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المقدمة
الحمد ددد للد دده مي العد ددالمينس واللد ددول والمد ددول علد ددص مسد ددوله األمد ددين وعلد ددص لد دده و د ددح ه
أجمعين .وبعدس
فإن أفضل العلول وأجلها ما كدان متعلقداب بكدول اللده وسدية و يده ومسدوله  -دلص اللده عليده
وسلم  -حيث عليهما مدام أحكال الشريعة اإلسومية في كافة شؤون الياس وأحوالهم.
جل ثياؤه  -لهذه األمة القر ن الكريم الذي تياقلته األجيال بالتواترس
وقد حفظ المولص َّ -
وحفظ لها سية و يها  -لص الله عليه وسلم  -بأن يمر لها حابته الكرال مضوان اللده علديهمس
ومن سام علص وهجهم فحفظوهاس وفهموها وعملوا بهاس ووقلوها إلص من بعدهم.
وعيددي علمدداس اإلسددول بخدمددة المددية الي ويددةس وقدداموا بهددا خيددر قيددالس وأتددم الوحد مددا بدددأه
ُ
الماب في خدمة المية الي ويةس وكافة علول الشريعة اإلسومية.
ويُعت ر علم الحديث من أفضل العلول اليافعةس حيث إن له أثره الك ير في كثير من العلول
الشددرعية األخددررس كددأثره ف ددي تفمددير القددر ن الك دريمس وتفلدديل أحكامددهس كددذلث ل دده أثددره فددي فق دده
الع دداداو والمعدداموو وايرهددا مددن العلددول الشددرعية األخددررس فمددومة األحكددال الممددتي ة متوقفددة
علص ث وو أدلتها من األحاديث المرفوعةس وأقوال اللحابة الموقوفةس فهم أعلم الياس بعدد مسدول
الله  -لص الله عليه وسلم  -بمراد الشامع؛ ألوهم عا روا التيزيل.
وعلم التخريج يعت ر الجاوب العملي لعلم الحديث ومل لحه ف ه يمت يع ال احث د بعدد
توفيد اللده د أن يدتمكن مدن الوقدو علددص إسدياد الحدديث وفرقدهس وألفاًدهس تمهيدداب لتمييدز الثابد
من ايره.
وتخ دريج األحاديددث الي ويددة وبيددان الحكددم عليهددا يمددتلزل معرفددة الملددادم األ ددلية لت دراجم
الروال وجرحهم وتعديلهمس وكيفية الرجوع إليها واإلفادل ميهاس ويمتدعي أيضاب االفوع علص قواعد
الجرح والتعديل وضوابط تعامضهماس مع ات اع األسلوي األمثل في ت يقها.
ولد ددذا أمدو أن أقد دددل وموذج د داب يحتد ددذر ميهجد دده ويمد ددلث س د د يله فد ددي كيفيد ددة اإلفد ددادل مد ددن
الملادمس وتيظيم المعلوماو والموازوة بييها واستخوص وتائجهاس فأعددو هذه الدماسة بعيوان:
" أبو بكر بن عياش بن سالم األسدي الكوفي .ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه.
دماسة تحليليّة"
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وس ب اختيام هذا الراوي تحديداب ليكدون محدوب للدماسدة؛ هدو أوده مدن موال اللدحي فقدد
أخدر لده ال خدامي وممدلم مدع اخدتو أئمدة الجدرح والتعدديل فدي الحكدم علدص مروياتدهس باإلضددافة
إلص أوه من األعول المشهومين في علم القراساو؛ فهو الراوي األول عن اإلمال عا م أحدد القدراس
الم عة اير أوده مشدهوم عيددهم-أي القدراس -باسدم ششدع ة س علدص االخدتو الدوامد فدي اسدمه بدين
قمم الدماسة قممين:
المحدثينس والقراس والذي سيتياوله في هذا ال حث بإذن الله .وقد ّ
 القمم األول :الترجمة شعرض ودماسة  -وفيه ثماوية م احث هي:
 الم حث األول :اسمه ووم ه ووم ته وكييتُه.
 الم حث الثاوي :مولده شتاميخه ومكاوه .
 الم حث الثالث :شيوخه.
 الم حث الرابع :ف قته.
 الم حث الخامس :من يُحكم علص موايته عيهم باالوق اع.
 الم حث المادس :الروال عيه.
 الم حث المابع :وفاته.
 الم حث الثامنَ :م ْن أخر له من أ حاي الكتب المتة.
 القمم الثاوي :أقوال أئمة الجرح والتعديل شعرض وتحليل  -وفيه ستة م احث هي:
 الم حث األول :أقوال األئمة المتشددين.
 الم حث الثاوي :أقوال األئمة المعتدلين.
 الم حث الثالث :أقوال األئمة المتماهلين.
 الم حث الرابع :أقوال أئمة خرين من لم تُدمس مياهجهم في الجرح والتعديل.
يلي ذلث خاتمة الدماسةس وقائمة بملادمها.
فآمل أن يجد فالب علم الحديث الشريف في هذه الدماسة ميهجاب يرتضيه وأثدراب يقتفيدهس
وأن تجدد هددذه الدماسددة مددن مجددال العلددم مددا يدُ َق ّمدوُل خ أهددا ويَ ُمد هد خللهددا ومددا تددوفيقي ّإال باللدده عليدده
توّكل ُ وإليه أويب.
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القسم األول:

الترجمة (عرض ودراسة)

المبحث األول :اسمه ونسبه ونسبته وكنيته.

أبو بكر بن عياش من الروال ثوثةش: 1
أولهم :القامئ المحدثس أبو بكر بن عياش ماوي قراسل عا م.
والثاوي :أبو بكر بن عياش الحملي الذي حدث عيه جعفر بن ع د الواحد الهاشميس
ش2
وهو مجهول.
والثالددث :أبددو بكددر بددن عيدداش المددلمي ال اجدددائيس دداحب كتدداي " اريددب الحددديث "س
واس ددمه حم ددين ب ددن عي دداش م دداو س ددية أمب ددع وم ددائتين ب اج ددداسس مور عي دده عل ددي ب ددن جمي ددل الرق ددي
ش3
وايره.
والذي يعيييا في هذا ال حث هو األول:
أبددو بكددر بددن عيدداش شبتحتاويددة ومعجمددة ابددن سددالمس األسدددي الكددوفي المقددرئس الحيددا
بمهملة ووونس مشهوم بكييتهس وقد اختلف في اسدمه إلدص أقدوال :محمدد أو َعْ ُدد اللَّ مده أو سدالمم أو
شددع ة أو ُمْؤبدَدة أو ممددلمم أو مخد َدداش أو ُم َدّمر أو َح َّمدداد أو َح يددب أو َعتميد س َوقميد َدلَ :سددالممس َوقميد َدل:
أَحم ُدس وعْيدتددرلُس وقَ م
اسدمس َو ُح َم ْدينس َو َع َداسس وقدد ش َّدهر الدذه ي ميهدا ششدع ة ؛ ممدتيداب إلدص مدا وقلده
ْ َ َ َ ََ َ
ش4
م
م
م
عن أَبي ه م
م
م
اش ٍم م
الُ :ش ْعَةُ.
اسمهس فَد َق َ
َ َ
الرفَاعيس َو ُح َمْين بن َعْد ْاأل ََّولس أوهما َسأََالهُ َع من ْ
ّ
ش5
قوال أ حها شع ة.
و ححه ابن الجزمي بقوله :اختلف في اسمه علص ثوثة عشر ب
ش 1ييدم تح علم من علول الحديث يممصش معرفة المتف والمفترق س وهو ستة أقمالس وهذا من القمم
الثاوي :من اتفق أسماؤهم وأسماس بائهم وأجدادهم.ش ييظر :معرفة أوواع علول الحديثس البن اللوحس شص:
 160س وفت المغيث بشرح ألفية الحديثس للمخاويس ش 866 /4س وتدميب الراوي في شرح تقريب اليواويس
للميوفيس ش. 282 /8
ش 2ييظر :تقريب التهذيبس البن حجرس شص. 684 :
ش 3ييظر :الملدم الماب س شص. 061 :
ش 4سير أعول الي وسس للذه يس ش. 494 /2
ش 5ااية اليهاية في ف قاو القراسس البن الجزميس ش. 186 /0
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قددال ابددن حجددر :مشددهوم بكييتددهس واأل د أوهددا اسددمهسش 1وإلددص هددذا ذهددب ابددن ح ددانش 2س

ش3

والمزي.
والذي يظهدر هدو أوده مشدهوم باسدم ششدع ة عيدد القدراسس وبددشأبي بكدر عيدد المحددثينس وذلدث أن
ال احدث لددم يقددف لده علددص اسددم ششدع ة فددي األسدداويد التدي تُد ْدرَور بهددا أحاديثده الْ ُم َخَّرجددة فددي كتددب
ش4
الميةس والله أعلم.
أمدا ومد ته فالحيدا ش بالمهملدة واليدون  .وقدد وهدم الزمكلدي فدذكر شالخيدا بددل شالحيدا ش 5ولددم
يرجددع سددور إلددص كتددابين فددي القدراساو ال فددي التدراجم همددا التيمددير للددداويس واليشددر البددن الجددزمي؛
فأم ددا التيم ددير فل ددم ي ددذكر أيَّد ْدن م ددن اليم د تينش 6س وأم ددا اليش ددر فقي ددد ه ددذه اليم د ة ب ددالحرو فق ددال:
شالحيددا  -بدداليون -األسدددي الكددوفي ش 7س وفعددل األمددر وفمدده فددي كتابدده اايددة اليهايدة فددي ف قدداو
القراس وهو كتاي تراجمش. 8
المبحث الثاني :مولده (تاريخه ومكانه).
دول :ولمد ْدو سدديَةَ خمد ٍ م م
م م
ينش 9س وقددال أبددو بكددر بددن
قَد َ
دامو ُن بْد ُدن َحددات ٍمَ :سددم ْعتُهُ يدَ ُقد ُ ُ ُ َ َ ْ
دال َهد ُ
دس َوت ْمددع َ
أبي داود :قال أحمدد بدن حي دل :أحمدب أن مولدده سدية مائدةش 10س وقدال ابدن ح دان :وكدان مولدده
ش1
سية خمس أو س وتمعين.
ش1
ش2
ش3

ش4
ش5
ش6

تقريب التهذيبس البن حجرسشص. 684:
الثقاوس البن ح انس ش. 662/1
تهذيب الكمالس ش. 089/11
المتّةس من هذا ال حثس شص. 02
ييظر :الم حث الثامن :من أخر له من أ حاي الكتب ّ
األعولس ش. 064 /1
اوظر :التيمير في القراساو الم عس للداويس صش. 09

ش 7اوظر :اليشر في القراساو العشرس ابن الجزميس ش. 040/0
ش 8اوظر :ش. 184/0
ش 9سير أعول الي وسس للذه يس ش. 494 /2
ش 10تهذيب الكمالس ش. 089/11
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وأمددا مكددان والدتدده فالكوفددة؛ قددال الخ يددب ال غدددادي" :هددو مددن أهددل الكوفددة وقدددل بغددداد
وحدث بها"ش 2س وقال ابن ح ان" :من أهل الْ ُكوفَة من ع ادهم"ش. 3
المبحث الثالث :شيوخه.
هي:

مور أبو بكر بن عياش عن س عة وتمعين شيخابش 4س يمكدن تلدييفهم علدص تمدع مراتدبس

أوالب /مرت ة شثقة وما فوقها
 -0أب د ددان ب د ددن تغل د ددب ب د ددن مي د دداحس الربع د دديس الك د ددوفيس الق د دداميس اليح د ددويس العرب د دداويس أو العرب د دديس
شو041هدس أو 040ه .
 -8أبان بن ال بن عمير بن ع يدس المدوي األ لس الكوفيس القرشي موالهمس وقيل :المكيس
شو001هد وبضع .
 -1إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسودس اليخعيس الكوفيس شو94هس أو 94ه .
 -4أسلم الميقري -بكمر الميم وسكون اليون بعدها قا  -يكيص أبا سعيدس شو. 048
 -4ح ي ددب ب ددن أب ددي ثابد د  :ق دديس ب ددن ديي ددامس ويق ددال :ق دديس ب ددن هي دددس ويق ددال :هي دددس الك ددوفيس
الكاهليس األسدي موالهمس أبو يحيصس شو009هس أو 088هد .
 -6ح يددب بددن أبددي عمددرلس الكددوفيس الحمدداوي مددوالهمس القلددايس ويقددال اللحددالس أبددو ع ددد اللددهس
شو048ه .
 -1حجا بن أمفال بن ثوم بن ه يرل بن شراحيلس اليخعيس الكوفيس القاضيس شو044هس أو
ق لها .
 -2الحمن بن ال بن ال بن حي :حيان بن شفي بدن هيدي بدن مافدعس الهمدداويس الثدوميس
شو061هدس أو 069هد .
الكوفيس العابدس الزاهدس أبو ع د اللهس
ش1
ش2
ش3
ش4

الثقاوس البن ح انس ش. 662/1
تاميخ بغدادس للخ يب ال غداديس ش. 448 /06
الثقاوس البن ح انس ش. 662 /1
ييظر :تهذيب الكمال في أسماس الرجالس المزي ش. 011 /11
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 -9الحمن بن ع يد الله بن عرولس أبو عرولس شو019هس وقيل048 :هد .
 -01الحمن بن عمروس الفقيميس التميميس الكوفيس شو048هد .
 -00حلين بن ع د الرحمنس الملميس الكوفيس شو016هس أو 019ه .
 -08حميددد بددن أبدديس ال لددريس الخزاعددي مددوالهمس ال ويددلس ويقددال :المددلميس ويقددال :الدددامميس
شو041هدس أو 048ه .
 -01حميد بن أبي حميدس الخيا س الكيديس ال لريس ويقال :المالكي.
 -0سالم بن أبي الجعدس الغ فاويس األشجعي موالهمس الكوفيس شو99هس أو 011ه .
 -8سعد بن إياسس الشي اويس الكوفيس ويقال :ال كريس شو94هس أو 96ه .
 -1سفيان بن دييامس التمامس الكوفيس األسديس شو :بين 040هس إلص 041هد .
 -4سفيان بن سعيد بن ممروقس الثوميس الكوفيس شو049هس أو 061ه .
 -4سول بن سليمس الحيفي موالهمس الكوفيس الحافظس شو019ه .
 -6سليمان بن أبي سليمانس الحافظس الشي اوي موالهمس الكوفص موالهمس شو082ه .
 -1سليمان بن فرخانس التيميس ال لريس القيس موالهمس شو041هس أو 044ه .
 -2سليمان بن مهرانس الحافظس األسدي الكاهلي موالهمس الكوفيس األعمشس شو041ه
د.
 -9شع ة بن الحجا بن الومدس الحافظس العتكي األزدي موالهمس ال جليس الواس ي األ لس
ثم ال لريشو061ه .
 -01فل بن معاوية اليخعيس الكوفيس القاضيس الحافظس شو 010هد041 :ه .
 -00عا م بن سليمان ال لدريس التميمدي مدوالهمس األحدولس الحدافظس القاضديس شو040هس
أو048 :ه .
 -08عامر بن شراحيلس الشع يس الحميريس الكوفيس الهمداويس الك اميس شو011ه .
 -01ع د العزيز بن مفيع األسديس المكيس ال ائفيس الكوفيس شو011هدس أو بعدها .
 -04ع د الملث بن عمير بن سويد بن جامية الق يس الكوفيس شو011هس أو 016ه .
 -04عثمان بن عا م بن حلينس ويقال :عثمان بن عا م بن زيدد بدن كثيدر بدن زيدد بدن مدرلس
األسديس الكوفيس شو081هس أو 082ه .
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الع ددوس ب ددن المم دديب ب ددن ماف ددع األس ددديس ويق ددال :الك دداهليس ويق ددال :الثعل دديس الك ددوفيس
شو 040هد041 :ه .
عمر بن الخ اي بن وفيلس أمير المؤميينس أبو حفصس شو81هس وقيل84 :ه .
عمر بن محمد بدن زيدد بدن ع دد اللده بدن عمدر بدن الخ دايس القرشديس العددويس المددويس
العمريس شو :ق ل 041ه .
عمرو بن ع د الله بن ع يدس أبو إسحاق الم يعيس الهمداويس الكوفيس شو018ه .
عمدرو بدن ميمددون بدن مهدران الجددزميس الرقديس مدولص األزدس أبددو ع دد اللدهس و قيددل :أبدو ع ددد
الرحمنس شو041هس وقيل 044ه .
القاسم بن ع د الرحمن بن ع د الله بدن ممدعود الممدعوديس الكدوفيس القاضديس الهدذليس
شو006هس ويقال 081هد .
م ر بن فريف الحامثيس ويقال :الخامفيس الكوفيس شو011هس أو040:ه .
المغيرل بن مقمم الكوفيس األعمصس الض ي موالهمس الضريرس شو018هس أو011 :ه .
ميلوم بن المعتمر بن ع د الله بن مبيعةس ويقال :ابن المعتمر بن عتاي بن ع دد اللده بدن
مبيعةس الملميس الكوفيس شو018هدس أو 011هد .
ول د ددير ب د ددن أب د ددي األش د ددعثس ويق د ددال :اب د ددن األش د ددعثس األس د ددديس الك د ددوفيس شو040هد د دد:
061هد .
هش د ددال ب د ددن حم د ددان العتك د دديس األزديس القردوس د ددي م د ددوالهمس ال ل د ددريس شو046هد د ددس أو
041هد .
هشال بن عرول بن الزبير بن العوالس األسديس القرشديس المددويس المكديس شو044س أو:
046هد .
يحيص بن سعيد بن قديس بدن عمدرو بدن سدهل بدن ثعل دة بدن الحدامث بدن زيدد بدن ثعل دة بدن
اد دديم بد ددن مالد ددث بد ددن اليجد ددام األولد دداميس اليجد دداميس المد دددويس القاضد دديس شو041هد د د أو
044ه .
يحيص بن هاوئ بدن عدرول بدن قعداصس ويقدال :ابدن فضدفاض المدراديس الكدوفيس شو080
هد011 :ه .د
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أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه  -د .إبراهيم خليفة
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ثانياً :مرتبة (صدوق) و (ال بأس به)

 -04عا م بن كليب بن شهاي بن المجيونس الجرميس الكوفيس شو011ه .
 -04ع د الله بن عثمان بن خثيم القاميس المكيس الزهري حليفهمس شو018هس أو 011ه .
 -06كليب بن وائل بن بيحدان التيمديس اليشدكرس ال كدريس المددويس ثدم الكدوفيس شو 010هدد:
041ه .
 -01معلص بن زياد القردوسيس ال لريس شو 040هد041 :ه .
 -02خالد بن دييام الييليس الشي اويس ال لري األ لس ويقال :الكوفي.
ثالثاً :مرتبةة (صةدوق سةي الحظة ) و (صةدوق لِّةيلاح الحظة ) و ( ...ربهمةا و ةم) و
(...يِّ لهم) و ( ...له و ام) و ( ...يخطئ) و ( ...كثير الخطأ) و (صةدوق تكمةم هيةه) و
(صدوق اختمط)

 -09أجل بن ع د الله بن حجيةس ويقال :أجل بن ع د الله بن معاويةس ويقال :اسمه يحيصس
بو حجيةس شو 044هد.
 -81إسد ددماعيل بد ددن سد ددميعس الحيفد دديس الكد ددوفيس ال يهمد دديس اليخعد دديس المد ددابريس أبد ددو محمد دددس
شو 010هد041 :ه .
 -80الربيع بن ي س المعدي موالهمس ال لريس شو061ه .
 -88سهيل بن أبي ال س الممانس المدويس شو012هدس أو041 :ه .
 -81عا م بن أبي اليجودس األسدي موالهمس الكوفيس المقرئس شو081هس أو082 :ه .
 -84ع د العزيز بن أبي موادس المكيس الخراساويس األزدي موالهمس شو044هدس أو 049هد .
 -84ع د الملث بن أبي سليمانس العرزميس الكوفيس الحافظس وقيل :مولص بيي فزاملس وقيل :من
أوفمهمس شو 044هس أو041ه .
 -86ع د دداس ب د ددن الم د ددائب ب د ددن مالد ددثس الثقف د ددي م د ددوالهمس الك د ددوفيس األش د ددعريس شو011هس أو
014ه .
 -81ليث بن أبي سليم بن زويمس الكوفيس األمويس القرشي موالهمس شو012هدس أو 040هد .
 -82محمد بن عجون المدويس القرشي موالهمس أبو ع داللهس شو042هس أو 049هد .
 -89محمددد بددن عمددرو بددن علقمددة بددن وقدداص الليثدديس المدددويس أبددو ع ددد اللدده شو044ه ددس أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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044هد .
 -11معاويددة بددن هشددالس ويقددال :معاويددة بددن أبددي الع دداس القلددامس األزديس الكددوفيس األس دددي
شو814هس أو 814ه .
موالهمس الع مي
 -10معددرو بددن خربددوذس ويقددال :معددرو بددن مشددكانس وهددو وهددمس المكدديس القرشددي مددوالهمس
شو040هد أو061ه .
 -18المغيرل بن زياد ال جليس المو ليس أبو هاشمس شو048ه .
رابعاً :مرتبة (مقبول) و م المقماون مح الرواية.

 -11دقة بن سعيد الحيفيس الكوفيس شو 040هد041 :ه .
 -14موسددص بددن يمددامس ويقددال :موسددص بددن سدديامس األمدودديس الشدداميس الدمشددقيس شو040ه دد:
061هد .
خامساً :مرتبة (مجهول)

 -14ابن وهب بن مي ه.
 -16محمد ددد بد ددن يزيد ددد بد ددن أبد ددي زيد دداد الثقفد دديس الفلم د د يييس ويقد ددال :الكد ددوفيس شو 040ه د دد:
041ه .
 -11ح يب بن خدمل.
 -12سمعان بن مالث.
 -19المثيص بن ال .
 -41جحش بن زياد الض ي.
 -40محمد بن أبي سهلس قال ابن حجر :هو ابن سعيد المللوي.
 -48ه يرل بن األشعث.
 -41م شر االسمس المعيديس األمويس الكوفي.
 -44شعيب بن شعيب بن محمد بن ع د الله بن عمرو بن العاص بن وائلس المهمي.
 -44لهب بن قرلس الكوفيس األسدي.
 -46الربيع بن سحيمس ال اهليس ويقال :الكاهليس األسدي.
 -41المعلص المالكي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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سادساً :مرتبة (لياح الحديث)

 -42أبو يحيصس اسمه :زاذانس وقيل :دييامس وقيل :ع د الرحمن بن دييامس وقيل :مملمس وقيدل:
يزيدس وقيل :زبانس القتاوس الكوفي.
سابعاً :مرتبة (ضعيف الحديث)

شو064ه .
 -49إسحاق بن يحيص بن فلحةس التيميس القرشيس المدويس أبو محمدس
 -41ثاب بن أبي فية الثماليس بضم المثلثةس الكوفيس أبو حمزلس واسم أبيه " دييام "س وقيل:
سعيدس شتوفي في خوفة أبي جعفر .
 -40داود بن يزيد بن ع د الرحمنس أبو يزيدس شو040ه .
 -48سعيد بن المرزبانس أبو سعدس شبعد 041ه .
 -41ال بن أبي ال  :مهرانس الكوفيس المخزومي.
 -44ع يدل بن معتب الض يس الكوفيس الضريرس شو 040هد041 :ه د
 -44عثمددان بددن م ددرس ويقددال :اسددم أبيدده ع ددد اللدده الشددي اويس ال لددريس الم ددريس أبددو الفضددلس
شو010هس و021ه .
 -46محم د ددد ب د ددن أب د ددي حمي د ددد :إب د دراهيم األولد د داميس الزمق د دديس الم د دددويس الضد د دريرس أب د ددو إبد د دراهيمس
شو 040هد061 :ه .
 -41م ددرح ب ددن يزي ددد الكي دداويس األسد ددديس الك ددوفيس الش ددامصس أب ددو المهل ددبس شت د ددين 010هس
و041ه .
 -42موسص بن ع يدل بن وشيط بن عمرو بن الحامثس الربذيس المدويس ويقال :الحميريس أبو
ع د العزيزس شو048هدس أو 041هد .
 -49يزيددد بددن أب دي زيدداد القرش دديس الهاشددمي م ددوالهمس الكددوفصس أب ددو ع ددد الل ددهس شو016هس أو
011ه .
 -61يعقوي بن ع اس بن أبي مباحس المكيس الحجازيس القرشيس موالهمس شو 044ه .
 -60جميل بن زيد ال ائيس ال لريس الكوفي.
 -68إدميس بن سيانس اليماويس الليعاويس شو040هد041 :هد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة كلية الشريعة والقانون
لسنة  8102م
422

العدد األول
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ثامناً :مرتبة (متروك)

 -61دهثم بن قران.
 -64ع ددد اللدده بددن سددعيد بددن أبددي سددعيد :كيمددانس المق ددريس الليثددي مددوالهمس المدددويس شو040
هد041 :ه .
 -64محمد بن المائب بن بشر بن عمرو ابن الحامث بن ع د الحامث بن ع د العزر الكل يس
الكوفيس اليمابةس شو046هد .
 -66حدرال بددن عثمددان بددن عمددرو بددن يحيددي بددن اليضددر بددن كعددبس األولدداميس المدددويس المددلميس
ش041ه .
 -61ح يب بن أبدي األشدرسس وهدو ح يدب بدن حمدان بدن أبدي المخدامقس وهدو :ح يدب بدن أبدي
هولس شو040هد أو 041هد .
تاسعا :مرتبة (ليس بالقوي)
ً

 -62مجالد بن سعيد بن عمير بن بم الس ويقال :ابن ذي مران بن شرح يل بن مبيعة بن مرثد
ب ددن جش ددم ب ددن حاش ددد اب ددن جش ددم ب ددن خيد دوان ب ددن و ددو ب ددن هم دددان الهم ددداويس الك ددوفيس
األخ اميس أو عمروس شو044هس وقيل041 :ه .
المبحث الرابع :طبقته

ذكره ابن سعد في المابعةس وقال :وهو من ال قة التي ق ل هذه ال قة ولكيه بقي وعمر
ش2
حتص كتب عيه األحداثش 1س وذكره ابن ح ان في ف قة أت اع التابعين.
ش3
وأما خليفة بن خيّا فقد ذكره في ال قة الثامية.
وكذلث الشأن عيد الحافظ الذه ي؛ فقد تيوع اجتهداده فدي ذلدث بحمدب ملد لحه فدي
كل كتاي من كت ه التي يَّفها علص التقميم ال قدي؛ فقدد ذكدره فدي ال قدة العشدرون فدي تداميخ

ش 1ال قاو الك ررس ش. 161 /6
ش 2الثقاوس ش. 662 /1
ش 3ال قاوس شص. 829 :
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ش1
الحفَّاظش 2س وفي ال قة الثامية من األعدول اليد وسش 3س وفدي
اإلسول س وفي ال قة المادسة من ُ
ال قة المادسة من المحدثينش 4شف َقة ُس ْفيَان بن ُعيَدْيديَة ووكيع .
ع قدددم مشددترا مددن االتفدداق؛ وهددو كددون أبددي بكددر بددن عيدداش مددن أت دداع
ويجمددع هددذا التيد ّدو َ
دييف الحددافظ ابددن حجددر؛ حيددث ق دال:
التددابعين كمددا َ د ّدرح بدده ابددن حَددانس وزاد األمد َدر وضددوحاب تلد ُ
ششمن المابعة ش 5س وهم ك ام أت اع التابعين ش. 6

المبحث الخامسِّ :م ْح يحكم عمى روايته عنهم ة إن وجدت ة باالنقطاع.

يُحك ددم عل ددص موايت دده باالوق دداع -لحل ددول اإلمس ددال الخف ددي -ع ددن :عم ددر ب ددن الخ دداي
شو81ه س وإبد د دراهيم ب د ددن يزي د ددد ب د ددن ق د دديس ب د ددن األس د ددود اليخع د ددي شو 94س وس د ددعد ب د ددن إي د دداسس
الشي اويشو . 94وسالم بن أبي الجعدس الغ فاويس األشجعي موالهمس الكوفيس شو99ه .
المبحث السادس :الرواة عنه.

عدددد الددروال عددن أبددي بكددر بددن عيدداش مائددة وسد عون ماويدابش 7س يمكددن تلددييفهم علددص خمددس
مراتب فيما يلي:
والً :مرتبة (ثقة) وما هوقها

 -0أحمد بن حميدس ال ريثيثي موالهمس الكوفيس القرشيس ال زازس الحافظ.
 -8أحمد بن ع د الله بن يووس بن ع د الله بن قيسس وقد ييمب إلص جدهس الحافظس
التميميس الكوفصس اليربوعي موالهم.

ش 1تاميخ اإلسول ووفياو المشاهير واألعولس ش. 0860 /4
ش 2تذكرل الحفاظس ش. 094 /0
ش 3سير أعول الي وسس ش494 /2
ش 4المعين في ف قاو المحدثينس شص. 10 :
ش 5تقريب التهذيبس شص. 684:
ش 6الملدم وفمهس شص. 11:
ش 7ييظر :تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش. 011 /11
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 -1أحمددد بددن محمددد بددن حي ددل بددن هددول بددن أسدددس الشددي اويس المددروزي األ ددلس ثددم
ال غداديس الذهليس سدوسيس الخرساوي.
 -4أحمددد بددن مييددع بددن ع ددد الددرحمنس الحددافظس األ ددمس المددروذي األ ددلس ال غددويس ثددم
ال غدادي.
 -4إسحاق بن إبراهيم بن ح يب بن الشهيدس الشهيديس ال لريس الح ي ي.
 -6إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن م رس الحافظس الحيظليس المروزي.
 -1إس ددحاق ب ددن موس ددص ب ددن ع ددد الل دده ب ددن موس ددص ب ددن ع ددد الل دده ب ددن يزي دددس الح ددافظس
األولاميس الخ ميس المدويس الكوفيس القاضي.
 -2إسماعيل بن أبانس الحافظس الوماقس األزديس الكوفي.
 -9إسماعيل بن سالمس اللائغس ال غداديس الهاشمي موالهمس ال لري.
 -01األسود بن عامرس الشامي األ لس ثم ال غدادي.
 -00حجا بن إبراهيمس ال غداديس األزمقس األبياويس الملري.
 -08الحمن بن الربيع بن سدليمانس ال جلديس ثدم القمدريس الكدوفيس ال دوماويس الحلدامس
األسديس ويقال :الخشاي.
 -01الحمن بن عيمص بن ماسرجسس الماسرجميس الييمابومي.
 -04الحمين بن محمد بن بهرال التميميس المروذي-بتشديد الراس وبذال معجمة-وزيل
بغداد.
 -04خود بن أسلمس اللفامس الكوفيس ال غداديس مروزي األ ل.
 -06زكريا بن عدي بن مزيد بدن إسدماعيلس ويقدال :ابدن عددي بدن اللدل بدن بمد الس
التيمي موالهمس الكوفيس الرقي.
 -01زياد بن أيوي بن زيادس ال غداديس ال وسي.
 -02س ددعيد ب ددن س ددليمانس وق ددال اب ددن ح ددان :س ددعيد ب ددن س ددليمان ب ددن كياو ددةس الضد د يس
الواس يس ال زازس الحافظشو884ه .
 -09سددعيد ب ددن ميلددوم ب ددن ش ددع ةس الحددافظس الخراس دداويس المددروزيس المك دديس ويق ددال:
ال القاوي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -81سد ددعيد بد ددن يحيد ددص بد ددن األزهد ددر بد ددن وجد ددي س وقد ددد ييمد ددب إلد ددص جد دددهس الواس د د يس
شو841هس أو 844ه .
 -80سددعيد بددن يحيددص بددن سددعيد بددن أبددان بددن سددعيد بددن العدداص بددن أميددةس األمددويس
ال غداديس القرشيس وقال ابن عدي :أ له كوفيس شو849ه .
 -88سلم بن جيادل بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرلس الموائيس العامريس الكوفيس
شو841هس أو 844ه .
 -81س ددليمان ب ددن داود ب ددن الج ددامودس ال يالم دديس ال ل ددريس الفامس ددي األ ددلس القرش ددص
موالهمس الحافظس شو811هدس أو 814ه د
 -84سددليمان ب ددن داود بددن داود ب ددن عل ددي بددن ع ددد اللدده ب ددن ع دداس بددن ع ددد الم ل ددبس
القرشيس الهاشميس ال غداديس شو809هس أو 881ه .

 -52سليمان بن مهرانس الحافظس األسدي الكاهلي مدوالهمس الكدوفيس يقدال :إن أ دله
من ف رستانس ويقال :الدباووديس شو041هس أو 042ه .
 -86سهل بن محمد بن الزبيرس العمكريس شو881ه .د
 -81عا د ددم ب د ددن يوس د ددفس اليرب د ددوعيس الخي د ددا س الك د ددوفيس التميم د دديس شو881هس أو:
889ه .
 -82ع د الرحمن بن مهدي بدن حمدان بدن ع دد الدرحمنس الحدافظس اللؤلدؤيس ال لدريس
العي ريس وقيل :األزديس موالهمس شتد092ه .
 -89ع د ددد ال د ددرزاق ب د ددن هم د ددال ب د ددن و د ددافعس الح د ددافظس اليم د دداويس الل د دديعاويس الحمي د ددري
موالهمسشو800هس .
 -11ع د الله بن سعيد بن حلينس الكيديس األشجس الكدوفيس الحدافظس شو846هس
أو 841ه .
 -10ع ددد اللدده بددن الم دداما بددن واض د س الحيظلددي مددوالهمس التميمددي مددوالهمس المددروزيس
شو020هس أو 028ه .
 -18ع ددد اللدده بددن محمددد بددن إب دراهيم بددن عثمددان بددن خواسددتي أبددو بكددر بددن أبددي شددي ةس
الواس د د د د ي األ د د د ددلس الكد د د ددوفيس الع مد د د ددي مد د د ددوالهمس الحد د د ددافظس شو814هس أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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814ه .
 -11ع يد بن يعيشس المحامليس الكوفيس الع امس شو882هس أو بعدها بمية .
 -14ع يددد اللدده بددن سددعيد بددن يحيددص بددن بددردس اليشددكري مددوالهمس المرخمدديس الحددافظس
شو840ه .
 -14عثما ن بن سعيد بن كثير بدن دييدامس القرشدي مدوالهمس الحملديس األمدوي مدوالهمس
شو819ه .
 -16عثمان بن محمدد إبدراهيم بدن عثمدان بدن خواسدتي بدن أبدي شدي ةس الع مدي مدوالهمس
الكوفيس ش819هد .
 -11عل ددي ب ددن الجع ددد ب ددن ع ي دددس الج ددوهريس ال غ ددداديس الهاش ددمي م ددوالهمس الح ددافظس
شو811ه .
 -12علي بن حكيم بن ذبيانس األوديس الكوفيس شو810هس أو818 :ه .
 -19علددي بددن خشددرل بددن ع ددد الددرحمن بددن ع دداس بددن هددول بددن ماهددان بددن ع ددد اللددهس
المروزيس الحافظس الكوفيس شو846هس أو841 :هس أو842 :ه .
 -41علي بن ع د الله بن جعفر بن وجي المعديس مدوالهمس أبدو الحمدن بدن المددييي
ال لريس شو814هس أو814 :هس وقيل811 :ه .
 -40علي بن محمد بن إسحاق بن أبي شدادس ويقال :علي بن محمد بن أبي شدادس
ويق ددال :اب ددن ش ددرواس ويق ددال :اب ددن ع ددد ال ددرحمنس ويق ددال :اب ددن و ات ددةس ال يافم دديس
الكوفيس الخ ابي موالهمس شو811هس أو 814هد .
 -48علي بن مع د بن شدادس الع ديس الرقيس المروزي األ لس الملريس شو802هس
وقيل809 :ه .
 -41عمام بن خالد بن يزيد بن دييامس الواس يس التمامس شو861ه .
 -44عمر بن حفص بن اياث بن فل بن معاويةس اليخعيس الكوفيس شو888ه .
 -44عمدرو بددن عددون بددن أوس بددن الجعددس الواسد يس ال دزازس ال لددريس المددلمي مددوالهمس
الحافظس شو884هس وفي كتاي ابن عماكر سية884 :ه .
 -46عمرو بن محمد بن بكير بن سابومس ال غداديس الحافظس الياقددس شو818هس أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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810ه .
 -41الفضددل بددن دكددين :عمددرو بددن حمدداد بددن زهيددر بددن دمهددمس الموئدديس التيمددي مددوالهمس
الكوفيس األحولس القرشيس ال لحيس شو802هس 809ه .
 -42فضد دديل ب د ددن ع د ددد الوه د دداي بد ددن إب د دراهيمس الغ فد دداويس القي د ددادس المد ددكريس الك د ددوفيس
األ د د هاوي األ د ددلس مد ددولص بيد ددي قد دديس بد ددن ثعل د ددة مد ددن ا فد ددانس شو 880ه د دد:
811ه .
 -49القاسم بن سولس الهرويس ال غداديس القاضيس الخراساويس األديدبس مدولص األزدس
مولص بيي أميةس شو884ه .
 -41قتي ددة بددن سددعيد بددن جميددل بددن فريددف بددن ع ددد اللددهس ويقددال :اسددمه يحيددصس وقيددل:
عليس الثقفي موالهمس ال غوويس ال لخيس الجوالس شو841هس أو840هد .
 -40مال ددث ب ددن إس ددماعيل ب ددن دمه ددمس ويق ددال :اب ددن زي دداد ب ددن دمه ددمس الح ددافظس اليه دددي
مد د ددوالهمس الكد د ددوفي مد د ددوالهمس أحد د ددد بيد د ددي خزيمد د ددةس شو801هس أو 802هس أو
809ه .
 -48مجاهد بن موسدص بدن فدرواس الخدوامزميس الختلديس الخراسداوي األ دلس ال غدداديس
وقال ابن ح ان :المخرميس شو844ه .
 -41مح د ددوي بد د ددن محد د ددرزس التميمد د دديس الق د د دواميريس الع د د ددامس الكد د ددوفيس شو 020ه د د دد:
091ه .
 -44محم ددد ب ددن إدمي ددس ب ددن الع دداسس القرش دديس الم ل دديس الش ددافعيس المك ددي األ ددلس
814ه .
الملريس شو
 -44محمد بن إسماعيل بن أبي سمييةس ال لريس الهاشمي موالهمس شو811ه .
 -46محم د د ددد ب د د ددن بك د د ددام ب د د ددن الري د د ددانس الهاش د د ددميس م د د ددوالهمس ال غ د د ددداديس الر د د ددافيس
شو812ه .
 -41محمدد بددن سدعيد بددن سدليمان بددن ع دد اللدده ابدن األ د هاويس الكدوفيس األ د هاويس
شو881هد .
 -42محمد بدن ع دد اللده بدن وميدرس الهمدداويس الخدامفيس ال غدداديس الكدوفيس الحدافظس
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الزاهدس شو814ه .
 -49محمد بن العوس بن كريبس الهمداويس الكوفيس الحافظس شو842هد .
 -61محمد بن عيمص بن وجي بن ال اعس ال غداديس شو884هد .
 -60محم ددد ب ددن المثي ددص ب ددن ع ي ددد ب ددن ق دديس ب ددن ديي ددامس العي ددزيس ال ل ددريس الح ددافظس
شو848هد أو 840هد .
 -68محمد بن هشال بن عيمص بن سليمان بن ع د الرحمنس ال القداويس المدروذيش 1س
القليرس شو840هس أو 848ه .
 -61محمد بن يزيدس الحزاميس الكوفيس ال زاز.
 -64محمدد بدن يوسدف بدن واقدد بددن عثمدانس الحدافظس الضد ي مدوالهمس الفريدابيس مددولص
ل يي تميمس شو808ه .
 -64معلص بن ميلومس الرازيس الحافظس الحيفيس شو801هس أو800 :ه .
 -66ميجاي بن الحامث بن ع د الرحمنس التميميس الكوفيس شو810ه .
 -61ميل ددوم ب ددن أب ددي م د دزاحم :بش دديرس الترك دديس الكات ددبس ال غ ددداديس األزدي مد ددوالهمس
شو814ه .
 -62هدب ددة ب ددن خال ددد ب ددن األس ددود ب ددن هدب ددةس ويق ددال ل دده :ه دددايس القيم دديس الثوب دداويس
ال لريس الحافظس األزديس شو814هدس أو816 :ه .
 -69هياد بن المري بن ملعب بن أبي بكر بن ش رس أبو المريس التميمديس الددامميس
الكوفيس الوماقس العابدس شو841هد .
 -11وا ددل ب ددن ع ددد األعل ددص ب ددن ه ددولس األس ددديس الك ددوفيس األزديس التميم دديس أب ددو
شو844هد .
القاسمس ويقال :أبو محمد
 -10الولي د ددد ب د ددن د ددال س الض د د د يس الج د ددزميس اليخ د دداسس ال غ د ددداديس األبل د دديس ويق د ددال:
الفلم يييس شو 880هد811 :ه .
إلصشمهروذ  :بالفت ثم التشديد والضمس وسكون الواوس وذال معجمةس وهو مدام من مرو الروذس هكذا
ش 1وم ة َ
يتلفظ به جميع أهل خراسان .معجم ال لدانس لياقوو الحمويس ش. 008 /4
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 -18يحيص بن دل بن سليمانس القرشيس األموي موالهمس الكوفصس شو811ه .
 -11يحي ددص ب ددن أب ددي بكي ددر :وم ددرس ويق ددال بش ددرس ويق ددال :بش ددير ب ددن أس دديدس الع ددديس
الكرمدداويس األسددديس القيمدديس الكددوفيس العي مدديس القاضدديس شو812هس وقيددل
819هد .
 -14يحيص بن حمان بن حيانس التييميس ال كريس ال لري األ لس الكوفيس الشاميس
المدويس الدمشقيس شو812هس أو 819ه .
 -14يحيددص بددن يعلددص بددن الحددامث بددن حددري بددن جريددر بددن ع ددد الحددامثس المحددامبيس
الكوفيس شو806هس وقيل ق ل 811ه .
 -16يحيص بن يوسف بن أبي كريمةس الزميس الخراساويس شو884هس أو886 :ه .
 -11يزيددد بددن هددامون بددن زاذيس ويقددال :زاذان بددن ثاب د س المددلمي مددوالهمس الواس د يس
ويقال :ال خامي األ لس شو816ه .
 -12يعقددوي بددن إب دراهيم بددن كثيددر بددن زيددد بددن أفل د بددن ميلددوم بددن م دزاحمس الدددومقيس
الع دي موالهمس ال غداديس الحافظس القيميس الفامسي األ لشو848ه .
 -19يوسف بن يعقويس اللفامس الكوفيس القرشي موالهمس الهاشدمي مدوالهمس ويقدال:
األموي موالهمس شو810ه .
 -21هاشم بن الوليدد بدن خالدد بدن محمدد بدن خالدد بدن وجدرانس الهدرويس شو819هس
أو 841ه .
 -20إسحاق بن إبراهيمس الهرويس ال غداديس أبو موسصس شو811ه .
 -28محمد بن قدامةس الجوهريس األولامي موالهمس ال غداديس اللؤلؤيس شو816هس
أو811 :ه .
 -21محمد بن يزيدس الحيفيس الكوفيس الع امس شو816هس أو 892ه .
 -24الهيثم بن خالد بن يزيدس الكوفيس الوماقس شو812ه .
 -24يوسف بن عدي بن مزق بن إسدماعيلس ويقدال :يوسدف بدن عددي بدن اللدل بدن
بم الس التيمدي مدوالهمس الكدوفيس شو888هس أو 811هس أو 818هس وقيدل:
811هد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة كلية الشريعة والقانون
لسنة  8102م
422

العدد األول

أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه  -د .إبراهيم خليفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -26مملم بن سولس الهاشمي موالهمس الكوفيس شو812ه .
 -21محمددد بددن هشددال بددن علدديس المددروزيس ال غددداديس ابددن أبددص الدددميثس أبددو جعفددرس
شو829ه .

ثانياً :مرتبة (صدوق) و(البأس به)

 -0أحمد بن وا س المليلي.
 -8إسحاق بن عيمص بن وجي س ال غدادي.
 -1إسحاق بن ميلومس الملولي موالهمس الكوفي.
 -4إسددماعيل بددن حفددص بددن عمددر بددن دييددامس ويقددال :ابددن ميمددونس األبلدديس األوديس ال لددريس
الفراسيس الق ان.
 -4الحمن بن حماد بن كميبس الحضرميس ال غداديس الض يس الكوفي.
 -6الحمن بن عرفة بن يزيدس الع ديس ال غداديس المؤدي.
 -1سددويد بددن سددعيد بددن سددهل بددن شددهريامس الهددروي األ ددلس الحدددثاويس ويقددال لدده :األو دداميس
شو841هس أو 819هد .
 -2شجاع بن مخلدس الفوسس ال غويس الخراساوصس شو814هس أو 814ه .
 -9ع د الله بن عامر بن زماملس الحضرمي موالهمس الكوفيس شو811ه .
 -01ع ددد اللدده بددن عمددر بددن محمددد بددن أبددان بددن ددال بددن عميددرس األمددوي مددوالهمس الكددوفيس
القرشي موالهمس ويقال :الجعفيس شو812هس أو 819ه .
 -00ع د الواحد بن اياثس المربديس ال لريس الليرفيس شو812هد أو 819هس 841هد .
 -08علددي بددن سددعيد بددن مم دروق بددن معدددانس الكيددديس الكددوفيس الممددروقيس شو849هس أو:
840ه .
 -01محمددد ب ددن أب ددان ب ددن عم دران ب ددن زي دداد ب ددن وا د س ويقددال :اب ددن ددال س الم ددلميس ويق ددال:
القرشيس الواس يس ال حانس شو816هدس أو811هد .
 -04محمد بن الل اح بن سفيان بن أبي سفيانس الجرجرائيس التاجرس شو841ه .
 -04محمد بن فريف بن خليفةس ال جليس الكوفيس شو848هدس وقيل ق ل ذلث .
 -06محمد بن ع يد بن محمد بن واقدس المحامبيس الكيديس اليحاسس الكوفيس شو844هس
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أو 840ه .
 -01يحيص بن إسحاقس ال جليس الميلحيييس ويقال :المالحيييس شو801ه .
 -02يحي ددص ب ددن س ددعيد ب ددن أب ددان ب ددن س ددعيد ب ددن الع دداص ب ددن أمي ددةس األم ددويس الك ددوفيس الح دافظس
القرشيس شو094ه .
 -09يوسددف بددن موسددص بددن ماشددد الدرازيس الق ددانس الدرازيس ال غددداديس الكددوفيس قيددل :األهدوازي
األ لس شو 841د .
 -81ع د الرحمن بن ال س ويقال :اسم جده عجونس األزديس العتكيس الكدوفيس ال غدداديس
شو814ه .
 -80ع د الحميد بن ال بن عجونس ال رجميس الكوفيس المقرئس شو811ه .
 -88ع د الرحمن بن يووس بن محمدس الرقيس المرا س الحراوصس شو846هس أو 842ه .
 -81محمود بن دلس المروزيس شو842هس أو 841ه .
 -84يزيد بن مهرانس األسديس الخ ازس الكوفيس شو882هس أو 889ه
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ثالثاً :مرتبة (صدوق يهم) و ( ...له و ام) و ( ...كثير األو ام)

أحمد بن أبي ال يب :سليمان ال غدادي المروزي الجرجاوصس شو. 811
أحمد بن بديل بن قريش بن بديل بن الحامثس الياميس الكوفيس القاضي .
أحمد بن محمد بن أيويس ال غداديس الوماقس الياسخ.
أسددد بددن موسددص بددن إب دراهيم بددن الوليددد بددن ع ددد الملددث بددن مددروان بددن الحكددمس الحددافظس
األمويس القرشيس الملريس المرواويس ال لري األ ل.شو801-808
إسماعيل بن موسصس الفزاميس الكوفيس المدي.
ثابد د ب ددن محم دددس الش ددي اويس الك ددوفيس العاب دددس الزاه دددس م ددن أه ددل أبم دديكونس ويق ددال:
الكياوي.
الحمن بن بشر بن سلم بن المميبس الهمداويس ال جليس الكوفي األ لس الكاهلي.
الحمن بن الل اح بن محمدس ال زامس الواس يس ال غدادي.
خالد بن يزيد بن زيادس األسديس الكاهليس الكحالس المقرئس الكدوفيس ال يدبس وومد ه
ابن عدي :مكي.
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ع د الله بن ال بن محمد بن مملمس الجهيي موالهمس الملريس ويقال :إوه مولص بيي
هاشمس شو888هس أو 881ه .
علقمددة بددن عمددرو ب ددن الحلددين بددن ل يدددس التميم دديس الدددامميس الع ددامديس الك ددوفيس شو
846ه .
فضالة بن الفضل بن فضالةس التميميس ال هويس الكوفيس شو841ه .
ق يلة بن عق ة بن محمد بن سفيان بن عق ة بن مبيعة بن جييدي بدن مئداي بدن ح يدب
بن سواسل بن عامر بن علعةس الموائيس الكوفصس التيمصس شو801هس أو804 :ه .
ممددروق بددن المرزبددان بددن ممددروق بددن معدددانس الكيددديس الكددوفيس شو841هس أو ق لهددا
بقليلس أو بعدها بقليل .
ضرام بن ردس التيميس ال حانس الكوفيس شو889ه .
رابعاً :مرتبة (مقبول) و م الم لقمُّون مح الرواية.
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مملم بن سولس الحيفي.
ل م
مم
يليس األو اكيس شت ين 810هس و841 :ه .
هامون بن ع ادس األزديس الْم ّ
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أسيد بن زيد بن وجي س الجمالس القرشيس الهاشمي موالهمس الكوفي.
ج امل بن المغلسس الحماويس الكوفي.
سفيان بن وكيع بن الجراحس الرؤاسيس الكوفيس شو841ه .
أحمد بن ع د الج ام بن محمد بن عمير بن ع امد بن حاجب بدن زماملس قدال الحداكم:
أحمددد بددن محمددد بددن العددوس بددن الع دداس بددن عميددر بددن ع ددامد بددن حاجددبس الع ددامديس
الكوفيس التميميس أبو عمر أو أبو عمروس شو811هس أو 810هس أو 818ه .
إبراهيم بن مجشر بن معدانس الكاتبس ال غداديس شو844ه .
يحيص بن ع د الحميد بن ع د الدرحمن بدن ميمدون بدن ع دد الدرحمنس الحمداويس الحدافظس
الكوفيس العجوويس وقيل :عجليس العكليس شو884هس أو 882ه .
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خامساً :مرتبة (ضعيف)

سادساً :مرتبة (كذبوه)

محمد بن القاسمس األسديس الكوفيس شامي األ لس شو811هد .
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الهيثم بن عدي بن ع د الرحمن بن زيد بن أسديد بدن جدابر بدن عددر بدن خالدد بدن خثديم
ال ائيس الكوفيس المي جيس شو816هس أو811 :ه .

سابع :مرتبة (ليس بالقوي)
ً
محمددد بددن يزيددد بددن محمددد بددن كثيددر بددن مفاعددة بددن سددماعةس الحددافظس العجلدديس الرفدداعيس
الكوفيس القاضيس المقرئسشو842هس 849ه .
ثامنًا :مرتبة (صدوق يخطئ) و (صدوق يخطئ كثيرا) و(صدوق هيه ليح)

 -1وعيم بن حماد بن معاوية بن الحامث بن همال بن سلمة بدن مالدثس الخزاعديس المدروزيس
الفامضس األعومس الرفاسس شو814هدس أو816 :ه .
 -8يحيددص ب ددن سددليمان ب ددن يحي ددص بددن س ددعيد بددن مم ددلم ب ددن ع ددد الل دده بددن مم ددلمس الجعف دديس
الكوفيس المقرئس شو811هس أو 812هس ويقال819 :ه .
 -1يحيص بن فلحة بن أبي كثيرس الجعفيس الكوفيس المقرئس شو 810هد841 :ه .
 -4إبراهيم بن يوسفس الحضرميس الكيديس الكوفيس الليرفيس شو849هس أو 841ه .
-0
-8

تاسعاً :مرتبة (ليح الحديث)
يحيص بن فلحة بن أبي كثيرس اليربوعيس الكوفي  810هد841 :هس
محمد بدن أسدعدس ويقدال :ابدن سدعيدس التغل ديس المكديس ثدم المليلديس الكدوفي األ دلس
شو 800هد881 :ه .

عاشراً :مرتبة (متروك)

-0

س ددليمان ب ددن داود ب ددن بش ددرس الح ددافظس الميق ددريس ال ل ددريس الش دداذكوويس شو814ه د د أو
816ه .د
عمرو بن ع د الغفام بن عمروس الفقيميس الكوفيس شو818هد .
العوس بن عمروس الحيفيس الكوفيس شتما بين 811 :880ه .
زكريا بن يحيصس الكمائيس الكوفي.

-0
-8

عيمص بن يوسف بن عيمص ال اعس أبو يحيصس شو841هد .
إسحاق بن سليمانس ال غدادي.

-8
-1
-4

حادي عشر -غير معروهيح بجرح و تعديل:
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الوضاح بن يحيصس اليهشليس األو اميس أبو يحيص.
الحمين بن أبي زيد :ميلومس الدباغس اللغدي األ لس
الفراو بن مح ويس المكوويس الكوفصس أبو بحر.

أبو عليس شو844هد .

ثاني عشر :مرتبة (مستقيم الحديث)

-0
-8

فاهر بن أبص أحمد :محمد بن ع د الله بن الزبيرس الزبيريس الكوفيس شو841ه .
ميلوم بن يعقوي بن أبي وويرلس العو .

-0
-8

ع د الله بن يدل.
أحمد بن ماشد بن خثيم.

ثالث عشر :مرتبة (مجهول)

رابع عشر :مرتبة (منكر الحديث)

سهل بن عامرس ال جليس الكوفيس شو بين 800هس و881 :ه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة كلية الشريعة والقانون
لسنة  8102م
426

العدد األول

أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه  -د .إبراهيم خليفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان عدد الرواة عح بي بكر بح عياش بالنسبة إلى مراتبهم وبمدانهم:
المراتب

(صدوق) و (ال بأس به)

(صدوق يهم)

(مقبول)

(ضعيف)

(كذبوه)

(ليس بالقوي)

(صدوق يخطئ)

(ليح لحديث)

متروك

ثقة

(مستقيم الحديث)

(منكر الحديث)

مكة

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

البصرة

19

18

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

08

بغداد

81

11

-

-

10

-

-

10

-

-

-

-

16

واسط

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

18

حمص

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

صنعا

10

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

الكوهة

12

08

01

-

14

18

10

11

18

11

10

10

12

ل
ةص
ال ِّةم ا
يصة
ِّ

-

10

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

18

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

18

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

البمد

قيسار
ية

نيسابو
ر

مصر
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ع
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خالصة الجدول

 -0اسددتأثرو مدددن العدراق بالروايددة عددن أبددي بكددر بددن عيدداشس فددالروال عيدده مددن بلددده الكوفددة ش12
ماويابس ومن ال لرل ش 08ماويابس ومن بغداد ش 16ماويابس ومن واسدط ش 8ماويدان .فهدؤالس
ثوثة وأمبعون ماوياب.
ولذلث قال ابن ح ان" :مور عيده ابدن الم داما وأهدل العدراق"ش 1س ومدا ذلدث ّإال لتقدامي المددييتين
شالكوفددة وال لددرل ولكددون أبددي بكددر قددد دخددل بغددداد وح د ّدث بهدداش . 2وأمددا الددروال عيدده مددن
سائر أق ام اإلسول فهم ش 08ماوياب.
وم ْن يحتمل االحتجا أو االعت ام ش9
 - 8عدد الروال الذين في دمجة االحتجا ش 44ماويابس َ
وم ْن يلل لوعت ام فقط ش 8ماويان.
موال َ
المبحث السابع :وهاته

ش3

وفاته في جمادر األولص سية ثوث وتمعين ومائةس وقد قامي المائة.
ق ددال ال خ ددامي" :ح دددثيي يوس ددف الل ددفام ق ددال :م دداو أب ددو بك ددر ب ددن عي دداش س ددية ث ددوث
ش4
وتمعين".
قال ابن سعد" :وتوفي أبو بكر بالكوفة في جمادر األولص سية ثوث وتمعين ومائة في
ش5
الشهر الذي توفي فيه هامون أمير المؤميين ب وس".
ش6
قال خليفة بن خيا " :ماو سية ثوث وتمعين ومائة".

ش 1الثقاوس ش. 669 /1
ش 2ييظر :تاميخ بغدادس للخ يب ال غداديس ش. 448 /06
ش 3األومايس للممعاويس ش. 814 /8
ش 4التاميخ اللغيرس ش. 810 /8
ش 5ال قاو الك ررس ش. 161 /6
ش 6ال قاو لخليفةس شص. 011 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة كلية الشريعة والقانون
لسنة  8102م
422

العدد األول

أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه  -د .إبراهيم خليفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الستاة
المبحث الثامح :مح خرج له مح صحاب الكتب ا
األمهدداوش 1س وقددد أخددر لدده
أخددر األئمددة المددتة كلهددم ألبددي بكددر بددن عيدداش فددي كت د هم ّ
ال خامي ثماوية عشر حديثابس عن ستة من شيوخه هم:
ش2
 .0سفيان التمامس أبو سعيد الكوفي.
م
َخَدَروَدا َعْ ُدد الل مدهْ ِّ :خبِّة ِّرنِّةا ِّبةو بِّ ْكة لر بْةح ِّعيهةاشس َع ْدن
 قال ال خاميَ :ح َّددثدَيَا ُم َح َّم ُدد بْ ُدن ُم َقات ٍدل :أ ْ
ش3
َّمام أَوَّهُ َح َّدثَهُ :أَوَّهُ َمأَر قَدْدَر اليَّم مّي َ لَّص اللهُ َعلَْي مه َو َسلَّ َم ُم َمي بَّما.
ُس ْفيَا َن الت َّ
ش4
 .8ع د العزيزس األسديس المكيس ال ائفيس الكوفي.
 قددال ال خدداميَ :حد َّددثدَيَا َعلمدديِّ :سة لةم ِّع ِّبِّةةا بِّ ْك ة لر بْة ِّةح ِّعيهةةاشَ :حد َّددثدَيَا َعْد ُدد الْ َع مزي د مز :لَ مقي د ُ أَوَ بمدداس
م م م
دالَ :خَر ْج د ُ إملَددص مميبددص يَد ْدوَل
يل بْد ُدن أَبَدا َنس َحد َّددثدَيَا أَبدُدو بَ ْك د ٍرس َعد ْدن َعْد مدد الْ َع مزي د مز قَد َ
َو َحد َّددثَيي إ ْسد َدماع ُ
م
م م
م
م
التد َّْرمويدَدةس فَدلَقيد ُ أَوَ بمددا َمضد َدي اللددهُ َعْيددهُ ذَاهبددا َعلَددص ح َمددا ٍمس فَد ُق ْلد ُ  :أَيْد َدن َ دلَّص اليَّمد هدي َ دلَّص اللددهُ
م ش5
ال :اوْظُر حيث ي م
م
ل ّل.
للّي أ َُمَر ُاؤ َا فَ َ
َعلَْيه َو َسلَّ َم َه َذا الْيَد ْوَل الظه ْهَر؟ فَد َق َ ْ َ ْ ُ ُ َ
َح َم ُد بْ ُن يُووُسس َح َّدثدَيَا أَبُو بَ ْك ٍرس َع ْن َعْ مد الْ َع مزي مز بْ من ُمفَدْي ٍعس َع ْن َع َ ٍاسس َع من ابْد من َعَّد ٍ
اس
َ ح َّدثدَيَا أ ْ
َ
م
م
دالَ :ال
و قَدْ َدل أَ ْن أ َْممم َدي؟ قَ َ
دال :قَ َ
َم مض َي اللهُ َعْيد ُه َمدا قَ َ
دال َم ُجدل لليَّم مّدي َ دلَّص اللدهُ َعلَْيده َو َسدلَّ َمُ :زْم ُ

ش 1اوظر :ذكر أسماس التابعين ومن بعدهم ممن ح موايته عن الثقاوس عيد ال خامي ومملمس للدامق ييس
ش 482 /0س ومجال حي ال خامي = الهداية واإلمشاد في معرفة أهل الثقة والمدادس للكوباذيس ش/8
 289س وتممية من أخرجهم ال خامي ومملمس البن ال يّمعس ص12س ومجال حي مملم 14/0س والتعديل
خر له ال خامي في الجامع اللحي ش 0842 /1س تهذيب الكمال في أسماس الرجالس
والتجري لمن ّ
للمزيس ش. 089 /11
ش 2تقريب التهذيبس البن حجرس شص 844 :س تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش. 041 /00
ش 3حي ال خاميس كتاي :الجيائزس باي :ما جاس في ق ر الي ي لص الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرس
ش 011/8س مقمش0191ل
ش 4تقريب التهذيبس ابن حجرشص 141:س تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش 014 /02س سير
أعول الي وسس للذه ي= =ش. 882 /4
ش 5حي ال خاميس كتاي :الحجس باي :أين يللي الظهر يول الترويةس ش 060/8س مقمش. 0644
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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دال َخد ُدرَ :ذبَ ْحد ُ قَدْد َدل أَ ْن أ َْمممد َدي؟
دالَ :ال َحد َدر َ  .قَد َ
دال َخد ُدرَ :حلَ ْقد ُ قَدْد َدل أَ ْن أَ ْذبَد َ ؟ قَد َ
َحد َدر َ  .قَد َ
ش1
الَ :ال َحَر َ .
قَ َ
ش2
 .1سليمان بن أبي سليمانس أبو إسحاق الشي اوي.
 قال ال خامي :ح َّدثدَيَا علمي بن ع مد م
الشْيدَاوم مّي َس مم َع ابْ َدن
اق َّ
اللهَ :ح َّدثدَيَا ُس ْفيَا ُنس َع ْن أَبمي إم ْس َح َ
َ َ ه ْ ُ َْ
م
م
م
م
م
ال لَر ُج ٍل:
الُ :كيَّا َم َع َم ُسول الله َ لَّص اللهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم في َس َف ٍرس فَد َق َ
أَبمي أ َْوفَص َم مض َي اللهُ َعْيهُ قَ َ
دول الل مدهس
دول الل مده َّ
دال :يَدا َم ُس َ
اج َدد ْح لمديس قَ َ
س ؟ قَ َ
دال :يَدا َم ُس َ
اوْ مزْل فَا ْج َد ْح لمدي قَ َ
دال :اوْد مزْل فَ ْ
الش ْدم ُ
م
مم
دال :إم َذا
اهيَداس ثُ َّدم قَ َ
س ؟ قَ َ
ي ثُ َّدم َمَمدص بميَدده َه ُ
ال :اوْد مزْل فَ ْ
اج َدد ْح لديس فَديَد َدزَل فَ َج َدد َح لَدهُ فَ َشد مر َ
الش ْ
َّم ُ
م
اللائم ُم.
اهيَا فَد َق ْد أَفْ ََر َّ
َمأَيْدتُ ُم اللَّْي َل أَقْدَ َل م ْن َه ُ
تِّابِّة ِّعةةه ِّج لرية أةر ِّوِّبةةو بِّ ْكة لر بْةةح ِّعيهةةاش ِّعة لح ال ه
دالُ :كْيد ُ َمد َدع اليَّمد مّدي
شة ْيةبِّانل لايس َعد من ابْد من أَبمددي أ َْوفَددص قَد َ
ٍ ش3
َ لَّص اللهُ َعلَْي مه َو َسلَّ َم فمي َس َفر.
ش4
 .4عثمان بن عا م بن حلين األسدي الكوفيس أبو حلين بفت المهملة.
 قددال ال خددامي :حد َّددثدَيَا ع د ُدد اللد مده بددن أَبمددي َشديد ةَ :حة هدثِّةنِّا ِّبةةو ب ْكةةرس عددن أَبمددي ح م
لددي ٍنس َعد ْدن أَبمددي
ِّ
ْ َ ِّ
َْ
َ
َْ
َ
ُْ
م
م
م
م
ف فدي ُك مّدل
َ الم ٍ س َع ْن أَبمي ُهَريْدَرَل َمض َي اللهُ َعْيهُ قَ َ
الَ :كا َن اليَّم هدي َ دلَّص اللدهُ َعلَْيده َو َسدلَّ َم يدَ ْعتَكد ُ
ش5
ان ع َشرَل أَيَّ ٍالس فَدلَ َّما َكا َن الْعال الَّ مذي قُمض فم ميه اعت َك م
مم َ ٍ
ين يدَ ْوبما.
َْ َ
َ
َُ
ََ
ف ع ْش مر َ
ض َ َ
م
م
م
م
ٍ
دفْ ِّ :خبِّة ِّرنِّةا ِّبةو بِّ ْكةر َع ْدن أَبدي َحلدين َع ْدن أَبدي َ دال ٍ
وس َ
 وقال ال خاميَ :ح َّددثدَيَا يَ ْحيَدص بْ ُدن يُ ُ
ال :تَعمس َعْ ُد ال ّمدييَا م والد ّمد ْمَه م
َع ْن أَبمي ُهَريْدَرلَ َم مض َي اللهُ َعْيهُ َع من اليَّم مّي َ لَّص اللهُ َعلَْي مه َو َسلَّ َم قَ َ
َ
َ

ش 1حي ال خاميس كتاي :األيمان واليذومس باي :إذا حيث واسيا في األيمانس ش 014/2س مقمش. 6666
ش 2تقريب التهذيب شص 848 :س وتهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش 444 /00س سير أعول
الي وسس للذه يس ش. 091 /6
ش 3حي ال خاميس كتاي اللولس باي :اللول في المفر واإلف امس ش 11/1س مقمش. 0940
ش 4تقريب التهذيب شص 124 :س و تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش 410 /09س سير أعول
الي وسس للذه يس ش. 408 /4
ش 5حي ال خاميس أبواي االعتكا س باي :االعتكا في العشر األوسط من ممضانس ش 40/1س
مقمش. 8144
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه  -د .إبراهيم خليفة
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م م
م م م
يل َوُم َح َّمد ُدد بْد ُن
يلد مدة إم ْن أ ُْع م د َدي َم مضد َدي َوإم ْن لَد ْدم يدُ ْعد َ
ط لَد ْدم يَد ْدر َ
َوالْ َق ي َفددة َوالْ َخم َ
ض .لَد ْدم يدَْرفَد ْعددهُ إ ْسد َدرائ ُ
م ٍ ش1
ُج َح َاد َل َع ْن أَبمي َحلين.
لدي ٍن عدن سدعم م
م
م
اهلميس حة هدثِّةنِّا ِّبةو ب ْكةر عدن أَبمدي ح م
يد بْد من
 وقال أيضابَ :ح َّدثدَيَا َخال ُد بْ ُن يَمز َ
يد الْ َك ه ِّ
َْ َ
َ
ِّ َ ْ
ُجَدْيد د ٍر َعد د من ابْد د من َعَّ د ٍ
وي
داس َم مض د َدي الل ددهُ َعْيد ُه َم ددا ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ ش 2قَ د َ
دال :ال هش د ُدع ُ
ش3
الْ َقَائم ُل الْعمظَ ُالس َوالْ َقَائم ُل الُْ ُو ُن.
م م
م
هحصس
س أ َُماهُ قَ َ
 وقالَ :ح َّدثدَيَا أ ْ
الَ :ح َّدثدَيَا أَبُو بَ ْك ٍرس َع ْن أَبي َحلي ٍنس َع ْن أَبي الض َ
َح َم ُد بْ ُن يُووُ َ
َع من ابْ من َعَّ ٍ
اس:
{ حم ديَا الله وومعم الْوكميل } قَالَها إمبدر ماهيم علَي مه َّ م
ين أُلْ مق َي فمي اليَّدامس َوقَالَ َهدا ُم َح َّمدد َ دلَّص
َ َْ ُ َ ْ
الم َو ُل ح َ
َ ُْ ُ َ ْ َ َ ُ
م
م
ين قَالُوا :ﮋ ..ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
اللهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ح َ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ ش. 4

 وقدال :ح َّددثدَيَا خالمد ُدد بدن ي مزيد َددس حة هدثِّةنِّا ِّبةةو ب ْكةرس عددن أَبمدي ح م
لدي ٍنس َعد ْدن أَبمدي َ ددالم ٍ س َع ْدن أَبمددي
ِّ
ِّ
َ
َْ
َ ُْ َ
َ
دالَ :كددا َن يدعد مرض علَددص اليَّمد مدي دلَّص اللدده علَيد مده وسدلَّم الْ ُقددر َن ُكد َّدل عد ٍدال مد َّدرلبس فَدعددرض علَيددهم
ُهَريْد َدرلَ قَد َ
َْ ُ َ
َ َ ََ َ َ ْ
ّ َ
ُ َْ ََ َ ْ
مَّرتَدي من فمي الْع مال الَّ مذي قُمضس وَكا َن يدعت مكف ُك َّل ع ٍال ع ْشراس فَداعت َك م
ين فمدي الْ َع مدال الَّ مدذي
َ َ ب َْ َ
َ َ َ َْ ُ
َ ْ
َ
ف ع ْشد مر َ
ش5
ض.
قُم َ

ش 1حي ال خاميس كتاي :الجهاد والميرس باي :الحراسة في الغزو في س يل اللهس ش 14/4س مقمش. 8226
ش 2سومل الحجراو :من اآليةش. 01
ش3

حي ال خاميس كتاي :المياقبس باي :قول الله تعالص :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊس

ش 011/4س مقمش. 1429
ش 4سومل ل عمران :من اآليةش. 011
ش 5حي ال خاميس كتاي فضائل القر نس باي :كان ج ريل يعرض القر ن علص الي ي س ش 026/6س
مقمش. 4992
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقال :ح َّدثَيمي يحيص بن يوسفْ ِّ :خبةرنِّا ِّبو ب ْكر و ابح ِّعيهةاشس عدن أَبمدي ح م
لدي ٍنس َع ْدن أَبمدي
ِّ ِّ ْ
َ
َْ
َ
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ِّ ِّ
م
م
م
َ دالم ٍ س َعد ْدن أَبمددي ُهَريْد َدرَل َم مضددي اللددهُ َعْيددهُ :أ َّ
دال لليَّمد مّدي َ دلَّص اللددهُ َعلَْيدده َو َسدلَّ َم :أ َْو م ددييس
َن َم ُجد بدو قَد َ
َ
ش1
ب.
بس فَدَرَّد َد ممَر باما قَ َ
قَ َ
الَ :ال تَد ْغ َ
الَ :ال تَد ْغ َ
ضْ
ضْ
وقال أيضداب :ح َّددثَيمي يحيدص بدن يوسدفْ ِّ :خبةرنِّةا ِّبةو ب ْكةرس عدن أَبمدي ح م
لدي ٍنس َع ْدن أَبمدي َ دالم ٍ س
ِّ
َ
َْ
َ
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ِّ ِّ
م
م
م
م
م
َّ
َّ
س َعْ ُدد الد ّدييَام
ال :قَ َ
َع ْن أَبمي ُهَريْدَرَل َمض َي اللهُ َعْيهُ قَ َ
ال َم ُسو ُل الله َ لص اللهُ َعلَْيه َو َسل َم« :تَع َ
ش2
م
م م م
ض».
يل مةس إم ْن أ ُْع م َي َم مض َيس َوإم ْن لَ ْم يدُ ْع َ
ط لَ ْم يدَْر َ
َوال ّد ْمَهم َوالْ َق ي َفة َوالْ َخم َ
وقال :ح َّدثدَيَا أَحم ُد بن يووُس :ح هدثِّةنِّا ِّبو ب ْكر :ح َّدثدَيَا أَبو ح م
لي ٍنس َع ْن أَبمي َ الم ٍ س َع ْن أَبمي
ِّ
ْ َ ْ ُ ُ َ ِّ
ُ َ
َ
َ
م
م
م
م
م
م
ال« :لَْيس الْغيَص َع ْن َكثْدَرمل الْ َعَر م
ضس َولَك َّن الْغيَص ايَص
ُهَريْدَرَلس َع من اليَّ مّي َ لَّص اللهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
َ
م ش3
اليَّد ْفس».
وقال :ح َّدثَيمي يحيص بن يوسفْ ِّ :خبةرنِّا ِّبو ب ْكر عن أَبمي ح م
لي ٍنس َع ْن أَبمي َ الم ٍ س َع ْن أَبمي
َ
ِّ َ ْ
َ
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ِّ ِّ
م
م
م
م
م
َّ
َّ
داعةُ َك َهداتَدْي من يدَ ْعيدي :إ ْ دَد َعْي من
ُهَريْد َدرلَ َعد من اليَّ مّدي َ دلص اللدهُ َعلَْيده َو َسدل َم قَ َ
دال« :بُعثْد ُ أَوَدا َو َّ
المد َ
م ٍ ش4
م م
يل َع ْن أَبمي َحلين».
تَابدَ َعهُ إ ْسَرائ ُ
وقال كذلث :ح َّدثدَيَا ع ُد م
الله بْ ُن ُم َح َّم ٍدس َح َّدثدَيَا يَ ْحيَص بْ ُن َد َلس ِّحة هدثِّةنِّا ِّبةو بِّ ْكة لر بْةح ِّعيهةاشس
َ َْ
ٍ
م
م
ال :لَ َّما َس َام فَْل َحةُ َوالهزبدَْيدُر
يس قَ َ
َس مد ه
َح َّدثدَيَا أَبُو َحلي ٍنس َح َّدثدَيَا أَبُو َم ْريَ َمس َعْ ُد الله بْ ُن مزيَاد ْاأل َ
م
م
وعائمشةُ إملَص الْ لرلمس بدع م
م
لعم َدا
َ َْ ََ َ
ََ َ
ث َعلي َع َّم َام بْ َن يَاس ٍر َو َح َم َن بْ َن َعل ٍّيس فَد َقد َما َعلَْيديَا الْ ُكوفَةَس فَ َ
م
م
م
م
م
َس د َف َل مد َدن الْ َح َم د منس
دال َع َّمددام أ ْ
الْمْيدَ د َدرس فَ َك ددا َن الْ َح َمد ُدن بْد ُدن َعلد ٍّدي فَ د ْدو َق الْمْيدَ د مر ف ددي أ َْعد َدوهُس َوقَد َ
م
اجتَ َم ْعيَددا إملَْيد مدهس فَ َمد مم ْع ُ َع َّمد بداما يدَ ُقد ُ
لد َدرلمس َوَواللد مده إمود ََّهددا لََزْو َجدةُ
دول :إم َّن َعائ َشدةَ قَد ْد َسد َدام ْ
و إملَددص الَْ ْ
فَ ْ
م
م
م
م
م
وَميمّ ُك ْم َ لَّص اللهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم في ال هدوْديَا َو ْاآلخَرلمس َولَك َّن اللدهَ تَدَ َدامَا َوتَد َعدالَص ابْددتَ َو ُك ْمس لديَد ْعلَ َم إميَّداهُ
م ش5
تُ م ُيعو َن أ َْل ه َي.
ش1
ش2
ش3
ش4
ش5

حي ال خاميس كتاي :األديس باي :الحذم من الغضبس ش 82/2س مقمش. 6006
حي
حي
حي
حي

ال خاميس كتاي :الرقاقس باي :ما يتقص من فتية المالس ش 98/2س مقمش. 6144
ال خاميس كتاي :الرقاقس باي :الغيص ايص اليفسس ش 94/2س مقمش. 6446
ال خاميس كتاي :الرقاقس باي :قول الي ي بعث أوا والماعة كهاتينس ش 016/2س مقمش. 6414
ال خاميس كتاي :الفتنس باي :الفتية التي تمو كمو ال حرس ش 40/9س مقمش. 1011
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أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه  -د .إبراهيم خليفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش1

 .4حلين بن ع د الرحمنس الملميس أبو الهذيلس الكوفي.
 قال ال خامي :ح َّدثدَيَا أَحم ُد بن يدووُسس ح هدثِّةنِّا ِّبو ب ْكرس عدن حلدي ٍنس عدن عمد مرو بد من ميم ٍ
دون
ْ َ ْ ُ ُ َ ِّ
َ
ِّ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ
م
م
م
م
م
م
م
م
َّهد ْدمس
دال :قَ َ
قَ َ
دين :أَ ْن يدَ ْعدر َ لَ ُه ْدم َحق ُ
ين ْاأل ََّولد َ
دال ُع َم ُدر َمضد َدي اللدهُ َعْيدهُ :أُو ددي الْ َخلي َفدةَ بالْ ُم َهداجر َ
م
م
م
م م
لدا م س الَّ مدذين تَدَد َّدوسوا الدد م
يمدا َن م ْدن قَدْ مدل أَ ْن يدُ َهداجَر اليَّم هدي َ دلَّص اللدهُ
َوأُو ي الْ َخلي َفدةَ ب ْاألَوْ َ
َ
َّام َو ْاإل َ
َ ُ
م م م ش2
َعلَْي مه َو َسلَّ َم :أَ ْن يدَ ْقَ َل مم ْن ُم ْح مميم مه ْمس َويدَ ْع ُف َو َع ْن ُمميئه ْم.
) (3
 .6حميد بن أبي حميد ال ويل أبو ع يدل ال لري.
مٍ
َح َمد ُدد بْد ُدن َعْد مدد اللد مدهس ِّح ة هدثِّةنِّا ِّبةةو بِّ ْك ة لر بْةةح
وسد ُ
دف بْد ُدن َماشدددس َحد َّددثدَيَا أ ْ
 قددال ال خدداميَ :حد َّددثدَيَا يُ ُ
دالَ :سد مدم ْع ُ اليَّمد َّدي َ دلَّص اللددهُ َعلَْيد مده
دالَ :سد مدم ْع ُ أَوَ بمددا َم مضد َدي اللددهُ َعْيددهُ قَد َ
ِّعيهةةاشس َعد ْدن ُح َمْيد ٍدد قَد َ
م م م
م
ي أ َْد مخد مدل الْ َجيَّدةَ َمد ْدن َكددا َن فمددي قَد ْلمد مده
َو َسدلَّ َم يدَ ُقد ُ
دول« :إم َذا َكددا َن يَد ْدوُل الْقيَ َامددة ُشد ّف ْع ُ س فَد ُق ْلد ُ  :يدَدا َم ّ
دال أَوَدسَ :كدأَومّي
دول :أ َْد مخ مدل الْ َجيَّدةَ َم ْدن َكدا َن فمدي قَد ْلم مده أ َْدوَدص َش ْدي ٍس» فَد َق َ
َخ ْرَدلَةس فَديَ ْد ُخلُو َنس ثَُّم أَقُ ُ
َّ ش4
ول م
أَوْظُر إملَص أَ ابم مع مس م
الله َ لَّص اللهُ َعلَْي مه َو َسل َم.
َ َُ
ُ
احداس عن المغيرل بن زياد:
وأخر له اإلمال مملم في مقدمة حيحه حديثاب و ب
 قال مملم :ح َّدثدَيَا علمي بن خ ْشدرٍلس ِّ ْخبةرنِّةا ِّبةو ب ْكةر  -ية ْعنلةي :ابةح ِّعيهةاش  -قَ َ م
دالَ :سدم ْع ُ
ِّ
ِّ
ْ ِّ
َ َ ه ْ ُ َ َ ِّ ِّ
م
ول :لَم ي ُكن يل ُد ُق علَص علم ٍي م مضي الله عْيه فمدي الْح مدد م
يث َعْيدهُس إمَّال ممدن أَ ْ دح م
اي
الْ ُمغ َيرلَ يدَ ُق ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ّ َ َ ُ َ ُ
ْ َ
َ
ٍ ش5
ع مد م
الله بْ من َم ْم ُعود.
َْ

ش 1تقريب التهذيبس البن حجر شص 011 :س وتهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش 409 /6س سير
أعول الي وسس للذه يس ش. 488 /4
ش 2حي ال خاميس كتاي :تفمير القر ن -سومل الحشر-س باي :والذين ت وسوا الدام واإليمانس ش 042/6س
مقمش. 4222
ش 3تقريب التهذيبس البن حجرس شص 020 :س تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش 144 /1س و
سير أعول الي وسس للذه يس ش. 061 /6
ش 4حي ال خاميس كتاي :التوحيدس باي :كول الري عز وجل يول القيامة مع األو ياس وايرهمس ش 044/9س
مقمش. 1419
ش 5حي مملمس باي :اليهي عن الرواية عن الضعفاس والكذابين ومن يُراب عن حديثهمس ش 9 /0س مقمش. 86
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المبحث التاسع :قواله وما ثر عنه مح حكم
"س مم ْع ُ أبا بكر بْن عياش يقول البيهس وأماه ارفة :يا بيي إياا أن
 -0قَال أَبُو المكين ال ائيَ :
ش1
تعلي اللَّه فيهاس فإوي قد ختم فيها اثيي عشر ألف ختمة".
دث ُهد ُدم
" -8أبددو بكددر خليفددة مسددول اللدده فددي القددر ن؛ ألن فددي القددر ن فددي المهدداجرين :أُولَئمد َ
اللد م
دادقُون ش 2س فمددن سددماه اللدده ددادقاب لددم يكددذيس هددم سددموه وقددالوا :يددا خليفددة مسددول
َّ
ش3
الله."
ش4
م
"ح َّج بمالي م
الع مزيْ مز َاْيدَر َمَّرلٍس أ ََّولُ َها َسيَةَ تم ْم ٍع َوثَ َماومين".
بن َعْد َ
َ -1
َّاس ُع َمُر ُ
َح َم َن الي م
ث أَبُو َعْ مد َّ م
َّاس
س َعا م م يُق مر ُ
" -4لَ َّما َهلَ َ
اسس َوَكا َن أ ْ
ئ اليَّ َ
الر ْح َمن-يعيي الملمي-س َجلَ َ
ش5
وتاب بمال ُقر من حتَّص َكأ َّ م
م
جل".
ْ َ
َْ
َن في ُحْيجرته َجوَ َ
م
م
م
ل د ْدي ٍن
دش َوأَبُددو ُح َ
َ " -4ك ددا َن َعا ددم وَ ْحويّداب فَل د ْديحاب إم َذا تَ َكلَّددم َم ْش د ُده ْوَم ال َك دوَلس َوَك ددا َن ُه د َدو َواأل َْع َم د ُ
) (6
األ م
ي الَ يد م
لُرْو َن".
َسد ه ُْ
َ
م
م
م
م
م
م
ٍ
الح د مّ ش 7بم َك ْم درم
َ -6
المد ْدووس فَد َقد َدرأَ :ثدُ َّدم هدوا إلَددص اللدده َمد ْدوالَ ُه ُم َ
"د َخ ْلد ُ َعلَددص َعا دم َوُهد َدو فددي َ
ٍ ش8
الر ماسس َوُه َو لُغَة لم ُه َذيْل".
َّ
م
م
م
م
م
َحددداب قَد ه
ض دلُ ُهم
طس َوإم َذا ذَ َكد َدر َم ُج دوب مد َدن َّ
دح َ
دحابَةس فَ َكأَودَّدهُ أَفْ َ
اللد َ
دب أ َ
"مددا َسددم ْع ُ أَبَددا إ ْسد َ
َ -1
اق يَعيد ُ
ش9
معْي َده".
مم )(10
ل ْوماب  -لممْي ُ م
اللوَلمس َع َق َد لم ْحيَدتَه فمي َ ْد ه".
الم ْعتَ مم مر-إمذَا قَ َال فمي َّ
"مأَيْ َمْي ُ
َ -2
ل ْو ب من ُ
َ
ش 1تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش. 014 /11
ش 2سومل الحجراو :من اآليةش. 04
ش 3سير أعول الي وسس للذه يس شماشدون. 01 /
ش 4الملدم وفمهس ش. 001 /4
ش 5الملدم وفمهس ش. 841 /4
ش 6الملدم وفمهس ش. 842 /4
ش 7سومل األوعال :من اآليةش. 68
ش 8سير أعول الي وسس للذه يس ش. 861 /4
ش 9الملدم وفمهس ش. 199 /4
ش 10حلية األولياس ش 41 /4س وسير أعول الي وسس للذه يس ش. 411 /4
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مم م
م م
داقس فَ َج َع َدل يدَ ُق ْدو ُل:
داو فمْي مدهس فَدأُ ْا مم َي َعلَْي مدهس ثُ َّدم أَفَ َ
َ -9
"د َخ ْل ُ َعلَص أَبمي َحلْي ٍن في َمَرضه الَّدذي َم َ
ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ ش 1س ثد َّدم أ م
داقس فَ َج َع د َدل
ُام د َدي َعلَْي د مدهس ثُد َّدم أَفَد َ
ش2
م
م
ث".
يدَُرّد ُد َهاس فَدلَ ْم يدََزْل َعلَص ذَل َ
) (3
م
م
مم
َحداب أَفْد َقه ممْيهُس فَدلَ مزمتُه".
َ " -01كا َن ُمغْيدَرلُ –ابن مقمم -م ْن أَفْد َقههمس َما َمأَيْ ُ أ َ
يَ " :كددا َن ممد ْدن أَ ْكثَد مر اليَّد م
دال أَبدُدو بَ ْكد ٍر بد ُدن َعيَّد ٍ
داس
َ -00وقَد َ
داش فددي لَْيددث بددن أَبمددي ُسدلَْي ٍم بد من ُزوَد ْدي ٍم األ َُمد مو ه
)(4
َ وَلب َو م يَامابس فَمإذَا َوقَ َع َعلَص َش ْي ٍسس لَ ْم يدَُرَّده".
ٍ ) (5
مم ُكو َن علَي مه الم م
م
فس فَوَ يُخ م ُئ فمي َحر ".
لاح َ
ش يَع مر ُ
ض ال ُق ْر َنس فَديُ ْ َ ْ َ َ
َ " -08كا َن األ َْع َم ُ
) (6
ب ُس ْفيَا َنس فَديَد ْعظُ ُم فمي َعْييمي".
" -01إمومّ ْي أل ََمر َّ
الر ُج َل يَ َ
لح ُ
َ " -04كددا َن سد ْفيا ُن يدْي مكددر علَددص مددن يد ُقددو ُل :العم دداداو لَيمد ممددن ا مإليمد م
دانس َو َعلَددص َمد ْدن يدُ َقد ّمد ُل َعلَددص
ُ َ ُ ُ َ َْ َ ْ
َ َ ُ ْ َ ْ َ َْ
) (7
م
م
م
الل َحابَمةس إمالَّ أَوَّهُ َكا َن يدُ َق ّد ُل َعليّاب َعلَص ُعثْ َما َن".
َحداب مم َن َّ
أَبي بَ ْك ٍر َو ُع َمَر أ َ
) (8
 -04قال في يحيص بن يم ٍ
ان أَبُو َزَك مريَّا العم ْجلم هي" :ذَ َاا َم ماهب".
َ ْ َ ُ ََ
م
م
ضد ْدي مل ب د من عيَد ٍ
يس َوابْديُددهُ َعلددي إملَددص َجدداوميس فَد َقد َدرأَ :ﮋ
دف فُ َ
 َ " -06دلَّْي ُ َخ ْلد َ
الم ْغ د مر َ
داض َ
ط َعلمد ددي َعلَد ددص
ﮌ ﮍ ﮊ ش 9س فَدلَ َّمد ددا قَد د َ
دال :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ شَ 1س د د َق َ
ش 1سومل الزخر  :اآليةش. 16
ش 2تاميخ دمش س البن عماكر ش 404 /12س و تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش 411 /09س
وسير أعول الي وسس للذه يس ش. 406 /4
ش 3سير أعول الي وسس للذه يس ش. 00 /6
ش 4الملدم وفمهس ش. 028 /6
ش 5الملدم وفمهس ش. 814 /6
ش 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ش 24 /0س وسير أعول الي وسس للذه يس ش. 819 /1
ش 7سير أعول الي وسس للذه يس ش. 848 /1
ش 8التاميخ الك ير = تاميخ ابن أبي خيثمة  -المفر الثالث ش 098 /1س وتاميخ بغدادس للخ يب ال غداديس
ش 021 /06س و تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيسش 49 /18س وسير أعول الي وسس للذه يس
ش. 141 /2
ش 9سومل التكاثر :اآليةش. 0
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م
م م
م م
دث أ ََمددا معْيد َدد َا ممد َدن
ضد ْديل معْيد َدد اآليَد مدة .فَد ُق ْل د ُ فددي ودَ ْف ممدديَ :ويْ َحد َ
َو ْج مهدده َم ْغشدديّاب َعلَْيددهس َوبَقد َدي فُ َ
) (2
م م
اق إملَص ٍ
ثلث مم َن اللَّْي مل بَمق َي".
ضْي مل َو َعلم ٍّيس فَدلَ ْم أ ََزْل أَوْدتَ مظ ْر َعلميّابس فَ َما أَفَ َ
الخ ْو َما عْي َد ال ُف َ
َ
م ) (3
م
م
م
المال".
"س َخاسُ َ
َ -01
الحديْث َك َم َخاس َ
م
الرمشي ُد أَبا بكْد ٍر بدن عيَّ ٍ م
-02قَ َ
َح َ
ضَر َه ُامْو ُن َّ ْ َ َ َ َ
داش م َدن ال ُك ْوفَدةس فَ َجداسَ َوَم َعدهُ
بن أَبمي َشْيدَةَ :أ ْ
ال ُعثْ َما ُن ُ
م
م
ال لَهُ :قَ ْد أ َْد َمك َ أَيَّ َال بَيمي أ َُميَّدةَ َوأَيَّ َاميَداس فَأَيدهيَدا
الرمشْي ُدس َوقَ َ
ودهُس فَأَدوَاهُ َّ
َوكْيعس فَ َد َخ َل َوَوكْيع يدَ ُق ُ
الرمشدي ُد بم ممدتَّ مة الَ م
ال :أَوْدتم أَقْدول بم َّ م
ث َكاوُوا أَوْد َف َع لملي م
َّاس .قَ َ
اللوَلس َوأ ُْولَئم َ
َج َازهُ َّ ْ
َخْيدر؟ قَ َ ُ َ ُ
ال :فَأ َ
م ) (4
م
َج َاز َوكمْيعاب بمثَوَثَمة الَ .
ديْديَا ٍمس َو َ َرفَهُس َوأ َ
مٍ
دالَ :س دأَلْ ُ أَبدَدا بَ ْك د ٍر بد َدن
ي َ -وَكددا َن ثمَق دةب  -قَد َ
-09قَد َ
المد ْدرَومز ه
دال أَبدُدو َد ُاوَدَ :حد َّددثدَيَا َح ْمد َدزلُ بد ُدن َسددعْيد َ
َعيَّ ٍ
دثَ َم ْدن َز َع َدم أ َّ
َن
ث َما َكا َن مم ْدن أ َْمد مر ابْد من ُعلَيَّدةَ فمدي ال ُق ْدر من .قَ َ
"ويْدلَ َ
اشس فَد ُق ْل ُ  :قَ ْد بدَلَغَ َ
دالَ :
) (5
ال ُقر َن مخلُوق فَدهو معْي َدوَا َكافمر مزوْ مدي س ع ُد هو م
اللهس الَ وُ َجالم ُمهُس َوالَ وُ َكلمّ ُمهُ".
َ
ْ َ ْ ْ َُ
) (6
م
م
 -81م
َن أَحداب ي ْلُب الحديْ َ م
ُح ّدثُه".
ث ب َم َكا َن َك َذا َوَك َذاس ألَتَدْي ُ َمْي مزلَهُ َحتَّص أ َ
"والله لَ ْو أ َْعلَ ُم أ َّ َ َ ُ َ
َ
م
م
م
م
م
ٍ
ٍ
م
دال:
الحدديْثس فَد َق َ
الحافي :قَ َ
َ -80وقَ َ
سَ :سدأَلْ ُ أَبَدا بَكْدر ب َدن َعيَّداش َعدن َ
ال ب ْشر َ
ال عْي َمص ُ
بن يدُ ْووُ َ
م
م
م
م
ي
"إم ْن ُكْيد َ تُ محد ه
دب أَ ْن تُ َحد ّد َ
ثس فَدلَ ْمد َ بأ َْهد ٍدل أَ ْن تُد ْدؤتَصس َوإ ْن ُكْيد َ تَكد َدرهُ أَ ْن تُد ْدؤتَصس فَ د َ
دالح مر مّ
) (7
أَ ْن تَدْي ُج َو".
ش8
م
استَد َقْي ُ ممْيهُ َدلْواب لََياب َو َع َموب.
" -88جْئ ُ لَْيدلَةب إملَص َزْمَزَلس فَ ْ
ش 1سومل التكاثر :اآليةش. 6
ش 2سير أعول الي وسس للذه يس ش. 441 /2
ش 3الكامل في ضعفاس الرجال ش 44 /4س وتهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش 014 /11س وبغية
ال لب في تاميخ حلبس ابن ه ة اللهس ش 8101 /4س وسير أعول الي وسس للذه يس ش. 491 /2
ش 4سير أعول الي وسس للذه يس ش. 492 /2
ش 5تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش 182 /1س وااية اليهاية في ف قاو القراسس ابن الجزميس ش/0
 186س وسير أعول الي وسس للذه يس ش. 499 /2
ش 6سير أعول الي وسس للذه يس ش. 411 /2
ش 7الملدم الماب وفمه.
ش 8تاميخ بغدادس للخ يب ال غداديس ش 448 /06س وسير أعول الي وسس للذه يس ش 410 /2س وحلية األولياس
وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش 111 /2س وتهذيب التهذيبس البن حجرس ش. 19 /08
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" -81الخ ْل أَمبدعة :مع ُذومس ومخ ومس ومج ومس ومثْد وم .فَالمع ُذوم :م
وم :ابْ ُن َد َل.
َ ُ َْ َ َ ْ
َْ ُ َ
ََ ُْ ََ ُْ ََ ُ
الم ْخُ ُ
الهائ ُمَ .و َ
م ش1
والمج وم :م
وم :الج هن.
المل ُ
المثْدُ ُ
ثَ .و َ
َ َ ُْ ُ َ
م
" -84أَدوَددص ال همد د ُك م
مم
ض ددرم م م
دهرلُس َوَك َف ددص بم َه ددا
وو َّ
ْ
المد دوَ َمةُس َوَك َف ددص ب دده َعافيَد دةبس َوأ َْدوَددص َ َ َ
المْي د د ال هش د َ
م ش2
بَليَّةب" .
ش3
 -84يقول وهو يدعو" :يا ملَ َكي ْادعوا الله لي فإوَّ ُكما أَفْوع م
لله ميي".
َ ََ
َ َ َّ ُ َ َ
" -86إن أحدهمس لو سقط ميه دمهم لظل يومه يقول :إوا لله ذهدب دمهمديس وال يقدول :ذهدب
يوميس ما عمل فيه").(4
دوزا حدددباس مشددوهة تلددف بيددديهاس وخلفهددا خل د يت عووهددا يلددفقون
" -81مأي د فددي اليددول عجد ب
ث َ يَد ْع ُ بم َ
ويرقلونس فلما كاو بحذائي أق ل علي فقال  :لو ًفرو بم َ
ث َمدا َ ديَد ْع ُ
م م
مم
دل بدَ ْغ َد َاد").(5
"مأَيْ ُ َهذه قَدْ َل أَ ْن أَقْ َ
ب َه ُؤالسس قال :ثم بكص أبو بك ٍر وقالَ :
" -82قال لدي مجدل مدرل وأودا شداي :خلدص مق تدث مدا اسدت ع فدي الددويا مدن مق اآلخدرل؛ فدإن
) (6
أبداس قال أبو بكر" :فما وميتها أبدا "
أسير اآلخرل اير مفكوا ب
" -89وددو أوه ف لي عما كان ميي في الش اي وأن يدي ق عتا" ).(7
 -11لمددا حضددرو أبددا بكددر بددن عيدداش الوفددال بكد أختددهس فقددال" :مددا يد مكيد م
دث
ث؟ اوْظُد مري إملَددص تملد َ
َ ُْ ْ
ٍ ش8
الزا موي مةس فَد َق ْد ختم أ م م
م
ف َخْت َمة".
َخ ْوا فْيد َها ثَ َماويَةَ َع َشَر أَلْ َ
َََ ُ
َّ َ

ش 1حلية األولياس وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش. 111 /2
ش 2سير أعول الي وسس للذه يس ش. 410 /2
ش 3سير أعول الي وسس للذه يس ش 411 /2س وحلية األولياس وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش. 111 /2
ش 4حلية األولياس وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش. 111 /2
ش 5حلية األولياس وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش. 114 /2
ش 6فة اللفولس البن الجوزيس ش 94 /8س وفياو األعيانس البن خلكانس ش 144 /8س وحلية األولياس
وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش. 114 /2
ش 7حلية األولياس وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش 114 /2س وسير أعول الي وسس للذه يس ش. 414 /2
ش 8فة اللفولس ابن الجوزيس ش 96 /8س وحلية األولياس وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش. 114 /2
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القسم الثاني:

قوال ئمة الجرح والتعديل (عرض وتحميل)
المبحث األول :قوال األئمة المتشدديح
 -0يحيص الق ان شو092ه :
أوالب /تضعيفه ألبي بكر:
قال الخ يب ال غدادي :ششأخ روا أبو وُعيم الحافظس حدثيا محمد بدن أحمدد بدن الحمدن
اللوا س حدثيا محمد بن عثمان بدن أبدي شدي ةس حددثيا علدي بدن المدديييس قدال :قدال يحيدص بدن
ّ
ش1
سعيد :لو كان أبو بكر بن عياش بين يدي ما سألته عن شيس .
وقال :ششأخ روا ع د الله بن أحمد الموذمجاوي -بأ هان -أخ روا أبو بكر ابن المقرئس
حدثيا محمد بن الحمن بن علي بن بحرس حدثيا أبو حفدص عمدرو ابدن علديس قدال :كدان يحيدص
بن سعيد إذا ذُكمَر عيده أبو بكر بن عياش َكلُ َ ش 2وجهه ش. 3
ثاوياب /س ب تضعيفه ألبي بكر:
كددان يحيددص الق ددان وعلددي بددن المدددييي يمدديئان الدرأي فيدده؛ وذلددث أودده لمددا ك ددر سدديه سدداس
ش4
حفظه فكان يهم إذا مور.
 -8أبو وُعيم الفضل بن ُدكين شو802هد
) (5
قال أبو وعيم :لم يكن في شيوخيا أحد أكثر ال اب ميه.
 -1يحيص بن معين شو811هد
أوالب /توثيقه الم ل :
ش1
وثقه يحيص بن معين.
ش 1تاميخ بغدادس ش . 112/04التاميخ الك ير = تاميخ ابن أبي خيثمة  -المفر الثالثس ش. 61 /1
ش 2ال ُكلُوح :تكشَّر في ع وس .اوظر :لمان العري  414/8مادل شكل .
ش 3تاميخ بغدادس للخ يب ال غداديس ش. 112/04
ش 4الثقاوس البن ح انسش. 669 / 1
ش 5تهذيب التهذيبس البن حجرس ش. 498 / 4
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أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه  -د .إبراهيم خليفة
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ثاوياب /موازوته بين أبي بكر وبين أبي األحوص:
قال عثمان الداممي :قل البن معين :فأبو األحوص أحب إليث في أبي إسحاق أو أبو
ش2
بكر بن عياش؟ قال :ما أقربهماَ.
 -4أبو حاتم الرازي شو811هد
أوالب /توثيقه ألبي بكر توثيقاب م لقاب:
ش3
قال أبو حاتم :كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ المتقيين.
ثاوياب /موازوة بييه وبين ع د الله بن بشر الرقي:
قال ابن أبي حاتم :قل ألبي :أبو بكر بن عياش وع دد اللده بدن بشدر الرقدي؟ قدال :أبدو
ش4
بكر أوث ميه وأحفظ.
ثالثاب /موازوة بييه وبين شريث:
قال ابن أبي حاتم :سئل أبي عن شريث وأبي بكر بن عياش؛ أيهما أحفظ؟ قال :هما
ش5
في الحفظ سواسس اير أن أبا بكر أ كتاباب.
مابعاب -موازوته بين أبي بكر وبين أبي األحوص:
قددال ابددن أبددي حدداتم :سددأل أبددي عددن أبددي بكددر بددن عيدداشس وأبددي األحددوص قددال :مددا
ش6
أقربهماس ال أبالي بأيهما بدأو.

خالصة قوال األئمة المتشدديح:
 ضعفه الق انس فكان إذا ذُكمَر عيده أبو بكر بن عيّاش َكلُد َ وجهده وذلدث ألوده لمدا ك در سديه
ساس حفظه فكان يهم إذا مور.
 جعله أبو وعيم أكثر شيوخه ال اب.
ش 1الكواكب الييراوس البن الكيالس شص448 :
ش 2تهذيب التهذيبس البن حجرس ش 498 / 4س و تهذيب الكمالس للمزيس ش. 089 / 11
ش 3الثقاوس البن ح انس :ش. 662 / 1
ش 4الجرح والتعديل البن أبي حاتم :ش 142 / 9س وتهذيب الكمال :ش. 089 / 11
ش 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم :ش. 142 / 9
ش 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم :ش 142 / 9س و تهذيب الكمال :ش. 089 / 11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه  -د .إبراهيم خليفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وثقه يحيص ابن معينس وهو عيده كأبي األحوص
 وثقه أبدو حداتم الدرازيس فهدو عيدده مدن الحفداظ المتقيدين وهدو أوثد وأحفدظ مدن ع دد اللده بدن
بشر الرقيس وساواه بشريث في دمجة شثقة س إال أن أبا بكر أ كتاباب ميه.
المبحث الثاني :قوال األئمة المعتدليح.
 -0سفيان الثومي شو060هد :
قال ابن أبي حاتم :حدثيي أبيس حدثيا علي بن ميمرلس وا ال بدن أبدي خالددس قدال:
قال عثمان بن أبي زائدل :قل لمفيان :إلص من أجلس بعدا؟ قال :ال عليث أن تكتب
ش1
الحديث من ثوثة؛ من زائدل بن قدامةس وأبي بكر بن عياشس وابن عييية.
 -8ع د الرحمن بن مهدي شو092هد :
قال أبو عمر :كان الثوميس وابن الم اماس وابن مهدي يثيون عليهس وهو عيدهم في أبي
) (2
إسحاق مثل شريث وأبي األحوصس إال أوه يهم في حديثه وفي حفظه شيس.
 -1محمد بن سعد شو811هد :
وقددال ابددن سددعدُ :ع مّمد َدر حتددص كتددب عيدده األحددداثس وكددان مددن الع ددادس وددزل بالكوفددة فددي
جمددادر األولددص فددي الشددهر الددذي مدداو فيدده الرشدديدس وكددان ثقددة دددوقبا عامف داب بالحددديث
) (3
والعلمس إال أوه كثير الغلط.
 -4علي بن المدييي شو814هد :
أوالب -تجريحه ألبي بكر:
ش4
قال ابن ح ان :وكان يحيص الق ان وعلي بن المدييي يميئان الرأي فيه.
ثاوياب :س ب تجريحه ألبي بكر
ش5
قال ابن ح ان :وذلث أوه لما ك ر سيه ساس حفظه فكان يهم إذا مور.

ش 1الجرح والتعديل البن أبي حاتم :ش. 142 / 9
ش 2تهذيب التهذيبس البن حجرس ش. 498 / 4
ش 3الملدم الماب وفمه.
ش 4الثقاوس ش. 662 / 1
ش 5الملدم الماب وفمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه  -د .إبراهيم خليفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -4اإلمال أحمد بن حي ل شو840هد :
أوالب -توثيقه ألبي بكر توثيقاب م لقاب:
قال ال بن أحمد بن حي لس عن أبيه :ددوق داحب قدر ن وخيدرس وقدال ع دد اللده
ش1
بن أحمد بن حي لس عن أبيه :ثقةس ومبما الط.
ثاوياب -موازوة بييه وبين إسرائيل:
وقال مهيا :سأل أحمد :أبو بكر بن عياش أحب إليدث أو إسدرائيل ؟ قدال :إسدرائيلس
قل  :لم ؟ قال :ألن أبا بكر كثير الخ أ جدابس قل  :كان في كت ه خ أ؟ قال :الس كان
) (2
إذا حدث من حفظه.
 -6أبو ع د الله ال خامي شو846هد :
ش3
ذكر عن ال يهقي أوه أسيد عن ال خامي أوه قال :أبو بكر بن عياش اختلط بأخرل.
 -1ابن عدي شو164هد
وقال أبو أحمد بن عدي :أبو بكر بن عياش هذا كوفي مشدهومس وهدو يدروي عدن أجلدة
اليدداسس وحديثدده فيدده كثددرل .وقددد مور عيدده مددن الك ددام جماعددةس وحديثدده ممدديده ومق وعدده
يكثدرس وهدو مدن مشدهومي مشدايخ الكوفدة ومدن المختلدين بالروايدة عدن جملدة مشددايخهمس
وهو من قراس أهل الكوفةس وعن عا م أخذ القراسل وعليه قرأس وهو في مواياته عن كل من
مور عيده ال بددأس بدهس وذلددث أوددي لدم أجددد لده حددديثبا ميكد بدرا إذا مور عيده ثقددة إال أن يددروي
ش4
عيه ضعيف.

خالصة قوال األئمة المعتدليح:

 أثيددص عليدده سددفيان الثددوميس وع ددد الددرحمن بددن مهدددي مددع وهددم فددي حديثددهس ووثقدده أحمددد مددع
احتمال الغلط وإسرائيل أحب إليه ميه ألوه كثير الخ أ إذا حدث من حفظهس وأما علدي بدن
المدييي فكان يميئ الرأي فيه ألوه لما ك ر ساس حفظس وهدذا مدا أشدام إليده ال خدامي بقولده:
ش 1تهذيب الكمالس ش. 089 / 11
ش 2تهذيب التهذيبس البن حجرس ش. 498 / 4
ش 3الكواكب الييراوس ابن الكيالس ش. 419 / 0
ش 4تهذيب الكمال :ش 089 / 11س و تهذيب التهذيبس البن حجرس ش. 498 / 4
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أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه  -د .إبراهيم خليفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختلط بأخرلس وقال ابن عدي :ال بأس به إذا مور عن الثقاو.
 ويمكن أن وخر بيتيجة مفادها أن أبا بكر بن عياش كان ثقدة ددوقابس إال مدا كدان ميده فدي
خر حياته فقد ساس حفظه.
المبحث الثالث :قوال األئمة المتسا ميح

 -0العجلي شو860هد :
قددال :كددان ثقددة قددديماب دداحب سددية وع ددادلس وكددان يخ ددئ بعددض الخ ددأس تع ددد س د عين
ش1
سية.
 -8ابن محَّان شو144هد :
أوالب /توثيقه م لقاب:
قال ابن ح ان :واللواي في أمره مجاو ة ما علم أوده أخ دأ فيده واالحتجدا بمدا يرويدهس
ش2
سواس واف الثقاو أو خالفهم.
ثاوياب /س ب تعديله له:
قددال :ألودده داخددل فددي جملددة أهددل العدالددةس ومددن ددح عدالتدده لددم يمددتح القدددح وال
الجددرح إال بعددد زوال العدالددة عيدده بأحددد أسد اي الجددرحس وهكددذا حكددم كددل محدددث ثقددة
ش3
ح عدالته وت ين خ ؤه.
 -1أبو ع د الله الحاكم شو414هد
ش4
قال الحاكم :ليس بالحافظ عيدهم.
خالصة قوال األئمة المتسا ميح:

 وثقه ابن ح ان توثيقاب م لقابس وأثيص عليه العجلي في ع ادته ووثقه مع امز يمير في حفظهس
أما اإلمال الحاكم فكاو ع امته تشير إلص ضعفه.

ش 1تهذيب التهذيبس البن حجرس ش. 498 / 4
ش 2الثقاوس البن ح انس ش. 662 / 1
ش 3الملدم الماب وفمه.
ش 4تهذيب التهذيبس البن حجرس ش. 498 / 4
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المبحث الرابع :قوال األئمة اآلخريح(مح لم تدرس منا جهم هي الجرح والتعديل)
 -0محمد بن ع د الله بن ومير شو814هد :
وقدل الحدافظ ابددن حجدر عدن عثمددان الدداممي قولده :ششوسددمع محمدد بدن ع ددد اللده بددن
ومير يضعف أبا بكدر فدي الحدديثس قلد  :كيدف حالده فدي األعمدش ؟ قدال :هدو ضدعيف
ش1
في األعمش وايره .
 -8يعقوي بن شي ة المدوسي شو868هد :
وقددل ابددن حجددر قولدده :شششدديخ قددديم معددرو باللددوح ال ددامعس وكددان لدده فقدده كثيددر وعلددم
) (2
بأخ ام الياسس ومواية للحديثس يعر له سية وفضلس وفي حديثه اض راي .
 -1أبو المكين ال ائي شو840هس أو 814ه :
وقل المزي قوله :ششسمع أبا بكر بدن عيداش يقدول البيدهس وأماه اُ ْرفَدةب :يدا بيدي إيداا أن
ش3
تعلي الله فيهاس فإوي قد ختم فيها اثيي عشر ألف ختمة .
 -4محمد بن إسماعيل األحمس شو861هدس وقيل842 :ه :
ش4
وقل ابن حجر قوله :ششما مأي أحداب أحمن ول من أبي بكر بن عياش .
 -4اإلمال ال زام شو890هس أو 898هس أو 894ه :
وق ددل اب ددن حج ددر قول دده :ششل ددم يك ددن بالح ددافظس وق ددد ح دددث عي دده أه ددل العل ددمس واحتملد دوا
) (5
حديثه .
المبحث الخامس :قوال األئمة المتأخريح
 -0الحافظ الذه ي شو142هد :
أوالب -أقواله في توثيقه م لقاب:
ش 1تهذيب التهذيبس البن حجرس ش 498 / 4س و تهذيب الكمال :ش. 089 / 11
ش 2تهذيب التهذيبس البن حجرس ش. 498 / 4
ش 3تهذيب الكمال :ش. 089 / 11
ش 4تهذيب التهذيبس البن حجرس ش. 498 / 4
ش 5الملدم الماب وفمه.
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ش1

قال :أحد األئمة االعول.
ثاوياب -توثيقه في القراسل:
ش2
قال :دوق ث في القراسل.
 -8الحافظ ابن حجر شو248ه :
ش3
قال :ثقة عابدس إال أوه لما ك ر ساس حفظهس وكتابه حي .

خالصة قوال األئمة المتأخريح:
 - 0أثيص الحافظ الذه ي علص أبي بكر في علمه فقال عيه :ششأحد األئمة األعول .
 - 8و ددفه الحددافظ ابددن حجددر بالعابددد ووثقددهس إال فددي حددال ك ددر سدديه فقددد سدداس حفظددهس
و ح كتابه.

ش 1ميزان االعتدال ش. 499 /4
ش 2الملدم وفمه.
ش 3تقريب التهذيبس البن حجرس شص. 684:
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الخاتمة

في وهاية هذا ال حث يمكن أن وخلص إلص اليتائج التالية:

والً /خالصة الترجمة ( بو بكر بح عياش الكوهي بو يوسف):

 مشهوم بكييتهس واأل أوها اسمهس عيد المحدثينس وشع ة عيد القراس.
 ولم َد بالكوفة سيَةَ خم ٍ م م
ين من الهجرل.
َ َْ
س َوت ْمع َ
ُ

 من مشهومي مشايخ الكوفة ومن المختلين بالرواية عن جملة مشايخهم.
 وهو من قراس أهل الكوفةس وعن عا م أخذ القراسل وعليه قرأ.





من ك ام أت اع التابعين.
العَّدداد؛ قددد ددال س د عين سددية وقامهدداس وكددان ال يعلددم لدده بالليددل وددولس وأودده لددم يددأو
مددن ك ددام ُ
فاحشة قطس وأوه يختم القر ن من ثوثين سية كل يول مرل.
يدروي عدن أجلدة اليداسس وحديثده فيده كثددرلس وقدد مور عيده مدن الك دام جماعدةس وحديثده ممدديده
ومق وعه يكثر.
مور عن س عة وتمعين شيخاب.

 م ددن أش ددهر ش دديوخه س ددليمان ب ددن مهد دران األعم ددش الك ددوفيس و ع ددامر ب ددن شد دراحيلس الش ددع يس
الكوفي.
 يُحك د ددم عل د ددص موايت د دده باالوق د دداع -لحل د ددول اإلمس د ددال الخف د ددي  -ع د ددن :عم د ددر ب د ددن الخ د دداي
شو81ه س وإبد دراهيم ب ددن يزي ددد ب ددن ق دديس ب ددن األس ددود اليخع ددي شو 94س وس ددعد ب ددن إي دداسس
الشد د ددي اويشو 94س وسد د ددالم بد د ددن أبد د ددي الجعد د دددس الغ فد د دداويس األشد د ددجعي مد د ددوالهمس الكد د ددوفيس
شو99ه .
 مور عيه ش 44ماويابس ميهم ش 41من أهل العراق.
همددالس وأبددو وُعدديم الفضددل بددن
 مددن أشددهر الددروال عيدده :ع ددد الددرحمن بددن مهددديس وع دددالرزاق بددن ّ
ُدكين.
 من المعمرينس حيث عاش ش92سية توفي بالكوفةس سية 061هد.
 أخر له األئمة المتة في كت هم األمهاو.
 عدد شيوخه في اللحيحين ش 88شيخاب.
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ثانياً /خالصة قوال ئمة الجرح والتعديل:
 وثّقه الجمهومس وتش ّدد يحيص بن سعيد الق ّان فترا الرواية عيه لروايته مياكير عن أبي يحيدص
وضعفه تلميذه علي بن المدييي ت عداب لشديخه الق ّدانس وتعيّد
القتّاوس وإبراهيم بن المهاجرس ّ
ومد أحاديثه التي في اللحيحين.
فضعفه ّ
ابن حزل ّ
 ما ومد من توثيقه بهدذه األلفداظ شثقدةس ثقدةس مدن الحفداظ المتقيدين فمحمدول علدص موايتده مدن
كتابه كما قال اإلمال أحمدد عيددما سدئل :كدان فدي كت ده خ دأ؟ قدال :الس كدان إذا حددث مدن
حفظه.
 ومددا ومد مددن توثيقدده بهددذه األلفدداظ ش دددوقس البددأس بددهس ددال الحددديثس جددائز الحددديثس
ممتقيم الحديث  .فمحمول علص موايته من حفظه.
 إخرا ال خامي له في اللحي محمول علص مدا كدان ق دل اختوفده؛ لمدا أسديده ال يهقدي عيده
أوه قال :أبو بكر بن عياش اخدتلط بدأخرلس وهدذا يددل علدص أن ال خدامي محمده اللده كدان يعلدم
وقد اختوفده فدأخر لده مدا كدان ق لده وتددرا مدا كدان بعدده مدن األحاديدث التدي و دفها بعددض
المحدثين بالمياكير.
هذا و لص الله علص سيدوا محمد وعلص له و ح ه أجمعين
***
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قائمة المصادر والمراجع

 القر ن الكريم-0

***

األوم دداي :ألب ددي س ددعيد ع ددد الك دريم ب ددن محم ددد اب ددن ميل ددوم التميم ددي الم ددمعاويس س ددية ال ددوالدل
416هد /سية الوفال 468هدس تحقيد  :ع دد اللده عمدر ال داموديس الياشدر دام الفكدر-بيدرووس سدية
اليشر 0992ل.

-8
-1

-4

-4

بغية ال لدب فدي تداميخ حلدب :عمدر بدن أحمدد بدن ه دة اللده بدن أبدي جدرادل العقيلديس كمدال الددين
ابن العديم شالمتوفص661 :هد س تحق  :د .سهيل زكامس دام الفكرس د .
تدداميخ اإلسددول َوَوفيدداو المشدداهير َواألعددول :شددمس الدددين أبددو ع ددد اللدده محمددد بددن أحمددد بددن

عثمان بن قَايْماز الذه ي شالمتوفص142 :هد س تحقيد  :الددكتوم بشدام ع ّدواد معدرو س دام الغدري
اإلسوميس ال عة :األولصس  8111ل.
التاميخ اللغير :محمد بن إبدراهيم بدن إسدماعيل أبدو ع داللده ال خدامي الجعفديس تحقيد  :محمدود
إب دراهيم زاي دددس دام ال ددوعيس مكت ددة دام الت دراث  -حل ددب س الق دداهرلس ال ع ددة األول ددصس  0191ه-
0911ل.
التاميخ الك ير المعرو بتاميخ ابن أبي خيثمة  -المفر الثالدث :أبدو بكدر أحمدد بدن أبدي خيثمدة
شالمت ددوفص819 :ه د د س تحقد د  :ددوح ب ددن فتح ددي ه ددولس الف دداموق الحديث ددة لل اع ددة واليش ددر –
القاهرلس ال عة :األولصس 0481هس  8116 -ل.

-6

تدداميخ بغددداد :أب ددو بك ددر أحم ددد ب ددن علددي ب ددن ثاب د بددن أحم ددد ب ددن مهدددي الخ ي ددب ال غ دددادي
شالمت ددوفص461 :ه د د س تحقد د  :ال دددكتوم بش ددام ع دواد مع ددرو س دام الغ ددري اإلس ددومي – بي ددرووس
ال عة :األولصس 0488ه 8118 -ل.
ت دداميخ دمشد د  :أب ددو القاس ددم عل ددي ب ددن الحم ددن ب ددن ه ددة الل دده المع ددرو ب ددابن عم دداكر شالمت ددوفص:
410هد س تحقد  :عمدرو بدن ارامدة العمدرويس دام الفكدر لل اعدة واليشدر والتوزيدعس 0404هس -
 0994ل.

-2

تددذكرل الحفدداظ :شددمس الدددين أبددو ع ددد اللدده محمددد بددن أحمددد بددن عثمددان بددن قَايْمدداز الددذه ي
شالمتوفص142 :هد س دام الكتب العلمية بيروو-ل يانس ال عة :األولصس 0409هد0992 -ل
تممية من أخرجهم ال خامي ومملم وما اوفرد كل واحد ميهمدا :أبدو ع دد اللده الحداكم محمدد بدن

-1

-9
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ع د الله بن محمد بن حمدويه بن وُعيم بن الحكدم الضد ي ال همداوي الييمدابومي المعدرو بدابن

ال يع شالمتوفص414 :هد س تحق  :كمدال يوسدف الحدووس مؤسمدة الكتدب الثقافيدة س دام الجيدان
– بيرووس ال عة :األولصس  0411ه.
 -01التعديل والتجري س لمن خر له ال خامي في الجامع اللحي  :أبو الوليد سليمان بن خلدف بدن
سعد بن أيوي بن وامث التجي ي القرف ي ال اجي األودلمي شالمتوفص414 :هد س تحقد  :د .أبدو
ل ابة حمينس دام اللواس لليشر والتوزيع – الرياضس ال عة :األولصس 0416ه – 0926ل.
-00

تقري ددب الته ددذيب :أب ددو الفض ددل أحم ددد ب ددن عل ددي ب ددن محم ددد ب ددن أحم ددد ب ددن حج ددر العم ددقووي
شالمتوفص248 :هد س تحق  :محمد عوامدةس دام الرشديد – سدومياس ال عدة :األولدصس 0416ه –

0926ل.
 -08تهذيب الكمال في أسماس الرجال :يوسف بدن ع دد الدرحمن بدن يوسدفس أبدو الحجدا س جمدال
الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكل ي المزي شالمتوفص148 :هد س تحقد  :د .بشدام عدواد
معرو س مؤسمة الرسالة – بيرووس ال عة :األولصس 0411ه – 0921ل.
 -01التيمير في القراساو المد ع :أبدو عمدرو عثمدان بدن سدعيد بدن عثمدان بدن سدعيد بدن عمدرو الدداويس
دام اليشر  /دام الكتاي العربي  -بيروو -س ال عة :الثاويةس 0414هد0924 /ل.
 -04الثق دداو :محم ددد ب ددن ح ددان ب ددن أحم ددد ب ددن ح ددان ب ددن مع دداذ ب ددن َم ْع د َددس التميم دديس أب ددو ح دداتمس
الدددامميس الُمددتي شالمتددوفص144 :هد د س وزامل المعددام للحكومددة العاليددة الهيديددةس تح د مراق ددة:
الدكتوم محمد ع د المعيد خان مددير دائدرل المعدام العثماويدةس دائدرل المعدام العثماويدة بحيددم
باد الدكن الهيدس ال عة :األولصس 0191ه0911-ل.
 -04الجددامع الممدديد اللددحي المختلددر مددن أمددوم مسددول اللدده ددلص اللدده عليدده وسددلم وسددييه وأيامدده:
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرل ال خاميس أبو ع د اللهس تحق  :محمد زهيدر بدن وا در
اليا رس دام فوق اليجالس ال عة :األولص 0488ه.
 -06الجرح والتعديل :أبو محمد ع د الرحمن بن محمدد بدن إدميدس بدن الميدذم التميمديس الحيظلديس
الرازي ابن أبي حاتم شالمتدوفص181 :ه د س ف عدة مجلدس دائدرل المعدام العثماويدة  -بحيددم بداد
الدكن – الهيدس دام إحياس التراث العربي – بيرووس ال عة :األولصس 0810هس  0948ل.
 -01حلية األولياس وف قاو األ فياس :أبدو وعديم أحمدد بدن ع دد اللده األ د هاويس دام الكتداي العربدي
– بيرووس ال عة الرابعةس 0414ه.
 -02ذكددر أسددماس التددابعين ومددن بعدددهم ممددن ددح موايتدده عددن الثقدداو عيددد ال خددامي وممددلم :أبددو
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الحمن علي بن عمر ابن أحمد بن مهدي بن ممعود بن اليعمان بن دييدام ال غددادي الددامق يي
شالمتوفص124 :هد س تحق  :بومان الضياوي  /كمال يوسف الحووس مؤسمة الكتدب الثقافيدة -
بيروو – ل يانس ال عة :األولصس 0416هد 0924 -ل.
 -09مجددال ددحي ممددلم :أحمددد بددن علددي بددن محمددد بددن إب دراهيمس أبددو بكددر ابددن َمْي ُجويَدده شالمتددوفص:
482هد س تحق  :ع د الله الليثيس دام المعرفة – بيرووس ال عة :األولصس 0411ه.
 -81سدير أعددول اليد وس :شددمس الددين أبددو ع دد اللدده محمدد بددن أحمدد بددن عثمدان بددن قَايْمداز الددذه ي
شالمتوفص142 :هد س تحق  :مجموعة من المحققين بإشرا الشيخ شعيب األموداؤو س مؤسمدة
الرسالةس ال عة :الثالثةس 0414هس  0924 /ل.
ددفة اللددفول :جمددال الدددين أبددو الفددر ع ددد الددرحمن بددن علددي بددن محمددد الجددوزي شالمتددوفص:
-80
491هد س تحق  :أحمد بن عليس دام الحديثس القاهرلس ملرس ال عة0480 :هد8111/ل.
 -88ال قاو الك رر :أبو ع دد اللده محمدد بدن سدعد بدن مييدع الهاشدمي بدالوالسس ال لدريس ال غددادي
المعرو بابن سعد شالمتدوفص811 :ه د س تحقيد  :محمدد ع دد القدادم ع داس دام الكتدب العلميدة
– بيرووس ال عة :األولصس 0401هس  0991 -ل.
 -81ال قاو :خليفة بدن خيدا أبدو عمدر الليثدي العلدفري شالمتدوفص841ه س تحقيد د .أكدرل ضدياس
العمريس دام في ة-الرياضس  0418ه0928 -ل.
 -84اايددة اليهايددة فددي ف قدداو الق دراس :شددمس الدددين أبددو الخيددر ابددن الجددزميس محمددد بددن محمددد بددن
يوس ددف شالمتد ددوفص211 :هد د د س عي ددي بيشد ددره . :برجمتراسد ددرس دام الكت ددب العلميد ددةس بيد ددرووس س
ال عة :الثالثةس .0928
 -84فت المغيث بشدرح الفيدة الحدديث للعراقدي :شدمس الددين أبدو الخيدر محمدد بدن ع دد الدرحمن بدن
محمد بدن أبدي بكدر بدن عثمدان بدن محمدد المدخاوي شالمتدوفص918 :ه د س تحقد  :علدي حمدين
عليس مكت ة المية – ملرس ال عة :األولصس 0484هد 8111 /ل.
 -86الكامل في ضعفاس الرجال :أبو أحمد بن عدي الجرجداوي شالمتدوفص164 :ه د س تحقيد  :عدادل
أحمددد ع ددد الموجددود-علددي محمددد معددوضس شدداما فددي تحقيقدده :ع ددد الفتدداح أبددو سدديةس الكتددب
العلمية  -بيروو-ل يانس ال عة :األولصس 0402هد0991ل.
 -81الكواكب الييراو :محمد بن أحمد بن يوسف أبو ال ركداو الدذه ي الشدافعيس تحقيد  :حمددي
ع د المجيد الملفيس دام العلم – الكوي س د .
 -82لمان العري :محمد بن مكرل بن ميظوم األفريقي الملريس دام ادم – بيرووس  :دام دادم
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أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه  -د .إبراهيم خليفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– بيرووس ال عة :الثالثة  0404 -هد.
 -89معرفدة أودواع علددول الحددديثس ويُعددر بمقدمددة ابددن اللددوح :عثمددان بددن ع ددد الددرحمنس أبددو عمددروس
تقددي الدددين المعددرو بددابن اللددوح شالمتددوفص641 :ه د س تحق د  :وددوم الدددين عتددرس دام الفكددر-
سومياس ودام الفكر المعا ر – بيرووس 0416هد 0926 -ل.
 -11المعددين فددي ف قدداو المحدددثين :شددمس الدددين أبددو ع ددد اللدده محمددد بددن أحمددد بددن عثمددان بددن
قَايْماز الذه ي شالمتوفص142 :هد س تحق  :د .همال ع د الرحيم سعيدس دام الفرقان  -عمدان –
األمدنس ال عة :األولصس 0414ه.

 -10المؤلددف :أبددو الوليددد سددليمان بددن خلددف بددن سددعد بددن أيددوي بددن وامث التجي ددي القرف ددي ال دداجي
األودلمد ددي شالمتد ددوفص414 :هد د د س تحق د د  :د .أبد ددو ل ابد ددة حمد ددينس دام الل د دواس لليشد ددر والتوزيد ددع –
الرياضس ال عة :األولصس 0926 – 0416ل.
 -18ميزان االعتدال في وقد الرجال :أبو ع د الله شمس الدين محمدد بدن أحمدد بدن عثمدان الدذه ي
شالمت ددوفص142 :ه س تحقد د  :محم ددد مضد دوان عرقموس دديس ومحم ددد برك دداوس وعم ددام ميح دداويس
وايدداث الحددا أحمدددس وفددادي المغربدديس مؤسمددة الرسددالة العالميددة – دمش د س ال عددة :األول ددصس
 8119ل.
 -11اليشر فدي القدراساو العشدر :شدمس الددين أبدو الخيدر ابدن الجدزميس محمدد بدن محمدد بدن يوسدف
شالمت ددوفص  211 :ه د د س تحقيد د  :عل ددي محم ددد الض د اعس الم ع ددة التجاميد دة الك ددرر وتل ددوير دام
الكتاي العلمية]س د س دو.
 -14الهداية واإلمشاد في معرفدة أهدل الثقدة والمددادس :أحمدد بدن محمدد بدن الحمدين بدن الحمدنس أبدو
ولدر ال خدامي الكوبدداذي شالمتدوفص192 :ه د س تحقد  :ع دد اللده الليثدديس دام المعرفدة – بيددرووس
ال عة :األولصس 0411ه
 -14وفياو األعيان وأو اس أبياس الزمان :أبو الع اس شمس الدين أحمدد بدن محمدد بدن إبدراهيم بدن أبدي
بكددر ابددن خلكددان ال رمكددي اإلمبلددي شالمتددوفص620 :هد د س تحق د  :إحمددان ع دداسس دام ددادم –
بي ددرووس ال ع ددة :الج ددزس – 0 :د س 0911لس والج ددزس – 8 :د س 0911لس والج ددزس- 1 :
د س 0911لس والج د ددزس - 4 :ال ع د ددة :األول د ددصس 0910لس والج د ددزس - 4 :ال ع د ددة :األول د ددصس
0994س والجزس – 6 :د س 0911س والجزس - 1 :ال عة :األولصس 0994ل.
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