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   اليي  رووا  ي مند  امإما  حم نيمرويات الرواة األردني
 مجع وختريج ودراسة 

 ثامر عبد اهلل داود سممان الشعيبي .دأ.م.
 الحديث وعمومو قسم /كمية العموم اإلسالميةجامعة االنبار /  

Journalofstudies2019@gmail.com 
 ممخص:ال

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى سيد المرسمين سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو 
 بعد.. و أجمعين.. 

جمع وتخريج  -في مسند اإلمام أحمدن الذين رووا يالرواة األردنيمرويات ) فيعد موضوع
من خالل معرفة  طالب الحديث معرفتيا والتي يجب عمى ،من الموضوعات الميمة (ودراسة

وقد  ،وجمع وتخريج ودراسة مروياتيم ،ىؤالء الرواة من خالل معرفة سيرتيم الشخصية
 عمى المباحث اآلتية:ليؤالء الرواة اقتصرت دراستنا 

 بن عبد الرحمن بن عرزب، سيرتو الشخصية، ومروياتو. الضحاك المبحث األول: -
 .سيرتو الشخصية، ومروياتو ،عامر بن لدين: المبحث الثاني -
 .سيرتو الشخصية، ومروياتو ،عبادة بن نسيالمبحث الثالث:  -
  .سيرتو الشخصية، ومروياتو ،يحيى بن عبدالعزيز: الرابعالمبحث  -
 البحث بأىم النتائج. تثم ختم   

 (.جمع وتخريج ودراسة، مسند اإلمام أحمد ،نيمرويات الرواة األردنيالكممات المفتاحية: )
Narratives of Jordanian narrators who narrated in the Musnad of 

Imam Ahmad 

Collecting, graduating and studying 

Prof. Dr. Thamer Abdullah Dawood Salman Al-Shuaibi 

University of Anbar / College of Islamic Sciences / Department of 

Hadith and its Sciences 

Abstract:  

Praise be to Allah, Lord of the worlds. Allah’s peace and blessings be 

on prophet Mohammad , the seal of prophets, and his family and 

companions.  

Now to the topic, “Jordanian narrators who have  conveyed  hadiths in 

the nine books-compile and study” is one of the important topics that  
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scholars must be aware of. Their biographies and the hadiths they have 

narrated must be carefully studied. This study has the following 

sections:  

The first one: AlDahak bin AbdulAlRahman bin Arzib, biography and 

hadiths.   

The second section : Amir bin Ledean, biography and hadiths. 

The third section: Abadeh bin Nasea,  biography and hadiths. 

The fifth section : Yahya Bin AbdulAziz,  biography and hadiths. 

The Results conclude the study .  

Keywords: (Narratives of Jordanian narrators, Musnad of Imam 

Ahmad, collection, graduation and study .(  

 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو 

 وصحبو أجمعين وبعد. 
  ( ن الذين رووا في مسند اإلمام يالرواة األردني مروياتفيذا بحثي في

كان لكثير من المدن والقرى حيث (، جمع وتخريج ودراسة -أحمد
فكانوا منارات  مسند اإلمام أحمدالرواة الذين رووا في األردنية حظ من 

ُييتدى بيا، ليثبتوا أن األردن كان وما زال مركز إشعاع حضاري في 
المحدثين والرواة األردنيين،  ليؤالءوقد ذكرت تراجم سائر العصور، 
في  -رحميم اهلل–والحكم عمييا من خالل أقوال العمماء  وبيان مروياتيم
 .تمك المرويات

 :باحثم أربعةواقتضت خطة البحث أن تتألف من 
الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، سيرتو الشخصية،  المبحث األول:

 ومروياتو: وفيو مطمبان:
 سيرتو الشخصية. األول: المطمب

 مروياتو. المطمب الثاني:
 عامر بن لدين: سيرتو الشخصية، ومروياتو: وفيو مطمبان:: المبحث الثاني
 سيرتو الشخصية. المطمب األول:
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 مروياتو. المطمب الثاني:
 سيرتو الشخصية، ومروياتو: وفيو مطمبان:: عبادة بن نسيالمبحث الثالث: 
 سيرتو الشخصية. المطمب األول:
 مروياتو. المطمب الثاني:

سيرتو الشخصية، ومروياتو: وفيو : يحيى بن عبدالعزيز: الرابعالمبحث 
 مطمبان:

 سيرتو الشخصية. المطمب األول:
 مروياتو. المطمب الثاني:

  ثم ختمت البحث بأىم النتائج.   
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، سيرتو الشخصية،  المبحث األول:
 ومروياتو: وفيو مطمبان:

 سيرتو الشخصية: األول: المطمب
 :اسمو، ونسبو، وكنيتو 

أبو عبد الرحمن  ،الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ويقال عرزمىو 
 (ٔ) .األشعري من أىل األردن استعممو عمر بن عبد العزيز عمى دمشق

  :شيوخو 
وعبد  ،وابنو ،وعبد الرحمن بن غنم ،وأبي ىريرة ،أبي موسى :روى عن    

 (ٕ) .أبي ليمى الرحمن بن
  :تالميذه 

                                                           

(
1
 انكًال ، وذهزَة44/432 ػغاكش التٍ ديشق ، وذاسَخ4/783التٍ دثاٌ انثقاخ َُظش:  (

17/432. 

(
4
 .4/446، وذهزَة انرهزَة 17/432 انكًال ذهزَةَُظش:  (
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وعبد اهلل  ،وأبو سنان عيسى بن سنان ،وعدي بن عدي ،مكحول :روى عنو
وعبد الرحمن بن  ،واألوزاعي ،وعبد اهلل بن العالء بن زبر ،بن نعيم األردني
 (ٔ) .يزيد بن جابر

 :أقوال العمماء فيو 
 (ٕ) قال أحمد بن عبد اهلل العجمي: شامي، تابعي، ثقة. -
وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات"، قال: وىو الذي يقال لو: ابن عرزم  -

 (ٖ) بالباء.والصحيح  بالميم -
وقال أبو مسير، عن ابن سماعة، عن األوزاعي: حدثني مكحول، عن  -

الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب األشعري، من أىل األردن، وكان 
ولي دمشق مرتين، وكان عمر بن عبد العزيز، مات وىو وال عمييا، 

  (ٗ) .وذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الثالثة، وكان من خير الوالة
 (٘) .ه(٘ٓٔ، )توقال عنو ان حجر: ثقة، من الثالثة -
  :وفاتو 

 (ٙ) ه(.٘ٓٔتوفي الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب سنة )
 
 
 
 

                                                           

(
1
 .4/446، وذهزَة انرهزَة 17/431 انكًال ذهزَةَُظش:  (

(
4
 .1/471 نهؼجهٍانثقاخ َُظش:  (

(
7
 .4/783انثقاخ التٍ دثاٌ َُظش:  (

(
4
 . 4/446 انرهزَة ، وذهزَة4/624 انُثالء أػالو ، وعُش17/432 انكًال ذهزَةَُظش:  (

(
5
 . 1/432 انرهزَة ذقشَةَُظش:  (

(
6
 انرهزَة ، وذقشَة4/446 انرهزَة ، وذهزَة7/64 تشاس خ اإلعالو ذاسَخَُظش:  (

1/432. 
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 مروياتو:المطمب الثاني: 

َحدَّثََنا َعِميُّ ْبُن َعْبِد اهلِل، َحدَّثََنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِمٍم، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد   -1
اُك ْبُن اْلَعِزيِز  حَّ ، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُنَعْيٍم اْلَقْيِنيِّ َقاَل: َحدَّثَِني الضَّ اأْلُْرُدِنيُّ

، َأنَّ َأَبا ُموَسى َحدََّثُيْم َقاَل: َلمَّا َىَزَم اهلُل  َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْرَزٍب اأْلَْشَعِريُّ
 َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم أِلَِبي َعاِمٍر َعزَّ َوَجلَّ َىَواِزَن ِبُحَنْيٍن َعَقَد َرُسوُل اهللِ 

اأْلَْشَعِريِّ َعَمى َخْيِل الطََّمِب، َفَطَمَب، َفُكْنُت ِفيَمْن َطَمَبُيْم، َفَأْسَرَع ِبِو َفَرُسُو 
مَِّة َفَقَتَل َأَبا َعاِمٍر َوَأَخَذ المَِّواءَ  اْبِن  َوَشَدْدُت َعَمى ،َفَأْدَرَك اْبَن ُدَرْيِد ْبِن الصِّ

ُدَرْيٍد َفَقَتْمُتُو، َوَأَخْذُت المَِّواَء َواْنَصَرْفُت ِبالنَّاِس، َفَممَّا َرآِني َرُسوُل اهلِل َصمَّى 
اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َأْحِمُل المَِّواَء َقاَل: " َيا َأَبا ُموَسى ُقِتَل َأُبو َعاِمٍر؟ " َقاَل: 

: َفَرَأْيُت َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َرَفَع ُقْمُت: َنَعْم. َيا َرُسوَل اهلِل. َقالَ 
 َيَدْيِو َيُقوُل:" المُيمَّ ُعَبْيَدَك ُعَبْيًدا َأَبا َعاِمٍر اْجَعْمُو ِمَن اأْلَْكَثِريَن َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

."(ٔ) 
  :تراجم رواة السند 
أبو الحسن ابن  ،عمي بن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح السعدي موالىم  -ٔ

ثقة ثبت إمام أعمم أىل عصره بالحديث وعممو حتى  ،المديني بصري
وقال فيو  ،قال البخاري ما استصغرت نفسي إال عند عمي ابن المديني

 :وقال النسائي ،كنت أتعمم منو أكثر مما يتعمم مني :شيخو ابن عيينة
صل وتاب كأن اهلل خمقو لمحديث عابوا عميو إجابتو في المحنة لكنو تن

 .(ٕ) ه(ٖٕٗ)ت ،من العاشرة ،واعتذر بأنو كان خاف عمى نفسو

                                                           

(
1
 (.12563)74/773 األشؼشٌ، يىعً أتٍ أدًذ، دذَث يغُذ (

(4)
.1/427ذقشَة انرهزَة ، و41/5ذهزَة انكًال ، و8/462دثاٌ انثقاخ التٍ َُظش:  
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الوليد بن مسمم القرشي موالىم أبو العباس الدمشقي، ثقة لكنو كثير  -ٕ
 .(ٔ)ه( ٜ٘ٔوقيل  ٜٗٔالتدليس والتسوية، من الثامنة، )ت 

يحيى بن عبد العزيز أبو عبد العزيز األردني، نزل اليمامة، مقبول من   -ٖ
 .(ٕ)وىو والد أبي عبد الرحمن الشافعيالسابعة، 

بن نعيم بن ىمام القيسي الشامي، عابد لين الحديث، من عبد اهلل  -ٗ
 .(ٖ)السادسة

الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، أبو عبد الرحمن أو أبو زرعة   -٘
 .(ٗ)ه( ٘ٓٔالطبراني، ثقة من الثالثة، )ت

ار أبو موسى األشعري، صحابي   -ٙ عبد اهلل بن قيس بن سميم بن َحضَّ
ه ٓ٘مشيور أمره عمر ثم عثمان، وىو أحد الحكمين بصفين، )ت 

 .(٘) وقيل بعدىا(
 :عبد  إسناده ضعيف واهلل أعمم؛ ألن فيو الحديث الحكم عمى الحديث

 اهلل بن نعيم لين الحديث. 
ىذا إسناد ضعيف لضعف الشيخ شعيب األرناؤوط: الحديث قال عنو  -

عبد اهلل ابن ُنعيم الَقْيِني، قال الذىبي: ليس بشيء، والنقطاعو، 
الضحاُك بُن عبد الرحمن ابن عرزب قال أبو حاتم: روايتو عن أبي 

 .(ٙ) موسى مرسمة
 
 

                                                           

(1)
.1/584ذقشَة انرهزَة ، و71/86ذهزَة انكًال ، و4/724سجال صذُخ يغهى َُظش:  

 

(4)
.1/527ذقشَة انرهزَة ، و71/447ذهزَة انكًال ، و2/132انجشح وانرؼذَم َُظش:  

 

(7)
.1/743ذقشَة انرهزَة ، و16/744ذهزَة انكًال ، و5/185انجشح وانرؼذَم َُظش:  

 

(4)
.1/432ذقشَة انرهزَة ، و17/432ذهزَة انكًال ، و4/783 َُظش: انثقاخ التٍ دثاٌ 

 

(5)
ذقشَة ، و15/446ذهزَة انكًال ، و4/1364االعرُؼاب فٍ يؼشفح األصذاب َُظش:  

.1/718انرهزَة 
 

(6)
.74/773يغُذ أدًذ ط انشعانح  َُظش: 
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 عامر بن لدين ، سيرتو الشخصية، ومروياتو: وفيو مطمبان: المبحث الثاني:
 سيرتو الشخصية: األول: المطمب

 :اسمو، ونسبو، وكنيتو 
عامر بن لدين ويقال عمرو وعامر أصح، أبو سيل، ويقال أبو بشر 

 (ٔ) .األشعري األردني القاضي، ولي القضاء لعبد الممك بن مروان
 :شيوخو 

 (ٕ)روى عن: بالل بن رباح، وأبي ىريرة، وأبي ليمى األشعري.
 :تالميذه 

سميمان بن حبيب المحاربي، وأبو بشر القنسريني مؤذن  :روى عنو
 (ٖ) مسجد دمشق، وعروة بن رويم المخمي، والحارث بن معاوية.

 :أقوال العمماء فيو 
 (ٗ) قال العجمي: شامي تابعي ثقة. -
وقال أبو نعيم: مختمف في صحبتو، « الصحابة»وذكره ابن شاىين في  -

 (٘).المتأخرينوىو معدود في تابعي أىل الشام، ذكره بعض 
 :وفاتو 

 (ٙ) .ه(ٓٓٔ-ٜٔ)توفي عامر بن لدين سنة 
 مروياتو: المطمب الثاني: 

                                                           

(
1
 ػغاكش التٍ ديشق ، وذاسَخ5/124 دثاٌ التٍ ، وانثقاخ6/743وانرؼذَم انجشحَُظش:  (

46/82. 

(
4
 .4/1142 تشاس خ اإلعالو ، وذاسَخ46/82 ػغاكش التٍ ديشق ذاسَخَُظش:  (

(
7
 .4/1142 تشاس خ اإلعالو ، وذاسَخ46/82 ػغاكش التٍ ديشق ذاسَخَُظش:  (

(
4
 ذًُُض فٍ اإلصاتحو، 4/1142تشاس خ اإلعالو ، وذاسَخ4/14نهؼجهٍ انثقاخَُظش: (

 .5/175انصذاتح 

(
5
 .5/175 انصذاتح ذًُُض فٍ اإلصاتحو، 4/4262 َؼُى ألتٍ انصذاتح يؼشفحَُظش:  (

(
6
، 4/1142 تشاس خ اإلعالو ، وذاسَخ4/4262 َؼُى ألتٍ انصذاتح يؼشفحَُظش:  (

 .5/175 انصذاتح ذًُُض فٍ اإلصاتحو
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َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن، َعْن ُمَعاِوَيَة َيْعِني اْبَن َصاِلٍح، َعْن َأِبي ِبْشٍر، َعْن  -ٔ
، َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َصمَّى  َعاِمِر ْبِن ُلَدْيٍن اأْلَْشَعِريِّ

ْوُم ِعيٍد، َفاَل َتْجَعُموا َيْوَم ِعيِدُكْم اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َيُقوُل: " ِإنَّ َيْوَم اْلُجُمَعِة يَ 
 (ٔ)َيْوَم ِصَياِمُكْم، ِإالَّ َأْن َتُصوُموا َقْبَمُو َأْو َبْعَدُه ".

  :تراجم رواة السند 
عبد الرحمن بن ميدي بن حسان العنبري موالىم، أبو سعيد البصري،   -ٔ

 ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني: ما رأيت
 .(ٕ)ه( ٜٛٔأعمم منو، من التاسعة، )ت

أبو عمرو وأبو عبد الرحمن  ،ير الحضرميدَ معاوية بن صالح بن حُ   -ٕ
 هٛ٘ٔ)ت ،من السابعة ،صدوق لو أوىام ،الحمصي قاضي األندلس

 .(ٖ) ه(ٓٚٔوقيل بعد
ضمرة بن حبيب بن صييب الزبيدي، أبو عتبة الحمصي، وقيل: أبو    -ٖ

 .(ٗ) ه(ٖٓٔبشر، مؤذن مسجد دمشق، ثقة من الرابعة، )ت
عامر بن لدين ويقال عمرو وعامر أصح، أبو سيل، ويقال أبو بشر   -ٗ

األشعري األردني القاضي، وقال أبو نعيم: مختمف في صحبتو، وىو 
بعض المتأخرين، ذكره ابن حبان في  معدود في تابعي أىل الشام، ذكره

 .(٘) الثقات
أبو ىريرة الدوسي الصحابي الجميل حافظ الصحابة اختمف في اسمو  -٘

واسم أبيو فذىب كثيرون إلى أن اسمو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، 
                                                           

(
1
 (.8245)17/725 ػُه، هللا سضٍ هشَشج أتٍ أدًذ، يغُذ يغُذ  (

(4)
.1/751ذقشَة انرهزَة ، و13/472ذهزَة انكًال ، و8/737 َُظش: انثقاخ التٍ دثاٌ 

 

(7)
ذقشَة انرهزَة و، 3/158عُش أػالو انُثالء ط انشعانح و ،48/186ذهزَة انكًال َُظش:  

1/578.
 

(4)
.1/482ذقشَة انرهزَة ، و17/714ذهزَة انكًال ، و4/788 َُظش: انثقاخ التٍ دثاٌ 

 

(5)
اإلصاتح فٍ ذًُُض انصذاتح و ،4/1142ذاسَخ اإلعالو و، 5/124 َُظش: انثقاخ التٍ دثاٌ 

  .5/175انصذاتح 
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وذىب جمع من النسابين إلى عمرو ابن عامر، واألول أرجح، )ت 
 .(ٔ)ه( ٜ٘ه، وقيل ٛ٘ه وقيل ٚ٘

  :إسناده حسن واهلل أعمم؛ ألن فيو معاوية  الحديثالحكم عمى الحديث
 بن صالح بن ُحَدير وىو صدوق.

 (ٕ) : إسناده حسن.يالييثمعنو قال الحديث  -
 (ٖ) وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده حسن. -

 عبادة ْبن نسي، سيرتو الشخصية، ومروياتو: وفيو مطمبان: :الثالثالمبحث 
 سيرتو الشخصية: األول: المطمب

 :اسمو، ونسبو، وكنيتو 
 (ٗ) .أبو عمر، قاضي طبرية ،عبادة ْبن نسي الشامي الكندي األردني

 :شيوخو  
سحاق بن قبيصة بن ذؤيب،  روى عن: أبي بن عمارة ولو صحبة، وا 

أوس الثقفي، وجنادة بن أبي أمية، وخباب واألسود بن ثعمبة، وأوس بن 
بن االرث، وشداد بن أوس، وعبدة بن الصامت، وعبد الرحمن بن غنم، 
وغضيف بن الحارث، وقيس بن الحارث، وكعب بن عجرة، ومعاوية بن 
أبي سفيان، وأبيو نسي الكندي، وأبي الدرداء، وأبي ريحانة، وأبي سعيد 

 (٘) عري.الخدري، وأبي سويد، وأبي موسى األش

                                                           

(1 )
ذقشَة انرهزَة ، و1/422، ذهزَة انكًال 4/1368َُظش: االعرُؼاب فٍ يؼشفح األصذاب 

1/682.
 

(
4
 .2/417 األدادَث ، وجايغ7/122 انفىائذ ويُثغ انضوائذ َُظش: يجًغ  (

(
7
 .17/725يغُذ أدًذ ط انشعانح   (

 

(
4
 ػغاكش التٍ ديشق ، وذاسَخ6/25 تذىاشٍ انًطثىع نهثخاسٌ انكثُش َُظش: انراسَخ  (

 .14/125 انكًال ، وذهزَة46/422

(
5
 ، وذهزَة14/125 انكًال ، وذهزَة412-46/422 ػغاكش التٍ ديشق َُظش: ذاسَخ (

 .5/117 انرهزَة
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  :تالميذه 
روى عنو: أيوب بن قطن، وبرد بن سنان، وبشر بن عبد اهلل بن يسار، 
وجعفر بن الزبير، وحاتم بن أبي نصر، والحسن بن ذكوان، ورجاء بن 
أبي سممة، وزيد بن أيمن، وسعيد بن أبي ىالل، وعبد اهلل بن سعد بن 

الكاتب، وعبد األعمى بن أبي عمرة، وعبد الرحمن بن فروة الدمشقي 
زياد بن أنعم، وعبد الرحمن بن مرزوق الشامي، وعبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر، وعبد العزيز بن عبيد اهلل بن حمزة بن صييب، وعبد الواحد 
بن زيد، وعتبة بن أبي حكيم، وعتبة بن حميد الضبي، وعمي بن أبي 

لميثي، ومحمد بن سعيد الشامي، والمغيرة بن حممة، وعمارة بن راشد ا
زياد الموصمي، ومكحول الشامي، ومنير بن الزبير، وىزان، وىشام بن 
الغاز، والوضين بن عطاء، وأبو عبد العزيز يحيى بن عبد العزيز 

  (ٔ) األردني، وأبو عبيد حاجب سميمان بن عبد الممك.
  :أقوال العمماء فيو 
 (ٕ) : "شامي"، ثقة.قال العجمي: عبادة بن نسي -
   (ٖ) وذكره ابن حبان في الثقات. -
ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أىل الشام، وقال: و  -

 (ٗ) كان ثقة.
سحاق بن منصور عن  وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: وا 

وقال أبو ، يحيى بن معين، وأحمد بن عبد اهلل العجمي، والنسائي: ثقة
وقال البخاري: عبادة ، المروذي، عن أحمد بن حنبل: ليس بو بأسبكر 

                                                           

(
1
، 126-14/125 انكًال ، وذهزَة412-46/422 ػغاكش التٍ ديشق ذاسَخَُظش:  (

 .5/117 انرهزَة وذهزَة

(
4
 .1/443 نهؼجهٍ َُظش: انثقاخ  (

(
7
 .3/164 دثاٌ التٍ َُظش: انثقاخ  (

(
4
 .3/456 انؼهًُح ط انكثشي َُظش: انطثقاخ  (
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وقال أبو عبيد اآلجري: سألت أبا داود عنو ، بن نسي الكندي سيدىم
، وقال أبو حاتم فقال: سألت يحيى عنو فقال: ال يسأل عنو من النبل

وذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الرابعة، ، وابن خراش: ال بأس بو
عبد الممك عمى قضاء األردن، فمما استخمف عمر، واله جند  وقال: واله

وقال أبو مسير عن مغيرة بن مغيرة الرممي: قال مسممة بن عبد ، األردن
الممك: أن في كندة لثالثة نفر، إن اهلل لينزل بيم الغيث، وينصر بيم 
عمى األعداء، وذكر كممة أخرى نسييا أبو مسير: رجاء بن حيوة، 

قال أبو مسير: ىؤالء عمال عمر بن ، وعدي بن عدي وعبادة بن نسي،
     (ٔ) عبد العزيز إال رجاء.

 (ٕ) .وقال عنو ابن حجر: ثقة فاضل من الثالثة
  :وفاتو  

 (ٖ) ه(.ٛٔٔ)توفي عبادة بن نسي في خالفة ىشام بن عبد الممك سنة 
 مروياتو:المطمب الثاني: 

َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن اْلُحَباِب، َقاَل: َحدَّثَِني َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َزْيٍد، َأْخَبَرَنا ُعَباَدُة ْبُن  -ٔ
، َعْن َشدَّاِد ْبِن َأْوٍس، َأنَُّو َبَكى، َفِقيَل َلُو: َما ُيْبِكيَك؟ َقاَل: َشْيًئا  ُنَسيٍّ

َوَسمََّم َيُقوُلُو، َفَذَكْرُتُو، َفَأْبَكاِني،  َسِمْعُتُو ِمْن َرُسوِل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيوِ 
ُف َعَمى ُأمَِّتي  َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َيُقوُل:" َأَتَخوَّ
ُتَك ِمْن  الشِّْرَك، َوالشَّْيَوَة اْلَخِفيََّة " َقاَل: ُقْمُت: َيا َرُسوَل اهلِل َأُتْشِرُك ُأمَّ

قال: َأَما ِإنَُّيْم اَل َيْعُبُدوَن َشْمًسا واََل َقَمًرا َواَل َحَجًرا واََل  َل:" َنَعْم.َبْعِدَك؟" َقا

                                                           

(
1
 ، 123-14/125انكًال َُظش: ذهزَة  (

(
4
 .1/424 انرهزَة َُظش: ذقشَة  (

(
7
 ، وذقشَة3/164دثاٌ التٍ ، وانثقاخ3/713 انؼهًُح ط انكثشي َُظش: انطثقاخ (

 .1/424انرهزَة
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َأْن ُيْصِبَح َأَحُدُىْم َصاِئًما،  َوثًَنا، َوَلِكْن ُيَراُءوَن ِبَأْعَماِلِيْم، َوالشَّْيَوُة اْلَخِفيَُّة:
 (ٔ)ْوَمُو ".َفَتْعِرُض َلُو َشْيَوٌة ِمْن َشَيَواِتِو، َفَيْتُرُك صَ 

  :تراجم رواة السند 
زيد بن الُحباب، أبو الحسين العكمي، أصمو من خراسان وكان بالكوفة   -ٔ

في حديث الثوري،  يخطئورحل في الحديث فأكثر منو، وىو صدوق 
 .(ٕ) ه(ٖٕٓمن التاسعة، )ت

عبد الواحد بن زيد بصري متروك الحديث، وقال عنو يحيى بن معين:   -ٕ
عبد الواحد بن زيد ليس حديثو بشيء ضعيف الحديث، وقال عبد 
الرحمن سألت ابي عن عبد الواحد بن زيد فقال ليس بالقوى في الحديث 

 (ٖ)ضعيف بمرة. 
 ،ثقة فاضل ،قاضي طبرية ،ي الكندي أبو عمر الشاميسَ عبادة بن نُ   -ٖ

 .(ٗ) ه(ٛٔٔ)ت ،من الثالثة
 بالشام مات صحابي يعمي، أبو األنصاري، ثابت بن أوس بن شداد  -ٗ

 (٘) ثابت. ابن حسان أخ ابن وىو بعدىا أو الستين قبل
 :عبد الحديث إسناده ضعيف واهلل أعمم؛ ألن فيو  الحكم عمى الحديث

 .الواحد بن زيد وىو ضعيف
وفيو عبد الواحد بن زيد، وىو الييثمي: رواه أحمد، الحديث قال عنو  -

 (ٙ) ضعيف.
                                                           

(
1
 (. 13112)743-48/746 أدًذ، دذَث شذد تٍ أوط، يغُذ  (

(4)
.1/444ذقشَة انرهزَة و ،1/415وانكاشف  ،12/42ذهزَة انكًال َُظش:  

 

(
7
انضؼفاء ، و6/42انجشح وانرؼذَم و، 1/68انضؼفاء وانًرشوكىٌ نهُغائٍ َُظش:   (

 .4/155وانًرشوكىٌ التٍ انجىصٌ 
(4)

.1/424ذقشَة انرهزَة و ،14/124 ذهزَة انكًالو ،3/164انثقاخ التٍ دثاٌ َُظش:  
 

(
5
، 7/145 ،انؼهًُح انغاتح وأعذ ،4/324 األصذاب: يؼشفح فٍ َُظش: االعرُؼاب (

 .1/464وانرقشَة:

(
6
 . 7/424 انفىائذ ويُثغ انضوائذ َُظش: يجًغ (
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؛ لحال عبد الواحد بن زيد، قال قال ابن حجر: سنده ضعيف جداً و  -
 (ٔ) الذىبي: متروك.

: فيو عبد الواحد بن زيد، وىو الييثميأخرجو أحمد وقال  وقال المناوي: -
 ( ٕ)ضعيف.

، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر  -ٕ ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ُحَمْيٍد اْلِكْنِديِّ
، َعْن َأِبي َرْيَحاَنَة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم  َعْن ُعَباَدَة ْبِن ُنَسىٍّ
َقاَل: " َمْن اْنَتَسَب ِإَلى ِتْسَعِة آَباٍء ُكفَّاٍر ُيِريُد ِبِيْم ِعزِّا َوَكَرًما، َفُيَو َعاِشُرُىْم 

 (ٖ)ي النَّاِر".فِ 
  :تراجم رواة السند 
مشيور ، أبو بكر بن عياش بن سالم األسدي الكوفي المقرىء الحناط  -ٔ

وقيل اسمو محمد أو عبد اهلل أو سالم أو  ،بكنيتو واألصح أنيا اسمو
شعبة أو رؤبة أو مسمم أو خداش أو مطرف أو حماد أو حبيب عشرة 

من  ،ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء حفظو وكتابو صحيح ،أقوال
 .(ٗ) (وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين هٜٗٔ)ت  ،السابعة

 .(٘)حميد الكندي  -ٕ
 .(ٙ)ثقة فاضل ،يسَ عبادة بن نُ   -ٖ
ويقال  ،حميف األنصار المدني ،شمعون بن زيد أبو ريحانة األزدي  -ٗ

صحابي شيد فتح دمشق وقدم  ،مولى رسول اهلل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّمَ 
 .(ٚ)مصر

                                                           

(
1
 . 17/453 يذققا انؼانُح َُظش: انًطانة (

(
4
 َُظش: انًصذس َفغه.  (

(
7
 (.13414)48/444 أدًذ، دذَث أتٍ سَذاَح، يغُذ (

(4)
.1/644ذقشَة انرهزَة و، 4/414انكاشف ،77/142 ذهزَة انكًالَُظش:  

 

(5)
. 4/58انغرح انثقاخ يًٍ نى َقغ فٍ انكرة ، و7/474انجشح وانرؼذَم  َُظش: 

 

(6)
(. 17( ص )4عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 

 

(
3
 .1/468، وانرقشَة8/146اإلصاتح فٍ ذًُُض انصذاتح و ،3/141 انغاتح أعذ َُظش: (
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  :حميد  الحديث إسناده ضعيف واهلل أعمم؛ ألن فيوالحكم عمى الحديث
، وكذلك الكندي مجيول الحال ولم أجد من تكمم عنو بجرح أو تعديل

 ة.لم يثبت سماعو من أبي ريحان بن نسي عبادة
وحميد مجيول : "َىَذا َحِديٌث ال َيِصحُّ جمال الدين أبو الفرج الجوزيقال  -

 (ٔ)وعبادة لم يدرك َأَبا ريحانة".
وقال عموي بن عبد القادر السقاف: ضعيف، رواه: أحمد، والطبراني،  -

وأبو يعمى، والبخاري في )التاريخ(؛ كميم من رواية عبادة بن نسيٍّ عن 
أبي ريحانة، وعبادة؛ لم يثبت سماعو من أبي ريحانو؛ فالحديث 

 (ٕ)منقطع.
َحدَّثََنا ُيوُنُس، َوَعفَّاُن، اْلَمْعَنى، َقااَل: َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسَمَمَة، َعْن ُبْرٍد َأِبي  -ٖ

، َعْن  اْلَعاَلِء، َقاَل َعفَّاُن: َقاَل: َأْخَبَرَنا ُبْرٌد َأُبو اْلَعاَلِء، َعْن ُعَباَدَة ْبِن ُنَسيٍّ
َر ْبِن اْلَخطَّاِب، َفَقاَل: ِنْعَم اْلَفَتى ُغَضْيِف ْبِن اْلَحاِرِث، َأنَُّو َمرَّ ِبُعمَ 

، َفَقاَل: َأْي ُأَخيَّ اْسَتْغِفْر ِلي. َقاَل: َأْنَت َصاِحُب  ُغَضْيٌف، َفَمِقَيُو َأُبو َذرٍّ
َرُسوِل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم، َوَأْنَت َأَحقُّ َأْن َتْسَتْغِفَر ِلي َفَقاَل: ِإنِّي 

َر ْبَن اْلَخطَّاِب َيُقوُل: ِنْعَم اْلَفَتى ُغَضْيٌف، َوَقْد َقاَل َرُسوُل اهلِل َسِمْعُت ُعمَ 
َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: "ِإنَّ اهلَل َضَرَب ِباْلَحقِّ َعَمى ِلَساِن ُعَمَر َوَقْمِبِو " َقاَل 

   (ٖ)َعفَّاُن: "َعَمى ِلَساِن ُعَمَر َيُقوُل ِبِو ".
 تراجم رواة السند : 

                                                           

(
1
 . 4/422 انىاهُح األدادَث فٍ انًرُاهُح َُظش: انؼهم  (

(
4
 ذخشَج) انغاسٌ ، وأَُظ1/144 انقشآٌ ظالل فٍ كراب وآثاس أدادَث ذخشَج َُظش: (

 .3/4274( انثاسٌ فرخ أدادَث

(
7
ٌ   َرس   أَتٍِ أدًذ، َدِذَث   يغُذ  (  (.41425)75/441 ػُه، هللا سضٍ اْنِغفَاِس



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
2023 

ثقة ثبت من  ،أبو محمد المؤدب ،يونس بن محمد بن مسمم البغدادي  -ٔ
 .(ٔ) ه(ٕٚٓ)ت ،صغار التاسعة

ثقة  ،أبو عثمان الصفار البصري ،عفان بن مسمم بن عبد اهلل الباىمي  -ٕ
كان إذا شك في حرف من الحديث تركو وربما  :قال ابن المديني ،ثبت
أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة ومات بعدىا  :وقال ابن معين ،وىم

 .(ٕ) من كبار العاشرة ،بيسير
ثقو عابد أثبت الناس في  ،أبو سممة ،حماد بن سممة بن دينار البصري  -ٖ

 .(ٖ) ه(ٚٙٔ)ت  ،من كبار الثامنة ،ثابت وتغير حفظو بأخرة
صدوق  ،نزيل البصرة مولى قريش ،رد بن سنان أبو العالء الدمشقيب  -ٗ

 .(ٗ) من الخامسة ،رمي بالقدر
 .(٘)ثقة فاضل ،يسَ عبادة بن نُ  -٘
ويقال  ،غضيف بالضاد مصغر ويقال بالطاء بن الحارث السكوني -ٙ

قال ابن حبان  ،مختمف في صحبتو ،الثمالي يكنى أبا أسماء حمصي
من قال الحارث ابن غطيف وىم ومنيم من فرق بين غضيف ابن 
الحارث فأثبت صحبتو وغطيف بن الحارث فقال إنو تابعي وىو أشبو 

 .(ٙ)ينمات صاحب الترجمة سنة بضع وست
 :رد بن ب واهلل أعمم؛ ألن فيو حسنالحديث إسناده  الحكم عمى الحديث

 .صدوقوىو  سنان

                                                           

(
1

 انرهزَة وذقشَة، 5/475ذاسَخ اإلعالو خ تشاس و ،77/542 ( َُظش: ذهزَة انكًال

1/614. 

(
4

 .1/727 انرهزَة وذقشَة، 42/162 ذهزَة انكًالو ،8/544انثقاخ ( َُظش: 

(
7

 .1/138 انرهزَة وذقشَة، 3/457 ذهزَة انكًالو ،6/416انثقاخ ( َُظش: 

(
4

 .1/141 انرهزَة وذقشَة، 7/647ذاسَخ اإلعالو خ تشاس ، 4/47 ( َُظش: ذهزَة انكًال
(5)

(. 17( ص )4عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 
 

(
6

 .1/447 انرهزَة وذقشَة، 72/458 ذهزَة انكًالو ،3/562( َُظش: انثقاخ التٍ دثاٌ 
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، َعْن ُعَباَدَة   -ٚ َحدَّثََنا َوِكيٌع َقاَل: َحدَّثََنا ِىَشاُم ْبُن اْلَغاِز، َعْن ُعَباَدَة ْبِن ُنَسيٍّ
اِمِت، َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: " َما َتُعدُّوَن الشَِّييد  ْبِن الصَّ

ي َسِبيِل اهلِل. َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل ِفيُكْم؟ " َقاُلوا: الَِّذي ُيَقاِتُل َفُيْقَتُل فِ 
َعَمْيِو َوَسمََّم: " ِإنَّ ُشَيَداَء ُأمَِّتي ِإًذا َلَقِميٌل اْلَقِتيُل ِفي َسِبيِل اهلِل َشِييٌد، 
َواْلَمْطُعوُن َشِييٌد، َواْلَمْبُطوُن َشِييٌد، َواْلَمْرَأُة َتُموُت ِبُجْمٍع َشِييٌد " َيْعِني 

 (ٔ)َساَء".النُّفَ 
  :تراجم رواة السند 
وكيع بن الجراح بن مميح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد،   -1

 .(ٕ) ه(ٜٚٔه أو ٜٙٔمن كبار التاسعة، )ت
من كبار  ،ثقة ،شي الدمشقي نزيل بغدادرَ ىشام بن الغاز بن ربيعة الجُ   -2

 .(ٖ) ه(ٖ٘ٔ)ت  ،السابعة
 .(ٗ)ثقة فاضل ،يسَ عبادة بن نُ  -ٖ
 أحد المدني، الوليد أبو الخزرجي، األنصاري قيس بن الصامت بن عبادة -ٗ

 (٘) ه(.ٖٗ)ت مشيور، بدري النقباء
  :الحديث إسناده صحيح واهلل أعمم؛ لثقة رجالو الحكم عمى الحديث

 واتصال إسناده.
  .(ٙ)قال ابن حجر: أخرجو أحمد عن وكيع ثنا ىشام بن الغاز بو -
 حديث صحيح، وىذا إسناد رجالو ثقاتوقال الشيخ شعيب األرناؤوط:  -

(ٔ). 
                                                           

(
1
 (.44685)73/762أدًذ، دذَث ػثادج تٍ انصايد،  يغُذ  (

(
4

 )
 

 .1/581، وانرقشَة 72/464، وذهزَة انكًال 3/564انثقاخ التٍ دثاٌ َُظش: 

(
7

 )
 

 .1/537، وانرقشَة 72/464، وذهزَة انكًال 3/564انثقاخ التٍ دثاٌ َُظش: 
(4)

(. 17( ص )4عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 
 

(
5

 ، وذقشَة7/158انؼهًُح  ط انغاتح ، وأعذ4/823 األصذاب يؼشفح فٍ االعرُؼاب( َُظش: 

 .1/424 انرهزَة

(
6
 .3/4642( انثاسٌ فرخ أدادَث ذخشَج) انغاسٌ َُظش: أَُظ  (
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ٛ-  ، َحدَّثََنا ُسَرْيٌج، َحدَّثََنا اْلُمَعاَفى، َحدَّثََنا ُمِغيَرُة ْبُن ِزَياٍد، َعْن ُعَباَدَة ْبِن ُنَسيٍّ
اِمِت َقاَل: َأَتاِني َرُسوُل اهلِل  َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن َثْعَمَبَة، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

َمْيِو َوَسمََّم َوَأَنا َمِريٌض ِفي َناٍس ِمَن اأْلَْنَصاِر َيُعوُدوِني َفَقاَل: " َصمَّى اهلُل عَ 
َىْل َتْدُروَن َما الشَِّييُد؟ " َفَسَكُتوا. َفَقاَل: " َىْل َتْدُروَن َما الشَِّييُد؟ " 

ِديِني َفَسَكُتوا. َقاَل: " َىْل َتْدُروَن َما الشَِّييُد؟ " َفُقْمُت اِلْمَرَأِتي: َأْسنِ 
َفَأْسَنَدْتِني َفُقْمُت: َمْن َأْسَمَم، ُثمَّ َىاَجَر، ثُمَّ ُقِتَل ِفي َسِبيِل اهلِل َفُيَو َشِييٌد. 
َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: " ِإنَّ ُشَيَداَء ُأمَِّتي ِإًذا َلَقِميٌل اْلَقْتُل 

 (ٕ).ُن َشَياَدٌة، َواْلَغَرُق َشَياَدٌة، َوالنَُّفَساُء َشَياَدٌة "ِفي َسِبيِل اهلِل َشَياَدٌة، َواْلَبطْ 
 :تراجم رواة السند 
 أبو الحسن ويقال أبو الحسين ،سريج بن النعمان بن مروان الجوىري  -1

 ،من كبار العاشرة ،ثقة ييم قميالُ  ،البغدادي أصمو من خراسان
 .(ٖ)ه( ٕٚٔ)ت

ويقال لو:  ،أبو مسعود الموصمي ،المعافى بن عمران األزدي الفيمي  -ٕ
وقيل:  ٘ٛٔ)ت ،من كبار التاسعة ،ثقة عابد فقيو ،ياقوتة العمماء

 .(ٗ) ه(ٙٛٔ
صدوق لو  ،أبو ىشام أو ىاشم الموصمي ،المغيرة بن زياد البجمي  -ٖ

 .(٘) ه(ٕ٘ٔ)ت  ،من السادسة ،أوىام
 .(ٙ)ثقة فاضل ،يسَ عبادة بن نُ  -ٗ

                                                                                                                                           

(
1
 .73/762 يغُذ أدًذ ط انشعانح َُظش:   (

(
4
 (.44324) 736-73/735أدًذ، دذَث ػثادج تٍ انصايد،  يغُذ (

(7)
ذقشَة و، 12/412عُش أػالو انُثالء ط انشعانح ، و12/418 ذهزَة انكًالَُظش:  

.1/442انرهزَة 
 

(
4

 )
 

 .1/573، وانرقشَة 48/143، وذهزَة انكًال 3/564انثقاخ التٍ دثاٌ َُظش: 
(5)

.1/547ذقشَة انرهزَة و، 4/485انكاشف ، و48/752 ذهزَة انكًالَُظش:  
 

(6)
(. 17( ص )4عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 
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 .(ٔ) من الثالثة ،مجيول ،األسود بن ثعمبة الكندي الشامي -٘
 .(ٕ)مشيور بدري النقباء أحد الصامت بن عبادة -ٙ
األسود واهلل أعمم؛ ألن فيو  ضعيفالحديث إسناده الحكم عمى الحديث:  -

 .مجيولوىو بن ثعمبة الكندي 
ىذا إسناد ضعيف، األسود الحديث قال عنو الشيخ شعيب األرناؤوط:  -

 .(ٖ)مجيول -وىو الكندي الشامي-بن ثعمبة 
َمِميَّ َقاَل:  -ٜ َحدَّثََنا َأُبو اْلُمِغيَرِة، َحدَّثََنا ِبْشُر ْبُن َعْبِد اهلِل َيْعِني اْبَن َيَساٍر السُّ

اِمِت  ، َعْن ُجَناَدَة ْبِن َأِبي ُأَميََّة، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ َحدَّثَِني ُعَباَدُة ْبُن ُنَسيٍّ
ْيِو َوَسمََّم ُيْشَغُل، َفِإَذا َقِدَم َرُجٌل ُمَياِجٌر َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعمَ 

َعَمى َرُسوِل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َدَفَعُو ِإَلى َرُجٍل ِمنَّا ُيَعمُِّمُو اْلُقْرآَن، 
َبْيِت َفَدَفَع ِإَليَّ َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َرُجاًل، َفَكاَن َمِعي ِفي الْ 

ُأَعشِّيِو َعَشاَء َأْىِل اْلَبْيِت، َفُكْنُت ُأْقِرُئُو اْلُقْرآَن َفاْنَصَرَف اْنِصَراَفًة ِإَلى 
َأْىِمِو، َفَرَأى َأنَّ َعَمْيِو َحقِّا َفَأْىَدى ِإَليَّ َقْوًسا َلْم َأَر َأْجَوَد ِمْنَيا ُعوًدا واََل 

اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َفُقْمُت: َما َتَرى  َأْحَسَن ِمْنَيا ِعْطًفا، َفَأتَْيُت َرُسولَ 
 (ٗ)َيا َرُسوَل اهلِل ِفيَيا؟ َقاَل: " َجْمَرٌة َبْيَن َكِتَفْيَك َتَقمَّْدَتَيا " َأْو " َتَعمَّْقَتَيا".

  :تراجم رواة السند 
من  ،ثقة ،أبو المغيرة الحمصي ،عبد القدوس بن الحجاج الخوالني  -ٔ

 .(٘) ه(ٕٕٔ)ت ،التاسعة

                                                           

(1)
.1/111ذقشَة انرهزَة و، 7/442 ذهزَة انكًال، و4/427انجشح وانرؼذَم َُظش:  

 

(4)
(. 13( ص )6عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 

 

(7)
.73/736يغُذ أدًذ ط انشعانح َُظش:  

 

(
4
داود، أتىاب  أتٍ (، وع44366ٍُ)73/446أدًذ، دذَث ػثادج تٍ انصايد،  يغُذ (

  (.7413)7/465 اإلجاسج، تاب فٍ كغة انًؼهى،

(
5

 )
 

 .1/762، وانرقشَة 18/473، وذهزَة انكًال 8/412انثقاخ التٍ دثاٌ َُظش: 
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كان من حرس  ،صدوق ،بشر بن عبد اهلل بن يسار السممي الحمصي  -ٕ
 .(ٔ) من الخامسة ،عمر ابن عبد العزيز

 .(ٕ)ثقة فاضل ،يسَ عبادة بن نُ  -ٖ
 ،يقال اسم أبيو كبير ،أبو عبد اهلل الشامي ،ُجَنادة بن أبي أمية األزدي  -ٗ

مختمف في صحبتو فقال العجمي تابعي ثقة والحق أنيما اثنان صحابي 
وتابعي متفقان في االسم وكنية األب وقد بينت ذلك في كتابي في 
الصحابة ورواية جنادة األزدي عن النبي َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم في سنن 

كتب النسائي ورواية جنادة ابن أبي أمية عن عبادة ابن الصامت في ال
 (ٖ) .الستة

 .(ٗ)مشيور بدري النقباء أحد الصامت بن عبادة -٘
  :بشر بن الحديث إسناده حسن واهلل أعمم؛ ألن فيو الحكم عمى الحديث

 وىو صدوق. السممي عبد اهلل بن يسار
 (٘) وىو حديث حسن. أخرجو أبو داودقال ابن األثير:  -
عبد اهلل إسناده حسن من أجل بشر بن وقال الشيخ شعيب األرناؤوط:  -

 (ٙ) السُّممي، وباقي رجالو ثقات.
11-  ، َحدَّثََنا ِإْسَماِعيُل َقاَل: َأْخَبَرَنا ُبْرُد ْبُن ِسَناٍن، َعْن ُعَباَدَة ْبِن ُنَسيٍّ

َعْن ُغَضْيِف ْبِن اْلَحاِرِث َقاَل: ُقْمُت ِلَعاِئَشَة: َأَرَأْيِت َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهلُل 
ِل ال مَّْيِل، َأْم  ِفي آِخِرِه؟ َقاَلْت: َعَمْيِو َوَسمََّم َكاَن َيْغَتِسُل ِمَن اْلَجَناَبِة ِفي َأوَّ

                                                           

(1)
.1/147ذقشَة انرهزَة و، 1/462انكاشف ، و4/177 ذهزَة انكًالَُظش:  

 

(4)
(. 17( ص )4عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 

 

(
7

 ، وذقشَة1/553انؼهًُح  ط انغاتح ، وأعذ1/442 األصذاب يؼشفح فٍ االعرُؼاب( َُظش: 

 .1/144 انرهزَة
(4)

(. 13( ص )6عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 
 

(
5
  .11/614 األصىل َُظش: جايغ (

(
6
 .73/446يغُذ أدًذ ط انشعانح : َُظش (
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ِل المَّْيِل، َوُربََّما اْغَتَسَل ِفي آِخِرِه"، ُقْمُت: اهلُل َأْكَبُر،  " ُربََّما اْغَتَسَل ِفي َأوَّ
ُقْمُت: َأَرَأْيِت َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهلُل  اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َجَعَل ِفي اأْلَْمِر َسَعًة.

ِل المَّْيِل، َأْو ِفي آِخِرِه؟ َقاَلْت: " ُربََّما َأْوَتَر ِفي َعَمْيِو َوَسمَّ  َم َكاَن ُيوِتُر ِفي َأوَّ
ِل المَّْيِل، َوُربََّما َأْوَتَر ِفي آِخِرِه"، ُقْمُت: اهلُل َأْكَبُر، اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َجَعَل  َأوَّ

َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َكاَن َيْجَيُر  ُقْمُت: َأَرَأْيِت َرُسوَل اهللِ  ِفي اأْلَْمِر َسَعًة.
ِباْلُقْرآِن، َأْو ُيْخِفُت  ِبِو؟ َقاَلْت: " ُربََّما َجَيَر ِبِو، َوُربََّما َخَفَت"، ُقْمُت: اهلُل 

  (ٔ)َأْكَبُر، اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َجَعَل ِفي اأْلَْمِر َسَعًة ".
 :تراجم رواة السند 
أبو بشر البصري  ،إبراىيم بن مقسم األسدي موالىمإسماعيل بن  -ٔ

 .(ٕ)ه( ٖٜٔ)ت  ،من الثامنة ،ثقة حافظ ،المعروف بابن عمية
 .(ٖ) صدوق رمي بالقدر ،رد بن سنان ب -ٕ
 .(ٗ)ثقة فاضل ،يسَ عبادة بن نُ  -ٖ
 .(٘) مختمف في صحبتو، غضيف بن الحارث  -4
أم  ، وأميارضي اهلل عنيا عائشة بنت أبي بكر الصديق بن قحافو -5

رومان أبنة عامر، أم المؤمنين كناىا رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم(، 
قال عنيا أبن حجر أفقو النساء مطمقا، وأفضل أزواج ، أم عبد اهلل

النبي)صمى اهلل عميو وسمم(، إال خديجة ففييما خالف 
 (ٙ) ه(.ٚ٘شيير،)ت:

                                                           

(
1
ْغَُذ   يغُذ ( َقَحِ  أدًذ، ي  ذ  ُْدِ  َػائَِشحَ  انص  ذ َقِ  تِ ٍَ  انص  ُْهَا،  هللا   َسِض   (. 44424)42/472َػ

(
4

 )
 

 .1/125وانرقشَة ، 3/572عُش أػالو انُثالء ط انذذَث و ،7/47ذهزَة انكًال َُظش: 
(7)

(. 16( ص )5عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 
 

(4)
(. 17( ص )4عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 

 

(5)
(. 13( ص )1عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 

 

(
6

، 3/186 انؼهًُح: ط انغاتح ، وأعذ4/1881 األصذاب: يؼشفح فٍ االعرُؼاب( َُظش: 

 . 1/8677 انرهزَة: وذقشَة
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  :رد بن بالحديث إسناده حسن واهلل أعمم؛ ألن فيو الحكم عمى الحديث
 وىو صدوق. سنان

 (ٔ) وقال أبو عبدالرحمن الوادعي: ىذا حديث حسٌن. -
، َعْن  -ٔٔ َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ُبْرٍد، َعْن ُعَباَدَة ْبِن ُنَسيٍّ

ُغَضْيِف ْبِن اْلَحاِرِث، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: " َكاَن النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو 
ُربََّما َأْوَتَر َقْبَل َأْن َيَناَم، َوُربََّما َأْوَتَر َبْعَد َأْن َيَناَم، َوُربََّما اْغَتَسَل َقْبَل َوَسمََّم 

 (ٕ)َأْن َيَناَم، َوُربََّما َناَم َقْبَل َأْن َيْغَتِسَل ِمَن اْلَجَناَبِة ".
 :تراجم رواة السند 
 .(ٖ) وكيع بن الجراح ، ثقة حافظ عابد  -1
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد اهلل الكوفي، ثقة حافظ فقيو  -ٕ

عابد إمام حجة، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس، 
 (ٗ)ه(. ٔٙٔ)ت

 .(٘) صدوق رمي بالقدر ،رد بن سنان ب -ٖ
 .(ٙ)ثقة فاضل ،يسَ عبادة بن نُ  -4
 .(ٚ) مختمف في صحبتو، غضيف بن الحارث  -6
 .(ٛ) الصديقعائشة بنت أبي بكر  -5

 

                                                           

(
1
 .11/426 انًذذثٍُ ، وسوضح4/427 انصذُذٍُ فٍ نُظ يًا انًغُذ َُظش: انصذُخ (

(
4
ْغَُذ   أدًذ، يغُذ ( َقَحِ  ي  ذ  ُْدِ  َػائَِشحَ  انص  ذ َقِ  تِ ٍَ  انص  ُْهَا، هللا   َسِض -41/515 َػ

516(45232.)  
(7)

(. 13( ص )7عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 
 

(
4
 .1/444ذقشَة انرهزَة و ،11/154ذهزَة انكًال ، و6/421انثقاخ التٍ دثاٌ َُظش:  (

(5)
(. 16( ص )5عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 

 

(6)
(. 17( ص )4عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 

 

(3)
(. 13( ص )1عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 

 

(8)
(. 41( ص )6عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 
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  :رد بن بالحديث إسناده حسن واهلل أعمم؛ ألن فيو الحكم عمى الحديث
 وىو صدوق. سنان

 .(ٔ)الشيخ شعيب األرناؤوط : إسناده صحيح الحديث قال عنو  -
َحدَّثََنا َعِميُّ ْبُن ثَاِبٍت، َحدَّثَِني ِىَشاُم ْبُن َسْعٍد، َعْن َحاِتِم ْبِن َأِبي  -ٕٔ

، َقاَل: َكاَن َرُجٌل ِبالشَّاِم ُيَقاُل َلُو: َمْعَداُن، َكاَن َنْصٍر، َعْن  ُعَباَدَة ْبِن ُنَسيٍّ
َأُبو الدَّْرَداِء ُيْقِرُئُو اْلُقْرآَن، َفَفَقَدُه َأُبو الدَّْرَداَء، َفَمِقَيُو َيْوًما َوُىَو ِبَداِبٍق، َفَقاَل 

ُقْرآُن الَِّذي َكاَن َمَعَك؟ َكْيَف َأْنَت َلُو َأُبو الدَّْرَداِء: َيا َمْعَداُن َما َفَعَل الْ 
َواْلُقْرآُن اْلَيْوَم؟ َقاَل: َقْد َعِمَم اهلُل ِمْنُو َفَأْحَسَن، َقاَل: َيا َمْعَداُن، َأِفي َمِديَنٍة 

ِمَن اْلَمِديَنِة، َقاَل:  َتْسُكُن اْلَيْوَم َأْو ِفي َقْرَيٍة؟ َقاَل: اَل، َبْل ِفي َقْرَيٍة َقِريَبةٍ 
ْياًل، َوْيَحَك َيا َمْعَداُن، َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم مَ 

اَلِة، َوتَُقاُم ِفيِيُم  َيُقوُل: " َما ِمْن َخْمَسِة َأْىِل َأْبَياٍت اَل ُيَؤذَُّن ِفيِيْم ِبالصَّ
َمَواُت، ِإالَّ اْسَتْحَوَذ َعَمْيِيُم الشَّْيَطاُن، وَ  نَّ الذِّْئَب َيْأُخُذ الشَّاذََّة" َفَعَمْيَك الصَّ اِ 

 (ٕ)ِباْلَمَداِئِن، َوْيَحَك َيا َمْعَداُن.
 :تراجم رواة السند 
صدوق ربما أخطأ  ،أبو أحمد الياشمي موالىم ،عمي بن ثابت الجزري -ٔ

  .(ٖ) من التاسعة ،وقد ضعفو األزدي بال حجة
 ورمي أوىام لو صدوق سعيد، أبو أو عباد، أبو المدني، سعد بن ىشام  -ٕ

 (ٗ) ه(.ٓٙٔ)ت السابعة، كبار من بالتشيع،
 .(٘) من السادسة ،مجيول ،سرينينَّ حاتم بن أبي نصر القَ  -ٖ
 .(ٔ)ثقة فاضل ،يسَ عبادة بن نُ  -4

                                                           

(1)
.14/35يغُذ انصذاتح فٍ انكرة انرغؼح ، و41/516يغُذ أدًذ ط انشعانح َُظش:  

 

(
4
ْسَداءِ  أَتٍِ َدِذَثِ  أدًذ، تَقَُِّح   يغُذ ( ٍَ  انذَّ ُْه ،  هللا   َسِض   (.43517)45/526َػ

(7)
.1/728ذقشَة انرهزَة و، 4/76انكاشف ، و42/772 ذهزَة انكًالَُظش:  

 

(
4

 .1/534 انرهزَة وذقشَة، 72/424 ذهزَة انكًال، و2/61 وانرؼذَم: انجشح( َُظش: 

(
5

 .1/144 انرهزَة وذقشَة، 1/142انًغٍُ فٍ انضؼفاء و ،5/126 ( َُظش: ذهزَة انكًال
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  :حاتم  واهلل أعمم؛ ألن فيو ضعيفالحديث إسناده الحكم عمى الحديث
 .وىو مجيول بن أبي نصر

وىذا إسناد ضعيف لجيالة الحديث قال عنو الشيخ شعيب األرناؤوط:  -
 (ٕ).حاتم بن أبي َنْصر

، َعِن  -ٖٔ َحدَّثََنا َوِكيٌع، َحدَّثََنا ُمِغيَرُة ْبُن ِزَياٍد، َعْن ُعَباَدَة ْبِن ُنَسيٍّ
اِمِت َقاَل: َعمَّْمُت َناًسا  ِمْن َأْىِل اأْلَْسَوِد ْبِن َثْعَمَبَة، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

فَِّة اْلِكتَاَبَة َواْلُقْرآَن، َفَأْىَدى ِإَليَّ َرُجٌل ِمْنُيْم َقْوًسا َفُقْمُت: َلْيَسْت ِلي  الصُّ
ِبَماٍل، َوَأْرِمي َعْنَيا ِفي َسِبيِل اهلِل، َفَسَأْلُت النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم 

َق بِ   (ٖ).َيا َطْوًقا ِمْن َناٍر َفاْقَبْمَيا "َفَقاَل: " ِإْن َسرََّك َأْن ُتَطوَّ
 :تراجم رواة السند 
 .(ٗ) وكيع بن الجراح ، ثقة حافظ عابد  -1
 .(٘) صدوق لو أوىام ،المغيرة بن زياد  -2
 .(ٙ)ثقة فاضل ،يسَ عبادة بن نُ  -3
 .(ٚ) مجيول ،األسود بن ثعمبة  -4
 .(ٛ)عبادة بن الصامت   -٘
 :األسود  واهلل أعمم؛ ألن فيو ضعيفالحديث إسناده  الحكم عمى الحديث

 .بن ثعمبة وىو مجيول

                                                                                                                                           

(1)
(. 17( ص )4عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 

 

(
4
 .45/526يغُذ أدًذ ط انشعانح َُظش:  (

(
7
 (.44682)767/ 73 انشعانح، دذَث ػثادج تٍ انصايد، ط أدًذ يغُذ (

(4)
(. 13( ص )7عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 

 

(5)
(. 18( ص )6عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 

 

(6)
(. 17( ص )4عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 

 

(3)
(. 12( ص )1عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 

 

(8)
(. 13( ص )6عثقد ذشجًره فٍ انهايش سقى ) 
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وىذا إسناد ضعيف، األسود الحديث قال عنو الشيخ شعيب األرناؤوط:  -
 (ٔ) .ومغيرة بن زياد فيو كالم، بن ثعمبة مجيول

قال إبراىيم النحاس: قال اإلمام أحمد: ىذا حديث منكر، وقال مرة:  -
ث مناكير، وكل حديث المغيرة بن زياد: ضعيف الحديث يحدث بأحادي

 (ٕ) رفعو فيو منكر.
 (ٖ) : المغيرة ضعيف.جمال الدين أبو الفرج الجوزيوقال  -
وقال يوسف بن ماجد المقدسي: رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجو،  -

وصححو الحاكم، وفيو: مغيرة بن زياد، وثقو وكيع، وابن معين، 
اإلمام أحمد مرة: وغيرىما. وقال أبو زرعة: "ال يحتج بحديثو"، وقال 

"كل حديث رفعو فيو منكر"، وقال الحاكم مرة: "لم يختمفوا في تركو" 
وىذا بعيد جًدا، وقد وثقو َمْن تقدََّم، وَحسُبَك بابن معين وحده موثًقا، 

 (ٗ)وكالم َمْن تقدم فيو جرح فال ُيقبل حتى ُيَبيِّن سبَبو، والمَّو أعمم.
 

يحيى بن عبد العزيز الشامي، سيرتو الشخصية، ومروياتو:  :الرابعالمبحث 
 وفيو مطمبان:

 سيرتو الشخصية: األول: المطمب
 :اسمو، ونسبو، وكنيتو 

يحيى بن عبد العزيز الشامي، أبو عبد العزيز األردني، ويقال: الدمشقي، 
 (٘) ويقال: اليمامي، ويقال: إنيما اثنان.

                                                           

(
1
 .73/767يغُذ أدًذ ط انشعانح َُظش:  (

(
4
 .15/131 انذذَث ػهم - أدًذ اإلياو نؼهىو َُظش: انجايغ (

(
7
، 4/187 انهادٌ ػثذ التٍ انرذقُق ، وذُقُخ4/418 انخالف يغائم فٍ َُظش: انرذقُق (

 .4/171 نهزهثٍ انرذقُق وذُقُخ

(
4
 .46-4/45 انًذشس أتىاب ػهً َُظش: انًقشس (

(
5
 . 43/432 ديشق ذاسَخ ، ويخرصش64/713 ػغاكش التٍ ديشق ذاسَخَُظش:   (
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  :شيوخو 
اهلل بن أبي المياجر، وسعيد بن مقالص، روى عن: إسماعيل بن عبيد 

، وعبادة بن نسي، وعبد اهلل بن نعيم القيني األردني، ويحيى بن أبي كثير
 (ٔ) وكان من عمية أصحابو.

 
  :تالميذه 

والوليد بن مسمم، ويحيى بن حمزة ، بن يونس اليمامي وروى عنو: عمر 
 (ٕ)الحضرمي.

 :أقوال العمماء فيو 
قال عمي بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي بخط يده، قال  -

أبو زكريا: يحيى بن عبد العزيز األردني حدث عنو الوليد بن مسمم كان 
ىا ىنا ببغداد، وىو أبو الشافعي األعمى قمت ألبي زكريا: كيف 

 (ٖ)حديثو؟ قال: ما أعرفو، ما يحدث عنو إال وليد بن مسمم.
 (ٗ) .سألت أبي عنو فقال ما بحديثو بأسبن أبي حاتم اوقال  -
نما  ،فرق أبو حاتم بين األردني واليمامي وىو وىم :بن عساكراوقال  - وا 

وسبب الوىم روايتو عن يحيى بن أبي  ،ىو شامي وقع إلى اليمامة
يونس عنو، وذكره أبو زرعة الدمشقي في تسمية  ورواية عمر بن ،كثير

 (٘) نفر أىل زىد وفضل.
  :وفاتو 

                                                           

(
1
 .64/713 ػغاكش التٍ ديشق ذاسَخَُظش:   (

(
4
 انًصذس َفغه.َُظش:   (

(
7
 انكًال وذهزَة ،16/162 تشاس خ تغذاد ، وذاسَخ2/132انجشح وانرؼذَم  َُظش: (

 .454-11/451انرهزَة ، وذهزَة71/447

(
4
 .2/132َُظش: انجشح وانرؼذَم  (

(
5
 .454-11/451انرهزَة َُظش: ذهزَة (
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 (ٔ) ه(.ٓٙٔ-ٓ٘ٔسنة ) يحيى بن عبد العزيز الشامي توفي
 مروياتو:المطمب الثاني: 

َحدَّثََنا َعِميُّ ْبُن َعْبِد اهلِل، َحدَّثََنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِمٍم، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد  -ٔ
اُك ْبُن  حَّ ، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُنَعْيٍم اْلَقْيِنيِّ َقاَل: َحدَّثَِني الضَّ اْلَعِزيِز اأْلُْرُدِنيُّ

، َأنَّ َأَبا ُموَسى َحدََّثُيْم َقاَل: َلمَّا َىَزَم اهلُل َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْرَزٍب اأْلَْشَعرِ  يُّ
َعزَّ َوَجلَّ َىَواِزَن ِبُحَنْيٍن َعَقَد َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم أِلَِبي َعاِمٍر 

ِبِو َفَرُسُو  اأْلَْشَعِريِّ َعَمى َخْيِل الطََّمِب، َفَطَمَب، َفُكْنُت ِفيَمْن َطَمَبُيْم، َفَأْسَرعَ 
مَِّة َفَقَتَل َأَبا َعاِمٍر َوَأَخَذ المَِّواَء. َوَشَدْدُت َعَمى اْبِن  َفَأْدَرَك اْبَن ُدَرْيِد ْبِن الصِّ
ُدَرْيٍد َفَقَتْمُتُو، َوَأَخْذُت المَِّواَء َواْنَصَرْفُت ِبالنَّاِس، َفَممَّا َرآِني َرُسوُل اهلِل َصمَّى 

َأْحِمُل المَِّواَء َقاَل: " َيا َأَبا ُموَسى ُقِتَل َأُبو َعاِمٍر؟ " َقاَل:  اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّمَ 
ُقْمُت: َنَعْم. َيا َرُسوَل اهلِل. َقاَل: َفَرَأْيُت َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َرَفَع 

ِمَن اأْلَْكَثِريَن َيْوَم اْلِقَياَمِة  َيَدْيِو َيُقوُل: " المُيمَّ ُعَبْيَدَك ُعَبْيًدا َأَبا َعاِمٍر اْجَعْموُ 
".(ٕ) 
 :تراجم رواة السند 
 .(ٖ)عمي بن عبداهلل  -ٔ
 .(ٗ)الوليد بن مسمم، ثقة لكنو كثير التدليس والتسوية  -ٕ
 .(٘)يحيى بن عبد العزيز، مقبول  -ٖ
 .(ٙ) عبد اهلل بن نعيم، عابد لين الحديث -ٗ
 .(ٚ)ثقة  الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، -٘

                                                           

(
1
 .4/454 تشاس خ اإلعالو َُظش: ذاسَخ (

(
4
 (.15263)74/773 أدًذ، دذَث أتٍ يىعً األشؼشٌ، يغُذ (

(7)
(6( ص )4ذشجًره فٍ انهايش سقى ) ذقذيد 

 

(4)
(6( ص )7ذشجًره فٍ انهايش سقى ) ذقذيد 

 

(5)
(6( ص )4ذشجًره فٍ انهايش سقى ) ذقذيد 

 

(6)
(6( ص )5ذشجًره فٍ انهايش سقى ) ذقذيد 

 

(3)
(6( ص )6ذشجًره فٍ انهايش سقى ) ذقذيد 
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 .(ٔ)أبو موسى األشعري، صحابي مشيور  -ٙ
  :عبد  إسناده ضعيف واهلل أعمم؛ ألن فيو الحديثالحكم عمى الحديث

 اهلل بن نعيم لين الحديث. 
وىذا إسناد ضعيف لضعف الحديث قال عنو الشيخ شعيب األرناؤوط:  -

عبد اهلل ابن ُنعيم الَقْيِني، قال الذىبي: ليس بشيء، والنقطاعو، 
عبد الرحمن ابن عرزب قال أبو حاتم: روايتو عن أبي الضحاُك بُن 
 (ٕ) موسى مرسمة.

 
 الخاتمة

 لقد توصمت في نياية بحثي ىذا إلى نتائج عدة وىي: 
 لم أجد في كتب التراجم من ذكر والدة أي راٍو منيم.  -ٔ
مسند اإلمام بمغ عدد األحاديث التي رواىا الرواة األردنيون في   -ٕ

 حديثًا(. ٗٔ) أحمد
بمغت عدد األحاديث التي رواىا الضحاك بن عبد الرحمن بن   -ٖ

 (.حديثًا واحداً عزرب )
 بمغت عدد األحاديث التي رواىا عامر بن لدين )حديثًا واحدًا(.  -ٗ
 حديثًا(. ٔٔبمغت عدد األحاديث التي رواىا عبادة بن نسي )  -٘
 حديثاً بمغت عدد األحاديث التي رواىا يحيى بن عبدالعزيز)   -ٙ

 (.واحداً 
 
 
 

                                                           

(1)
(3( ص )1ذشجًره فٍ انهايش سقى ) ذقذيد 

 

(
4
 .74/773يغُذ أدًذ ط انشعانح َُظش:  (
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 ثبت المصادر والمراجع
االستيعاب في معرفة األصحاب ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد  -ٔ

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

عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد أسد الغابة في معرفة الصحابة ألبي الحسن  -ٕ
ىـ(، ٖٓٙبن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير، )ت

، ٔعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العممية، ط -تحقيق: عمي محمد معوض 
 م. ٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔ

بن حجـر  اإلصابة في تمييز الصحابة، ألبي الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد -ٖ
ىــــ(، تحقيـــق: عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود وعمـــى محمـــد معـــوض، دار ٕ٘ٛالعســـقالني )ت 
 ىـ. ٘ٔٗٔ،  ٔبيروت، ط –الكتب العممية 

أِنــيُس السَّــاري فــي تخــريج َوتحقيــق األحاديــث التــي ذكرىــا الَحــافظ ابــن َحجــر العســقالني  -ٗ
البصــارة الكــويتي، فــي َفــتح الَبــاري، ألبــي حذيفــة، نبيــل بــن منصــور بــن يعقــوب بــن ســمطان 

 –تحقيق: نبيل بن َمنصور بن َيعقوب البصارة، مؤسََّسة السَّماحة، مؤسََّسة الريَّان، بيـروت 
 م. ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔ، ٔلبنان، ط

تـاريخ اإلسـالم َوَوفيـات المشــاىير َواألعـالم، لشـمس الـدين أبــو عبـد اهلل محمـد بـن أحمــد  -٘
يـــق: الـــدكتور بشـــار عـــّواد معـــروف، دار ىـــ(، تحقٛٗٚبــن عثمـــان بـــن َقاْيمـــاز الـــذىبي )ت 

 م. ٖٕٓٓ، ٔالغرب اإلسالمي، ط
ىــ(، ٕٔٙ)ت  الكـوفيتاريخ الثقات ألبـي الحسـن أحمـد بـن عبـد اهلل بـن صـالح العجمـى  -ٙ

 م.ٜٗٛٔ-ىـ٘ٓٗٔ، ٔدار الباز، ط
التــاريخ الكبيــر لمحمــد بــن إســماعيل بــن إبــراىيم بــن المغيــرة البخــاري، أبــو عبــد اهلل )ت  -ٚ

الدكن، طبـع تحـت مراقبـة: محمـد  –الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ىـ(، ٕٙ٘
 عبد المعيد خان.
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تاريخ مدينة دمشق وذكر فضـميا وتسـمية مـن حميـا مـن األماثـل، عمـي بـن الحسـن بـن   -ٛ
،  العمــوريىـــ(، تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة ٔٚ٘ىبــة الشــافعي المعــروف بــابن عســاكر، )ت

 . مٜٜ٘ٔشر والتوزيع  ـ دار الفكر لمطباعة والن
جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن عمـي بـن محمـد ، التحقيق في أحاديـث الخـالف -ٜ

دار الكتــب ، المحقــق : مســعد عبــد الحميــد محمــد الســعدني، ىـــ(ٜٚ٘ ت)         الجــوزي
 ه.٘ٔٗٔ،  ٔ، طبيروت –العممية 

عمـوي بـن ، -اهلل رحمو  -تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظالل القرآن، لسيد قطب  -ٓٔ
 .م ٜٜ٘ٔ -ىـ  ٙٔٗٔ،  ٕط، دار اليجرة لمنشر والتوزيع، عبد القادر السَّقَّاف

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

تنقــيح التحقيــق فــي أحاديــث التعميــق، لشــمس الــدين أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أحمــد بــن  -ٕٔ
ىـــ(، تحقيــق : مصــطفى أبــو الغــيط عبــد الحــي ٛٗٚ تَقاْيمــاز الــذىبي ) عثمــان بــن

 م. ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔ، ٔالرياض، ط –عجيب، دار الوطن 
تنقــيح التحقيــق فــي أحاديــث التعميــق، لشــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عبــد اليــادي  -ٖٔ

ىـ(، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد اهلل وعبد العزيز بن ناصـر  ٗٗٚالحنبمي )ت 
 م. ٕٚٓٓ -ىـ  ٕٛٗٔ، ٔالرياض، ط –اني، دار النشر: أضواء السمف الخب

ىـــــ( ، دار الفكــــر ، بيـــــروت ، ٕ٘ٛتيــــذيب التيــــذيب ، البــــن حجــــر العســــقالني )ت -ٗٔ
 م. ٜٗٛٔ

تيذيب الكمال في أسماء الرجال، ألبي الحجاج جمال الدين يوسـف ابـن المـزي عبـد  -٘ٔ
مؤسســـة الرســـالة،  ىــــ(، تحقيـــق: د . بشـــار عـــواد معـــروف،ٕٗٚالـــرحمن المـــزي،)ت

 م .ٕٜٛٔبيروت، 
لثقات لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بـن معـاذ بـن َمْعبـَد، التميمـي، أبـي حـاتم، ا -ٙٔ

ىـ(، طبع بإعانة: وزارة المعارف لمحكومـة العاليـة الينديـة ٖٗ٘الدارمي، الُبستي )ت 
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دائــرة تحـت مراقبــة: الــدكتور محمــد عبــد المعيــد خــان مــدير دائــرة المعــارف العثمانيــة، 
 م.ٖٜٚٔ -  ى ٖٜٖٔ، ٔالمعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن اليند، ط

والجـــامع األزىـــر وكنـــوز  لمســـيوطيجـــامع األحاديـــث )ويشـــتمل عمـــى جمـــع الجوامـــع  -ٚٔ
(، لعبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل الــدين لمنبيــاني، والفــتح الكبيــر لممنــاويالحقـائق 

فريق مـن البـاحثين بإشـراف ىـ(، ضبط نصوصو وخرج أحاديثو: ٜٔٔالسيوطي )ت 
 د عمى جمعة )مفتي الديار المصرية(، طبع عمى نفقة: د حسن عباس زكى.

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بـن ، جامع األصول في أحاديث الرسول -ٛٔ
تحقيـق: ، ىــ(ٙٓٙ تمحمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابـن األثيـر )

ـــد القـــادر األرنـــ مطبعـــة  -مكتبـــة الحمـــواني ، التتمـــة تحقيـــق بشـــير عيـــون -ؤوط اعب
 .ٔط، مكتبة دار البيان -المالح 

عمــل الحــديث، اإلمــام: أبــو عبــد اهلل أحمــد بــن حنبــل،  -الجــامع لعمــوم اإلمــام أحمــد  -ٜٔ
، ٔالفيــوم، مصــر، ط -إلبـراىيم النحــاس، دار الفــالح لمبحــث العممــي وتحقيــق التــراث

 م. ٜٕٓٓ -ىـ  ٖٓٗٔ
والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر الجرح  -ٕٓ

 م .ٕٜ٘ٔ، بيروت ـ ٔىـ(، دار إحياء التراث العربي، طٕٖٚالتميمي الرازي، )ت
ــو، رجــال صــحيح مســمم -ٕٔ            أحمــد بــن عمــي بــن محمــد بــن إبــراىيم، أبــو بكــر ابــن َمْنُجوَي

 ه.ٚٓٗٔ، ٔط، بيروت –دار المعرفة ، المحقق: عبد اهلل الميثي، ىـ(ٕٛٗ ت)
 .م ٕٙٓٓىـ(، دار الحديث، القاىرة ـ ٛٗٚسير أعالم النبالء، لمذىبي )ت -ٕٕ
الصـــحيح المســـند ممـــا لـــيس فـــي الصـــحيحين، ألبـــي عبـــد الـــرحمن مقبـــل بـــن ىـــادي  -ٖٕ

صــــنعاء، الــــيمن، الطبعــــة: الرابعــــة،  -ىـــــ(، دار اآلثــــار  ٕٕٗٔالــــوادعي       )ت 
 م.ٕٚٓٓ -ىـ ٕٛٗٔ

ـــي الخراســـاني،  الضـــعفاء -ٕٗ ـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعيب بـــن عم ـــد ال والمتروكـــون ألبـــي عب
، ٔحمــــب، ط -ىـــــ(، تحقيــــق: محمــــود إبــــراىيم زايــــد، دار الــــوعي ٖٖٓالنســــائي )ت 

 ىـ..ٜٖٙٔ
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الضـــعفاء والمتروكـــون لجمـــال الـــدين أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن عمـــي بـــن محمـــد   -ٕ٘
، ٔبيـروت، ط -عمميـة ىـ(، تحقيق: عبد اهلل القاضي، دار الكتب الٜٚ٘الجوزي)ت 

 ه. ٙٓٗٔ
الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أىل المدينة ومن بعدىم، ألبي عبـد اهلل محمـد  -ٕٙ

بــن ســعد بـــن منيــع الياشــمي بـــالوالء، البصــري، البغــدادي المعـــروف بــابن ســـعد )ت 
، ٕالمدينة المنـورة، ط -ىـ(، تحقيق: زياد محمد منصور، مكتبة العموم والحكم ٖٕٓ

 ه.ٛٓٗٔ
العمل المتناىية في األحاديث الواىية، لجمال الدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن عمـي  -ٕٚ

ىـــ(، تحقيــق: إرشــاد الحــق األثــري، إدارة العمــوم األثريــة، ٜٚ٘بــن محمــد الجــوزي )ت 
 م.ٜٔٛٔ-هٔٓٗٔ، ٕفيصل آباد، باكستان، ط

: ىــ( ، تحقيــقٛٗٚالكاشـف فــي معرفـة مــن لـو روايــة فـي الكتــب السـتة ، لمــذىبي )ت -ٕٛ
 م .ٕٜٜٔ – ٔمحمد عوامة، دار القبمة لمثقافة اإلسالمية , مؤسسة عمو ، جدة ، ط

مجمـع الزوائــد ومنبــع الفوائـد ألبــي الحســن نــور الـدين عمــي بــن أبـي بكــر بــن ســميمان  -ٜٕ
ىـــــ(، تحقيــــق: حســــام الــــدين القدســــي، مكتبــــة القدســــي، القــــاىرة، ٚٓٛالييثمــــي )ت 

 م. ٜٜٗٔىـ، ٗٔٗٔ
مختصــــر تــــاريخ دمشــــق البــــن عســــاكر، المؤلــــف: محمــــد بــــن مكــــرم بــــن عمــــى، أبــــو  -ٖٓ

ىـــــ(، ٔٔٚ)ت  اإلفريقــــيالفضــــل، جمــــال الــــدين ابــــن منظــــور االنصــــاري الرويفعــــى 
تحقيــق: روحيــة النحــاس، ريــاض عبــد الحميــد مــراد، محمــد مطيــع، دار النشــر: دار 

 م.ٜٗٛٔ -ىـ  ٕٓٗٔ، ٔدمشق ، سوريا، ط -الفكر لمطباعة والتوزيع والنشر
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، ألبي عبد اهلل أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـن ىـالل بـن  -ٖٔ

ـــق: شـــعيب األرنـــؤوط ، وعـــادل مرشـــد، وآخـــرون ٕٔٗأســـد الشـــيباني )ت ىــــ( ، تحقي
 ٕٔٗٔ، ٔإشراف: د. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسـة الرسـالة، ط

 م. ٕٔٓٓ -ىـ 
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حمــد بــن عمــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن ، ألمســانيد الثمانيــةالمطالــب العاليــة بزوائــد ال -ٕٖ
( رسالة عممية قدمت لجامعة اإلمـام محمـد بـن ٚٔىـ(، )ٕ٘ٛحجر العسقالني، )ت 

 -ســعود ، د. ســـعد بـــن ناصــر بـــن عبـــد العزيــز الشـــثري، دار العاصـــمة، دار الغيـــث
 ىـ.ٜٔٗٔ، ٔالسعودية، ط

د بــن إســحاق بــن موســى بــن معرفــة الصــحابة ألبــي نعــيم أحمــد بــن عبــد اهلل بــن أحمــ -ٖٖ
ىــــ(، تحقيـــق: عـــادل بـــن يوســـف العـــزازي، دار الـــوطن ٖٓٗميـــران األصـــبياني )ت 

 م. ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔ، ٔلمنشر، الرياض، ط
المقــرر عمــى أبــواب المحــرر، ليوســف بــن ماجــد بــن أبــي المجــد المقدســي الحنبمــي،  -ٖٗ

ي الوثائق قسم حققو وخرج أحاديثو: حسين إسماعيل الجمل، دبموم الدراسات العميا ف
ىــ  ٖٖٗٔ، ٔسـوريا، ط –جامعة القاىرة، دار الرسالة العالميـة، دمشـق  -المكتبات 

 م. ٕٕٔٓ -
 


