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 مقدمة
الحمد هلل رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:فإن أهمية الجرح والتعديل عند   

ًا منذ العلماء أهمية عظيمة، وذلك ألن لهما دورًا كبيرًا في الحكم على الحديث صحًة وضعفًا، وقد اهتم بهما النقاد والمحدثون اهتمامًا كبير 
ومرورًا باألئمة؛ كاإلمام مالك، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، والبزار،    لعصور األولى، لذا تكلم فيهما غير واحٍد من لدن النبي  ا

لنقاد وابن أبي حاتم الرازي، وقد لخص الحافظان؛ الذهبي، وابن حجر أقوال القدماء، بيَد أنهم لم يستوعبوا هذه األقوال جميعًا، ومن هؤالء ا
البرديجي المتقدمين، فقد صنف كتابًا جمع فيه   301المتوفى سنة    الحافظ ابو بكر  أهمية كبيرة ألنه من  الرجال  هـ وكان لكالمه في نقد 

ن أسماء الرواة المفردة التي ليس لها شبيه في طبقته، وتكلم عن بعضهم بجرح أو بتعديل إن كانوا من التابعين فمن دونهم، أما إن كانوا م
الصحابة فقد أثبت صحبة بعضهم ونفى صحبة اآلخر، واعتمد على أقواله الحافظ ابن حجر اعتمادًا كبيرًا في اإلصابة في تمييز الصحابة،  
الكتاب  هذا  في  أقواله  جمع  على  تقوم  البحث  فكرة  وكانت  البحث،  أهمية  تأتي  هنا  ومن  كثيرة،  نقوالت  عنه  ونقل  التهذيب،  تهذيب  وفي 

النقاد كيحيى ابن معين واالمام أحمد والبخاري وأبو حاتم الرازي وغيرهم ممن اختصوا بهذا الشأن، وذلك لمعرفة  ومقارنتها مع أ قوال بقية 
 قيمة قوله من جهة، وهل هو متشدد أم متساهل أم معتدل من جهة أخرى. 

 وكانت خطة البحث كما يأتي:    
 والعلمية، ويتضمن مطلبين:   المبحث األول: حياة الحافظ ابو بكر البرديجي الشخصية

 المطلب األول: حياته الشخصية: اسمه، وكنيته، ونسبه، ووالدته، وحياته االجتماعية، ووفاته.
 المطلب الثاني: حياته العلمية: شيوخه، وتالمذته، ورحلته في طلب العلم، وآثاره العلمية، وأقوال العلماء فيه.

 ر البرديجي في نقد الرجال في كتاب طبقات االسماء المفردة، ويتضمن أربع مطالب:المبحث الثاني: دراسة أقوال الحافظ أبو بك
 المطلب األول: فيمن شك البرديجي في صحبته أو نفاها، أو نقل عن أحد ذلك. 

 المطلب الثاني: فيمن قال فيه الحافظ البرديجي: )سكتوا عنه(. 
 المطلب الثالث: فيمن قال فيه الحافظ البرديجي: )ضعيف(. 

 لمطلب الرابع: فيمن قال فيه الحافظ البرديجي: )مجهول(. ا
 ثم خاتمة، ثم ملحق بشيوخ وتالميذ البرديجي، ثم ثبت للمصادر والمراجع.

، أما الصعوبات التي واجهتها: فال يخلو عمل منها إال ما يسره هللا تعالى، ولكني أحتسبها عند هللا تعالى عسى أن ينفعنا بها في اآلخرة      
 (  1)قال: )الّلُهم اَل َسْهَل إاَل َما َجعلَتُه َسْهاَل َوأنَت َتَجَعُل الَحَزَن َسْهاَل إَذا ِشئَت(. ، أنَّ رسول هللا  روى أنس بن مالك فقد 
وفي الختام فال أدَّعي الكمال في هذا البحث وال قريبًا منه وال إيفائي الموضوع حقه، ولكن حسبي أني بذلت جهدي، واستفرغت وسعي    

ن  مستعينًا باهلل وهو حسبي ونعم الوكيل، هذا وما كان من خطأ أو زلل أو وهم فمني، وال يكلف هللا نفسًا إال وسعها، وما كان من صواب فم
حده وله الحمد على توفيقه، وهو حسبي ونعم الوكيل، وهللَا أدعو أن يغفر لي زللي ويتقبل مني عملي ويبارك في قللي وينفع به نفعًا هللا و 

 طويل األجل.  
الغّر    وآخر دعوانا أْن الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األولين واآلخرين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه   

 الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. 
 حياة احلافظ أبي بكر اإلمساعيلي الشخصية والعلمية بحث األولامل

 الشخصية: وأتناول فيه: امسه، وكنيته، ونسبته، ووالدته، وحياته االجتماعية، ووفاته املطلب األول: حياة احلافظ أبي بكر الربدجيي
 (2)  هو أحمد بن هارون بن روح، إلى هنا ترجمت له جميع كتب التراجم، ولم أعثر على غير هذا. أوال: اسمه:
 ( 3) اتفق كّل من ترجم له على أن كنيته: أبو بكر. ثانيا: كنيته:
 ينسب الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح الى أربع نسب: ثالثا: نسبته:

وهو نسبة الى "برديج" وهي ")مدينة بأقصى أذربيجان بينها وبين برذعة أربعة عشر فرسخا، والماء يحيط  بها في نهر يقارب   البرديجي: .1
 . (4) ال له: الكـّر(" دجلة في العظم يق
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بأنها مدينة كبيرة    وهي بلدة بأقصى أذربيجان، قريبة من برديج، فلعّل برديج تتبعها؛ ألن فيها دار االمارة فوصفها اإلصطخري   البرذعي: .2
، فلعّل برديج التي ُولد فيها  (5) جدًا، وليس بين العراق وخراسان بعد الرّي واصفهان مدينة أكبر وال أخصب وال أحسن موضعًا من مرافق برذعة

  هللا   عبد  ، ولهذا أنكر أبو(6)الحافظ ابو بكر البرديجي تتبع برذعة ولهذا ُينسب للمدينتين، فبرديج من أعمال برذعة كما صرح بذلك ابن العديم
من َضّن أّن البرديجي ُينسب خطئًا لبرذعة واعتبروا ذلك تصحيفًا، فقال: ")عرفت أن بعض    بكير البغدادي  بن   هللا  عبد  بن  أحمد  بن  الحسين

 .(7)الحّفاظ أنكر أن يكون أحمد بن هارون البرديجي برذعيًا ونسب من قاله إلى التصحيف، فهو برذعّي برديجّي(" 
البلدة  ومنه قول ابن الصالح: ")ومن كان من أهل قرية من قرى بلده فجائز أن ينتسب الى القرية أو البلدة أيضًا، والى الناحية التي منها تلك  

 .(8)أيضا(" 
نسبة الى مدينة نيسابور المشهورة التي ورد اليها في رحالته وسكن فيها، ودارس فيها محمد بن يحيى الذهلي، ونسبه إليها   النيسابوري: .3

 .(9) السمعاني
البرذعي    البغدادي: .4 بكر  أبو  الرحالة  اإلمام  الحافظ  روح  بن  هارون  بن  أحمد  ")البرديجي  فقال:  الغزي،  الدين  شمس  ذلك  الى  نسبه 

 ؛ ألنه نزل بغداد وسكن فيها وإليها ُنسب وبها ُتوفي. (10)البغدادي(" 
 . (11)لم تذكر المصادر التي ترجمت له تاريخًا دقيقًا لوالدته إال ما قاله الذهبي: )ولد بعد الثالثين ومائتين أو قبلها(  رابعا: والدته:

يجي شيئًا ولو يسيًرا عن حياته االجتماعية، ال عن إخوته  لم تذكر المصادر التي ترجمت للحافظ أبي بكر البرد  خامسًا: حياته االجتماعية:
 وال أبنائه، وليس معلومًا لدينا هل تزوج أصال أم ال، وقد حاولت جاهدا في معرفة شيء عن ذلك لكن لم أهتد الى ذلك سبيال.   

: أجمعت جميع المصادر التي ترجمت للحافظ البرديجي أنه توفي في مدينة بغداد، في رمضان، من سنة إحدى وثالثمائة من وفاته:  سادساً 
هـ(، إاّل ما نقله الحاكم في أنه توفي بعد سنة ثالث وثالثمائة، فقال: ")سمع منه شيخنا أبو علي   301هجرة المصطفى صلى هللا عليه وسلم )

كأّن الحاكم َوِهم، فإّن أبا علّي حج سنة ثالث مائة. ، وتعقبة الذهبي فقال: ")(12) ائة وأظنه جاور بمكة وبها مات("  بمكة سنة ثالث وثالثم
 ، فالوهم من الحاكم كما قال الذهبي، وهللا أعلم.    (13)(" وكانت وفاة البرديجي ببغداد سنة إحدى وثالث مائة

العلمية: وأتناول فيه نشأته العلمية ورحالته يف طلب العلم وشيوخه وتالمذته وآثاره  املطلب الثاني: حياة احلافظ أبي بكر الربدجيي
 العلمية، وأقوال العلماء فيه.

العلم:   أيام نشأته إحدى  أوال: نشأته العلمية ورحالته في طلب  البرديجي كما ذكرنا في برديج، وسكن بغداد ونشأ بها، وكانت  الحافظ  ولد 
ليئة بالعلم والعلماء, فكان العصر الذي نشأ به من أهم العصور التي ازدهرت فيها العلوم المختلفة, وخاصة علم  حواضر اإلسالم, وكانت م

عددًا    -رحمه هللا-الحديث الذي كان في مرحلة التدوين والنقد, ففي هذه المرحلة بدأ جليًا التكلم في نقد الرواة في الجرح والتعديل، وقد عاصر  
هـ(، وعبد  241هـ(, واإلمام أحمد )ت235هـ(, وابن أبي شيبة )ت234هـ(، وعلي بن المديني )ت233يى بن معين )تمن أئمة الحديث: كيح

هـ(، وأبي  275هـ(، وأبي داود )ت275هـ(، وابن ماجة )ت261هـ(, ومسلم )ت256هـ(, والبخاري )ت255ه(, والدارمي )ت249بن حميد )ت
الرازي277هـ(، وأبي حاتم )ت264زرعة )ت والترمذي )تهـ(،  الدنيا )ت279ين,  أبي  وابن  يعلى  303هـ(, والنسائي )ت281هـ(,  وأبي  هـ(، 

هـ(, وغيرهم من كبار علماء الحديث وجهابذته, وفي ظل هذه األجواء المشحونة بالعلم والعلماء  307هـ(، وابن الجارود )ت307الموصلي )ت 
، ورحل إلى مدن مختلفة كما هو دأب العلماء والمحدثين في  -ما سيأتي بيانهك-نشأ الحافظ البرديجي، وأخذ العلم من أبرز شيوخ الحديث،  

نشر هذا العلم, فرحل الى نيسابور وأصبهان مرتين، والى بيروت ودمشق وحمص وحّران والكوفة ومصر ومّكة والمدينة المنورة وبغداد التي  
 .(15)، لذا قال ابن العديم: "وهو حافظ معروف رحل وطاف" (14) توفي فيها

شغوفا بالعلم، فحرص على طلبه وتتبع مصادره، وسعى إلى أئمته، فبلغ عدد شيوخه    -رحمه هللا تعالى-كان الحافظ البرديجي    ثانيًا: شيوخه:
بنهاية  خاص  ملحق  في  سأذكرهم  الشيوخ  وباقي  منهم  عشرة  ألبرز  عليهم، سأترجم  وقفت  ما  حسب  شيخًا  وثمانون  ثمان  عنهم  الذين روى 

 :(16)البحث
 هـ. 256االمام محمد بن إسماعيل البخاري، صاحب الصحيح، المتوفى سنة  .1
 هـ.  277أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس، المتوفى سنة  .2
 هـ.  264أبو زرعة عبيد هللا بن عبد الكريم الرازي، المتوفى سنة  .3
 هـ.  261اإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، المتوفى سنة  .4
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 هـ.  271محمد بن حاتم الدوري ، راوي تاريخ ابن معين، المتوفى سنة العباس بن  .5
 هـ.  265أحمد بن منصور بن سيار البغدادي الرمادي، المتوفى سنة  .6
 هـ.287أحمد بن عمرو بن الضحاك ابن أبي عاصم البصري، صاحب اآلحاد والمثاني، المتوفى سنة   .7
 هـ. 258متوفى سنة  محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، الحافظ الثقة، ال .8
 هـ.  250نصر بن علي بن نصر الجهضمي البصري، المتوفى سنة   .9

 هـ.  281أبراهيم بن الحسين بن ديزيل، المعروف بسيفّنة، المتوفى سنة  .10
تالمذته: له رحالت    ثالثا:  وكانت  البرديجي  المن-كما ذكرنا-ذاعت شهرة  المكرمة، والمدينة  الشام، ومكة  وبالد  وبغداد،  إلى مصر،  ورة، ، 

وسأترجم ألبرز خمسة منهم رجاء االختصار, أما   23فاجتمع عليه الناس وأخذوا الحديث عنه، بيد أني لم أجد سوى ثالث وعشرون تلميذًا  
 :(17)البقية فسأتناولهم في ملحق في آخر البحث

 ـ. ه371أبو بكر االسماعيلي، أحمد بن إبراهيم، صاحب المستخرج على صحيح البخاري، المتوفى سنة  .1
 هـ تقريبا. 360الحسن بن عبد الرحمن، أبو بكر الرامهرمزي صاحب المحدث الفاصل، المتوفى سنة  .2
 هـ.  360أبو القاسم الطبراني، سليمان ابن أحمد، صاحب المعاجم الثالثة المشهورة، المتوفى سنة  .3
 هـ.  360أبوأحمد عبدهللا بن عدي الجرجاني، صاحب الكامل في الضعفاء، المتوفى سنة  .4
 هـ.   369أبو الشيخ األصبهاني، عبد هللا بن جعفر بن حيان، صاحب كتاب طبقات المحدثين بأصبهان، المتوفى سنة  .5

َخْيُر الناس َقْرِني، ُثمَّ الَِّذيَن  بالخيرية بقوله: ")  يعّد العصر الذي عاش فيه البرديجي من العصور التي شهد لها النبي    رابعا: آثاره العلمية:
َوَيِميُنُه َشَهادَ  َيِميَنُه،  َأَحِدِهْم  َتْسِبُق َشَهاَدُة  َأْقَواٌم  َيُلوَنُهْم، ُثمَّ َيِجيُء  الَِّذيَن  التأليف، فصنف اإلمام (18)("  َتهُ َيُلوَنُهْم، ُثمَّ  , وتميز هذا العصر بكثرة 

يرهم فقدر هللا تعالى أن يكون الحافظ البرديجي واحدًا من  أحمد مسنده, والبخاري ومسلم صحيحيهما، وكذا ابن ماجه، وأبو داود, والنسائي وغ
ة أقسام:  هؤالء الجهابذة, الذي كان له الدور الرائد في نقد الحديث وتدوينه, فقد صّنف كتبًا لم يصل إلينا كتابين, وقسمت هذه اآلثار على ثالث

 )مطبوعة, ومخطوطة, ومفقودة(.
 ديجي اال كتابين وهما: لم يطبع من آثار البر  آ: آثاره المطبوعة:

أن يكون صاحب الترجمة فردًا في طبقته   اشترط فيه الحافظ البرديجي  طبقات االسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث:.  1
هـ في    388ترجمة، وقد تعقبه الحافظ أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن بكير المتوفى سنة   426وفي غيرها من الطبقات، ويتألف الكتاب من  

، أما رواته: فوصلنا برواية واحدة عن  ترجمة، في كتاب أسماه )نقد طـبقات األسمـاء المفــردة( وهو مطبوع في آخر كتاب الحافظ البـرديجي  33
ب،    172  -أ   164)  3/  1152كوبرلى  طريق أبي عبدهللا عبدالملك بن بدر بن الهيثم. وأما أصوله المخطوطة: فقد ذكرها فؤاد سزكـين في: )

. وقد  (19)  (هـ   425، 17 -  1)األوراق من    525هـ(، وكذلك: حديث    630ب، حوالى    303  -أ   288)من    46هـ(، الظاهرية، مجموع    622
 .(20)طبع مرتين بتحقيقين مختلفين

: ويتألف هذا الكتاب من أحد عشر حديثا عن أحد عشر صحابيًا وهو ما صرح  الكبائر  يمن الصحابة ف  ي  من روى عن النبه  جزء في-2
، وهو من رواية أبي علي محمد بن (21)في الكبائر(" فذكرهم  عن النبي    به في كتابه فقال: ")روى أحد عشر رجال من أصحاب النبي  

القرن السابع    يأ، ف  5  -أ   1)   1/  81الظاهرية، مجموع  أحمد بن الحسن الصواف البغدادي، وقد ذكر فؤاد سزكين أصوله المخطوطة في )
 . (23) ، وقد طبع محققًا على هذه المخطوطة(22) (ي الهجر 

 إال هذين الكتابين السابقين، وقد ُحّققا، وهللا تعالى أعلم. لم أجد أثًرا للحافظ البرديجي مخطوطًا ب: آثاره المخطوطة: 
إليها، ولم يذكرها    ج: آثاره المفقودة:    العلماء األقدمين  إلينا وال نعرفها إال من خالل إشارة  المفقودة التي لم تصل  البرديجي  من مؤلفات 

 أصحاب الفهارس الحديثة في فهارسهم للمخطوطات والمؤلفات, وهي كما يلي:
ذكره الحافظ عالء الدين مغلطاي واستفاد منه، ونقل منه كثيرًا في مواضع شتى، منها ما قاله: ")وقال الحافظ البرديجي    كتاب المراسيل:-1

، وكذلك سراج (24)("  أحاديث خالد الحذاء عن أبي قالبة عن أنس صحاح إذا كان الذي روى عنه عن خالد ثقةفي "كتاب المراسيل" تأليفه:  
 . (25)كتاب("  من إال بصحيح ليس سمرة عن  الحسن : "مراسيله" في البرديجي الدين ابن الملقن فقال: ")وقال
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ِحيَحة-2 : ذكره ابن خير االشبيلي في فهرسته باسمه مفّصال، وهو  كتاب معرَفة اْلُمتَِّصل من الَحِديث والمرسل والمقطوع َوَبَيان الّطرق الصَّ
واف َعلّي ُمَحمَّ ي  َأببرواية   .(26)، كما ذكر ذلك ابن خير بسنده لهد بن َأْحمد بن الصَّ

ِإذا روى الثَِّقة من َطِريق َصِحيح    ":اْلُمتَِّصل والمنقطع"َوَقاَل البرديجي اْلَحاِفظ ِفي ِكَتابه  ذكره ابن الملّقن، فقال: ")  كتاب المتصل والمنقطع:-3
ِإذا َكاَن متن الَحِديث مَ  َحاَبة َحِديثا اَل يصاب ِإالَّ ِعْند الرجل اْلَواِحد لم يضّرُه َأن اَل يرويِه َغيره  ْعُروفا َواَل يكون ُمْنكرا َواَل َعن رجل من الصَّ

 ، ولعله هو الذي قبله فذكر اسمه مختصرًا.(27) (" معلوال
وذكره ...  ذكره ابن ماكوال بالضم ،  صبيح بن محرز المقرائي الحمصيذكره الحافظ مغلطاي ونقل عنه، فقال: ")  لمختلف والمؤتلف: كتاب ا-4

 . (28)(" تأليفه "كتاب المختلف والمؤتلف" برديجي في ـبالضم أيضا أبو الحسن الدارقطني، وعبد الغني، وال
ل  ـي في كتابه "الفصـارون البرديجـريب ما ذكره الحافظ أبو بكر أحمد بن هـومن الغالملقن، فقال: "): ذكره سراج الدين ابن  الفصل والوقف  -5

 . (29) ...(" الذي رواه عن عمرو بن عاصم عنه مامـا حديث هوالوقف"، حيث قال: فأمّ 
 .(30)(" ِجيُّ ِبَبْغَدادَ ـَرَأْيُت َهَذا اْلَحِديَث ِفي َفَواِئِد َأِبي َبْكٍر اْلَبْرِدي: ذكره تلميذه أبو الشيخ األصبهاني ونقل منه، فقال: ")الفوائد-6
  له: هذا   "ول الحديثـأص"ي في كتاب  ـرديجـ ر البـوقال أبو بكذكره الحـافظ ابن رجب الحنبـلي ونقل منه، فقال: ")  كتاب أصول الحديث:  -7

 .(31) (" حديث ال يثبت
بيان الشيوخ الذين "وذكر أبو بكر البرديجي في كتابه:  : ذكره ابن خلفون األندلسي، فقال: ")الذين رووا عن أنس بن مالكبيان الشيوخ    -8

 .  (32)"...(" رووا عن أنس بن مالك
 : تعددت أقوال العلماء والنقاد في مدحه والثناء عليه، وسآتي على ذكر أبرز هذه األقوال فيه:  خامسًا: أقوال العلماء فيه

، وقال الحاكم النيسابوري: )فإني ال أعرف إماما من أئمة عصره في اآلفاق إال وله عليه انتخاب  (33) قال الدارقطني: )ثقة مأمون جبل(      
القاضي:(34) يستفاد( والفقه(  ، وقال أحمد بن كامل  بالحفظ  المذكورين  الحديث  الحافظ: )صدوق من  (35) )من حفاظ  أحمد  ، وقال صالح بن 
وكبرائهم((36)الحفاظ( الحديث  حفاظ  )من  األصبهاني:  الشيخ  أبو  تلميذه  وقال  من (37)،  حافظا  فهما  فاضال  ثقة  )كان  السمعاني:  وقال   ،

، وقال ابن رجب الحنبلي: )كان من أعيان الحفاظ المبرزين (39)المام الحافـظ الثبت(، وقال ابن عبد الهادي: )ا(38) المذكورين بالفقه والحفظ(
، وقال ابن االثير الجزري: )كان  (41) ، وقال تاج الدين السبكي: )إمـام موثوق به واالولى الرجـوع الى قوله ما لـم يتبين خالفه((40)في العلل(
، وقال أيضا: )االمام (44) ، وذكره الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل(43)ن الحديث(، وقال ياقوت الحموي: )أحد أركا(42)إمامًا ثقة(

األثر( علم  في  وبرع  وصنف،  وجمع   ... الحجة  علماء (45)الحافظ  ومشاهير  األخيار  الثقات  من  )كان  الحنبلي:  العماد  ابن  وقال   ،
 ، هذه أهم أقوال العلماء في الحافظ الـبرديجي والكل مجمعون على وثاقته وإمامته في هذا العلم. (46)األمصار(

دراسة أقوال احلافظ أبو بكر الربدجيي يف نقد الرجال يف كتاب طبقات االمساء  املبحث الثاني
 املفردة

 املطلب األول: فيمن شك الربدجيي يف صحبته أو نفاها، أو نقل عن أحد ذلك.
ق البرديجي على خمسة رجال ألفاظا تدل على نفي صحبتهم أو شّكه في أنهم من الصحابة، وذلك في القسم األول من كتابه الذين أفردهم  أطل

د  لذكر الصحابة الذين لم يسّم أحد باسمهم، وقد ذكر قوله أيضًا من جاء بعده ممن كتب بأسماء الصحابة، وسندرس قوله مقارنة بأقوال النقا
 أهميته وميزانه عند العلماء.  لكي نعرف

 . (47)بخراسان( قبره له، صحبة ال  قيل: وقد العباس، ابن وهو الراوي األول: قال البرديجي: )قثم،
، ابن  َهاِشمٍ   بنِ   الُمطَِّلبِ   َعْبدِ   بنِ   الَعبَّاسِ   بنُ   وهو "ُقَثمُ          بنِ   الُحَسْينِ   َأَخا  ، َوَكانَ   الفضل، وكان شبيها بالنبي    وأخو  النبي    عم   الَهاِشِميُّ
،  (50) ، وكذا قال في الثقات(49)بالمدينة  الصحابة  .جزم بصحبته ابن حبان فذكره في مشاهير(48)هجرية  75الرََّضاَعِة" توفي سنة    ِمنَ   َعِليٍّ  

  ْبنَ   هللاِ   َعبد   واستنادهم الى الحديث الذي أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: ")َأنَّ ،  (51)وجزم كذلك بصحبته أبو نعيم، والبغوي وابن عبد البر
،   َهذا  ارَفُعوا :  َفقال  دابَِّتِه،   َعلى     النَّبيُّ   ِبنا  َمرَّ   ِإذ   َنلَعُب،  َعّباسٍ   ْبنَ   هللاِ   وُعَبيدَ   وُقَثَم،  َرَأيَتِني،  َلو:  َقالَ   َجعفر :  ِلُقَثمَ   َوَقالَ   َأماَمُه،   َفَحَمَلِني  ِإَليَّ
،   َهذا  ارَفُعوا   َمَسحَ   ُكلَّما  َثالًثا،  َرأِسي  َعلى   َفَمَسحَ   وَتَرَكُه،  ُقَثمَ   َحَملَ   َأن   َيسَتِحي  َفَلم   ُقَثَم،   ِمن  َعّباسٍ   ِإَلى  َأَحبَّ   هللاِ   ُعَبيدُ   َوَكانَ   وراَءُه،  َفَحَمَلهُ   ِإَليَّ

، وذكره مغلطاي  (52)  َأَجل(":  َقالَ   ِبالَخيِر،  أَعَلمُ   وَرُسوُلهُ   ّللاَُّ :  َفقلتُ   اسُتشِهَد،:  َقالَ   ُقَثم؟  َفَعلَ   َما:  هللاِ   ِلَعبد  قلتُ   ،وَلِدهِ   ِفي  َجعَفًرا  اخُلف  اللهمَّ :  َقالَ 
حابة،  ُجملة  في  الَغفير  الجمع  فيمن اختلف في صحبته فقال: )ذكره ، (53) له(  ُصحبةَ   ال  إنه:  قيل  وقد":  المفردات"   كتاب  في  الَبرديجي  وقال  الصَّ
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)لقثم الذهبي:  )َوَكانَ     النبي  أردفه  وقد   صحبة،  وقال  أيضا:  ، وقال  (54) عباس(  ابن  قاله  ؛  النبي  لْحد  من  خرج  من  آخر  خلفه(، وقال 
)صحابي حجر:  ابن  البرديجي (55)صغير(  الحافظ  قول  أيضا  وذكر  بصحبته،  جزم  فيمن  أي  األول،  القسم  في  اإلصابة  في  وذكره   ،

مجمع على صحبته، اال ما ذكره الحافظ البرديجي بصيغة التضعيف بقوله: )قيل: أنه ال صحبة له(،    .قلت: فقثم بن العباس  (56)السابق
إلينا، وخ فلعله وصله قائله ولم يصل  القائل،  النبي  ولم نعرف من هو  الذي رواه عن  السابق  دليل على صحبته حديثه  ، وكذلك ما   ير 

 في  فذكره  بعضهم  غلط  وقد  صحابي،  ، لذا قال النووي: ")وهو (57)استنتجه الحافظ ابن حجر في أنه كان عمره ثمان سنوات في عهد النبي  
لم ينف صحبته ولم يشك بها فهو يترجم له في القسم األول من كتابه الذين أفردهم    ، فالحافظ البرديجي(58)  صحابي("   أّنه  والصواب  التابعين،

 لذكر الصحابة، ونقل قول من قال ال صحبة له بصيغة التضعيف، ليدّل على ضعف قول القائل. وهللا تعالى أعلم. 
 .(59)الراوي الثاني: قال البرديجي: )عشور، وقد قيل ال صحبة له( 

عشور     ابن     .(60)السلمي  ويقال  السكسكي  غشور  ويقال  هو  الحافظ  قال  حّتى،  روايًة  وال  تلميذًا  وال  شيخًا  التراجم  كتب  في  له  أجد  لم 
  ال   عشور  ")أن   العزيز:  عبد  بن  رواية("، ونقل عن سعيد  له   أعرف  وال  ذكر،  له  لهيا،  بيت  يسكن  كان  جبل،  بن  معاذ  أصحاب  عساكر: ")من

، وذكر ذلك أيضًا الحافظ ابن  (61)   معاذ("  أصحاب  من  وكان  دمشق  مسجد  في  الصلوات  يصلي  وكان  لهيا  بيت  في  كان  هو  من  ابن  يدري 
، ولكن من الغريب أن يترجم له الحافظ ابن حجر في القسم األول أي فيمن ثبتت صحبته، (62)حجر في اإلصابة ونقل قول البرديجي السابق

وال رواية حتى، فلعله قال ذلك اعتمادا على ذكر البرديجي له في طبقة الصحابة واعقبه    ولكن لم أجد له ولو حديثا واحًدا عن رسول هللا  
 له(.   صحبة ال: بقوله )وقيل

 .(63)له( صحبة  ال قيل: وقد عمار، بن عكرمة عنه  روى  حمير، ابن وهو يجي: )مخشيالراوي الثالث: قال البرد
    هللا  برسول  أرجفوا  حين  تبوك  ِإَلى    النَِّبيّ   مع  وسار  المنافقين،  من  َكانَ   األنصار،  من  َسَلَمة  لبني  ُحَميٍِّر األشجعّي، حليف  ْبنُ   "هو َمْخِشيٍّ 
.  ذكره ابن عبد البر في  (64) اليمامة" َيْوم فقتل مكانه، يعلم ال. شهيدا يقتله أن هللا  وسأل الرَّْحَمِن، َعْبد وسمي توبته، وحسنت تاب ُثمَّ  وأصحابه، 
، وذكروا ما سبق، ولم يذكر أحد أنه اختلف  (67)والحافظ ابن حجر في اإلصابة في القسم األول  (66)وابن األثير في أسد الغابة  (65) االستيعاب

في صحبته، اال ما نقله البرديجي، ولم أجد صاحب هذا القول، ولعل البرديجي نقله بصيغة التضعيف بقوله: )وقد قيل(، ليدّل على ضعفه  
 وهللا تعالى أعلم.     

 .(68) (.بالبصرة الحسن عنه روى . له صحبة ال: قيل وقد الراوي الرابع: قال البرديجي: )دغفل،
لكنه لم يره،   .عده الكثير أنه من التابعين، ألنه أدرك زمن النبي  (69)النسابة  الشيباني  الذهلي   السدوسي   عبدة بن  زيد  بن   حنظلة   بن  هو دغفل 

  يصحّ   وقال البخاري: )ولم،  (72)!صحبة  له  أين  من  ال،:  فقال  صحبة؟  له   أكان:  ، وسئل االمام أحمد عنه(71)، والترمذي(70)وبه قال ابن سعد
 له  ليست  ويقال  صحبة،  له  ، وقال ابن أبي حاتم: )يقال(74) شيئا(  منه  يسمع  ولم  النبّي    ، وقال ابن قتيبة: )أدرك) (73)  النبي  إدراك  لدغفل

  ِفي  وقال المزي: )مختلف،  (76)(  النبي  من  سماعه  عندي  يصح  وال  ورواية،  صحبة  له  )يقال إن:  البر  عبد  بن  عمر  أبو  ، وقال(75)صحبة(
، وذكره الحافظ ابن حجر في القسم األول في االصابة، وقال:  (78)صحبته(  في   ، وقال الذهبي: )مخَتلف)(77)  للنبي  إدراكه   وفي ,  صحبته

،    .قلت: اختلف في صحبة دغفل، وفي إدراكه للنبي  (80) يصح(  ولم  صحبة،  له   ويقال  ، وقال في التقريب: )مخضرم،(79) صحبة(  له :  )يقال
فمختلف فيها، ومن هنا كان سبب االختالف في صحبته، فمنهم من أثبتها،    وفي سماعه منه، أما سماعه منه فلم تثبت، أما رؤيته للنبي  

بي: )مختلف في صحبته(، أما الحافظ ابن  ومنهم شك في إدراكه أصاًل كابن قتيبة، ومنهم من نفى اإلدراك كالبخاري، لذا قال المزي والذه
حجر فلم يجزم به في اإلصابة فذكره في القسم األول أي فيمن ثبتت صحبته، ثم بعدها قال يقال: له صحبة، وكذلك فعل البرديجي، لكن  

ولم يره، وهو ما    نبي  الحافظ جزم بعدم صحبته في التقريب كما مّر، فقال عنه مخضرم، فجعله من مخضرمي التابعين، فهو أدرك زمن ال
 أميل إليه، وهللا تعالى أعلم.     

 .(81)صحبة( له ليس قيل: وقد بالكوفة، إسحاق أبو عنه روى  الضبّي، الراوي الخامس: قال البرديجي: )ُكدير
شك الكثير من النقاد في صحبته منهم ابن عدي فقال: ")يقال: أن لكدير صحبة، وهو من الصحابة الذين لم يرو عنهم غير أبي إسحاق(" 

، وكذا قال البرديجي كما مّر، ونفى أحمد بن حنبل صحبته (83)كأنه استغرب ذلك، وقال أبو نعيم وابن عبد البر: )مختلف في صحبته(  (82)
؟    ، قال أبو داود: )قلت ألحمد لكدير صحبة؟ قال: ال، قلت: زهير يقول عن أبي إسحاق أنه أتى النبي  (84) م الرازي والذهبيوكذا أبو حات

 البخاري   إسماعيل  بن  محمد  ِإن:  له  فقيل  الصدق،   ، وقال عنه أبو حاتم الرازي مرة ثانية: محله(85) بَأَخَرٍة(  إسحاق  أبي  من  سمع  زهير:  فقال
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قلت: والراجح    .(88) ، وقال عنه ابن حبان: )منكر الرواية((87)، وضعفه البخاري والنسائي(86)هناك  من  يحول:  فقال  الضعفاء،  كتاب  في  أدخله 
 ، وهللا تعالى أعلم. (89)أنه ليست له صحبة، لذا قال الحافظ ابن حجر فيه: )توقف الجمهور في صحة صحبة كدير(

 (. املطلب الثاني: فيمن قال فيه احلافظ الربدجيي: )سكتوا عنه
في إطالقها على الراوي هل يعتبر بحديثه أم ال؟،  تطلق هذه اللفظة في كتب الجرح والتعديل على الجرح باالتفاق، ولكن النقاد اختلفوا       

؛ بل وبعبارة أخرى هل ينجبر أم ال، فهي عند الحافظ العراقي والذهبي بمرتبة الترك، أي أن الراوي إن كان بهذه المرتبة فحديثه ال يعتبر به
يثه ويقوى بغيره، وهي عند البخاري أشّد مما سبق، يترك وإن توبع مرارًا، لكن السخاوي عدها في مرتبة االعتبار، أي أن الراوي يعتبر بحد

، وقد أطلق الحافظ البرديجي هذه اللفظة على ثالثة رواة وسنأتي لدراستهم تباعًا وذلك لمعرفة مدلول  (90)فيطلق هذه اللفظة فيمن تركوا حديثه
 ص به؟. هذه الكلمة عنده، وهل تختلف مدلولها عما أراده بقية النقاد منها، أم له اصطالح خا

 .(91)عنه( سكتوا  منصور، أبي بن يزيد حديث من الكالبي، وهو اللحية، الراوي األول: قال البرديجي: )ذو 
.اتفق جميع من ترجم له على أنه صحابي؛  (92) ربيعة  بن  كالب  بن  بكر  أبي  بن  كعب  بن  عوف  بن  عامر  بن  شريح  اللحية الكالبي  وهو ذو

، وذكره الحافظ ابن حجر  (94)، وقال المزي: )معدوٌد في الصحابة((93)فقال أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن منده وابن عبدالبر: )له صحبة(
  وهو عند أبي داود في القدر وهو: )َعنْ   (97) ، ولم يرو سوى حديث واحد(96)، وقال في التقريب: )صحابي((95)في اإلصابة في القسم األول

  َقدْ   َأْمرٍ   ِفي  َبلْ   اَل،: "  َقالَ   ِمْنُه؟  ُفِرغَ   َقدْ   َأْمرٍ   َأوْ   ُمْسَتْأَنٍف،  َأْمرٍ   ِفي  َأَنْعَملُ   هللِا،  َرُسولَ   َيا:  َقالَ   َأنَّهُ   اْلِكاَلِبيِّ   اللِّْحَيةِ   ِذي  َعنْ   َمْنُصوٍر،  َأِبي  ْبنِ   َيِزيدَ 
رٌ   َفُكل    اْعَمُلوا : "َقالَ   ِإًذا؟  َنْعَملُ   َفِفيمَ :  َقالَ   ،"  ِمْنهُ   ُفِرغَ  ، فلم ترد في سيرته ومناقبه شيء، ولعل هذا سبب قول البرديجي: (98) ("َلهُ   ُخِلقَ   ِلَما  ُمَيسَّ

 م. )سكتوا عنه(، أي ال ُتعَلم سيرته، ومن ههنا نعلم أنه اصطالح خاص به وليس كما أطلقه النقاد، وهللا أعل
 .(99) عنه( سكتوا أنيسة، أبي بن زيد حديث من وهو الحارث، بن عبدهللا عنه روى  الراوي الثاني: قال البرديجي )ميثم،

، وزاد ابن عبد البر: )ال أعرف له نسبًا(، وذكره الحافظ ابن حجر في اإلصابة في  (100)قال أبو نعيم وابن عبد البر: )رجل من الصحابة(
  هللاُ   َصلَّى   ّللاَِّ   َرُسولِ   َأْصَحابِ   ِمنْ   َرُجلٌ   َمْيَثٌم،  نا :  َقالَ   اْلَحاِرثِ   ْبنِ   ّللاَِّ   َعْبدِ   وأورد الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم َعنْ ،  (101) القسم األول

لِ   َمعَ   ِبَراَيِتهِ   َيْغُدو  اْلَمَلكَ   َأنَّ   )َبَلَغِني:  َقالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ  ْيَطانَ   َوِإنَّ   َمْنِزَلهُ   ِبَها  َيْدُخلُ   َيْرِجعَ   َحتَّى  َمَعهُ   ِبَها  َيَزالُ   َفاَل   ِجدِ اْلَمسْ   ِإَلى  َيْغُدو  َمنْ   َأوَّ  َيْغُدو   الشَّ
لِ   َمعَ  وقِ   ِإَلى  ِبَراَيِتهِ   َيْغُدو  َمنْ   َأوَّ الحافظ ابن حجر فوجد حديثا ، ورجح الحافظ وقفه، واستقصى  (102) َمْنِزَلُه(  َفُيْدِخَلَها  َيْرِجعَ   َحتَّى  ِبَها  َيَزالُ   َفاَل   السُّ

، فميثم صحابي باالتفاق، اال أنه ال ُيعرف نسبه وال شيئا من مناقبه وسيرته، ولعل هذا سبب قول البرديجي: )سكتوا عنه(، فلم  (103) آخر عنه
 ُيعرف من سيرته شيئا كما قلنا، وهللا أعلم. 

 .(104) عنه( سكتوا األزدي الرحمن عبد بن سليمان عنه روى . الراوي الثالث: قال البرديجي )عثير
بن  هو عثير، ويقال: عتير بالتاء، البدري، ومنهم من يقول: البدوي.قال أبو نعيم وابن عبد البر، وابن كثير، وابن ناصر الدين الدمشقي، وا

،   الرَّْحَمنِ   َعْبدِ   ْبنُ   بسنده الى ُسَلْيَمانُ ، وأخرج أبو نعيم روايته  (106)( ، وزاد ابن عبد البر: )ورواية عن النبي  (105) ماكوال: )له صحبة(  اأْلَْزِديُّ
،  ُعَتْيًرا  َسِمْعتُ :  َقالَ    َشيََّعَها   َوِعْطٍر،  ِمْزَمارٍ   ِبَغْيرِ   َزْوِجَها  ِإَلى  ُزفَّْت   اْمَرأَةٍ   )َأيَُّما:    هللاِ   َرُسولُ   َقالَ :  َقالَ   ،    النَِّبيِّ   َأْصَحابِ   ِمنْ   َوَكاَن،  اْلَبَدِويَّ

.فالجميع متفقون على صحبته، غير أني لم أجد شيئا من مناقبه وسيرته اال ما مّر، ولعل هذا هو مغزى قول البرديجي (107)َمَلٍك(  َأْلفَ   َسْبُعونَ 
 فيه: )سكتوا عنه(، أي ال ُتعلم سيرته، وهللا تعالى أعلم. 

 املطلب الثالث: فيمن قال فيه احلافظ الربدجيي: )ضعيف(.
وقد   ق هذه اللفظة في كتب الجرح والتعديل على الجرح اتفاقا، والراوي إن كان في هذه المرتبة ُيعتبر بحديثه، اي يتقّوى حديثه بالمتابعات،تطل

 أطلق الحافظ البرديجي هذه اللفظة على راويين اثنين، ساتناولهما بالدراسة تباًعا. 
 .(108)ضعيف( بهمذان، مات سعد، بن زياد عن يروي  حوشب، بن الراوي األول: قال البرديجي: )أصرم

، وذكر ابن (110)حديثه(  على   وضربت  بهمذان،  عنه  .قال علي بن المديني: )كتبت(109) الكندي قاضي همدان  حوشب  بن   هو أبو هشام أصرم
، (112)الدارقطني: )منكر الحديث(، وقال  (111) عدي الجرجاني جملة من أحاديثه وقال عقبها: )عامة رواياته غير محفوظة، وهو بّين الضعف(

، وقال الحاكم النيسابوري والنقاش: )يروي (114) ، وقال يحيى بن معين: )كذاب خبيث((113)وقال البخاري ومسلم والنسائي: )متروك الحديث(
الثقات((115) الموضوعات( ابن حبان: )كان يضع الحديث على  الحديث، ال ينجبر حديثه ح(116)، وقال  فالراوي متروك  بالمتابعة؛ بل  .   تى 
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ضعفه   رأوا  ثم  عنه  األئمة  )روى  الخليلي:  قال  لذا  عنه،  رووه  ما  طرحوا  ألنهم  تسعفه؛  ال  عنه  الثقات  ورواية  بالوضع،  اتهمه  من  ومنهم 
 علم.  ، فقول الحافظ البرديجي عنه ضعيف هو تساهل منه، وهللا تعالى أ (118)، وقد لخص الذهبي حاله فقال: )أحد المتروكين((117) فتركوه(

 . (119) ضعيف(  وغيره، سليمان بن سعيد عنه يروي  جحدر، بن الراوي الثاني: قال البرديجي: )خصيب
، ويقال: الكوفي  َجْحَدرٍ   ْبنُ   هو اْلَخِصيبُ  ، وقال مرة (122) ، وقال االمام أحمد مرة: )ال يكتب حديثه((121) .قال النسائي: )ليس بثقة((120)اْلَبْصِريُّ

، وكّذبه البخاري وابن معين وشعبة ويحيى القطان والساجي (124)، وقال العقيلي: )أحاديثه مناكير ال أصل لها((123) الحديث(ثانية: )متروك  
الجارود بقوله: )متروك (125)وابن  الذهبي  الفن كالبخاري وشعبة وابن معين وغيرهم كما مّر، وقد لخص حاله  .فالراوي قد كذبه جهابذة هذا 

 ه يترك حديثه وال يصلح لالعتبار، فقول البرديجي )ضعيف( فيه تساهل بّين، وهللا تعالى أعلم.   ، ومن مثل(126)الحديث(
 املطلب الرابع: فيمن قال فيه احلافظ الربدجيي: )جمهول(.

رفت عينه إال أنه  تنقسم جهالة الرواة الى قسمين، جهالة العين، وهو من ال ُتعرف عينه ولم يرو عنه اال راو واحد، وجهالة الحال، وهو من عُ 
نتقل لم تعرف عدالته الباطنة وال الظاهرة، وهو ما يطلق عليه بعض النقاد: )المستور(، فمن كان مجهول العين ُيحتاج الى جمع تالميذه لعله ي

هذه الحال  جهالة  من  ليخرجه  ينقده  إمام  الى  ُيحتاج  الحال  مجهول  كان  ومن  الحال،  جهالة  لفظة:  (127)الى  البرديجي  الحافظ  أطلق  وقد   ،
 )مجهول( على سبعة رواة سنأتي لدراستهم جميعا لمعرفة مراده من اطالق هذه اللفظة.  

 .(128)مجهول( عمر، عن يروي  الخطاب، بن لعمر كان بريد الراوي األول: قال البرديجي: )همدان،
،  (130) .ذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه شيئاً (129) الصنعاني، روى عنه إدريس بن سنان  روى عن سيدنا عمر بن الخطاب  

)وسألته فقال:  والده  حاتم  أبي  ابن  سأل  بل  أيضًا؛  شيئا  فيه  يذكر  ولم  والتعديل  الجرح  في  حاتم  أبي  ابن    ال :  قال  مسكنه؟  كان  اين  وكذا 
:  قوله   عمر  عن  وروى   ،  النبيّ   عمر، أدرك  إلى  اليمن  أهل  ")بريد  ، وذكره الحافظ ابن حجر في اإلصابة في القسم الثالث فقال:(131)ادري(

  عن   عثمان،  بن  ربيعة  عن  وكيع،  عن  جميعا،  شيبة  أبي  وابن  الّنوادر،  في  الحميدي  أخرجه.  إليها  المتحدثين  من  بالّسواري   أحقّ   المصّلون 
أدركوا  (132)همدان("    عن   الّصنعاني،  إدريس الذين  المخضرمين  وأنه من  ليس صحابيا،  أنه  يعني  هذا  الثالث  القسم  في  له  الحافظ  فذكر   ،

، وال رأوه، سواء أسلموا في حياته أم ال، وهؤالء ليسوا صحابة باتفاق أهل العلم    الجاهلية واإلسالم، ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي  
بالحديث، وإن كان بعضهم قد ذكر بعضهم في كتب معرفة الصحابة، فقد أفصحوا بأنهم لم يذكروهم إال بمقاربتهم لتلك الطبقة ال أنهم من  

التابعين ولم يوثقه(133) أهلها . فالراوي لم يرو عنه اال إدريس الصنعاني كما قلنا ولم يذكر أحدا تعديال وال (134) ، وذكره ابن حبان في ثقات 
لم يوثقهم ثقاته ممن  المجاهيل في  قد يذكر  أنه ثقة؛ ألنه  ثقاته ال يعني  له في  ابن حبان  له، وِذْكر  العين، فقول  (135)جرحا  ، فهو مجهول 

 البرديجي فيه: )مجهول( في غاية الدقة، وهللا تعالى أعلم. 
 عن  طهمان  بن  إبراهيم  روى   وقد  بصري،  عمر   وابن  عباس  ابن  عن  يحّدث  مجلز،  أبو  وهو  حميد،  بن  لراوي الثاني: قال البرديجي: )الحقا

 .(136) الرواية( ثبتت إن مجهول هذا والحق الحقًا، فيه يذكروا لم  منصور أصحاب ألن يثبت؛ وال المعرور،  عن الحق عن منصور
، فهو (139)وكذلك الحافظين الذهبي وابن حجر  (138) . وثقه ابن سعد وأبو زرعة والعجلي(137)سعيد البصري   بن   حميد  بن  هو أبو مجلز الحق

، أما عن قول البرديجي بأنه مجهول فقد جانب الصواب فيه؛ إال أن يقصد  (141) ، وأخرج له الستة(140) ثقة عند الجميع كما قال ابن عبد البر
أي: عن  به راٍو آخر اسمه الحق، ولكن عند البرديجي  أورده  الذي  االسناد  الحديث وجدت نفس  في كتب    عن   الحق  عن  منصور  البحث 

، فالبرديجي يقصده هو نفسه.فخالصة القول أن الراوي ثقة باالتفاق، والحافظ  (142)المعرور عند البزار، وقد صّرح البزار بأّنه الحق بن حميد
 قد تساهل فيه كثيرًا جدًا عند قوله: )مجهول(، وهللا أعلم.  البرديجي

 .(143) مجهول( عباس ابن عن يروي  الراسبي عطية عنه روى  الراوي الثالث: )جوال
التاريخ  .لم أجد له ذكرا أو ترجمة سوى ما ذكره البخاري في  (144)هو جوال بن الحارث روى عن عبد هللا بن عباس، روى عنه عطية الراسبي

ثنا  َعنِ   َأبيه،   َعِطيَّة، َعنْ   ْبن   الكبير، فقال في ترجمة مرة بن عطية فقال: )ُمرَّة ثنا  الَعّباس،  َأبو  الجوال، حدَّ ثنا  ٍالّداِرمّي،  حدَّ ثنا  ُمسلم،  حدَّ  ُمرَّة  حدَّ
،  اْلَحاِرثِ   ْبنَ   َجوَّالَ  َأنَّ   َأبيه،  َعنْ   الّراِسِبّي،  َعِطية  ْبنُ  . فهو مجهول العين فلم يرو عنه اال راو واحد، وقد  (145)َيْخُطُب...(  َعبَّاسٍ   اْبنَ   فَسِمعَ   َحجَّ

 حكم عليه البرديجي بالجهالة، فقوله بغاية األهمية، وهللا تعالى أعلم.  
 .(146)مجهول( رباح أبي بن عطاء عن يروي  الراوي الرابع: )زمام
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ن  لم أجد له ترجمة، وال ذكرًا حتى في تالميذ عطاء بن أبي رباح، وقد استقرأت كتب الحديث التي بين يدّي ألجد روايته عن عطاء فلم أجد م 
 ذلك شيئًا، فهو مجهول العين، إذ لم نعرف تلميذا له، فهو كما قال الحافظ البرديجي: )مجهول( وهللا تعالى أعلم.   

 .(147) مجهول( سجستان، قاضي حريز، أبو عنه روى  الراوي الخامس: )أيفع،
.  ضعفه  (148)سجستان  قاضي   الحسين   ابن   هللا   عبد   حريز   هو أيفع غير منسوب، روى عن عبد هللا بن عمر وسعيد بن جبير، روى عنه أبو 

وقال ابن عدي: )يعز حديثه جدًا عن  ،  (151)، وقال النسائي: )ال أعرفه((150)، وقال البخاري: )منكر الحديث((149) الذهبي والحافظ ابن حجر
.فالراوي لم يرو سوى حديثين، أحدهما رواه النسائي وقال عقبه: )أبو ( 153)وذكره ابن حبان في ثقاته لكن لم يوثقه  (152)ابن عمر وعن غيره(

 قال عنه البخاري: )منكر الحديث(، والثاني  (155)   ، وقال عنه العقيلي: )ال يتابع عليه، وال يعرف إال به((154)حريز ضعيف، وأيفع ال أعرفه(

، قلت: حكم الحافظين على الراوي بضعفه، ولوال إخراج النسائي لحديثه لكان في عداد المجاهيل؛ ألنه لم يرو عنه سوى راو واحد، وِذْكر  (156)
. ولهذا حكم النسائي والبرديجي بجهالته. (157) ابن حبان له في ثقاته ال تسعفه؛ ألنه قد يذكر المجاهيل في كتابه الثقات وبخاصة من لم يوثقهم

     وهللا تعالى أعلم.
 .(158) مجهول( مهدي، بن الرحمن عبد عنه روى   كرزمة، بن الراوي السادس: )مقرن 

اليمامي، روى عنه عبد الرحمن بن مهدي، وُسئل عنه االمام    . روى عن أبي كثير السحيمي الغبري (159) اْلَحَنِفيّ   كرزمة  ْبن  سعيد مقرن   هو َأُبو
.قلت: لم يرو عنه اال راو واحد،  (161)ُمْسَتِقيَمة(  أحرفا  السحيمي  كثير  أبي  َعنْ   ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: )يروي (160)أحمد فلم يعرفه

جهالة   وِذْكر ابن حبان له في ثقاته ال تسعفه، ألن االمام أحمد والبرديجي قد حكما عليه بالجهالة، ورواية عبد الرحمن بن مهدي عنه تنقله من
 العين إلى جهالة الحال، وهللا تعالى أعلم.  

 .(162)مجهول( خراساني،  سوار، بن شبابة عنه روى  هللا، عبد بن الراوي السابع: )مغلس
ستقراء  لم أجد له ترجمة وال ِذْكرًا حتى؛ إال ما ذكره البرديجي من أنه خراساني وروى عنه شبابة بن سوار، ولم أجده في شيوخ شبابة، وحاولت ا

 ، وهللا تعالى أعلم. كتب الحديث فلم أجد أحدًا اسمه مّغلس يروي عن شبابة بن سوار، فهو كما قال البرديجي: )مجهول(
 اخلامتة

النحو      النتائج، وهي على قسمين، وعلى  لجملة من  فقد توصلت  الذين اصطفى، وبعد،  الحمد هلل وكفى، والصالة والسالم على عباده 
 اآلتي:

 القسم األول: القسم المتعلق بحياة الحافظ البرديجي الشخصية والعلمية:    
اتفق العلماء على أن اسم الحافظ البرديجي هو أحمد بن هارون بن روح، وأن كنيته أبو بكر، وأنه ينتسب الى أربع نسب، وهي: البرديجي، -

 والبرذعي، والنيسابوري: والبغدادي.
يئًا عن حياته االجتماعية، وتوفي في أما والدته، فقد ولد بعد الثالثين ومائتين أو قبلها، ولم تذكر المصادر التي ترجمت للحافظ البرديجي ش-

 بغداد في رمضان من سنة إحدى وثالثمائة.    
المنورة - والمدينة  ومّكة  ومصر  والكوفة  وحّران  وحمص  ودمشق  وبيروت  وأصبهان  نيسابور  الى  ورحل  بغداد،  في  البرديجي  الحافظ  نشأ 

ا اإلمامان  أبرزهم  شيخًا  وثمانون  ثمان  وجدت  فقد  شيوخه  أما  عدي  وبغداد.  وابن  الطبراني  أبرزهم  تلميذًا  وعشرون  وثالث  ومسلم،  لبخاري 
 الجرجاني.

جزء  أما آثاره المطبوعة: لم يطبع من آثار البرديجي اال كتابين وهما: طبقات االسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث، و -
كتاب معرَفة اْلُمتَِّصل من الَحِديث والمرسل والمقطوع المفقودة فهم: كتاب المراسيل و ، أما  الكبائر  ي من الصحابة ف ي  من روى عن النبه  في

ِحيَحة الصَّ الّطرق  أصول    َوَبَيان  وكتاب  الفوائد،  وكتاب  والوقف،  الفصل  وكتاب  والمؤتلف،  المختلف  وكتاب  والمنقطع،  المتصل  وكتاب 
 .  بيان الشيوخ الذين رووا عن أنس بن مالكالحديث، وكتاب 

 أما الدراسة النقدية فكانت كما يلي: -
نقل الشك في صحبته    الَعبَّاسِ   بنُ   أما فيمن شك البرديجي في صحبته أو نقل عن أحد ذلك؛ فقد أطلق ذلك على خمسة رجال أولهم ُقَثمُ   -

الشك في صحبته واعتمد على ذلك الحافظ ابن حجر في    نقل البرديجي  السكسكي  وانفرد بذلك؛ مع أنه صحابي قطعًا، والثاني: هو عشور
َمْخِشيٍّ  والثالث:  قطعًا، والرابع: هو دغفل  ْبنُ   االصابة،  فهو صحابي  بذلك،  الشّك في صحبته وانفرد  البرديجي  نقل  األشجعّي،    بن   ُحَميٍِّر 
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ُكد  حنظلة والخامس:  ابن حجر وغيره،  الحافظ  البرديجي  مع  واتفق  صحبته  في  نقل   الضبّي،  يرفهو مختلف  كما  له صحبة  ليست  وكان 
 البرديجي واتفق معه النقاد. 

كما تدّل هذه  -وعثير، ولم يقصد تضعيفهم    وميثم،  اللحية الكالبي،  أطلق الحافظ البرديجي لفظة: )سكتوا عنه(، على ثالثة رواة، وهم: ذو -
 ، وإنما قصد أنه ال ُتعلم من سيرتهم شيئًا.-اللفظة عند نقاد الحديث

 وتساهل فيهما؛ فهما متروكان. جـحدر، بن وخصيب حوشب، بن  أطلق الحافظ البرديجي لفظة: )ضعيف(، على راويين اثنين وهما: أصرم-

 بن  أطلق الحافظ البرديجي لفظة: )مجهول( على سبعة رواة، واتفق النقاد معه في خمسة هم همدان، وجوال بن الحارث، وزمام، ومغلس-
 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينحميد فقد تساهل فيه البرديجي ألنه ثقة باالتفاق، وأما أيفع فهو ضعيف.  بن هللا، وأما الحق عبد

 ملحق بشيوخ وتالميذ الحافظ البرديجي 

علي بن الحسين بن أبراهيم بن إشكاب العامري   42 شيــوخـه 
 (261)ت 

علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري، عالن   43
 (272)ت 

إبراهيم بن عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي   1
 (265الكوفي )ت 

 (256علي بن المثنى الطُّهوي )ت  44

علي بن محمد بن أبي الخصيب الكوفي )ت   45 أحمد ن سهل التستري، المعروف بـ )ُدُرست( 2
258 ) 

الجراح: ابن أخي  علي بن الوليد بن محمد بن  46 أحمد بن ُصبيح اليشكري  3
 وكيع 

أحمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن البرقي )ت   4
270 ) 

 عمرو بن أيوب الحمصي  47

أحمد بن عثمان بن حكيم األودي الكوفي )ت   5
216 ) 

ابن حمدون اإليادي   -ويقال: عمر -عمرو 48
 الكرماني 

أحمد بن عمرو بن الضحاك بن أبي عاصم البصري   6
 (287)ت 

 (250عبد هللا بن حنش األودي )ت عمرو بن  49

أحمد بن منصور بن سّيار البغدادي الرمادي )ت   7
265 ) 

 عيسى بن طلحة الرازي  50

أبو بكر الفضل بن العباس الرازي الصائغ، فضلك   51 (264أحمد بن يحيى بن زكريا األودي الكوفي )ت  8
 (270)ت 

إسحاق بن إبراهيم بن محمد النهشلي، المعروف   9
 بشاذان 

أبو العباس الفضل بن يعقوب البغدادي الرُّخامي   52
 (258)ت 

 محمد بن إبراهيم الصوري  53 (273إسحاق بن سّيار بن محمد النَّصيبي )ت  10

أسلم بن سهل الواسطي، المعروف ببحشل )ت   11
292 ) 

المنذر الرازي )ت  أبو حاتم محمد بن ادريس بن  54
277 ) 

بحر بن نصر بن سابق الخوالني المصري )ت   12
267 ) 

غاني 55  أبو بكر محمد بن إسحاق الصَّ

 ( 256االمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت   56 ( 270بكار بن قتيبة الثقفي البصري )ت  13

جعفر بن عبد الواحد بن جعفر القرشي الهاشمي   14
 (258)ت

جعفر بن راشد الفارسي المعروف بـ :  محمد بن   57
 (259لقلوق )ت 

محمد بن حسان الشيباني البغدادي األزرق )ت   58 جعفر بن محمد بن عيسى بن نوح البغدادي 15
257 ) 

 (320محمد بن حمدون الكرماني )ت  59 (260جعفر بن محمد بن هذيل الكوفي القناد )ت  16
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العامري الكوفي )ت  الحسن بن علي بن عفان  17
270 ) 

محمد بن خالد بن َخلّي الكالعي الحمصي )ت   60
 تقريبا(  270

 محمد بن سالم المصري  61 الحسن بن علي الفارسي  20

حسين بن علي بن األسود العجلي الكوفي )ت   21
245 ) 

أبو بكر محمد بن صالح األنماطي البغدادي )ت   62
271 ) 

 محمد بن طريف المكي  63 ُحميد بن عياش الرملي  22

محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم المصري )ت   64 (270الربيع بن سلمان المرادي )ت  23
268 ) 

روح بن الفرج البزاز، أبو الحسن البغدادي )ت   24
258 ) 

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن يزيد بن حيان   65
 األعسم )المنتوف( 

أبو عثمان سعيد بن نصر المخرمي، المعروف   25
 (265بسعدان )ت 

قيقي الواسطي )ت  66  (266محمد بن عبد الملك الدَّ

أبو داود سليمان بن سيف الطائي الحّراني )ت   26
272 ) 

محمد بن ُعبيد هللا بن يزيد الشيباني الحّراني   67
 (268بالُقردواني )ت 

 ( 273محمد بن عوف الحمصي الطائي )ت   68 (273سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني )ت  27

أبو أيوب سليمان بن عبد الحميد البهراني الحمصي   28
 (273)ت 

أبو جعفر محمد بن موسى الفارسي، يعرف بابن   69
 (324هارون )ت 

 ( 258يحيى بن عبد هللا الذهلي )ت محمد بن  70 (261شعيب بن أيوب الصريفيني الواسطي )ت  29

العباس بن محمد بن حاتم الدوري البغدادي   30
 (271)ت

محمد بن يحيى بن كثير الحراني الكلبي )ت   71
267 ) 

 ( 261االمام مسلم بن الحجاج القشيري )ت   72 (269العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي )ت  31

الدمشقي )ت  عبد الحميد بن محمود بن خالد  32
266 ) 

موسى بن عبد الرحمن المسروقي الكوفي )ت   73
258 ) 

عبد الرحمن بن أحمد الهمداني، المعروف بـ   33
 )عبدوس(

نصر بن علي بن نصر الَجهضمي البصري )ت   74
250 ) 

 (258هارون بن إسحاق بن محمد الهمداني )ت  75 عبد هللا بن األزهر 34

 يحيى بن عبد هللا الكرابيسي  76 الزبير بن عبد هللا البصري أبو عمرو عبد هللا بن  35

أبو سعيد األشج: عبد هللا بن سعيد الكندي )ت   36
257 ) 

 (271يحيى بن عبد ك القزويني )ت 77

 أبو الليث يزيد بن جهور الطرسوسي الخياط  78 أبو سعيد عبد هللا بن شبيب الربعي  37

 يزيد بن عبد الملك  79 تميم الِمصيِّصي أبو ُحميد عبد هللا بن محمد بن  38

يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي )ت   80 (286عبد هللا بن محمد بن زكريا األصبهاني )ت  39
277 ) 

 ( 277يعقوب بن سفيان الفسوي الفارسي )ت  81 عبد هللا بن هشام القواس  40

 (271يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي )ت  82 (264أبو زرعة عبيد هللا بن عبد الكريم الرازي )ت  41
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 تالمـــيذه
1 

 
أبو بكر أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلي صاحب  

 (371المستخرج )ت 

أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن   12
 (283ِسياه المذكر )ت بعد 

االمام الحافظ أبو احمد عبد هللا بن عدي   13 أحمد بن إسحاق  2
 (360)تالجرجاني  

أبو عبد هللا احمد بن ُبندار بن إسحاق االصبهاني   3
 ( 359الّشّعار )ت 

أبو الشيخ االصبهاني: عبد هللا بن عدي الجرجاني   14
 (360)ت 

أبو عبد هللا احمد بن طاهر بن النجم الميانجي )ت   4
 تقريبا(  350

عبد هللا بن محمد بن عمران المعدل )ت بعد   15
301 ) 

القاضي أبو عبد هللا عبد الملك بن بدر بن الهيثم   16 ( 307أحمد بن سنان القطان )ت جعفر بن  5
 (   280)ت بعد 

أبو عمرو احمد بن المبارك المسَتلمي المعروف   6
 (284بحمكويه )ت 

علي بن محمد بن احمد الوراق المعروف بابن   17
 (377لؤلؤ )ت 

الواسطي )ت  جعفر بن محمد بن احمد بن الحكم  7
353 ) 

الحافظ عمر بن سهل بن إسماعيل الدينوري   18
 (330القرميسيني )ت 

أبو احمد محمد بن احمد بن إبراهيم العّسال   19 أبو الحسين الحسن بن احمد بن صالح الزيات  8
 (349االصبهاني )ت 

أبو محمد الحسن بن احمد بن صالح السبيعي )ت   9
371 ) 

احمد بن الحسن الصواف )ت  أبو علي محمد بن  20
359 ) 

أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي )ت   10
 تقريبا(  360

 ( 354أبو عبد هللا محمد بن بشر الببني )ت   21

الحافظ أبو القاسم سليمان بن احمد الطبراني )ت   11
360 ) 

أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي )ت   22
354 ) 

 واملراجعاملصادر 
 عثمان  بن  قايماز  بن  سليم  بن  إسماعيل   بن  بكر  أبي  بن   أحمد  الدين  شهاب  العباس  ألبي  العشرة،  المسانيد  بزوائد  المهرة  الخيرة  إتحاف   -

 تميم  أبو  بإشراف  العلمي،   للبحث  المشكاة  دار  تحقيق  ،1ط  ،(م1999-هـ1420)  الرياض،   الوطن،   دار   طبع  الشافعي،  الكناني  البوصيري 
 .إبراهيم بن ياسر

 الجزري   الشيباني  عبدالواحد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن   محمد  الكرم   أبي   بن  علي   الدين   عز  الحسن   ألبي  الصحابة،  معرفة  في   الغابة  أسد  -
 . الموجود  عبد أحمد  وعادل معوض، محمد علي تحقيق ،1ط ،( م1994-هـ1415) بيروت، العلمية، الكتب دار طبع األثير، ابن
 األندلسي  األزدي  خلفون   بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  إسماعيل  بن  محمد  هللا  عبد  ألبي  اإلمام،  األصبحي  أنس  بن  مالك  شيوخ  أسماء  -
 . م 2004 -  هـ 1425  األولى الطبعة السلف،   أضواء الجزائري، شامة بو رضا تحقيق ،(هـ 636)
 .  الثالثة الطبعة م،2007 -هـ1427 دمشق، سوريا، اليمامة، دار عتر،  الدين نور للدكتور الرجال، وعلم  والتعديل  الجرح أصول -
 طبع  الحنفي،  الحكري   المصري   البكجري   هللا  عبد  بن  قليج   بن  مغلطاي  الدين  عالء  عبدهللا   ألبي  الرجال،   أسماء  في  الكمال  تهذيب  إكمال  -

 . إبراهيم بن أسامة محمد  وأبو  محمد، بن عادل تحقيق ،1ط  ،(م2001-هـ 1422)  والنشر،  للطباعة الحديثة الفاروق  مطبعة
  الرياض،  الراية،  دار  طبع   العكبري،  -َبطَّة  بابن  المعروف-  الُعْكَبري   حمدان  بن  محمد  بن  محمد  بن  عبيدهللا  عبدهللا  ألبي  الكبرى،  اإلبانة  -

 التويجري  وحمد النصر، سيف  بن والوليد الوابل، ويوسف األثيوبي، وعثمان معطي، رضا تحقيق
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  ، (م1991-هــ 1411)  الرياض، الراية، دار طبع  الشيباني،  مخلد بن الضحاك بن  عمرو بن أحمد عاصم  أبي بن  بكر ألبي والمثاني، اآلحاد -
 .الجوابرة أحمد فيصل باسم الدكتور تحقيق ،1ط
 بيروت، الجيل، دار  طبع القرطبي، النمري  عاصم بن عبدالبر بن محمد بن عبدهللا بن يوسف عمر ألبي األصحاب، معرفة  في االستيعاب -
 .البجاوي  محمد علي تحقيق ،1ط  ،(م1992-هـ1412)
  لبنان،   بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  طبع  العسقالني،  حجر   بن   أحمد  بن  محمد  بن  علي   بن  أحمد   الفضل   ألبي  الصحابة،  تمييز  في  اإلصابة   -
 .معوض محمد وعلي عبدالموجود،  أحمد  عادل تحقيق ،(هـ1415)
 الكتب  دار:  الناشر  ماكوال،  بن  بن  هللا  هبة  بن  علي  نصر  ألبي  والكنى،  األسماء  في  والمختلف  المؤتلف  عن  االرتياب  رفع  في  اإلكمال  -

 .  األولى: الطبعة ، 1411 ، بيروت ، العلمية
  ، 1ط  آباد،  حيدر  العثمانية،  المعارف  دائرة  مجلس  طبع  المروزي،  السمعاني  التميمي  منصور  بن  محمد  بن  عبدالكريم  سعد  ألبي  األنساب  -
 .وغيره اليماني المعلمي يحيى بن عبدالرحمن تحقيق ،(م1962-هـ1382)
–هـ1397)  القاهرة،  حلب،  التراث،  ودار   الوعي،  دار  طبع  البخاري،  المغيرة  بن  إبراهيم  بن   إسماعيل  بن  محمد  عبدهللا   ألبي  األوسط،  التاريخ  -

 .زايد إبراهيم محمود تحقيق ،1ط  ،(م1977
 تحت  طبع  الدكن،   آباد،   حيدر  العثمانية،  المعارف  دائرة  طبع  البخاري،  المغيرة  بن  إبراهيم بن  إسماعيل   بن  محمد  عبدهللا  ألبي  الكبير،  التاريخ  -

 .خان المعيد عبد محمد مراقبة،
  دار   طبع  -الملقن   بابن  المعروف–  المصري   الشافعي   أحمد   بن  علي   بن  عمر  الدين   سراج  حفص  ألبي  الصحيح،  الجامع  لشرح  التوضيح   -

 .التراث وتحقيق العلمي للبحث الفالح دار تحقيق ،( م2008-هـ1429)  ،1ط سوريا، دمشق، النوادر، 
  الهند،   الدكن،  آباد،  بحيدر  العثمانية  المعارف  دار  طبع  الُبستي،  التميمي  معاذ  بن   حبان  بن  أحمد  بن  حبان  بن  محمد  حاتم  ألبي  الثقات،  -
 .خان عبدالمعيد محمد الدكتور مراقبة تحت  طبع ،1ط  ،(م1973-هـ1393)
  إسماعيل   بن  محمد  عبدهللا  ألبي  ،-البخاري   بصحيح   المعروف-  وأيامه  وسننه  r  هللا  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع  -

 .ناصر زهير محمد: تحقيق ،1ط ، (هـ1422) النجاة، طوق  دار طبع الجعفي، البخاري 
 التراث  إحياء  دار  طبع  حاتم،   أبي  ابن  الرازي   الحنظلي،  التميمي  المنذر  بن  إدريس  بن   محمد  بن   عبدالرحمن  محمد  ألبي  والتعديل،  الجرح  -

 . 1ط ، (م1952-هـ 1271) بيروت، العربي،
 المطبوعات   مكتب  طبع  الهندي،  اللكنوي   األنصاري   عبدالحليم   محمد  بن  عبدالحي  محمد  الحسنات  ألبي  والتعديل،  الجرح  في  والتكميل  الرفع  -

 . غدة أبو عبدالفتاح تحقيق ،(هـ1407) ،3ط حلب، اإلسالمية،
 حسن  تحقيق  ،1ط  ،( م2001-هـ1421)  بيروت،  الرسالة،   مؤسسة  طبع  النسائي،  علي  بن  شعيب  بن   أحمد   عبدالرحمن  ألبي:  الكبرى   السنن  -

 . شلبي عبدالمنعم
  التجارية،   المكتبة  طبع  الترمذي،  الضحاك،  بن   موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  محمد  عيسى  ألبي  المصطفوية، والخصائل  المحمدية  الشمائل  -

 .الجليمي عباس بن سيد تحقيق ،1ط ،(م1993-هـ1413) المكرمة، مكة
 تحقيق   ،1ط  ، (هـ1396)  حلب،  الوعي،   دار  طبع  البخاري،  المغيرة  بن  إبراهيم  بن   إسماعيل  بن  محمد  عبدهللا  ألبي  الصغير،  الضعفاء  -

 . زايد إبراهيم محمود
  ، (م1984-هـ 1404)  بيروت،  العلمية،  المكتبة  دار  طبع  المكي،  العقيلي  حماد  بن  موسى  بن  عمرو  بن  محمد  جعفر  ألبي  الكبير،  الضعفاء  -
 قلعجي أمين عبدالمعطي تحقيق ،1ط
  ، 1ط  ،(هـ1406)   بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  طبع  الجوزي،  محمد  بن   علي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جمال  الفرج  ألبي  والمتروكون،  الضعفاء  -

 . القاضي عبدهللا تحقيق
  والحكم،   العلوم  مكتبة  طبع  سعد،  بابن  المعروف  البغدادي  البصري   بالوالء  الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن  محمد  هللا  عبد  ألبي  الكبرى،  الطبقات  -

 منصور محمد زياد: تحقيق المنورة، المدينة
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  ، (م2001-هـ 1422) الرياض، الخاني، دار طبع  الشيباني، أسد بن  هالل   بن  حنبل  بن   محمد  بن  أحمد   هللا   عبد  ألبي  الرجال،  ومعرفة   العلل  -
 .عباس محمد  بن هللا وصي: تحقيق ،2ط
  القبلة   دار  طبع   الذهبي،  َقاْيماز  بن  عثمان  بن   أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  عبدهللا   ألبي  الستة،  الكتب  في  رواية  له  من  معرفة  في   الكاشف  -

 .الخطيب نمر محمد أحمد عوامة  محمد تحقيق ،1ط ، (م1992-هـ1413)  جدة، اإلسالمية، للثقافة
  عادل  تحقيق  ، 1ط  ،(م1997  -هـــ1418)  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  طبع  الجرجاني،  عدي  بن  أحمد  ألبي  الرجال،  ضعفاء  في  الكامل  -

 .سنة أبو عبدالفتاح تحقيقه في وشارك معوض، محمد وعلي  عبدالموجود أحمد
-هـ1421)  بيروت،  حزم،  ابن  دار  طبع  الرازي،  الدوالبي  األنصاري   مسلم  بن  سعيد   بن  حماد  بن   أحمد  بن  محمد  ِبْشر  ألبي  واألسماء، الكنى  -

 . الفاريابي محمد نظر قتيبة أبو تحقيق ،1ط  ،(م2000
 -األثير  بابن  المعروف–  عبدالواحد  بن  عبدالكريم  بن  محمد  بن  محمد  الكرم  أبي  بن  علي  عزالدين  الحسن  ألبي  األنساب  تهذيب  في  اللباب  -

 .بيروت صادر، دار طبع الجزري، الشيباني
  دار   طبع  الُبستي،  التميمي  َمْعبدَ   بن  معاذ  بن  حبان   بن  أحمد   بن  حبان  بن  محمد  حاتم  ألبي  والمتروكين،  والضعفاء المحدثين  من  المجروحين   -

 . زايد إبراهيم محمود: تحقيق  ،1ط  ،(هـ1396)  حلب، الوعي،
  ربيع   تحقيق  ، (هـ405المتوفى)  البيع  بابن  المعروف  النيسابوري   محمد  بن   هللا  عبد   بن   محمد  الحاكم  هللا   عبد  ألبي  الصحيح،   إلى   المدخل   -

 . هـ 1404 األولى،  الطبعة بيروت، – الرسالة  مؤسسة المدخلي، عمير هادي
  ، 1397 ، بيروت ، الرسالة  مؤسسة: الناشر قوجاني، هللا نعمة هللا شكر: تحقيق الرازي، إدريس بن محمد بن الرحمن  عبد: تأليف المراسيل، -

 . األولى: الطبعة
 للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  عكاشة،  ثروت  تحقيق  ،(هـ276:  المتوفى)  الدينوري   قتيبة  بن  مسلم  بن  هللا  عبد  محمد  ألبي  المعارف،  -

 .م  1992 الثانية، الطبعة القاهرة،
  الطبعة   لبنان،  –  بيروت  االسالمي،  الغرب  دار  اليعالوي،  محمد  تحقيق  ،(م   1440  -  هـ  845  ت)   المقريزي   الدين  لتقي  الكبير،  المقفى  -

 .  م 2006 -  هـ 1427 الثانية،
  بن   هللا  عبد  تحقيق   ،( هـ804  ت)  المصري   الشافعي  أحمد  بن  علي   بن  عمر  حفص   أبي  الدين  سراج  الملقن  البن  الحديث،  علوم  في  المقنع  -

 .هـ1413 األولى، : الطبعة السعودية،  للنشر، فواز  دار الجديع، يوسف
 المعروف –  الصالحي   عبدالهادي  ابن  حسن  بن  أحمد  بن  حسن  بن  يوسف  الدين  لجمال  ذم،  أو  بمدح  أحمد  اإلمام  فيه  تكلم  فيمن  الدم  بحر  -

  الرحمن   عبد  روحية  الدكتورة  وتعليق  تحقيق  ،(م1992-هـ1413)  ، 1ط  لبنان،-بيروت  العلمية،   الكتب  دار  طبع  ،-الحنبلي  الِمْبَرد  بابن
 .السويفي

 (.  ط.د)  ،(ت.د. )الفكر دار: الناشر زكار، سهيل. د: تحقيق ، جرادة أبي  بن أحمد بن  عمر الدين لكمال حلب، تاريخ في  الطلب بغية -
 الكتب  دار   طبع  األصبهاني،  مهران  بن  موسى  بن  إسحاق   بن  أحمد  بن  عبدهللا  بن   أحمد  نعيم  ألبي  ،-أصبهان  أخبار-  أصبهان  تاريخ  -

 .حسن كسروي  سيد تحقيق ، 1ط ،(م1990-هـ 1410)بيروت، العلمية،
 العربي، الكتاب دار طبع الذهبي، َقاْيماز بن  عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس عبدهللا ألبي واألعالم، المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ -

 .التدمري   عبدالسالم عمر تحقيق ،2ط  ،( م1993-هـ1413) بيروت،
 (. هـ1403) االسالمية، سعود بن محمد االمام جامعة طبع حجازي، فهمي محمود: ترجمة سزكين، لفؤاد العربي، التراث تاريخ -
-هـ1422)   بيروت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  طبع  البغدادي،  الخطيب  مهدي  بن   أحمد  بن  ثابت  بن   علي   بن  أحمد  بكر  ألبي  بغداد،   تاريخ  -

 . معروف عواد بشار: تحقيق ،1ط  ،(م2002
-هـ1422)   بيروت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  طبع  البغدادي،  الخطيب  مهدي  بن   أحمد  بن  ثابت  بن   علي   بن  أحمد  بكر  ألبي  بغداد،   تاريخ  -

 . معروف عواد بشار: تحقيق ،1ط  ،(م2002
 .العمروي   غرامة عمرو تحقيق ، (م1995-هـ 1415)  الفكر، دار طبع عساكر، بن هللا  هبة بن الحسن بن علي القاسم ألبي دمشق، تاريخ -
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-هـ1419)  بيروت،  العلمية،   الكتب  دار   طبع  الذهبي،  َقاْيماز  بن   عثمان  بن   أحمد   بن   محمد  الدين  شمس  عبدهللا  ألبي  الحفاظ،  تذكرة  -
 . 1ط  ،(م1998

-هـ1419)  بيروت،  العلمية،   الكتب  دار   طبع  الذهبي،  َقاْيماز  بن   عثمان  بن   أحمد   بن   محمد  الدين  شمس  عبدهللا  ألبي  الحفاظ،  تذكرة  -
 . 1ط  ،(م1998

  ، ( م2004-هـ1425)  القاهرة،  رجب،  ابن  دار   طبع  العسقالني،  حجر  بن  أحمد  بن   محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  ألبي  التهذيب،  تقريب  -
 .الموجود عبد  الدين صالح تحقيق ،1ط
  1ط   ، (م2007-هـ1428)  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  طبع  النووي،  شرف  بن  يحيى  الدين   محي  زكريا  ألبي  واللغات،  األسماء  تهذيب  -

 . عطا عبدالقادر تحقيق
  ، (هـ1326)   الهند،  النظامية،  المعارف  دائرة  طبع  العسقالني،  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي   بن   أحمد  الفضل  ألبي  التهذيب،  تهذيب  - 

 .1ط
  الكلبي   القضاعي  محمد  أبي  الزكي  ابن  الدين  جمال  يوسف  بن  عبدالرحمن  بن  يوسف  الحجاج  ألبي  الرجال،  أسماء  في  الكمال  تهذيب  -

 .معروف عواد بشار الدكتور تحقيق ، 1ط ،(م1980-هـ1400) بيروت، الرسالة، مؤسسة طبع المزي،
  مجاهد  بن  أحمد  ابن  محمد  بن  بكر  أبي  هللا  عبد   بن  محمد  الدين  لشمس  وكناهم،  وألقابهم  وأنسابهم  الرواة   أسماء  ضبط  في  المشتبه  توضيح  -

 .العرقسوسي نعيم محمد تحقيق ،(م1993)  ،1ط بيروت، الرسالة، مؤسسة طبع الدين،  ناصر بابن المعروف- الشافعي الدمشقي القيسي
َنن  المسانيد  جامع  -  بيروت،  خضر،  دار  طبع  الدمشقي،  ثم  البصري   القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  ألبي  َسَنن،  ألقوم  الهادي   والسُّ
 . الدهيش عبدهللا  بن  عبدالملك الدكتور تحقيق ،2ط  ،(م1998-هـ1419)
:  المتوفى)  البرديجي  روح  بن  هارون   بن  أحمد  بكر  ألبي  الكبائر،  في  الصحابة  من  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  عن  روى   من  فيه  جزء  -

 . األولى الطبعة م،  2005 الخضراء، أطلس دار التركي،  تركي بن محمد تحقيق ، (هـ301
  دار   كسروي،  حسن  سيد  تحقيق  الدين،  شمس  الغزي   بن  الرحمن  عبد  محمد  المعالي  ألبي  األعالم،  كتب  أسماء  وبحاشيته  اإلسالم  ديوان  -

 .األولى  الطبعة ، 1990 – 1411 لبنان، بيروت، العلمية، الكتب
  ، 1ط  ،(م1988-هـ1408)  بيروت،  القلم،  دار  طبع  الدمشقي،  الذهبي  قايماز  بن  عثمان  بن  الدين  لشمس  والمتـروكـين،  الضعفاء  ديوان  -

 .العلماء من لجنة تحقيق
  في  رسائل أربع ضمن مطبوع ، غدة أبو الفتاح عبد تحقيق ، الذهبي أحمد بن محمد الدين لشمس ، والتعديل الجرح في قوله يعتمد من ذكر -

   الخامسة الطبعة ، 1990، بحلب االسالمية المطبوعات مكتب ، الحديث علوم
  الدارقطني،   البغدادي دينار  بن النعمان بن مسعود بن  مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن ألبي للدارقطني، النيسابوري  الحاكم سؤاالت -

 . عبدالقادر بن  عبدهللا بن موفق الدكتور:  تحقيق ،1ط ،( م1984 –ه1404)  الرياض، المعارف، مكتبة طبع
-هـ1405)  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  طبع  الذهبي،  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  عبدهللا  ألبي  النبالء،  أعالم  سير  -

 . األرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف المحققين من  مجموعة تحقيق ،3ط  ،(م1985
-هـ1406)   دمشق،  كثير،  ابن  دار  طبع  الحنبلي،  العكري   العماد  بن  احمد   بن   عبدالحي   الفالح  ألبي  ذهب،  من  أخبار   في   الذهب   شذرات  -

 . االرناؤوط محمود تحقيق ،1ط  ،(م1986
  األردن،   المنار،  مكتبة  طبع  الحنبلي،  الدمشقي  البغدادي  الَسالمي  الحسن   بن  رجب  بن   أحمد  بن   عبدالرحمن  الدين  لزين   الترمذي،  علل   شرح  -
 . سعيد عبدالرحيم همام الدكتور تحقيق ،1ط  ،(م1987-هـ1407)
  ، (هـ301:  المتوفى)  البرديجي  روح  بن  هارون   بن  أحمد  بكر  ألبي  الحديث،  وأصحاب  والتابعين  الصحابة  من  المفردة  األسماء  طبقات  -

 . األولى الطبعة هـ، 1410 دمشق، للتراث، المأمون  دار كوشك، علي عبده: تحقيق
 حققته  ،(هـ301:  المتوفى)  البرديجي  روح  بن  هارون   بن  أحمد  بكر  ألبي  الحديث،  وأصحاب  والتابعين  الصحابة  من  المفردة  األسماء  طبقات  -

 . م  1987  األولى، الطبعة والنشر،  والترجمة للدراسات طالس  دار  الشهابي، سكينة له وقدمت



   

         

 ....دراسة نقدية يف كتابه طبقات  -احلافظ أبو بكر الربدجيي وأقواله يف نقد الرجال

  

  

  تحقيق   ،2ط  ،(هـ1413)  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  هجر  طبع  السبكي،  الدين  تقي  بن  عبدالوهاب  الدين  لتاج  الكبرى،  الشافعية  طبقات  -
 . الحلو محمد عبدالفتاح والدكتور الطناحي، محمد محمود الدكتور

 األصبهاني،  الشيخ  بأِبي  المعروف  األنصاري   حيان   بن  جعفر  بن  محمد  بن  هللا  عبد  محمد  ألبي  عليها، والواردين  بأصبهان  المحدثين  طبقات  -
 . البلوشي حسين عبدالحق عبدالغفور تحقيق ،2ط ،(م1992-هـ1412)  بيروت، الرسالة، مؤسسة طبع

  إبراهيم   البوشي،  أكرم  تحقيق  ،(هـ  744:  المتوفى)  الصالحي  الدمشقي  الهادي  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  ألبي  الحديث،  علماء  طبقات  -
 . 1996 - هـ 1417 الثانية، الطبعة لبنان، – بيروت والتوزيع، والنشر  للطباعة الرسالة  مؤسسة الزيبق،

 األثرية،  الغرباء  مكتبة  طبع  الحنبلي،  الَسالمي  الحسن  بن  رجب  بن  أحمد  بن  عبدالرحمن  الدين  زين  البخاري،  صحيح  شرح  الباري   فتح  -
 .  وآخرون   عبدالمقصود شعبان  محمود تحقيق ، 1ط ،(م1996-هـ1417) النبوية، المدينة

  لبنان،   بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  طبع  اإلشبيلي،  األموي   اللمتوني  خليفة   بن  عمر   بن  خير   بن  محمد  بكر  ألبي  اإلشبيلي،  خير  ابن   فهرسة   -
 .  منصور فؤاد محمد تحقيق ،(م 1998-هـ 1419) ،1ط
  ، 1ط ،(م2002) الرياض، اإلسالمية، البشائر دار طبع العسقالني، حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل ألبي الميزان، لسان -

 غدة أبو عبدالفتاح تحقيق
  ، ( م2001-هـ 1412)  الرسالة،   مؤسسة  طبع  الشيباني،  أسد   بن   هالل  بن  حنبل بن  محمد  بن  أحمد   عبدهللا  ألبي حنبل،  بن  أحمد   اإلمام  مسند  -
 .  وآخرون  مرشد، وعادل االرنؤوط، شعيب تحقيق ،1ط
  العلوم   مكتبة  طبع  بالبزار،  المعروف  العتكي  عبيدهللا   بن   خالد  بن  الخالق  عبد  بن  عمرو   بن  أحمد  بكر  ألبي  ، -الزخار  البحر–  البزار  مسند  -

  الخالق   عبد  وصبري   سعد،  بن   وعادل  هللا،  زين  الرحمن  محفوظ:  تحقيق  ،1ط   ،(م2009  وانتهت  م،1988  بدأت)  المنورة،  المدينة  والحكم،
 . الشافعي

 الُبستي،  الدارمي  التميمي  َمْعبدَ   بن  معاذ  بن  حبان   بن  أحمد  بن  حبان  بن  محمد  حاتم  ألبي  األقطار،  فقهاء  وأعالم  األمصار  علماء  مشاهير  -
 .إبراهيم  علي مرزوق  تحقيق ،1ط ، (م1991-هـ1411) مصر، الوفاء، دار طبع

 . 2ط ، (م1995) بيروت، صادر،  دار طبع الحموي، الرومي  عبدهللا بن ياقوت الدين شهاب عبدهللا ألبي البلدان، معجم - 
 المنورة،  المدينة  األثرية،  الغرباء  مكتبة  طبع  البغدادي،  بالوالء  األموي   واثق  بن  مرزوق   بن  قانع  بن  عبدالباقي   الحسين   ألبي  الصحابة،  معجم  -
 .المصراتي سالم بن صالح تحقيق ، 1ط ،(هـ1418)
 الكويت،  البيان،  دار  مكتبة  طبع  البغوي،  شاهنشاه  بن  سابور  بن  الَمْرُزبان  بن  عبدالعزيز  بن  محمد  بن  عبدهللا  القاسم  ألبي  الصحابة،  معجم  -
 .الجكني محمد بن األمين محمد تحقيق ،1ط  ،(م2000-هـ1421)
 . األولى الطبعة م،2007 - هـ 1428 لبنان، بيروت، كثير، ابن  دار الغوري، الماجد  عبد لسيد الحديثية، المصطلحات معجم -
 المتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة  مطبوعات  في   طبع  العبدي،  َمْنَده  بن  يحيى  بن  محمد  بن   إسحاق  بن  محمد  عبدهللا  ألبي  الصحابة،  معرفة  -
 .صبري  حسن  عامر الدكتور تحقيق ،1ط  ،(م2005-هـ1426)
  ، 1ط  ،(م1998-هـ1419)   الرياض،  الوطن،  دار  طبع  األصبهاني،  إسحاق  بن  أحمد  بن  عبدهللا  بن  أحمد  نعيم  ألبي  الصحابة،  معرفة  -

 .العزازي  يوسف بن عادل تحقيق
 سوريا، الفكر، دار طبع الصالح،  بن الدين تقي عبدالرحمن بن عثمان عمرو  ألبي الصالح، ابن بمقدمة وُيعرف الحديث، علوم أنواع معرفة -
 .عتر  الدين نور الدكتور تحقيق ،(م1986-هـ1406)
-هـ1382)  بيروت،  المعرفة،  دار   الذهبي،   َقاْيماز  بن   عثمان  بن   أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  عبدهللا   ألبي  الرجال،  نقد  في  االعتدال  ميزان  -

 . البجاوي  محمد علي تحقيق ،1ط( م1963

 اهلوامش

 

(. والضاايام مح ااد باان 974/حااديث)3: أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب الرقااا: : باااب اة: ياا :    ( حديث الصحابي أنس بن مالك  1)

 (، وقال: )إسنا:ه صحيٌح(.1686-1685/حديث)5 بدالواحد الحنبلي ال قدسي في اةحا:يث ال ختارة: 
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اإلكمــال فــي رفــع االرتيــاب عــن المؤتلــف  ،4/84ألبــي الشــيخ األصــبهاني:  طبقــات المحــدثين بأصــبهان والــواردين عليهــا( ينظــر ترجمتــه: 2)
، وتــاريخ بغــداد للخطيــب 1/148، وتــاريخ أصــبهان ألبــي نعــيم األصــبهاني: 1/479البــن مــاكوال:  والمختلــف فــي األســماء والكنــى واألنســاب

، واألنساب للسمعاني: 223 /2، وتذكرة الحفاظ له: 14/122، وسير أعالم النبالء له: 23/55، وتاريخ اإلسالم للذهبي:  1/431البغدادي:  
البـن  طبقـات علمـاء الحـديث. و 1/320، وديوان اإلسالم لشمس الدين الغـزي: 3/1195، وبغية الطلب في تاريخ حلب البن العديم: 2/148

 . 6/64، وتاريخ مدينة دمشق البن عساكر: 1/449للمقريزي:  المقفى الكبير. و 2/463عبد الهادي الحنبلي: 
 ( ينظر: مصادر ترجمته السابقة. 3)
 . 1/378( معجم البلدان لياقوت الحموي: 4)
 . 1/937( معجم البلدان لياقوت الحموي: 5)
 . 3/1195( ينظر: بغية الطلب في تاريخ حلب: 6)
 . 182( ينظر: نقد طبقات االسماء المفردة البن بكير البغدادي المطبوع مع طبقات االسماء المفردة: 7)
 . 405: -المعروف بمقدمة ابن الصالح- رفة أنواع علوم الحديثمع( 8)
 . 2/814( األنساب للسمعاني: 9)
 . 1/320( ديوان اإلسالم: 10)
 . 14/122( سير أعالم النبالء: 11)
 . 23/55( تاريخ اإلسالم: 12)
 . 23/55( تاريخ اإلسالم: 13)
ــداد: 14) ــاريخ بغــ ــر: تــ ــاريخ اإلســــالم: 1/431( ينظــ ــي23/55، وتــ ــبالء: ، وســ ــالم النــ ــاظ: 14/122ر أعــ ــذكرة الحفــ ــاب 223 /2، وتــ ، واألنســ

للمقريــزي:  المقفــى الكبيــر. و 2/463البــن عبــد الهــادي:  طبقــات علمــاء الحــديث، و 3/1195، وبغيــة الطلــب البــن العــديم: 2/148للســمعاني: 
 .  6/64، وتاريخ مدينة دمشق: 1/449
 . 1/320( ديوان اإلسالم: 15)
 ذكرها.  مصادر ترجمته التي مرّ ( ينظر: 16)
 ( ينظر: مصادر ترجمته التي مّر ذكرها. 17)
/حااديث رقاا : 2: أشهد إذا جور شها:ة  لى يشهد ال باب : أخرجه البخاري: في كتاب الشها:ات:  حديث الصحابي  بدهللا بن مسعو:    (18)

 الاادنيا زهرة من يحذر ما باب(, وفي كتاب الرقا: : 3451/برق : )    :3  النبي  أصحاب  فضا:ل  باب  (, وفي كتاب فضا:ل الصحاب :2509)

 .(6065/حديث رق : )5:  فيها والتنافس

 . 1/326( تاريخ التراث العربي، للدكتور فؤاد سزكين: 19)
، ومــرة بتحقيــق: ســكينة الشــهابي، عــن دار طــالس 1990( طبــع مــرة بتحقيــق عبــدة علــي كوشــك عــن دار المــأمون للتــراث بدمشــق ســنة 20)

 . 1987بدمشق سنة 
 . 75: الكبائر يمن الصحابة ف ي من روى عن النبه جزء في( ينظر: 21)
 .1/732( تاريخ التراث العربي: 22)
وبخاصــة عنــدما  أّيمــا إجــادة؛ تركــي التركــي عــن دار أطلــس الخضــراء، الريــاض، وقــد أجــاد فيــه المحقــق( طبــع بتحقيــق الــدكتور محمــد بــن 23)

 سّطر حياة المؤلف، وأضاف اليه الزيادات على الكبائر للضياء المقدسي، فجزاه هللا خيرا. 
 . 4/153( إكمال تهذيب الكمال: 24)
 . 26/272( التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 25)
 . 207اإلشبيلي:  خير ناب ( فهرسة26)
 . 1/48( المقنع في علوم الحديث: 27)
 . 6/351( إكمال تهذيب الكمال: 28)
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 . 31/194( التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 29)
 . 2/164( طبقات المحدثين بأصبهان: 30)
 . 7/315( فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب الحنبلي: 31)
 . 1/143( أسماء شيوخ مالك بن أنس األصبحي: 32)
 . 83: سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي لإلمام أبي الحسن الدارقطني( 33)
 . 123-14/122( سير أعالم النبالء: 34)
 . 6/67( تاريخ مدينة دمشق: 35)
 . 1/431( تاريخ بغداد: 36)
 . 4/48: طبقات المحدثين بأصبهان( 37)
 . 2/814( األنساب للسمعاني: 38)
 . 2/463: طبقات علماء الحديث( 39)
 . 2/653( شرح علل الترمذي: 40)
 . 10/426( طبقات الشافعية الكبرى: 41)
 . 1/136( اللباب في تهذيب األسماء: 42)
 . 1/378( معجم البلدان لياقوت الحموي: 43)
 . 202: يعتمد قوله في الجرح والتعديلذكر من ( 44)
 . 14/122( ينظر: سير أعالم النبالء: 45)
 .  4/6: شذرات الذهب في أخبار من ذهب( 46)
 . 51( طبقات األسماء المفردة: 47)
 . 2/531، وتاريخ اإلسالم: 3/440، وسير أعالم النبالء: 2/260( ينظر ترجمته: الطبقات الكبرى البن سعد: 48)
 . 101، و 28( مشاهير علماء األمصار: 49)
 . 1/384( الثقات: 50)
 . 3/1304، واالستيعاب في معرفة األصحاب: 4/222، ومعجم الصحابة: 4/2356( معرفة الصحابة: 51)
(، 6117، بـرقم: )3/285( أخرجه االمام أحمد فـي مسـنده: مسـند أهـل البيـت رضـي هللا عـنهم: مسـند عبـد هللا بـن جعفـر بـن أبـي طالـب: 52)

(، كذلك حّسن إسـناده 863، الترجمة: )7/194وقال شعيب األرناؤوط في تحقيقه على المسند: )إسناده حسن(، والبخاري في التاريخ الكبير: 
 . 2/59النووي في تهذيب األسماء واللغات: 

 .2/99الصحابة:  من فيهم المختلف معرفة إلى ( اإلنابة53)
 . 2/531وتاريخ اإلسالم: ، 3/440( سير أعالم النبالء: 54)
 (. 5520، الترجمة: )1/454( تقريب التهذيب: 55)
 (. 7096، الترجمة: )5/320( اإلصابة في تمييز الصحابة: 56)
 (. 7096، الترجمة: )5/320( اإلصابة: 57)
 . 2/59( تهذيب األسماء واللغات: 58)
 . 63( طبقات األسماء المفردة: 59)
 (.4699، الترجمة: )04/349( ينظر: تاريخ مدينة دمشق: 60)
 (.4699، الترجمة: )40/349( تاريخ مدينة دمشق: 61)
 (.  5559، الترجمة: )4/413( اإلصابة في تمييز الصحابة: 62)
 . 67( طبقات األسماء المفردة: 63)
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، الترجمـــة: 6/44الصـــحابة: (، واإلصـــابة فـــي تمييـــز 2350، الترجمـــة: )3/1381( ينظـــر ترجمتـــه: االســـتيعاب فـــي معرفـــة األصـــحاب: 64)
(7858.) 
 (. 2350، الترجمة: )3/1381( االستيعاب في معرفة األصحاب: 65)
 (. 4799، الترجمة: )5/120( أسد الغابة في معرفة الصحابة: 66)
 (. 7858، الترجمة: )6/44( اإلصابة في تمييز الصحابة: 67)
 . 72( طبقات األسماء المفردة: 68)
ــه: الطبقـــــ69) ــرى: ( ينظــــر ترجمتــ ــال: 3024، الترجمـــــة: )7/101ات الكبــ (، وتــــاريخ اإلســـــالم: 1799، الترجمـــــة: )8/486(، وتهــــذيب الكمــ
 (. 2404، الترجمة: ) 2/324. واإلصابة في تمييز الصحابة: 2/486
 (. 3024، الترجمة: )7/101( الطبقات الكبرى: 70)
 (. 383، بعد رقم الحديث: )324( الشمائل المحمدية: 71)
 . 52ذم:  أو بمدح أحمد اإلمام فيه تكلم فيمن دمال ( بحر72)
 (. 102، الترجمة: )1/31( التاريخ األوسط: 73)
 . 1/534( المعارف: 74)
 (. 2004، الترجمة: )3/441( الجرح والتعديل: 75)
 (. 702، الترجمة: )2/462( االستيعاب في معرفة األصحاب: 76)
 (. 1799، الترجمة: )8/486( تهذيب الكمال: 77)
 . 2/486( تاريخ اإلسالم: 78)
 (. 2404، الترجمة: ) 2/324( اإلصابة في تمييز الصحابة: 79)
 (. 1826، الترجمة: )1/206( تقريب التهذيب: 80)
 . 74( طبقات األسماء المفردة: 81)
 (.1612، الترجمة: )7/222( الكامل في ضعفاء الرجال: 82)
 (.2226الترجمة: ) ،3/1332، واالستيعاب: 5/2412( معرفة الصحابة: 83)
 (.  6355، الترجمة: )3/410(، وميزان االعتدال: 326، الترجمة: )1/178( ينظر: المراسيل: 84)
 (.6217، الترجمة: )6/417( لسان الميزان: 85)
 (.992، الترجمة: )7/174( الجرح والتعديل: 86)
 (.502، الترجمة: )1/89والمتروكين: (، والضعفاء 323، الترجمة: )1/117( الضعفاء الصغير: 87)
 (.889، الترجمة: )2/152( المجروحين: 88)
 (.16370، الترجمة: )13/5العشرة:  أطراف من  المبتكرة بالفوائد المهرة ( إتحاف89)
عبــد الماجــد ، ومعجــم المصــطلحات الحديثيــة لســيد  388، 153، 141( ينظــر: الرفــع والتكميــل فــي الجــرح والتعــديل لعبــد الحــي اللكنــوي: 90)

 . 399-398الغوري: 
 . 61( طبقات األسماء المفردة: 91)
، واالسـتيعاب فـي معرفـة األصـحاب 1/578(، ومعرفة الصحابة البن منـده: 2030، الترجمة: )2/448( ينظر ترجمته: الجرح والتعديل: 92)

، 2/347(، واإلصـابة فـي تمييـز الصـحابة: 1812، الترجمـة: )8/530(، وتهـذيب الكمـال للمـزي: 722، الترجمـة: )2/475البن عبد البر: 
 (. 2473الترجمة: )

ــديل: 93) ــة الصـــــحابة: 1/276(، والثقـــــات: 2030، الترجمـــــة: )2/448( الجـــــرح والتعـــ ــتيعاب: 1/578، ومعرفـــ ، الترجمـــــة: 2/475، واالســـ
(722 .) 
 (. 1812، الترجمة: )8/530( تهذيب الكمال: 94)
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 (. 2473الترجمة: ) ،2/347( اإلصابة في تمييز الصحابة: 95)
 (. 1849، الترجمة: )1/203( تقريب التهذيب: 96)
 . 2/315( ينظر: معجم الصحابة: 97)
ِديثُ 98) ةِ  ِذي ( أخرجــه اإلمــام أحمــد فــي مســنده: مســند المــدنيين: حــَ :  اللِّْحيــَ يِّ (، وقــال شــعيب األرنــاؤوط فــي 16630، بــرقم: )27/188اْلِكاَلبــِ

 لغيره(.  )صحيحتحقيقه على مسند اإلمام أحمد: 
 . 64( طبقات األسماء المفردة: 99)
 (. 2518، الترجمة: )4/1488، واالستيعاب: 5/2649( معرفة الصحابة: 100)
 (. 8298، الترجمة: )6/188( اإلصابة في تمييز الصحابة: 101)
 (. 2715، برقم: )5/183( اآلحاد والمثاني: حديث ميثم رضي هللا عنه: 102)
 ( 8298، الترجمة: )6/188( اإلصابة: 103)
 . 73( طبقات األسماء المفردة: 104)
ــيم: 105) ــحابة ألبـــي نعـ ــة الصـ ــحاب: 4/2243( معرفـ ــة األصـ ــتيعاب فـــي معرفـ ــنن3/567، واالسـ ــانيد والسـ ــامع المسـ ــة: 6/43: ، وجـ ، الترجمـ
 . 6/105، واإلكمال البن ماكوال: 94 /6(، وتوضيح المشتبه البن ناصر الدين الدمشقي: 1254)
 . 3/567: األصحاب معرفة في  ( االستيعاب106)
 .4/2243: نعيم ألبي الصحابة ( معرفة107)
 . 171( طبقات األسماء المفردة: 108)
ــروحين: 109) ــه: المجــ ــر ترجمتــ ــة: )1/181( ينظــ ــل فــــي120، الترجمــ ــعفاء:  (، والكامــ ــة: )2/101الضــ ــدال: 219، الترجمــ ــزان االعتــ (، وميــ
 (. 130، الترجمة: )2/210(، ولسان الميزان: 1017، الترجمة: )1/273
 (. 130، الترجمة: )2/210( لسان الميزان: 110)
 (. 219، الترجمة: )2/101( الكامل في ضعفاء الرجال: 111)
  (.114، الترجمة: )1/259( الضعفاء والمتروكون له: 112)
(، والضــــعفاء والمتروكــــون 3558، الترجمــــة: )2/879(، والكنــــى واالســــماء لإلمــــام مســــلم: 1671، الترجمــــة: )2/56( التــــاريخ الكبيــــر: 113)

 (. 66، الترجمة: )1/21للنسائي: 
 (. 130، الترجمة: )2/210( لسان الميزان: 114)
 (. 130، الترجمة: )2/210(، ولسان الميزان: 21، الترجمة: )1/122( المدخل الى الصحيح للحاكم: 115)
 (. 120، الترجمة: )1/181( المجروحين: 116)
 (. 130، الترجمة: )2/210( لسان الميزان: 117)
 (. 42، الترجمة: )5/36( تاريخ اإلسالم: 118)
 . 171( طبقات األسماء المفردة: 119)
، وميــزان االعتــدال: (120، الترجمــة: )3/857تــاريخ اإلســالم: (، و 451، الترجمــة: )2/29( ينظــر ترجمتــه: الضــعفاء الكبيــر للعقيلــي: 120)
 (. 2939، الترجمة: )3/359(، ولسان الميزان: 2509، الترجمة: )1/653
 (. 176، الترجمة: )1/36( الضعفاء والمتروكون له: 121)
 (. 2939، الترجمة: )3/359( لسان الميزان: 122)
 (. 258، الترجمة: )1/49ذم، البن المبرد:  أو بمدح أحمد اإلمام فيه تكلم فيمن الدم بحر (123)
 (. 451، الترجمة: )2/29( الضعفاء الكبير: 124)
 (. 2939، الترجمة: )3/359(، ولسان الميزان: 2509، الترجمة: )1/653( ميزان االعتدال: 125)
  (.120، الترجمة: )3/857تاريخ اإلسالم:  (126)
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 . 157-156ن عتر: ( أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال، لنور الدي127)
 . 81( طبقات األسماء المفردة: 128)
 (. 511، الترجمة: )9/121(، والجرح والتعديل: 2903، الترجمة: )8/255( ينظر ترجمته: التاريخ الكبير: 129)
 (. 2903، الترجمة: )8/255( التاريخ الكبير: 130)
 (. 511، الترجمة: )9/121( الجرح والتعديل: 131)
 (. 9073، الترجمة: )6/451اإلصابة في تمييز الصحابة:  (132)
 .1/5( ينظر: اإلصاب : 133)

 (. 1016، الترجمة: )5/516( الثقات: 134)
 . 338( ينظر: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، لعبد الحي اللكنوي: 135)
 . 171( طبقات األسماء المفردة: 136)
(، وميــزان االعتــدال: 6772، الترجمــة: )31/176(، وتهــذيب الكمــال: 3623، الترجمــة: )7/261( ينظــر ترجمتــه: الطبقــات الكبــرى: 137)
 (. 293، الترجمة: )11/171(، وتهذيب التهذيب: 9440، الترجمة: )4/356
، 4/356(، وميـــــزان االعتـــــدال: 6772، الترجمـــــة: )31/176(، وتهـــــذيب الكمـــــال: 3623، الترجمـــــة: )7/261( الطبقـــــات الكبـــــرى: 138)

 (. 9440الترجمة: )
 (. 7490، الترجمة: )1/586(، وتقريب التهذيب: 612، الترجمة: )2/359( الكاشف: 139)
 (. 293جمة: )، التر 11/171( تهذيب التهذيب: 140)
 (. 6772، الترجمة: )31/176( ينظر: تهذيب الكمال: 141)
 (. 3989، برقم: )11/171: مسند أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه: -مسند البزار–( ينظر: البحر الزخار 142)
 . 106( طبقات األسماء المفردة: 143)
 (. 1938مة: )، الترج8/6. والتاريخ الكبير: 106( ينظر: طبقات األسماء المفردة: 144)
 (1938، الترجمة: )8/6( التاريخ الكبير: 145)
 . 120( طبقات األسماء المفردة: 146)
 . 123( طبقات األسماء المفردة: 147)
 . (235، الترجمة: )2/126(، والكامل في الضعفاء: 1693، الترجمة: )2/63( ينظر: التاريخ الكبير للبخاري: 148)
 (. 590، الترجمة: )1/117(، وتقريب التهذيب: 503، الترجمة: )1/259( ينظر: الكاشف: 149)
 . 43/503( ديوان الضعفاء للذهبي: 150)
 (. 9069، رقم الحديث: )8/234( السنن الكبرى: كتاب عشرة النساء: 151)
 (. 235، الترجمة: )2/126( الكامل في ضعفاء الرجال: 152)
 (. 1801) ، الترجمة:4/55( الثقات: 153)
َثهُ   َأْيَفَع،  َأنَّ   َحِريٍز،  َأِبي  ( ونصه َعنْ 154) رَ  َعمَّنْ  ُجَبْيرٍ  ْبنَ  َسِعيدَ  َسَألَ  َأنَّهُ  َحدَّ ي َأْفطـَ انَ  فـِ الَ  َرَمضـَ انَ : قـَ نُ  كـَ ولُ  َعبـَّاسٍ  ابـْ نْ »: َيقـُ رَ  مـَ ي َأْفطـَ  فـِ

انَ  هِ  َرَمضــَ قُ  َفَعَليــْ ٍة، ِعتــْ ْومُ  َأوْ  َرَقبــَ ْهٍر، صــَ امُ  َأوْ  شــَ ينَ  ِإْطعــَ ِكيًنا َثاَلثــِ تُ  «ِمســْ نْ : ُقلــْ عَ  َومــَ ى َوقــَ هِ  َعلــَ يَ  اْمَرَأتــِ اِئٌض  َوهــِ ِمعَ  َأوْ  حــَ ِة، َأَذانَ  ســَ مْ  اْلُجُمعــَ  َولــَ
عْ    (.9069، رقم الحديث: )8/234، ينظر: السنن الكبرى: كتاب عشرة النساء: «َرَقَبةٍ  ِعْتقُ  َكَذِلكَ »: َقالَ  ُعْذرٌ  َلهُ  َلْيَس   ُيَجمِّ

 (. 120، الترجمة: )1/125( الضعفاء الكبير: 155)
  وعباية مجاهدا ألن منكر وهذا  ركوعي، أو طهوري  على رجل أعانني أبالي  ال: ُعَمر اْبن  َعنِ  أيمع أو  أيفع ( ونص البخاري: )وَعنْ 156)

 (.  1693، الترجمة: ) 2/63ُعَمر(. ينظر: التاريخ الكبير:  اْبن وضينا: قاال
 . 338( ينظر: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: 157)
 . 123( طبقات األسماء المفردة: 158)
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 (.5169، الترجمة: )3/265(، والعلل ومعرفة الرجال: 11248، الترجمة: )7/516( ينظر: الثقات البن حبان: 159)
 (.5169، الترجمة: )3/265( العلل ومعرفة الرجال: 160)
 (.11248) ، الترجمة:7/516( الثقات: 161)
 . 167( طبقات األسماء المفردة: 162)


