي

 .مٖٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ
كشف األستار عن زوائد البزار لنور الدين عمي بن أبي بكر بن سميمان  -ٖٗ

ىـ(، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، مؤسسة الرسالة، ٚٓٛالييثمي )ت
 م. ٜٜٚٔ-ىـٜٜٖٔ ،ٔبيروت، ط

ركات بن أحمد بن محمد لب الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات -ٗٗ
: عبد ، تحقيقىـ(ٜٕٜتالبركات، زين الدين ابن الكيال ) يالخطيب، أب

 .مٜٔٛٔ ،ٔ، طبيروت ،دار المأمون، القيوم عبد رب النبي
بن حبان بن أحمد  لمحمد ،المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين -٘ٗ

بان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي بن ح
، ٔ، طحمب ،دار الوعي، ق: محمود إبراىيم زايد، تحقيىـ(ٖٗ٘ت)

 .ىـٜٖٙٔ
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ىـ(، ٚٓٛعمي بن أبي بكر الييثمي )ت، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  -ٙٗ
 .مٜٜٗٔ، القاىرة ،تحقيق: حسام الدين المقدسي، مكتبة القدير

الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد ، ى الصحيحينالمستدرك عم -ٚٗ
 .مٜٜٓٔ ،ٔط ،ىـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر٘ٓٗ)ت

مسند أبي يعمى ألبي يعمى أحمد بن عمي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى  -ٛٗ
ىـ(، تحقيق: حسين سميم أسد، دار ٖٚٓبن ىالل التميمي، الموصمي )ت

 م.ٜٗٛٔ–ىـٗٓٗٔ، ٔدمشق، ط ،المأمون لمتراث
ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ، ند اإلمام أحمد بن حنبلمس -ٜٗ

وعادل ، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ىـ(ٕٔٗىالل بن أسد الشيباني )ت
مؤسسة  ،إشراف د. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،مرشد، وآخرون

 م.ٕٔٓٓ-ىـٕٔٗٔ، ٔالرسالة، ط
بن عبد الخالق  ، أبو بكر احمد بن عمرو«البحر الزخار» مسند البزار -ٓ٘

، تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهلل، مكتبة العموم والحكم، ىـ(ٕٜٕالبزار )ت
 .مٜٕٓٓ، ٔط، المدينة المنورة

 م.ٖٕٔٓلصييب عبد الجبار،  ،المسند الموضوعي الجامع لمكتب العشرة -ٔ٘
ىـ(، ٖ٘ٗمشاىير عمماء األمصار وأعالم فقياء األقطار، البن حبان )ت -ٕ٘

 م.ٜٜٔٔ، ٔاىيم، دار الوفاء، المنصورة، طمرزوق عمي إبر  تحقيق:
ىـ(، تحقيق: حبيب ٕٔٔالمصنف، أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني )ت -ٖ٘

 .ىـٖٓٗٔ ،ٕط ،بيروت ،المكتب اإلسالمي ،الرحمن األعظمي
مصنف ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، أبو بكر  -ٗ٘

 ،: كمال يوسفىـ(، تحقيقٖٕ٘تعبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة، )
 ىـ.ٜٓٗٔ، ٔط، الرياض ،مكتبة الرشد
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أحمد بن عمي بن محمد بن  ،المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية -٘٘
ىـ(، رسالة عممية قدمت لجامعة اإلمام ٕ٘ٛأحمد بن حجر العسقالني )ت

د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار ، محمد بن سعود
 ىـ.ٜٔٗٔ، ٔة، طالسعودي العاصمة، دار الغيث،

سعيد بن األعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن  ألبي ،معجم ابن األعرابي -ٙ٘
تحقيق وتخريج: عبد ، ىـ(ٖٓٗتبشر بن درىم البصري الصوفي )
دار ابن الجوزي، المممكة العربية ، المحسن بن إبراىيم بن أحمد الحسيني

 .مٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ، ٔ، طالسعودية
ىـ(، تحقيق: ٖٓٙمد بن أيوب الطبراني )تسميمان بن اح، المعجم األوسط -ٚ٘

 .القاىرة ، طارق بن عوض اهلل، دار الحرمين
عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن  ألبي ،معرفة عموم الحديث -ٛ٘

حمدويو بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطيماني النيسابوري المعروف بابن 
 ،كتب العمميةدار ال، ق: السيد معظم حسين، تحقيىـ(٘ٓٗتالبيع )
 .مٜٚٚٔ-ىـٜٖٚٔ، ٕ، طبيروت

المغني في الضعفاء، لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان  -ٜ٘
 ىـ(، المحقق: الدكتور نور الدين عتر. ٛٗٚبن َقاْيماز الذىبي )ت

ألبي الحسن نور الدين عمي بن أبي  ،موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان -ٓٙ
ىـ(، المحقق: محمد عبد الرزاق حمزة، ٚٓٛبكر بن سميمان الييثمي )ت

 دار الكتب العممية.
بن أنس بن مالك بن  لمالك برواية محمد بن الحسن الشيباني ،موطأ مالك -ٔٙ

تعميق وتحقيق: عبد الوىاب عبد ، ىـ(ٜٚٔتعامر األصبحي المدني )
 .، َمِزَيدة منقَحةٕ، طالمكتبة العممية ،المطيف
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الدين عبد اهلل بن يوسف الزيمعي  جمال، نصب الراية ألحاديث اليداية -ٕٙ
 ،مؤسسة الريان ،ىـ(، تقديم: محمد يوسف وتحقيق: محمد عوامةٕٙٚ)ت

 .مٜٜٚٔ ،ٔط ،بيروت
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، لشمس الدين  أحمد بن محمد بن أبي  -36

، دار الثقافة، ٔط، د. إحسان عباس: ىـ(، تحقيقٔٛٙبكر بن خمكان، )ت
 م.ٜٛٙٔ، بيروت

 

 

 

 


