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 المقدمة
الحمددددد للدددده مي العددددالمينس واللددددول والمددددول علددددص مسددددوله األمددددين وعلددددص  لدددده و دددددح ه 

 وبعدس أجمعين.
 دلص اللده عليده  -فإن أفضل العلول وأجلها ما كدان متعلقداب بكدول اللده وسدية و يده ومسدوله 

 حيث عليهما مدام أحكال الشريعة اإلسومية في كافة شؤون الياس وأحوالهم. -وسلم 
لهذه األمة القر ن الكريم الذي تياقلته األجيال بالتواترس  -جلَّ ثياؤه  -فظ المولص وقد ح

بأن يمر لها  حابته الكرال مضوان اللده علديهمس  - لص الله عليه وسلم  -وحفظ لها سية و يها 
 ومن سام علص وهجهم فحفظوهاس وفهموها وعملوا بهاس ووقلوها إلص من بعدهم.

بخدمددة المددية الي ويددةس وقدداموا بهددا خيددر قيددالس وأتددم الوحدد  مددا بدددأه وُعيددي علمدداس اإلسددول 
 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 
ل أحكامدددهس كدددذلث لددده أثدددره فدددي فقددده الشدددرعية األخدددررس كدددأثره فدددي تفمدددير القدددر ن الكدددريمس وتفلدددي

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 

 التيزيل. بمراد الشامع؛ ألوهم عا روا - لص الله عليه وسلم  -الله 
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 الثابدد  

 من ايره. 
تدددراجم وتخددريج األحاديدددث الي ويدددة وبيددان الحكدددم عليهدددا يمدددتلزل معرفددة الملدددادم األ دددلية ل

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.

ولددددذا أمدو أن أقدددددل وموذجدددداب يحتددددذر ميهجدددده ويمددددلث سدددد يله فددددي كيفيددددة اإلفددددادل مددددن 
 وماو والموازوة بييها واستخوص وتائجهاس فأعددو هذه الدماسة بعيوان:الملادمس وتيظيم المعل

" أبو بكر بن عياش بن سالم األسدي الكوفي. ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه. 
 دماسة تحليلّية" 
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وس ب اختيام هذا الراوي تحديداب ليكدون محدوب للدماسدة؛ هدو أوده مدن موال اللدحي  فقدد 
وممدلم مدع اخدتو  أئمدة الجدرح والتعدديل فدي الحكدم علدص مروياتدهس باإلضددافة  أخدر  لده ال خدامي

إلص أوه من األعول المشهومين في علم القراساو؛ فهو الراوي األول عن اإلمال عا م أحدد القدراس 
باسدم ششدع ة س علدص االخدتو  الدوامد فدي اسدمه بدين  -أي القدراس-الم عة اير أوده مشدهوم عيددهم

 وقد قّمم  الدماسة قممين: س والذي سيتياوله في هذا ال حث بإذن الله.المحدثينس والقرا
   وفيه ثماوية م احث هي: -القمم األول: الترجمة شعرض ودماسة 
 .الم حث األول: اسمه ووم ه ووم ته وكييُته 
 . الم حث الثاوي: مولده شتاميخه ومكاوه 
 .الم حث الثالث: شيوخه 
 .الم حث الرابع: ف قته 
 .الم حث الخامس: من ُيحكم علص موايته عيهم باالوق اع 
 .الم حث المادس: الروال عيه 
 .الم حث المابع: وفاته 
 .الم حث الثامن: َمْن أخر  له من أ حاي الكتب المتة 

   وفيه ستة م احث هي: -القمم الثاوي: أقوال أئمة الجرح والتعديل شعرض وتحليل 
 األئمة المتشددين. الم حث األول: أقوال 
 .الم حث الثاوي: أقوال األئمة المعتدلين 
 .الم حث الثالث: أقوال األئمة المتماهلين 
  .الم حث الرابع: أقوال أئمة  خرين من لم ُتدمس مياهجهم في الجرح والتعديل 

 يلي ذلث خاتمة الدماسةس وقائمة بملادمها. 
هذه الدماسة ميهجاب يرتضيه وأثدراب يقتفيدهس فآمل أن يجد فالب علم الحديث الشريف في 

ومددا تددوفيقي إاّل باللدده عليدده  يُدَقدوّمُل خ أهددا وَيُمددده خللهددا وأن تجدد هددذه الدماسددة مددن مجددال العلددم مددا
 توّكلُ  وإليه أويب.
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 القسم األول:
 الترجمة )عرض ودراسة(

 المبحث األول: اسمه ونسبه ونسبته وكنيته.
 : 1شالروال ثوثةأبو بكر بن عياش من 

 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 

  2شوهو مجهول.
والثالددث: أبددو بكددر بددن عيدداش المددلمي ال اجدددائيس  دداحب كتدداي " اريددب الحددديث "س 

أمبدددع ومدددائتين ب اجدددداسس مور عيددده علدددي بدددن جميدددل الرقدددي واسدددمه حمدددين بدددن عيددداش مددداو سدددية 
  3شوايره.

 والذي يعيييا في هذا ال حث هو األول: 
أبددو بكددر بددن عيدداش شبتحتاويددة ومعجمدددة  ابددن سددالمس األسدددي الكددوفي المقددرئس الحيدددا  

أو  بمهملة ووونس مشهوم بكييتهس وقد اختلف في اسدمه إلدص أقدوال: محمدد  أو َعْ دُد اللَّدهم أو سدالمم  
س َوقميددَل: َسددالمم س َوقميددَل:  دداد  أو َح يددب  أو َعتميدد   ددَداش  أو ُم َددرّم   أو َحمَّ شددع ة أو ُمْؤبَددة أو ممددلمم  أو خم
دم س َوُحَمدْين س َوَع َداس س وقدد شدهَّر الدذه ي ميهدا ششدع ة ؛ ممدتيداب إلدص مدا وقلده  تَددَرُلس َوقَاسم َأْحَمُدس َوَعيدْ

ٍم الرّمفَاعميس وَ  س أوهما َسَأاَلُه َعنم اْسممهمس فَدَقاَل: ُشْعَ ُة.عن أََبي َهاشم   4شُحَمْين بن َعْ دم اأْلَوَّلم
  5شو ححه ابن الجزمي بقوله: اختلف في اسمه علص ثوثة عشر قوالب أ حها شع ة.

                                                           

  ييدم  تح  علم من علول الحديث يممصش معرفة المتف  والمفترق س وهو ستة أقمالس وهذا من القمم 1ش
الثاوي: من اتفق  أسماؤهم وأسماس  بائهم وأجدادهم.ش ييظر: معرفة أوواع علول الحديثس البن اللوحس شص: 

ي في شرح تقريب اليواويس  س وتدميب الراو 866/ 4 س وفت  المغيث بشرح ألفية الحديثس للمخاويس ش160
    .  282/ 8للميوفيس ش

  .684  ييظر: تقريب التهذيبس البن حجرس شص: 2ش
  .061  ييظر: الملدم الماب س شص: 3ش
  .494/ 2  سير أعول الي وسس للذه يس ش4ش
  .186/ 0 ااية اليهاية في ف قاو القراسس البن الجزميس ش5ش
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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س  2شوإلددص هددذا ذهددب ابددن ح ددان 1شقددال ابددن حجددر: مشددهوم بكييتددهس واأل دد  أوهددا اسددمهس

  3شوالمزي.
أوده مشدهوم باسدم ششدع ة  عيدد القدراسس وبددشأبي بكدر  عيدد المحددثينس وذلدث أن والذي يظهدر هدو 

ال احدث لددم يقددف لده علددص اسددم ششدع ة  فددي األسدداويد التدي تُدددْرَور بهددا أحاديثده اْلُمَخرَّجددة فددي كتددب 
  4شالميةس والله أعلم.

ولددم   5شا  أمدا ومد ته فالحيدا ش بالمهملدة واليدون . وقدد وهدم الزمكلدي فدذكر شالخيدا   بددل شالحيد
يرجددع سددور إلددص كتددابين فددي القددراساو ال فددي التددراجم همددا التيمددير للددداويس واليشددر البددن الجددزمي؛ 

س وأمدددا اليشدددر فقيدددد هدددذه اليمددد ة  بدددالحرو  فقدددال:  6شفأمدددا التيمدددير فلدددم يدددذكر أيَّدددْن مدددن اليمددد تين
ة فددي ف قدداو س وفعددل األمددر وفمدده فددي كتابدده اايددة اليهايدد 7شاألسدددي الكددوفي  -بدداليون -شالحيددا 

 .   8شالقراس وهو كتاي تراجم
 

 المبحث الثاني: مولده )تاريخه ومكانه(.
ْعُتُه يَدُقددوُل: ُولمددْدُو َسددَيَة َخْمددٍس َوتمْمددعمينَ  س وقددال أبددو بكددر بددن  9شقَدداَل َهدداُموُن بْددُن َحدداتمٍم: َسددمم

مولدده  س وقدال ابدن ح دان: وكدان 10شأبي داود: قال أحمدد بدن حي دل: أحمدب أن مولدده سدية مائدة
  1شسية خمس أو س  وتمعين.

                                                           

  .846  تقريب التهذيبس البن حجرسشص:1ش
  .1/662  الثقاوس البن ح انس ش2ش
  .11/089  تهذيب الكمالس ش3ش
  .02  ييظر: الم حث الثامن: من أخر  له من أ حاي الكتب الّمّتةس من هذا ال حثس شص4ش
  .064/ 1  األعولس ش5ش
  .09  اوظر: التيمير في القراساو الم عس للداويس صش6ش
  .0/040ابن الجزميس ش  اوظر: اليشر في القراساو العشرس 7ش
  .0/184  اوظر: ش8ش
  .494/ 2  سير أعول الي وسس للذه يس ش9ش
  .11/089  تهذيب الكمالس ش10ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وأمددا مكددان والدتدده فالكوفددة؛ قددال الخ يددب ال غدددادي: "هددو مددن أهددل الكوفددة وقدددل بغددداد 
 . 3شس وقال ابن ح ان: "من أهل اْلُكوَفة من ع ادهم" 2شوحدث بها"

 
 المبحث الثالث: شيوخه.

مدع مراتدبس س يمكدن تلدييفهم علدص ت 4شمور أبو بكر بن عياش عن س عة وتمعين شيخاب 
 هي:

 أوالب/ مرت ة شثقة  وما فوقها
أبددددددان بددددددن تغلددددددب بددددددن ميدددددداحس الربعدددددديس الكددددددوفيس القدددددداميس اليحددددددويس العربدددددداويس أو العربدددددديس  -0

 ه .040هدس أو 041شو
أبان بن  ال  بن عمير بن ع يدس المدوي األ لس الكوفيس القرشي موالهمس وقيل: المكيس  -8

 هد وبضع .001شو
 ه .94هس أو 94ن األسودس اليخعيس الكوفيس شوإبراهيم بن يزيد بن قيس ب -1
  .048يكيص أبا سعيدس شو -بكمر الميم وسكون اليون بعدها قا -أسلم الميقري  -4
ح يدددب بددددن أبدددي ثابدددد : قددديس بددددن دييدددامس ويقددددال: قددديس بددددن هيددددس ويقددددال: هيددددس الكددددوفيس  -4

 هد .088هس أو 009الكاهليس األسدي موالهمس أبو يحيصس شو
الكددوفيس الحمدداوي مددوالهمس القلددايس ويقددال اللحددالس أبددو ع ددد اللددهس ح يددب بددن أبددي عمددرلس  -6

 ه .048شو
هس أو 044حجا  بن أمفال بن ثوم بن ه يرل بن شراحيلس اليخعيس الكوفيس القاضيس شو -1

 ق لها . 
الحمن بن  ال  بن  ال  بن حي: حيان بن شفي بدن هيدي بدن مافدعس الهمدداويس الثدوميس  -2

 هد .069هدس أو 061شو ع د اللهس الكوفيس العابدس الزاهدس أبو
                                                                                                                                        

  .1/662  الثقاوس البن ح انس ش1ش
  .448/ 06  تاميخ بغدادس للخ يب ال غداديس ش2ش
  .662/ 1  الثقاوس البن ح انس ش3ش
  .011/ 11الرجالس المزي ش  ييظر: تهذيب الكمال في أسماس 4ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هد .048هس وقيل: 019الحمن بن ع يد الله بن عرولس أبو عرولس شو -9
 هد .048الحمن بن عمروس الفقيميس التميميس الكوفيس شو -01
 ه .019هس أو 016حلين بن ع د الرحمنس الملميس الكوفيس شو -00
ويقددال: الدددامميس حميددد بددن أبدديس ال لددريس الخزاعددي مددوالهمس ال ويددلس ويقددال: المددلميس  -08

 ه . 048هدس أو 041شو
  حميد بن أبي حميدس الخيا س الكيديس ال لريس ويقال: المالكي.     -01
 ه .011هس أو 99سالم بن أبي الجعدس الغ فاويس األشجعي موالهمس الكوفيس شو -0
 ه .96هس أو 94سعد بن إياسس الشي اويس الكوفيس ويقال: ال كريس شو -8
 هد .041هس إلص 040لكوفيس األسديس شو: بين سفيان بن دييامس التمامس ا -1
 ه .061هس أو 049الثوميس الكوفيس شو سفيان بن سعيد بن ممروقس  -4
 ه .019سول بن سليمس الحيفي موالهمس الكوفيس الحافظس شو -4
 ه . 082سليمان بن أبي سليمانس الحافظس الشي اوي موالهمس الكوفص موالهمس شو -6
 ه .044هس أو 041يس القيس موالهمس شوسليمان بن فرخانس التيميس ال لر  -1
ه  041سليمان بن مهرانس الحافظس األسدي الكاهلي موالهمس الكوفيس األعمشس شو -2

 د.  
شع ة بن الحجا  بن الومدس الحافظس العتكي األزدي موالهمس ال جليس الواس ي األ لس  -9

 ه .061ثم ال لريشو
 ه .041هد:  010فل  بن معاوية اليخعيس الكوفيس القاضيس الحافظس شو -01
هس 040عا م بن سليمان ال لدريس التميمدي مدوالهمس األحدولس الحدافظس القاضديس شو -00

 ه . 048أو: 
 ه .011عامر بن شراحيلس الشع يس الحميريس الكوفيس الهمداويس الك اميس شو -08
 هدس أو بعدها .011ع د العزيز بن مفيع األسديس المكيس ال ائفيس الكوفيس شو -01
 ه .016هس أو 011بن سويد بن جامية الق  يس الكوفيس شوع د الملث بن عمير  -04
عثمان بن عا م بن حلينس ويقال: عثمان بن عا م بن زيدد بدن كثيدر بدن زيدد بدن مدرلس  -04

 ه .082هس أو 081األسديس الكوفيس شو



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
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                     العدد األول                                       مجلة كلية الشريعة والقانون     

 م 8102لسنة 

422 

 

العددددوس بددددن الممدددديب بددددن مافددددع األسددددديس ويقددددال: الكدددداهليس ويقددددال: الثعل دددديس الكددددوفيس  -06
 ه .041هد:  040شو

 ه .84هس وقيل: 81الخ اي بن وفيلس أمير المؤميينس أبو حفصس شوعمر بن  -01
عمر بن محمد بدن زيدد بدن ع دد اللده بدن عمدر بدن الخ دايس القرشديس العددويس المددويس  -02

 ه .041العمريس شو: ق ل 
 ه .018عمرو بن ع د الله بن ع يدس أبو إسحاق الم يعيس الهمداويس الكوفيس شو -09
س الرقديس مدولص األزدس أبددو ع دد اللدهس و قيددل: أبدو ع ددد عمدرو بدن ميمددون بدن مهدران الجددزمي -81

 ه .044هس وقيل 041الرحمنس شو
القاسم بن ع د الرحمن بن ع د الله بدن ممدعود الممدعوديس الكدوفيس القاضديس الهدذليس  -80

 هد .081هس ويقال 006شو
 ه .040هس أو:011م ر  بن فريف الحامثيس ويقال: الخامفيس الكوفيس شو -88
 ه .011هس أو: 018الكوفيس األعمصس الض ي موالهمس الضريرس شوالمغيرل بن مقمم  -81
ميلوم بن المعتمر بن ع د الله بن مبيعةس ويقال: ابن المعتمر بن عتاي بن ع دد اللده بدن  -84

 هد .011هدس أو 018مبيعةس الملميس الكوفيس شو
هدددددد: 040ولدددددير بدددددن أبدددددي األشدددددعثس ويقدددددال: ابدددددن األشدددددعثس األسدددددديس الكدددددوفيس شو -84

 هد .061
هدددددددس أو 046ل بددددددن حمددددددان العتكدددددديس األزديس القردوسددددددي مددددددوالهمس ال لددددددريس شوهشددددددا -86

 هد .041
س أو: 044هشال بن عرول بن الزبير بن العوالس األسديس القرشديس المددويس المكديس شو -81

 هد .046
يحيص بن سعيد بن قديس بدن عمدرو بدن سدهل بدن ثعل دة بدن الحدامث بدن زيدد بدن ثعل دة بدن  -82

هدددددد أو 041ميس اليجددددداميس المددددددويس القاضددددديس شوادددديم بدددددن مالدددددث بدددددن اليجدددددام األولددددا
 ه .044

 080يحيص بن هاوئ بدن عدرول بدن قعداصس ويقدال: ابدن فضدفاض المدراديس الكدوفيس شو -89
 ه .د011هد: 



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثانيًا: مرتبة )صدوق( و )ال بأس به( 
 ه .011عا م بن كليب بن شهاي بن المجيونس الجرميس الكوفيس شو -04
 ه .011هس أو 018القاميس المكيس الزهري حليفهمس شوع د الله بن عثمان بن خثيم  -04
هدد:  010كليب بن وائل بن بيحدان التيمديس اليشدكرس ال كدريس المددويس ثدم الكدوفيس شو -06

 ه .041
 ه .041هد:  040معلص بن زياد القردوسيس ال لريس شو -01
 خالد بن دييام الييليس الشي اويس ال لري األ لس ويقال: الكوفي. -02

وق سةي  الحظة (  و )صةدوق لِّةيالح الحظة (  و )... ر بهمةا و ةم(  و ثالثًا: مرتبةة )صةد
)...يِّهلم(  و )... له  و ام(  و )... ي خطئ(  و )... كثير الخطأ(  و )صةدوق تكمةم هيةه(  و 

 )صدوق اختمط(
أجل  بن ع د الله بن حجيةس ويقال: أجل  بن ع د الله بن معاويةس ويقال: اسمه يحيصس  -09

 .هد 044بو حجيةس شو
إسدددددماعيل بدددددن سدددددميعس الحيفددددديس الكدددددوفيس ال يهمددددديس اليخعددددديس المدددددابريس أبدددددو محمددددددس  -81

 ه .041هد:  010شو
 ه .061الربيع بن   ي س المعدي موالهمس ال لريس شو -80
 ه .041هدس أو: 012سهيل بن أبي  ال س الممانس المدويس شو  -88
 ه .082هس أو: 081عا م بن أبي اليجودس األسدي موالهمس الكوفيس المقرئس شو -81
 هد .049هدس أو 044ع د العزيز بن أبي موادس المكيس الخراساويس األزدي موالهمس شو -84
ع د الملث بن أبي سليمانس العرزميس الكوفيس الحافظس وقيل: مولص بيي فزاملس وقيل: من  -84

 ه .041هس أو044 أوفمهمس شو 
أو هس 011ع ددددداس بدددددن المدددددائب بدددددن مالدددددثس الثقفدددددي مدددددوالهمس الكدددددوفيس األشدددددعريس شو -86

 ه .014
 هد .040هدس أو 012ليث بن أبي سليم بن زويمس الكوفيس األمويس القرشي موالهمس شو -81
 هد .049هس أو 042محمد بن عجون المدويس القرشي موالهمس أبو ع داللهس شو -82
هددددس أو 044محمدددد بدددن عمدددرو بدددن علقمدددة بدددن وقددداص الليثددديس المددددويس أبدددو ع دددد اللددده شو -89



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هد .044
معاويدددة بدددن أبدددي الع ددداس القلدددامس األزديس الكدددوفيس األسددددي  معاويدددة بدددن هشدددالس ويقدددال: -11

 ه .814هس أو 814شو   موالهمس الع مي   
معددرو  بدددن خربدددوذس ويقددال: معدددرو  بدددن مشددكانس وهدددو وهدددمس المكدديس القرشدددي مدددوالهمس  -10

 ه .061هد أو040شو
 ه .048المغيرل بن زياد ال جليس المو ليس أبو هاشمس شو -18

 المقماون مح الرواية.رابعًا: مرتبة )مقبول( و م 
 ه .041هد:  040 دقة بن سعيد الحيفيس الكوفيس شو  -11
هددد: 040موسددص بددن يمددامس ويقددال: موسددص بددن سدديامس األمدودديس الشدداميس الدمشددقيس شو -14

 هد .061
 خامسًا: مرتبة )مجهول(

  ابن وهب بن مي ه.  -14
هدددددد:  040محمدددددد بدددددن يزيدددددد بدددددن أبدددددي زيددددداد الثقفددددديس الفلمددددد يييس ويقدددددال: الكدددددوفيس شو -16

 ه .041
 ح يب بن خدمل. -11
 سمعان بن مالث. -12
 المثيص بن  ال . -19
 جحش بن زياد الض ي. -41
 محمد بن أبي سهلس قال ابن حجر: هو ابن سعيد المللوي. -40
 ه يرل بن األشعث. -48
 م شر االسمس المعيديس األمويس الكوفي.    -41
 شعيب بن شعيب بن محمد بن ع د الله بن عمرو بن العاص بن وائلس المهمي. -44
  لهب بن قرلس الكوفيس األسدي.   -44
 الربيع بن سحيمس ال اهليس ويقال: الكاهليس األسدي.  -46
 المعلص المالكي. -41



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سادسًا: مرتبة )لياح الحديث(
أبو يحيصس اسمه: زاذانس وقيل: دييامس وقيل: ع د الرحمن بن دييامس وقيل: مملمس وقيدل:  -42

 يزيدس وقيل: زبانس القتاوس الكوفي.
 عيف الحديث(سابعًا: مرتبة )ض

 ه .064شو إسحاق بن يحيص بن فلحةس التيميس القرشيس المدويس أبو محمدس -49
ثاب  بن أبي  فية الثماليس بضم المثلثةس الكوفيس أبو حمزلس واسم أبيه " دييام "س وقيل:  -41

 سعيدس شتوفي في خوفة أبي جعفر . 
 ه .040داود بن يزيد بن ع د الرحمنس أبو يزيدس شو -40
 ه .041المرزبانس أبو سعدس شبعد سعيد بن  -48
  ال  بن أبي  ال : مهرانس الكوفيس المخزومي.    -41
  ه  د041هد:  040ع يدل بن معتب الض يس الكوفيس الضريرس شو -44
عثمددان بدددن م دددرس ويقدددال: اسدددم أبيددده ع دددد اللددده الشدددي اويس ال لدددريس الم دددريس أبدددو الفضدددلس  -44

 ه .021هس و010شو
اميس الزمقددددديس المددددددويس الضدددددريرس أبدددددو إبدددددراهيمسمحمدددددد بدددددن أبدددددي حميدددددد: إبدددددراهيم األولددددد -46

 ه .061هد:  040شو 
هس 010م ددددرح بددددن يزيددددد الكيدددداويس األسددددديس الكددددوفيس الشددددامصس أبددددو المهلددددبس شت ددددين  -41

 ه .041و
موسص بن ع يدل بن وشيط بن عمرو بن الحامثس الربذيس المدويس ويقال: الحميريس أبو  -42

 هد .041هدس أو 048ع د العزيزس شو
هس أو 016ي زيددداد القرشددديس الهاشدددمي مدددوالهمس الكدددوفصس أبدددو ع دددد اللدددهس شويزيدددد بدددن أبددد -49

 ه .011
 ه .044 يعقوي بن ع اس بن أبي مباحس المكيس الحجازيس القرشيس موالهمس شو -61
 جميل بن زيد ال ائيس ال لريس الكوفي.    -60
 هد .041هد: 040إدميس بن سيانس اليماويس الليعاويس شو -68



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثامنًا: مرتبة )متروك(
 بن قران. دهثم -61
 040ع ددد اللدده بددن سددعيد بددن أبددي سددعيد: كيمددانس المق ددريس الليثددي مددوالهمس المدددويس شو -64

 ه .041هد: 
محمد بن المائب بن بشر بن عمرو ابن الحامث بن ع د الحامث بن ع د العزر الكل يس  -64

 هد .046الكوفيس اليمابةس شو
المدددويس المددلميس حددرال بددن عثمددان بددن عمددرو بددن يحيددي بددن اليضددر بددن كعددبس األولدداميس  -66

 ه .041ش
ح يب بن أبدي األشدرسس وهدو ح يدب بدن حمدان بدن أبدي المخدامقس وهدو: ح يدب بدن أبدي  -61

 هد .041هد أو 040هولس شو
 تاسًعا: مرتبة )ليس بالقوي(

مجالد بن سعيد بن عمير بن بم الس ويقال: ابن ذي مران بن شرح يل بن مبيعة بن مرثد  -62
بددددن وددددو  بددددن همدددددان الهمددددداويس الكددددوفيس بددددن جشددددم بددددن حاشددددد ابددددن جشددددم بددددن خيددددوان 

 ه .041هس وقيل: 044األخ اميس أو عمروس شو
 المبحث الرابع: طبقته

ذكره ابن سعد في المابعةس وقال: وهو من ال  قة التي ق ل هذه ال  قة ولكيه بقي وعمر 
    2شس وذكره ابن ح ان في ف قة أت اع التابعين. 1شحتص كتب عيه األحداث
   3شخّيا  فقد ذكره في ال  قة الثامية. وأما خليفة بن

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 

                                                           

  .161/ 6 ال  قاو الك ررس ش1ش
  .662/ 1 الثقاوس ش2ش
  .829 ال  قاوس شص: 3ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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س وفدي  3شثامية من األعدول اليد وسس وفي ال  قة ال 2شس وفي ال  قة المادسة من الُحفَّاظ 1شاإلسول
َية ووكيع .  4شال  قة المادسة من المحدثين  شف َقة ُسْفَيان بن ُعيَديدْ

ويجمددع هددذا التيددوَّع قدددم  مشددترا  مددن االتفدداق؛ وهددو كددون أبددي بكددر بددن عيدداش مددن أت دداع 
ال: التددابعين كمددا َ ددرّح بدده ابددن ح َددانس وزاد األمددَر وضددوحاب تلددييُف الحددافظ ابددن حجددر؛ حيددث قدد

 . 6ش س وهم ك ام أت اع التابعين 5شششمن المابعة  
 

 المبحث الخامس: مِّْح ي حكم عمى روايته عنهم ة إن وجدت ة باالنقطاع.
عددددن: عمددددر بددددن الخ دددداي  -لحلددددول اإلمسددددال الخفددددي-ُيحكددددم علددددص موايتدددده باالوق دددداع 

 س وسدددددعد بدددددن إيدددددداسس 94ه س وإبدددددراهيم بدددددن يزيدددددد بدددددن قددددديس بدددددن األسدددددود اليخعدددددي شو81شو
 ه .99 . وسالم بن أبي الجعدس الغ فاويس األشجعي موالهمس الكوفيس شو94لشي اويشوا
 

 المبحث السادس: الرواة عنه.
س يمكددن تلددييفهم علددص خمددس  7شعدددد الددروال عددن أبددي بكددر بددن عيدداش مائددة وسدد عون ماويدداب 

 مراتب فيما يلي:
  واًل: مرتبة )ثقة( وما هوقها

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

 التميميس الكوفصس اليربوعي موالهم.

                                                           

  .0860/ 4 تاميخ اإلسول ووفياو المشاهير واألعولس ش1ش
  .094/ 0 تذكرل الحفاظس ش2ش
  494/ 2 سير أعول الي وسس ش3ش
  .10 المعين في ف قاو المحدثينس شص: 4ش
  .684التهذيبس شص: تقريب 5ش
  .11 الملدم وفمهس  شص:6ش
  .011/ 11 ييظر: تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش7ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أحمدددد بدددن محمدددد بدددن حي دددل بدددن هدددول بدددن أسددددس الشدددي اويس المدددروزي األ دددلس ثدددم  -1
 ال غداديس الذهليس سدوسيس الخرساوي.

أحمددد بددن مييددع بددن ع ددد الددرحمنس الحددافظس األ ددمس المددروذي األ ددلس ال غددويس ثددم  -4
 ال غدادي.   

 إسحاق بن إبراهيم بن ح يب بن الشهيدس الشهيديس ال لريس الح ي ي.    -4
 إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن م رس الحافظس الحيظليس المروزي.   -6
ع دددد اللدددده بدددن يزيدددددس الحددددافظس  إسدددحاق بددددن موسدددص بددددن ع دددد اللدددده بددددن موسدددص بددددن  -1

 األولاميس الخ ميس المدويس الكوفيس القاضي.   
 إسماعيل بن أبانس الحافظس الوماقس األزديس الكوفي.   -2
 إسماعيل بن سالمس اللائغس ال غداديس الهاشمي موالهمس ال لري.     -9
 األسود بن عامرس الشامي األ لس ثم ال غدادي.    -01
 يس األزمقس األبياويس الملري.حجا  بن إبراهيمس ال غداد -00
الحمن بن الربيع بن سدليمانس ال جلديس ثدم القمدريس الكدوفيس ال دوماويس الحلدامس  -08

 األسديس ويقال: الخشاي.
 الحمن بن عيمص بن ماسرجسس الماسرجميس الييمابومي.  -01
وزيل -بتشديد الراس وبذال معجمة-الحمين بن محمد بن بهرال التميميس المروذي -04

 بغداد.
 بن أسلمس اللفامس الكوفيس ال غداديس مروزي األ ل.  خود  -04
زكريا بن عدي بن مزيد  بدن إسدماعيلس ويقدال: ابدن عددي بدن اللدل  بدن بمد الس  -06

 التيمي موالهمس الكوفيس الرقي.  
 زياد بن أيوي بن زيادس ال غداديس ال وسي.   -01
سددددعيد بددددن سددددليمانس وقددددال ابددددن ح ددددان: سددددعيد بددددن سددددليمان بددددن كياوددددةس الضدددد يس   -02

 ه .  884لواس يس ال زازس الحافظشوا
سدددعيد بدددن ميلدددوم بدددن شدددع ةس الحدددافظس الخراسددداويس المدددروزيس المكددديس ويقدددال:   -09

 ال القاوي.



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سددددعيد بدددددن يحيدددددص بدددددن األزهددددر بدددددن وجدددددي س وقدددددد ييمددددب إلدددددص جددددددهس الواسددددد يس   -81
 ه .  844هس أو 841شو

سدددعيد بدددن يحيدددص بدددن سدددعيد بدددن أبدددان بدددن سدددعيد بدددن العددداص بدددن أميدددةس األمدددويس    -80
 ه .849ال غداديس القرشيس وقال ابن عدي: أ له كوفيس شو

سلم بن جيادل بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرلس الموائيس العامريس الكوفيس   -88
 ه . 844هس أو 841شو

امسدددي األ ددددلس القرشددددص سدددليمان بددددن داود بدددن الجددددامودس ال يالمددديس ال لددددريس الف -81
 ه د814هدس أو 811موالهمس الحافظس شو

سدددليمان بدددن داود بدددن داود بدددن علدددي بدددن ع دددد اللددده بدددن ع ددداس بدددن ع دددد الم لدددبس  -84
 ه .881هس أو 809القرشيس الهاشميس ال غداديس شو

سليمان بن مهرانس الحافظس األسدي الكاهلي مدوالهمس الكدوفيس يقدال: إن أ دله  -52
 ه . 042هس أو 041باووديس شومن ف رستانس ويقال: الد

 ه .د881سهل بن محمد بن الزبيرس العمكريس شو -86
هس أو: 881عا دددددم بدددددن يوسدددددفس اليربدددددوعيس الخيدددددا س الكدددددوفيس التميمددددديس شو -81

 ه .889
ع د الرحمن بن مهدي بدن حمدان بدن ع دد الدرحمنس الحدافظس اللؤلدؤيس ال لدريس  -82

 ه .092العي ريس وقيل: األزديس موالهمس شتد
بددددددن همددددددال بددددددن وددددددافعس  الحددددددافظس اليمدددددداويس اللدددددديعاويس الحميددددددري ع ددددددد الددددددرزاق  -89

 هس  .800موالهمسشو
هس 846ع د الله بن سعيد بن حلينس الكيديس األشجس الكدوفيس الحدافظس شو -11

 ه . 841أو 
ع ددد اللددده بددن الم ددداما بددن واضددد س الحيظلددي مدددوالهمس التميمددي مدددوالهمس المدددروزيس  -10

 ه .028هس أو 020شو
بددراهيم بددن عثمددان بددن خواسددتي أبددو بكددر بددن أبددي شددي ةس ع ددد اللدده بددن محمددد بددن إ -18

هس أو 814الواسددددددددد ي األ دددددددددلس الكدددددددددوفيس الع مدددددددددي مدددددددددوالهمس الحدددددددددافظس شو



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م 8102لسنة 

422 

 

 ه .814
 هس أو بعدها بمية .882ع يد بن يعيشس المحامليس الكوفيس الع امس شو  -11
ع يددد اللدده بددن سددعيد بددن يحيددص بددن بددردس اليشددكري مددوالهمس المرخمدديس الحددافظس  -14

 ه .840شو
ن بن سعيد بن كثير بدن دييدامس القرشدي مدوالهمس الحملديس األمدوي مدوالهمس عثما -14

 ه .819شو
عثمان بن محمدد إبدراهيم بدن عثمدان بدن خواسدتي بدن أبدي شدي ةس الع مدي مدوالهمس  -16

 هد .   819الكوفيس ش
علدددي بدددن الجعدددد بدددن ع يددددس  الجدددوهريس ال غدددداديس الهاشدددمي مدددوالهمس الحدددافظس  -11

 ه .811شو
 ه .818هس أو: 810ذبيانس األوديس الكوفيس شوعلي بن حكيم بن  -12
علدددي بدددن خشدددرل بدددن ع دددد الدددرحمن بدددن ع ددداس بدددن هدددول بدددن ماهدددان بدددن ع دددد اللدددهس  -19

 ه .842هس أو: 841هس أو: 846المروزيس الحافظس الكوفيس شو
علي بن ع د الله بن جعفر بن وجي  المعديس مدوالهمس أبدو الحمدن بدن المددييي  -41

 ه .811قيل: هس و 814هس أو: 814ال لريس شو
علي بن محمد بن إسحاق بن أبي شدادس ويقال: علي بن محمد بن أبي شدادس  -40

ويقدددال: ابدددن شددددرواس ويقدددال: ابددددن ع دددد الددددرحمنس ويقدددال: ابددددن و اتدددةس ال يافمدددديس 
 هد .814هس أو 811الكوفيس الخ ابي موالهمس شو

هس 802علي بن مع د بن شدادس الع ديس الرقيس المروزي األ لس الملريس شو -48
 ه .809وقيل: 

 ه .861عمام بن خالد بن يزيد بن دييامس الواس يس التمامس شو -41
 ه .888عمر بن حفص بن اياث بن فل  بن معاويةس اليخعيس الكوفيس شو -44
عمدرو بددن عددون بددن أوس بددن الجعددس الواسدد يس ال ددزازس ال لددريس المددلمي مددوالهمس  -44

 ه .884هس وفي كتاي ابن عماكر سية: 884الحافظس شو
هس أو 818محمد بن بكير بن سابومس ال غداديس الحافظس الياقددس شوعمرو بن  -46



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ه .810
الفضددل بددن دكددين: عمددرو بددن حمدداد بددن زهيددر بددن دمهددمس الموئدديس التيمددي مددوالهمس  -41

 ه .809هس 802الكوفيس األحولس القرشيس ال لحيس شو
فضددددديل بدددددن ع دددددد الوهددددداي بدددددن إبدددددراهيمس الغ فددددداويس القيدددددادس المدددددكريس الكدددددوفيس  -42

هدددددد:  880ي األ دددددلس مدددددولص بيدددددي قددددديس بدددددن ثعل دددددة مدددددن ا فدددددانس شواأل ددددد هاو
 ه .811

القاسم بن سولس الهرويس ال غداديس القاضيس الخراساويس األديدبس مدولص األزدس  -49
 ه .884مولص بيي أميةس شو

قتي ددة بددن سددعيد بددن جميددل بددن فريددف بددن ع ددد اللددهس ويقددال: اسددمه يحيددصس وقيددل:  -41
 هد .840هس أو841خيس الجوالس شوعليس الثقفي موالهمس ال غوويس ال ل

مالدددث بددددن إسدددماعيل بددددن دمهدددمس ويقددددال: ابددددن زيددداد بددددن دمهدددمس الحددددافظس اليهدددددي  -40
هس أو 802هس أو 801مدددددددوالهمس الكدددددددوفي مدددددددوالهمس أحدددددددد بيدددددددي خزيمدددددددةس شو

 ه .809
مجاهد بن موسدص بدن فدرواس الخدوامزميس الختلديس الخراسداوي األ دلس ال غدداديس  -48

 ه .844وقال ابن ح ان: المخرميس شو
هددددددد:  020مح ددددددوي بددددددن محددددددرزس التميمدددددديس القددددددواميريس الع ددددددامس الكددددددوفيس شو -41

 ه .091
محمدددد بددددن إدميددددس بدددن الع دددداسس القرشدددديس الم ل ددديس الشددددافعيس المكددددي األ ددددلس  -44

 ه .814 الملريس شو
 ه .811محمد بن إسماعيل بن أبي سمييةس ال لريس الهاشمي موالهمس شو -44
همس ال غددددددددداديس الر ددددددددافيس محمددددددددد بددددددددن بكددددددددام بددددددددن الريددددددددانس الهاشددددددددميس مددددددددوال -46

 ه .812شو
محمدد بددن سدعيد بددن سدليمان بددن ع دد اللدده ابدن األ دد هاويس الكدوفيس األ دد هاويس  -41

 هد .881شو
محمد بدن ع دد اللده بدن وميدرس الهمدداويس الخدامفيس ال غدداديس الكدوفيس الحدافظس  -42



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ه .814الزاهدس شو
  .  هد842محمد بن العوس بن كريبس الهمداويس الكوفيس الحافظس شو -49
 هد .884محمد بن عيمص بن وجي  بن ال  اعس ال غداديس شو -61
محمددددد بددددن المثيددددص بددددن ع يددددد بددددن قدددديس بددددن دييددددامس العيددددزيس ال لددددريس الحددددافظس  -60

 هد .840هد أو 848شو
س  1شمحمد بن هشال بن عيمص بن سليمان بن ع د الرحمنس ال القداويس المدروذي -68

 ه .848هس أو 840القليرس شو
 س الكوفيس ال زاز.  محمد بن يزيدس الحزامي -61
محمدد بدن يوسدف بدن واقدد بددن عثمدانس الحدافظس الضد ي مدوالهمس الفريدابيس مددولص  -64

 ه .808ل يي تميمس شو
 ه .800هس أو: 801معلص بن ميلومس الرازيس الحافظس الحيفيس شو -64
 ه .810ميجاي بن الحامث بن ع د الرحمنس التميميس الكوفيس شو -66
الكاتددددبس ال غددددداديس األزدي مددددوالهمس  ميلددددوم بددددن أبددددي مددددزاحم: بشدددديرس التركدددديس -61

 ه .814شو
هدبددددة بددددن خالددددد بددددن األسددددود بددددن هدبددددةس ويقددددال لدددده: هدددددايس القيمدددديس الثوبدددداويس  -62

 ه .816هدس أو: 814ال لريس الحافظس األزديس شو
هياد بن المري بن ملعب بن أبي بكر بن ش رس أبو المريس التميمديس الددامميس  -69

 هد .841الكوفيس الوماقس العابدس شو
وا ددددل بددددن ع ددددد األعلددددص بددددن هددددولس األسددددديس الكددددوفيس األزديس التميمدددديس أبددددو  -11

 هد .844شو القاسمس ويقال: أبو محمد
الوليددددددد بددددددن  ددددددال س الضدددددد يس الجددددددزميس اليخدددددداسس ال غددددددداديس األبلدددددديس ويقددددددال:  -10

 ه .811هد:  880الفلم يييس شو

                                                           

  وم ة إلصشَمرهوذ : بالفت  ثم التشديد والضمس وسكون الواوس وذال معجمةس وهو مدام من مرو الروذس هكذا 1ش
  .008/ 4شيتلفظ به جميع أهل خراسان. معجم ال لدانس لياقوو الحمويس 



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ه .811يحيص بن  دل بن سليمانس القرشيس األموي موالهمس الكوفصس شو -18
يحيددددص بددددن أبددددي بكيددددر: ومددددرس ويقددددال بشددددرس ويقددددال: بشددددير بددددن أسدددديدس الع ددددديس  -11

هس وقيددل 812الكرمدداويس األسددديس القيمدديس الكددوفيس العي مدديس القاضدديس شو
 هد .819

يحيص بن حمان بن حيانس التييميس ال كريس ال لري األ لس الكوفيس الشاميس  -14
 ه .819هس أو 812المدويس الدمشقيس شو

لحدددامث بدددن حدددري بدددن جريدددر بدددن ع دددد الحدددامثس المحدددامبيس يحيدددص بدددن يعلدددص بدددن ا -14
 ه .811هس وقيل ق ل 806الكوفيس شو

 ه .886هس أو: 884يحيص بن يوسف بن أبي كريمةس الزميس الخراساويس شو -16
يزيددد بددن هدددامون بددن زاذيس ويقدددال: زاذان بددن ثابدد س المدددلمي مددوالهمس الواسددد يس  -11

 ه . 816ويقال: ال خامي األ لس شو
هيم بدددن كثيدددر بدددن زيدددد بدددن أفلددد  بدددن ميلدددوم بدددن مدددزاحمس الددددومقيس يعقدددوي بدددن إبدددرا -12

 ه .848الع دي موالهمس ال غداديس الحافظس القيميس الفامسي األ لشو
يوسف بن يعقويس اللفامس الكوفيس القرشي موالهمس الهاشدمي مدوالهمس ويقدال:  -19

 ه .810األموي موالهمس شو
هس 819انس الهدرويس شوهاشم بن الوليدد بدن خالدد بدن محمدد بدن خالدد بدن وجدر  -21

 ه .841أو 
 ه .811إسحاق بن إبراهيمس الهرويس ال غداديس أبو موسصس شو -20
هس 816محمد بن قدامةس الجوهريس األولامي موالهمس ال غداديس اللؤلؤيس شو -28

 ه .811أو: 
 ه .892هس أو 816محمد بن يزيدس الحيفيس الكوفيس الع امس شو -21
 ه .812اقس شوالهيثم بن خالد بن يزيدس الكوفيس الوم  -24
يوسف بن عدي بن مزق بن إسدماعيلس ويقدال: يوسدف بدن عددي بدن اللدل  بدن  -24

هس وقيدل: 818هس أو 811هس أو 888بم الس التيمدي مدوالهمس الكدوفيس شو
 هد811



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ه .812مملم بن سولس الهاشمي موالهمس الكوفيس شو -26
محمددد بددن هشددال بددن علدديس المدددروزيس ال غددداديس ابددن أبددص الدددميثس أبددو جعفدددرس  -21

 ه .829شو
 ثانيًا: مرتبة )صدوق(  و)البأس به(

 أحمد بن وا  س المليلي. -0
 إسحاق بن عيمص بن وجي س ال غدادي. -8
 إسحاق بن ميلومس الملولي موالهمس الكوفي.   -1
إسدددماعيل بدددن حفدددص بدددن عمدددر بدددن دييدددامس ويقدددال: ابدددن ميمدددونس األبلددديس األوديس ال لدددريس  -4

 الفراسيس الق ان. 
 الحضرميس ال غداديس الض يس الكوفي.   الحمن بن حماد بن كميبس  -4
 الحمن بن عرفة بن يزيدس الع ديس ال غداديس المؤدي.   -6
سدددويد بدددن سدددعيد بدددن سدددهل بدددن شدددهريامس الهدددروي األ دددلس الحددددثاويس ويقدددال لددده: األو ددداميس  -1

 هد . 819هس أو 841شو
 ه .814هس أو 814شجاع بن مخلدس الفوسس ال غويس الخراساوصس شو -2
 ه .811عامر بن زماملس الحضرمي موالهمس الكوفيس شوع د الله بن  -9

ع دددد اللددده بدددن عمدددر بدددن محمدددد بدددن أبدددان بدددن  دددال  بدددن عميدددرس األمدددوي مدددوالهمس الكدددوفيس  -01
 ه .819هس أو 812القرشي موالهمس ويقال: الجعفيس شو

 هد .841هس 819هد أو 812ع د الواحد بن اياثس المربديس ال لريس الليرفيس شو -00
هس أو: 849روق بددن معدددانس الكيددديس الكددوفيس الممددروقيس شوعلددي بددن سددعيد بددن ممدد -08

 ه .840
محمدددد بدددن أبدددان بدددن عمدددران بدددن زيددداد بدددن وا ددد س ويقدددال: ابدددن  دددال س المدددلميس ويقدددال:  -01

 هد .811هدس أو816القرشيس الواس يس ال حانس شو
 ه .841محمد بن الل اح بن سفيان بن أبي سفيانس الجرجرائيس التاجرس شو -04
 هدس وقيل ق ل ذلث .848خليفةس ال جليس الكوفيس شومحمد بن فريف بن  -04
هس 844محمد بن ع يد بن محمد بن واقدس المحامبيس الكيديس اليحاسس الكوفيس شو -06



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
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 ه .840أو 
 ه .801يحيص بن إسحاقس ال جليس الميلحيييس ويقال: المالحيييس شو -01
افظس يحيدددص بدددن سدددعيد بدددن أبدددان بدددن سدددعيد بدددن العددداص بدددن أميدددةس األمدددويس الكدددوفيس الحددد -02

 ه .094القرشيس شو
يوسددف بددن موسددص بددن ماشددد الددرازيس الق ددانس الددرازيس ال غددداديس الكددوفيس قيددل: األهددوازي  -09

 د . 841األ لس شو
ع د الرحمن بن  ال س ويقال: اسم جده عجونس األزديس العتكيس الكدوفيس ال غدداديس  -81

 ه .814شو
 ه .811وع د الحميد بن  ال  بن عجونس ال رجميس الكوفيس المقرئس ش -80
 ه .842هس أو 846ع د الرحمن بن يووس بن محمدس الرقيس المرا س الحراوصس شو -88
 ه .841هس أو 842محمود بن  دلس المروزيس شو -81
 ه  889هس أو 882يزيد بن مهرانس األسديس الخ ازس الكوفيس شو -84

 ثالثًا: مرتبة )صدوق يهم(  و )... له  و ام(  و )... كثير األو ام(
  .811ال يب: سليمان ال غدادي المروزي الجرجاوصس شوأحمد بن أبي  -0
 أحمد بن بديل بن قريش بن بديل بن الحامثس الياميس الكوفيس القاضي .   -8
 أحمد بن محمد بن أيويس ال غداديس الوماقس الياسخ. -1
أسددد بددن موسددص بددن إبددراهيم بددن الوليددد بددن ع ددد الملددث بددن مددروان بددن الحكددمس الحددافظس   -4

    801-808األمويس القرشيس الملريس المرواويس ال لري األ ل.شو
 إسماعيل بن موسصس الفزاميس الكوفيس المدي.  -4
ثابدددد  بددددن محمدددددس الشددددي اويس الكددددوفيس العابدددددس الزاهدددددس مددددن أهددددل أبمدددديكونس ويقددددال:   -6

 الكياوي.
  الحمن بن بشر بن سلم بن المميبس الهمداويس ال جليس الكوفي األ لس الكاهلي.  -1
 الحمن بن الل اح بن محمدس ال زامس الواس يس ال غدادي. -2
خالد بن يزيد بن زيادس األسديس الكاهليس الكحالس المقرئس الكدوفيس ال  يدبس وومد ه  -9

 ابن عدي: مكي.  
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جهيي موالهمس الملريس ويقال: إوه مولص بيي ع د الله بن  ال  بن محمد بن مملمس ال -01
 ه .   881هس أو 888هاشمس شو

علقمدددة بدددن عمدددرو بدددن الحلدددين بدددن ل يددددس التميمددديس الددددامميس الع دددامديس الكدددوفيس شو -00
 ه .846 

 ه .841فضالة بن الفضل بن فضالةس التميميس ال هويس الكوفيس شو -08
جييدي بدن مئداي بدن ح يدب  ق يلة بن عق ة بن محمد بن سفيان بن عق ة بن مبيعة بن -01

 ه .804هس أو: 801بن سواسل بن عامر بن  علعةس الموائيس الكوفصس التيمصس شو
هس أو ق لهددا 841ممددروق بددن المرزبددان بددن ممددروق بددن معدددانس الكيددديس الكددوفيس شو -04

 بقليلس أو بعدها بقليل .
 ه .889ضرام بن  ردس التيميس ال حانس الكوفيس شو -04

 و م الم قلمُّون مح الرواية.رابعًا: مرتبة )مقبول( 
 مملم بن سولس الحيفي. -0
يلميس األو اكيس شت ين  -8  ه .841هس و: 810هامون بن ع ادس األزديس اْلمملّم

 خامسًا: مرتبة )ضعيف(
 أسيد بن زيد بن وجي س الجمالس القرشيس الهاشمي موالهمس الكوفي. -0
 ج امل بن المغلسس الحماويس الكوفي. -8
 ه .841الجراحس الرؤاسيس الكوفيس شوسفيان بن وكيع بن  -1
أحمد بن ع د الج ام بن محمد بن عمير بن ع امد بن حاجب بدن زماملس قدال الحداكم:  -4

أحمددد بددن محمددد بددن العددوس بددن الع ددداس بددن عميددر بددن ع ددامد بددن حاجددبس الع دددامديس 
 ه .818هس أو 810هس أو 811الكوفيس التميميس أبو عمر أو أبو عمروس شو

 ه .844ر بن معدانس الكاتبس ال غداديس شوإبراهيم بن مجش -4
يحيص بن ع د الحميد بن ع د الدرحمن بدن ميمدون بدن ع دد الدرحمنس الحمداويس الحدافظس  -6

 ه .882هس أو 884الكوفيس العجوويس وقيل: عجليس العكليس شو
 سادسًا: مرتبة )كذبوه(

 هد .811محمد بن القاسمس األسديس الكوفيس شامي األ لس شو -0



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     العدد األول                                       مجلة كلية الشريعة والقانون     

 م 8102لسنة 

422 

 

دي بن ع د الرحمن بن زيد بن أسديد بدن جدابر بدن عددر بدن خالدد بدن خثديم الهيثم بن ع -8
 ه .811هس أو: 816ال ائيس الكوفيس المي جيس شو

 سابًع: مرتبة )ليس بالقوي(
محمددد بددن يزيددد بددن محمددد بددن كثيددر بددن مفاعددة بددن سددماعةس الحددافظس العجلدديس الرفدداعيس  -0

 ه .849هس 842الكوفيس القاضيس المقرئسشو
 ة )صدوق يخطئ( و )صدوق يخطئ كثيرا( و)صدوق هيه ليح(ثامًنا: مرتب

وعيم بن حماد بن معاوية بن الحامث بن همال بن سلمة بدن مالدثس الخزاعديس المدروزيس  -1
  ه .816هدس أو: 814الرفاسس شو الفامضس األعومس

يحيدددص بدددن سدددليمان بدددن يحيدددص بدددن سدددعيد بدددن ممدددلم بدددن ع دددد اللددده بدددن ممدددلمس الجعفددديس  -8
 ه .819هس ويقال: 812هس أو 811شوالكوفيس المقرئس 

 ه .841هد:  810يحيص بن فلحة بن أبي كثيرس الجعفيس الكوفيس المقرئس شو -1
 ه .841هس أو 849إبراهيم بن يوسفس الحضرميس الكيديس الكوفيس الليرفيس شو -4

 تاسعًا: مرتبة )ليح الحديث(
 هس   841هد:  810يحيص بن فلحة بن أبي كثيرس اليربوعيس الكوفي    -0
محمد بدن أسدعدس ويقدال: ابدن سدعيدس التغل ديس المكديس ثدم المليلديس الكدوفي األ دلس  -8

 ه .881هد:  800شو
 عاشرًا: مرتبة )متروك(

هددددد أو 814سدددليمان بدددن داود بدددن بشدددرس الحددددافظس الميقدددريس ال لدددريس الشددداذكوويس شو -0
 ه .د816

 هد .   818عمرو بن ع د الغفام بن عمروس الفقيميس الكوفيس شو -8
 ه .811: 880ن عمروس الحيفيس الكوفيس شتما بين العوس ب -1
 زكريا بن يحيصس الكمائيس الكوفي.   -4

 غير معروهيح بجرح  و تعديل: -حادي عشر
 هد .841عيمص بن يوسف بن عيمص ال  اعس أبو يحيصس شو -0
 إسحاق بن سليمانس ال غدادي.  -8
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 الوضاح بن يحيصس اليهشليس األو اميس أبو يحيص. -1
 هد .844أبو عليس شو الدباغس اللغدي األ لس  ميلومس  الحمين بن أبي زيد: -4
 الفراو بن مح ويس المكوويس الكوفصس أبو بحر. -4

 ثاني عشر: مرتبة )مستقيم الحديث(
 ه .841فاهر بن أبص أحمد: محمد بن ع د الله بن الزبيرس الزبيريس الكوفيس شو -0
 ميلوم بن يعقوي بن أبي وويرلس العو . -8

 )مجهول(ثالث عشر: مرتبة 
 ع د الله بن  يدل. -0
 أحمد بن ماشد بن خثيم. -8

 رابع عشر: مرتبة )منكر الحديث(
 ه .881هس و: 800بين  سهل بن عامرس ال جليس الكوفيس شو
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 خالصة الجدول
  12اسددتأثرو مدددن العددراق بالروايددة عددن أبددي بكددر بددن عيدداشس فددالروال عيدده مددن بلددده الكوفددة ش -0

  ماويدان. فهدؤالس 8  ماويابس ومن واسدط ش16  ماويابس ومن بغداد ش08ماويابس ومن ال لرل ش
 ثوثة وأمبعون ماوياب.

س ومدا ذلدث إاّل لتقدامي المددييتين  1شالعدراق"ولذلث قال ابن ح ان: "مور عيده ابدن الم داما وأهدل 
. وأمددا الددروال عيدده مددن  2ششالكوفددة وال لددرل  ولكددون أبددي بكددر قددد دخددل بغددداد وحددّدث بهددا

   ماوياب.08سائر أق ام اإلسول فهم ش
  9  ماويابس وَمْن يحتمل االحتجا  أو االعت ام ش44عدد الروال الذين في دمجة االحتجا  ش - 8

   ماويان.8ل  لوعت ام فقط شموال وَمْن يل
 

 المبحث السابع: وهاته
  3شوفاته في جمادر األولص سية ثوث وتمعين ومائةس وقد قامي المائة.

قددددال ال خددددامي: "حدددددثيي يوسددددف اللددددفام قددددال: مدددداو أبددددو بكددددر بددددن عيدددداش سددددية ثددددوث 
  4شوتمعين".

معين ومائة في قال ابن سعد: "وتوفي أبو بكر بالكوفة في جمادر األولص سية ثوث وت
  5شالشهر الذي توفي فيه هامون أمير المؤميين ب وس".

  6شقال خليفة بن خيا : "ماو سية ثوث وتمعين ومائة".
 

                                                           

  .669/ 1 الثقاوس ش1ش
  .448/ 06 ييظر: تاميخ بغدادس للخ يب ال غداديس ش2ش
  .814/ 8 األومايس للممعاويس ش3ش
  .810/ 8 التاميخ اللغيرس ش4ش
  .161/ 6 ال  قاو الك ررس ش5ش
  .011 ال  قاو لخليفةس شص: 6ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المبحث الثامح: مح  خرج له مح  صحاب الكتب الساتاة
س وقدددد أخدددر  لددده  1شأخدددر  األئمدددة المدددتة كلهدددم ألبدددي بكدددر بدددن عيددداش فدددي كتددد هم األّمهددداو

 عشر حديثابس عن ستة من شيوخه هم:ال خامي ثماوية 
  2شسفيان التمامس أبو سعيد الكوفي. .0
  :ثَدَيا ُمَحمَّدُد بْدُن ُمَقاتمدٍل: َأْخ َدَروَدا َعْ دُد اللدهم س َعدْن  ِّْخبةِّرِّنِّةا  ِّب ةو بِّْكةرل بْةح  عِّيهةاش  قال ال خامي: َحددَّ

َر  ثَُه: أَوَُّه َمَأر قَد دْ   3شاليَّ ميّم َ لَّص اللُه َعَلْيهم َوَسلََّم ُمَميَّمبا.ُسْفَياَن التَّمَّامم أَوَُّه َحدَّ
  4شع د العزيزس األسديس المكيس ال ائفيس الكوفي. .8
  : ثَدَيا َعلمدددي :قددال ال خدددامي: َحددددَّ ةةةملعِّ  ِّبِّةةةا بِّْكةةةرل بْةةةحِّ عِّيهةةةاش  ددداس  سِّ ثَدَيا َعْ دددُد اْلَعزميدددزم: َلقميدددُ  أََومب َحددددَّ

ثَيمي إمْسددَماعميُل بْددُن أَبَدد يبددص يدَددْوَل َوَحدددَّ ثَدَيا أَبُددو َبْكددٍرس َعددْن َعْ دددم اْلَعزميددزم قَدداَل: َخَرْجددُ  إملَددص مم اَنس َحدددَّ
َمدداٍمس فَدُقْلددُ : أَيْددَن َ ددلَّص اليَّ مدديه َ ددلَّص اللددُه  ددَي اللددُه َعْيددُه َذاهم بددا َعلَددص حم ددا َمضم التدَّْروميَددةمس فَدَلقميددُ  أََومب

.َعَلْيهم َوَسلََّم َهَذا اْليَدْوَل الظههْ    5شَر؟ فَدَقاَل: اْوظُْر َحْيُث ُيَللّمي أَُمرَاُؤَا َفَللّم
ثَدَيا أَبُو َبْكٍرس َعْن َعْ دم اْلَعزميزم ْبنم مُفَدْيٍعس َعْن َع َاٍسس َعنم ابْدنم َع َّد ثَدَيا َأْحَمُد ْبُن يُوُوَسس َحدَّ اٍس َحدَّ

ُهَمدا قَداَل: قَداَل َمُجدل  لمليَّ مديّم َ دلَّص ا َي اللُه َعيدْ دَي؟ قَداَل: اَل َمضم للدُه َعَلْيدهم َوَسدلََّم: ُزْمُو قَدْ دَل َأْن أَْممم

                                                           

الثقاوس عيد ال خامي ومملمس للدامق ييس  اوظر: ذكر أسماس التابعين ومن بعدهم ممن  ح  موايته عن 1ش
/ 8 س ومجال  حي  ال خامي = الهداية واإلمشاد في معرفة أهل الثقة والمدادس للكوباذيس ش482/ 0ش

س والتعديل 0/14س ومجال  حي  مملم 12 س وتممية من أخرجهم ال خامي ومملمس البن ال يّمعس ص289
 س تهذيب الكمال في أسماس الرجالس 0842/ 1اللحي  شوالتجري  لمن خرّ  له ال خامي في الجامع 

  .089/ 11للمزيس ش
  .041/ 00 س تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش844تقريب التهذيبس البن حجرس شص:   2ش
  حي  ال خاميس كتاي: الجيائزس باي: ما جاس في ق ر الي ي  لص الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرس 3ش

 ل 0191ش س مقم8/011ش
 س سير 014/ 02 س تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش141  تقريب التهذيبس ابن حجرشص:4ش

  .882/ 4أعول الي وسس للذه ي= =ش
  .0644 س مقمش8/060  حي  ال خاميس كتاي: الحجس باي: أين يللي الظهر يول الترويةس ش5ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ددَي؟  َحددرََ . قَدداَل  َخددُر: َحَلْقددُ  قَدْ ددَل َأْن أَْذبَددَ ؟ قَدداَل: اَل َحددرََ . قَدداَل  َخددُر: َذَبْحددُ  قَدْ ددَل َأْن أَْممم
  1شقَاَل: اَل َحرََ .

  2شسليمان بن أبي سليمانس أبو إسحاق الشي اوي. .1
  اوميّم َسممَع ابْدَن قال ال َ ثَدَيا ُسْفَياُنس َعْن أَبمي إمْسَحاَق الشَّيدْ ثَدَيا َعلميه ْبُن َعْ دم اللهم: َحدَّ خامي: َحدَّ

َي اللُه َعْيُه قَاَل: ُكيَّا َمَع َمُسولم اللهم َ لَّص اللُه َعَلْيهم َوَسلََّم فمي َسَفٍرس فَدَقاَل لمَرجُ  ٍل: أَبمي أَْوَفص َمضم
ْجَدْح لمدي قَداَل: يَدا َمُسدوَل اللدهم الشَّدْمُس ؟ قَداَل: اوْدزمْل فَاْجدَدْح لمديس قَداَل: يَدا َمُسدوَل اللدهمس اْوزمْل فَا

الشَّْمُس ؟ قَاَل: اوْدزمْل فَاْجدَدْح لمديس فَديَددَزَل َفَجدَدَح لَدُه َفَشدرمَي ثُدمَّ َمَمدص بميَددمهم َهاُهيَداس ثُدمَّ قَداَل: إمَذا 
 ممْن َهاُهَيا فَدَقْد أَْفَ َر اللَّائمُم.  َمأَيْدُتُم اللَّْيَل أَقْدَ لَ 

بِّانليال  س َعددنم ابْددنم أَبمددي أَْوفَددص قَدداَل: ُكْيددُ  َمددَع اليَّ مدديّم تِّابةِّعِّةةه  جِّرليةةرأ وِّ ِّب ةةو بِّْكةةرل بْةةح  عِّيهةةاش   عِّةةحل الشهةةيةْ
  3شَ لَّص اللُه َعَلْيهم َوَسلََّم فمي َسَفٍر.

  4شأبو حلين بفت  المهملة.عثمان بن عا م بن حلين األسدي الكوفيس  .4
  :َة َ ثَدَيا َعْ ددُد اللددهم بْددُن أَبمددي َشدديدْ ثةِّنِّا  ِّب ةةو بِّْكةةر  قددال ال خددامي: َحدددَّ ةةده دديٍنس َعددْن أَبمددي حِّ س َعددْن أَبمددي َحلم

َي اللُه َعْيُه قَاَل: َكاَن اليَّ مديه َ دلَّص اللدُه َعَلْيدهم َوَسدلََّم يَدْعَتكمد ُف فمدي ُكدلّم َ المٍ س َعْن أَبمي ُهَريْدَرَل َمضم
  5شَمَمَضاٍن َعَشَرَل أَيَّاٍلس فَدَلمَّا َكاَن اْلَعاُل الَّذمي قُ مَض فميهم اْعَتَكَف عمْشرميَن يَدْومبا.

  :ثَدَيا َيْحيَدص بْدُن يُوُسدَف ديٍن َعدْن أَبمدي َ دالمٍ    ِّْخبةِّرِّنِّةا  ِّب ةو بِّْكةر  وقال ال خامي: َحددَّ َعدْن أَبمدي َحلم
َي اللُه َعْيُه َعنم اليَّ ميّم َ لَّص اللُه َعَلْيهم َوَسلََّم قَاَل: َتعمَس َعْ ُد الدّميَيامم َوالددّمْمَهمم َعْن أَبمي ُهَريْدَرَل مَ  ضم

                                                           

  .6666 س مقمش2/014إذا حيث واسيا في األيمانس ش  حي  ال خاميس كتاي: األيمان واليذومس باي: 1ش
 س سير أعول 444/ 00 س وتهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش848  تقريب التهذيب شص: 2ش

  .091/ 6الي وسس للذه يس ش
  .0940 س مقمش1/11  حي  ال خاميس كتاي اللولس باي: اللول في المفر واإلف امس ش3ش
 س سير أعول 410/ 09 س و تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش124ص:  تقريب التهذيب ش4ش

  .408/ 4الي وسس للذه يس ش
 س 1/40  حي  ال خاميس أبواي االعتكا س باي: االعتكا  في العشر األوسط من ممضانس ش5ش

  .8144مقمش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ددُد بْدد ددَي َوإمْن لَددْم يُدْعددَط لَددْم يدَددْرَض. لَددْم يَدْرفَدْعددُه إمْسددرَائميُل َوُمَحمَّ يَلددةم إمْن أُْع مددَي َمضم ُن َواْلَق ميَفددةم َواْلَخمم
يٍن. ُجَحاَدَل َعنْ    1شأَبمي َحلم

  س ثَدَيا َخالمُد ْبُن يَزميَد اْلَكاهملميه ثةِّنِّا  ِّب ةو بِّْكةر  وقال أيضاب: َحدَّ ديٍن َعدْن َسدعميدم بْدنم  حِّةده َعدْن أَبمدي َحلم
ُهَمددددا  ددددَي اللددددُه َعيدْ قَدددداَل: الشهددددُعوُي  2ش  ژ چ   چ  ڇ ژُج َدْيددددٍر َعددددنم ابْددددنم َع َّدددداٍس َمضم

  3شَواْلَقَ ائمُل اْلُ ُ وُن.اْلَقَ ائمُل اْلعمظَاُلس 
  يٍنس َعْن أَبمي الضهَحصس ثَدَيا أَبُو َبْكٍرس َعْن أَبمي َحلم ثَدَيا َأْحَمُد ْبُن يُوُوَس أُمَاُه قَاَل: َحدَّ وقال: َحدَّ

   َعنم اْبنم َع َّاٍس:
يُم َعَلْيهم المََّولُ  يَن أُْلقمَي فمي اليَّداممس َوقَاَلَهدا ُمَحمَّدد  َ دلَّص  } َحْم ُدَيا اللُه َوومْعَم اْلوَكميُل { قَاَلَها إمبْدرَاهم حم

يَن قَاُلوا:  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ   ..ژاللُه َعَلْيهم َوَسلََّم حم

 . 4ش ژىئ  يئ  جب  حب    
  ثَدَيا َخالمددُد بْدُن يَزميددَدس ثةِّنِّا  ِّب ةةو بِّْكةر  وقدال: َحددَّ ديٍنس َعددْن أَبمدي حِّةده َ ددالمٍ س َعدْن أَبمددي س َعددْن أَبمدي َحلم

َلْيددهم ُهَريْددَرَل قَدداَل: َكدداَن يَدْعددرمُض َعلَددص اليَّ مدديّم َ ددلَّص اللددُه َعَلْيددهم َوَسددلََّم اْلُقددْر َن ُكددلَّ َعدداٍل َمددرَّلبس فَدَعددَرَض عَ 
ي اْلَعدالم الَّدذمي َمرَّتَدْينم فمي اْلَعالم الَّذمي قُ مَضس وََكاَن يَدْعَتكمُف ُكلَّ َعاٍل َعْشرباس فَداْعَتَكَف عمْشدرميَن فمد

  5شقُ مَض.

                                                           

  .8226 س مقمش4/14اللهس ش  حي  ال خاميس كتاي: الجهاد والميرس باي: الحراسة في الغزو في س يل 1ش
  .01  سومل الحجراو: من اآليةش2ش
س ژڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ   ژ   حي  ال خاميس كتاي: المياقبس باي: قول الله تعالص: 3ش

  .1429 س مقمش4/011ش
  .011  سومل  ل عمران: من اآليةش4ش
 س 6/026س ش  حي  ال خاميس كتاي فضائل القر نس باي: كان ج ريل يعرض القر ن علص الي ي 5ش

  .4992مقمش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ثَيمي َيْحَيص ْبُن يُوُسَف ديٍنس َعدْن أَبمدي  ِّْخبةِّرِّنِّا  ِّب و بِّْكر    وِّ اْبح  عِّيهةاش  وقال: َحدَّ س َعدْن أَبمدي َحلم
ددَي اللددُه َعْيددُه: َأنَّ َمُجددوب قَدداَل لمليَّ مدديّم َ ددلَّص اللددُه َعَلْيددهم وَ  دديميس َ دالمٍ س َعددْن أَبمددي ُهَريْدددَرَل َمضم َسددلََّم: أَْو م

  1شقَاَل: اَل تَدْغَضْبس فَدَردََّد ممرَامبا قَاَل: اَل تَدْغَضْب.
 :ثَيمي َيْحيَدص بْدُن يُوُسدَف ديٍنس َعدْن أَبمدي َ دالمٍ س  ِّْخبةِّرِّنِّةا  ِّب ةو بِّْكةر  وقال أيضداب: َحددَّ س َعدْن أَبمدي َحلم

َي اللُه َعْيُه قَاَل: قَاَل َمُسو  َتعمَس َعْ دُد الددّميَيامم »ُل اللهم َ لَّص اللُه َعَلْيهم َوَسلََّم: َعْن أَبمي ُهَريْدَرَل َمضم
َيس َوإمْن َلْم يُدْعَط َلْم يَدْرضَ     2ش«.َوالدّمْمَهمم َواْلَق ميَفةم َواْلَخمميَلةمس إمْن أُْع مَي َمضم

 :ثَدَيا َأْحَمُد ْبُن يُوُوَس ثةِّنِّا  ِّب و بِّْكر  وقال: َحدَّ ثَدَيا أَبُو حِّده يٍنس َعْن أَبمي َ المٍ س َعْن أَبمي : َحدَّ َحلم
س َوَلكمنَّ اْلغمَيص امَيص »ُهَريْدَرَلس َعنم اليَّ ميّم َ لَّص اللُه َعَلْيهم َوَسلََّم قَاَل:  لَْيَس اْلغمَيص َعْن َكثْدَرلم اْلَعَرضم

  3ش«.اليدَّْفسم 
 :ثَيمي َيْحَيص ْبُن يُوُسَف يٍنس َعْن أَبمي َ المٍ س َعْن أَبمي   ِّْخبةِّرِّنِّا  ِّب و بِّْكر  وقال: َحدَّ َعْن أَبمي َحلم

بُعمثْدُ  أَوَدا َوالمَّدداَعُة َكَهداتَدْينم يَدْعيمدي: إمْ دد َدَعْينم »ُهَريْددَرَل َعدنم اليَّ مديّم َ ددلَّص اللدُه َعَلْيدهم َوَسددلََّم قَداَل: 
ينٍ    4ش«.تَابَدَعُه إمْسرَائميُل َعْن أَبمي َحلم

 ُثَدَيا َعْ د ثَدَيا َيْحَيص ْبُن  َدَلس  وقال كذلث: َحدَّ ثةِّنِّا  ِّب ةو بِّْكةرل بْةح  عِّيهةاش  اللهم ْبُن ُمَحمٍَّدس َحدَّ س حِّةده
ثَدَيا أَبُو َمْريََمس َعْ ُد اللهم ْبُن زميَاٍد اأْلََسدميهس قَاَل: َلمَّا َساَم فَْلَحُة َوا يٍنس َحدَّ ثَدَيا أَبُو َحلم ُر َحدَّ لزهبَديدْ

َيا اْلُكوَفَةس َفَلعمَدا َوَعائمَشُة إمَلص اْلَ ْلرَ  س فَدَقدمَما َعَليدْ ٍر َوَحَمَن ْبَن َعلميٍّ لمس بَدَعَث َعلمي  َعمَّاَم ْبَن يَاسم
دددَن اْلَحَمدددنمس  دددام  َأْسدددَفَل مم يدْ َدددرم فمدددي أَْعدددَوُهس َوقَددداَل َعمَّ يدْ َددددَرس َفَكددداَن اْلَحَمدددُن بْدددُن َعلمددديٍّ فَددددْوَق اْلمم اْلمم

ددامبا يَدُقددوُل: إمنَّ َعائمَشددَة قَددْد َسدداَمْو إملَددص اْلَ ْلددَرلمس َوَواللددهم إمودََّهددا َلَزْوَجددُة فَاْجَتَمْعيَددا إملَْيددهمس َفَمدد ْعُ  َعمَّ مم
َرلمس َوَلكمنَّ اللدَه تَد َداَمَا َوتَدَعداَلص ابْددَتَوُكْمس لمد وْدَيا َواآْلخم يَدْعَلَم إميَّداُه وَ ميّمُكْم َ لَّص اللُه َعَلْيهم َوَسلََّم فمي الده

  5شَن أَْل همَي.ُت ميُعو 

                                                           

  .6006 س مقمش2/82  حي  ال خاميس كتاي: األديس باي: الحذم من الغضبس ش1ش
  .6144 س مقمش2/98  حي  ال خاميس كتاي: الرقاقس باي: ما يتقص من فتية المالس ش2ش
  .6446 س مقمش2/94يس كتاي: الرقاقس باي: الغيص ايص اليفسس ش  حي  ال خام 3ش
  .6414 س مقمش2/016  حي  ال خاميس كتاي: الرقاقس باي: قول الي ي بعث  أوا والماعة كهاتينس ش4ش
  .1011 س مقمش9/40  حي  ال خاميس كتاي: الفتنس باي: الفتية التي تمو  كمو  ال حرس ش5ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
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   1شحلين بن ع د الرحمنس الملميس أبو الهذيلس الكوفي. .4
  ثَدَيا َأْحَمُد ْبُن يُدوُوَسس ثةِّنِّا  ِّب و بِّْكر  قال ال خامي: َحدَّ س َعدْن ُحَلدْيٍنس َعدْن َعْمدرمو بْدنم َمْيُمدوٍن حِّده

ددي اْلَخلميَفدَة  ددَي اللدُه َعْيدُه: أُو م رميَن اأْلَوَّلمدديَن: َأْن يَدْعدرمَ  َلُهدْم َحقَُّهددْمس قَداَل: قَداَل ُعَمدُر َمضم بماْلُمَهداجم
َر اليَّ مديه َ دلَّ  دْن قَدْ دلم َأْن يُدَهداجم يَمداَن مم اَم َواإْلم ي اْلَخلميَفدَة بماأْلَْوَلداممس الَّدذميَن تَد َددوَُّسوا الددَّ ص اللدُه َوأُو م

يمهمْمس َويدَ  يئمهمْم.َعَلْيهم َوَسلََّم: َأْن يَدْقَ َل ممْن ُمْحمم   2شْعُفَو َعْن ُممم
 )3(حميد بن أبي حميد ال ويل أبو ع يدل ال لري. .6
  ثَدَيا َأْحَمددُد بْددُن َعْ دددم اللددهمس ددٍدس َحدددَّ ثَدَيا يُوُسددُف بْددُن مَاشم ثةِّنِّا  ِّب ةةو بِّْكةةرل بْةةح  قددال ال خددامي: َحدددَّ ةةده حِّ

ددَي اللددُه َعْيددهُ عِّيهةةاش   ددا َمضم ْعُ  أََومب ْعُ  اليَّ مدديَّ َ ددلَّص اللددُه َعَلْيددهم  س َعددْن ُحَمْيددٍد قَدداَل: َسددمم قَدداَل: َسددمم
ددلم اْلَجيَّددَة َمددْن َكدداَن فمددي قَدْل مددهم »َوَسددلََّم يَدُقددوُل:  إمَذا َكدداَن يدَددْوُل اْلقمَياَمددةم ُشددفّمْعُ س فَدُقْلددُ : يَددا َميّم أَْدخم

دلم اْلَجيَّدَة َمدْن َكداَن فمدي قدَ  : َكدأَوّمي « ْل مدهم أَْدوَدص َشدْيسٍ َخْرَدَلة س فَدَيْدُخُلوَنس ثُمَّ أَقُدوُل: أَْدخم فَدَقداَل أَوَدس 
  4شأَْوظُُر إمَلص َأَ ابمعم َمُسولم اللهم َ لَّص اللُه َعَلْيهم َوَسلََّم.

اس عن المغيرل بن زياد:  وأخر  له اإلمال مملم في مقدمة  حيحه حديثاب واحدب
  ثَدَيا َعلميه ْبُن َخْشدَرٍلس قَداَل: َسدممْعُ   -يةِّْعنلةي: ابْةحِّ عِّيهةاش   - ِّب ةو بِّْكةر   ِّْخبةِّرِّنِّةا قال مملم: َحدَّ

دْن َأْ دَحايم  َي اللُه َعْيُه فمدي اْلَحددميثم َعْيدُهس إمالَّ مم اْلُمغميَرَل يَدُقوُل: َلْم َيُكْن َيْلُدُق َعَلص َعلميٍّ َمضم
  5شَعْ دم اللهم ْبنم َمْمُعوٍد.

 

                                                           

 س سير 409/ 6 س وتهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش011جر شص:  تقريب التهذيبس البن ح1ش
  .488/ 4أعول الي وسس للذه يس ش

 س 6/042س باي: والذين ت وسوا الدام واإليمانس ش-سومل الحشر -  حي  ال خاميس كتاي: تفمير القر ن2ش
  .4222مقمش

 س و 144/ 1ي أسماس الرجالس للمزيس ش س تهذيب الكمال ف020  تقريب التهذيبس البن حجرس شص: 3ش
  .061/ 6سير أعول الي وسس للذه يس ش

 س 9/044  حي  ال خاميس كتاي: التوحيدس باي: كول الري عز وجل يول القيامة مع األو ياس وايرهمس ش4ش
  .1419مقمش

  .86 س مقمش9/ 0ش  حي  مملمس باي: اليهي عن الرواية عن الضعفاس والكذابين ومن يُراب عن حديثهمس 5ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المبحث التاسع:  قواله وما  ثر عنه مح حكم
ْعُ  أبا بكر ْبن عياش يقول البيهس وأماه ارفة: يا بيي إياا أن  -0 قَال أَبُو المكين ال ائي: "َسمم

  1شتعلي اللَّه فيهاس فإوي قد ختم  فيها اثيي عشر ألف ختمة".
فدددي القدددر ن؛ ألن فدددي القدددر ن فدددي المهددداجرين:  أُولَئمدددَث ُهدددُم "أبدددو بكدددر خليفدددة مسدددول اللددده  -8

سدددماه اللددده  دددادقاب لدددم يكدددذيس هدددم سدددموه وقدددالوا: يدددا خليفدددة مسدددول س فمدددن  2شاللَّدددادمُقون 
  3ش".الله

َر َمرٍَّلس أَوَُّلَها َسَيَة تمْمٍع َوثََماومين". -1   4ش"َحجَّ بماليَّاسم ُعَمُر بُن َعْ دم الَعزمْيزم َايدْ
م  يُقرمُئ اليَّ -يعيي الملمي-"َلمَّا َهَلَث أَبُو َعْ دم الرَّْحَمنم   -4 اَسس وََكاَن َأْحَمَن اليَّاسم س َجَلَس َعا م

  5شَ ْوتاب بمالُقْر نم َحتَّص َكَأنَّ فمي ُحْيجرتمه َجَوجَل".
س وََكددداَن ُهدددَو َواأَلْعَمدددُش َوأَبُدددو ُحَلدددْيٍن  -4 دددْيحاب إمَذا َتَكلَّدددم َمْشدددُهْوَم الَكدددَولم دددم  َوْحويّددداب َفلم "َكددداَن َعا م

ُرْوَن".  )6(اأَلَسدميه اَل يُدْ لم
س فَدَقددَرأَ:  ثُددمَّ ممدهوا إملَددص اللددهم َمددْواَلُهُم الَحدد ّم "َدَخْلددُ   -6 ددٍم َوُهددَو فمددي الَمددْووم بمَكْمددرم   7شَعلَددص َعا م

   8شالرَّاسمس َوُهَو ُلَغة  لمُهَذْيٍل". 
دددَن اللَّدددَحابَةمس َفَكأَوَّدددُه أَ  -1 ْعُ  أَبَدددا إمْسدددَحاَق يَعميدددُب َأَحدددداب قَدددطهس َوإمَذا ذََكدددَر َمُجدددوب مم ْفَضدددُلُهم "َمدددا َسدددمم

  9شعمْيَده".
 )10(إمَذا قَاَل فمي اللََّولمس َعَقَد لمْحيَدَته فمي َ ْدممهم".-لمَمْيُلْومم بنم الُمْعَتممرم  -"َمأَْي  َمْيُلْوماب  -2

                                                           

  .014/ 11 تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش1ش
  .04  سومل الحجراو: من اآليةش2ش
  .01 سير أعول الي وسس للذه يس شماشدون/ 3ش
  .001/ 4 الملدم وفمهس ش4ش
  .841/ 4 الملدم وفمهس ش5ش
  .842/ 4  الملدم وفمهس ش6ش
  . 68  سومل األوعال: من اآليةش7ش
  .861/ 4 سير أعول الي وسس للذه يس ش8ش
  .199/ 4 الملدم وفمهس ش9ش
  .411/ 4 س وسير أعول الي وسس للذه يس ش41/ 4 حلية األولياس ش10ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هم الَّدذمي َمداَو فمْيدهمس فَدُأْاممَي َعَلْيدهمس ثُدمَّ أَفَداَقس َفَجَعدَل يَدُقدْوُل:  -9 ْيٍن فمي َمَرضم "َدَخْلُ  َعَلص أَبمي َحلم
دددَي َعَلْيدددهمس ثُدددمَّ أَفَددداَقس َفَجَعدددَل  1ش ژٺ  ٺ  ٺ   ٿ         ٿ  ٿ  ٿ   ژ  س ثدددمَّ أُامم

  2ش يُدَردّمُدَهاس فَدَلْم يَدَزْل َعَلص َذلمَث".
َرُل  -01 ْيُهس فَدَلزممُته". -ابن مقمم–"َكاَن ُمغميدْ ْن أَفْدَقهمهممس َما َمأَْيُ  َأَحداب أَفْدَقه مم  )3(مم
ددْن َأْكثَددرم اليَّدداسم -00 َوقَدداَل أَبُددو َبْكددٍر بددُن َعيَّدداٍش فددي لَْيددث بددن أَبمددي ُسددَلْيٍم بددنم زُودَددْيٍم اأُلَمددوميه: "َكدداَن مم

َيامابس فَإمَذا َوَقَع َعلَ   )4(ص َشْيٍسس َلْم يَدُردَّه".َ َولب َو م
َفس َفَو ُيخ مُئ فمي َحرٍ ". -08 ُكْوَن َعَلْيهم الَمَلاحم  )5("َكاَن اأَلْعَمُش يَعرمُض الُقْر َنس فَدُيممم
 )6("إموّمْي أَلَمر الرَُّجَل َيلَحُب ُسْفَياَنس فَديَدْعظُُم فمي َعْييمي". -01
س َوَعلَددص َمددْن يُدَقدددّمُل َعلَددص  -04 ْيَمددانم ددَن اإلم "َكدداَن ُسددْفَياُن يُدْيكمددُر َعلَددص َمددْن يَدُقددْوُل: العم َدداَداُو لَْيَمددْ  مم

 )7(أَبمي َبْكٍر َوُعَمَر َأَحداب ممَن اللََّحابَةمس إمالَّ أَوَُّه َكاَن يُدَقدّمُل َعلمّياب َعَلص ُعْثَماَن".
".قال في َيْحَيص بُن يََماٍن أَ  -04 : "َذاَا مَاهمب   )8(بُو زََكرميَّا العمْجلميه
ژ  "َ دددلَّْيُ  َخْلدددَف ُفَضدددْيلم بدددنم عميَددداٍض الَمْغدددرمَيس َوابْديُدددُه َعلمدددي  إملَدددص َجددداو ميس فَدَقدددَرأَ:     -06

دددددا قَددددداَل:  9ش ژڑ   ڑ   َسدددددَقَط َعلمدددددي  َعلَدددددص  1ش ژڻ  ڻ  ڻ  ژ س فَدَلمَّ

                                                           

  .16  سومل الزخر : اآليةش1ش
 س 411/ 09 س و تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش404/ 12 تاميخ دمش س البن عماكر ش2ش

  .406/ 4الي وسس للذه يس شوسير أعول 
  .00/ 6 سير أعول الي وسس للذه يس ش3ش
  .028/ 6 الملدم وفمهس ش4ش
  .814/ 6 الملدم وفمهس ش5ش
  .819/ 1 س وسير أعول الي وسس للذه يس ش24/ 0 الجرح والتعديل البن أبي حاتم ش6ش
  .848/ 1 سير أعول الي وسس للذه يس ش7ش
 س وتاميخ بغدادس للخ يب ال غداديس 098/ 1المفر الثالث ش -تاميخ ابن أبي خيثمة   التاميخ الك ير =8ش

 س وسير أعول الي وسس للذه يس 49/ 18 س و تهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيسش021/ 06ش
  .141/ 2ش

  .0  سومل التكاثر: اآليةش9ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دددّياب َعَلْيدددهمس َوبَقمدددَي  دددهم َمْغشم دددَن َوْجهم دددي: َوْيَحدددَث أََمدددا عمْيدددَدَا مم ُفَضدددْيل  عمْيدددَد اآليَدددةم. فَدُقْلدددُ  فمدددي وَدْفمم
س فَدَلْم أََزْل أَوْدَتظمْر َعلمّيابس َفَما أَفَاَق إمَلص ثلٍث ممَن اللَّْيلم بَقمَي".  )2(الَخْو م َما عمْيَد الُفَضْيلم َوَعلميٍّ

01- ."  )3("َسَخاُس الَحدمْيثم َكَمَخاسم الَمالم
دَن الُكْوفَدةمس َفَجداَس َوَمَعدُه قَاَل -02 ْيُد أَبَا َبْكدٍر بدَن َعيَّداٍش مم َ َة: َأْحَضَر َهاُمْوُن الرَّشم ُعْثَماُن بُن أَبمي َشيدْ

ْيُدس َوقَاَل َلُه: َقْد أَْدمَكَ  أَيَّاَل بَيمي أَُميَّدَة َوأَيَّ  أَيدهيَدا اَميَداس فَ وَكمْيع س َفَدَخَل َووَكمْيع  يَدُقوُدُهس َفَأدوَاُه الرَّشم
دتَّ  دْيُد بممم . قَاَل: َفَأَجاَزُه الرَّشم ؟ قَاَل: أَوْدُتم أَقْدَوُل بماللََّولمس َوأُْولَئمَث َكاوُوا أَوْدَفَع لمليَّاسم ةم  اَل م َخيدْر 

.  )4(دميْدَياٍمس َوَ َرَفُهس َوَأَجاَز وَكمْيعاب بمَثوَثَةم  اَل م
ثَدَيا َحْمددَزُل بددُن -09 قَدداَل: َسددأَْلُ  أَبَددا َبْكددٍر بددَن  -وََكدداَن ثمَقددةب  -َسددعمْيٍد الَمددْرَوزميه قَدداَل أَبُددو َداُوَد: َحدددَّ

. قَداَل: "َويْدلَدَثَ َمدْن َزَعدَم َأنَّ  دْن أَْمدرم ابْدنم ُعَليَّدَة فمدي الُقدْر نم َعيَّاٍشس فَدُقْلُ : َقْد بَدَلَغَث َما َكاَن مم
 )5(ُدوه اللهمس اَل ُوَجالمُمُهس َواَل ُوَكلّمُمُه".الُقْر َن َمْخُلْوق  فَدُهَو عمْيَدوَا َكافمر  زمْودمي  س عَ 

 )6("َواللهم َلْو أَْعَلُم َأنَّ َأَحداب َيْ ُلُب الَحدمْيَث بمَمَكاَن َكَذا وََكَذاس ألَتَدْيُ  َمْيزمَلُه َحتَّص ُأَحدّمثُه". -81
س فَدَقداَل: َوقَاَل بمْشر  الَحافمي: قَاَل عمْيَمص بُن يُدْوُوَس: َسدأَْلُ  أَبَدا َبْكدٍر -80 بدَن َعيَّداٍش َعدنم الَحددمْيثم

ددبه َأْن ُتَحدددّمَثس فَدَلْمددَ  بمَأْهددٍل َأْن تُدددْؤَتصس َوإمْن ُكْيددَ  َتكددَرُه َأْن تُدددْؤَتصس فَ مددالَحرميّم  "إمْن ُكْيددَ  ُتحم
 )7(َأْن تَدْيُجَو".

ْيُه َدْلواب لََ ياب َوَعَموب   -88 َلةب إمَلص َزْمَزَلس فَاْستَدَقْيُ  مم ْئُ  لَيدْ   8ش."جم
                                                                                                                                        

  .6 سومل التكاثر: اآليةش1ش
  .441/ 2يس ش سير أعول الي وسس للذه 2ش
 س وبغية 014/ 11 س وتهذيب الكمال في أسماس الرجالس للمزيس ش44/ 4 الكامل في ضعفاس الرجال ش3ش

  .491/ 2 س وسير أعول الي وسس للذه يس ش8101/ 4ال لب في تاميخ حلبس ابن ه ة اللهس ش
  .492/ 2 سير أعول الي وسس للذه يس ش4ش
/ 0 س وااية اليهاية في ف قاو القراسس ابن الجزميس ش182/ 1لس للمزيس ش تهذيب الكمال في أسماس الرجا5ش

  .499/ 2 س وسير أعول الي وسس للذه يس ش186
  .411/ 2 سير أعول الي وسس للذه يس ش6ش
  الملدم الماب  وفمه.7ش
وحلية األولياس  س 410/ 2 س وسير أعول الي وسس للذه يس ش448/ 06 تاميخ بغدادس للخ يب ال غداديس ش8ش

  .19/ 08 س وتهذيب التهذيبس البن حجرس ش111/ 2وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش
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. فَالَمْعُذوُم: الَهائمُم. َوالَمْخُ وُم: اْبُن  َدَل.  -81 س َوَمثْدُ وم  س َوَمْجُ وم  س َوَمْخُ وم   "الَخْلُ  أَْمبَدَعة : َمْعُذوم 
نه.   1شَوالَمْجُ وُم: الَملمُث. َوالَمثْدُ وُم: الجم

َضددددَرمم الَمْي مدددد م الشهددددهَرُلس وََكَفددددص بمَهددددا  "أَْدوَددددص المهددددُكووم المَّددددَوَمُةس وََكَفددددص بمددددهم َعافميَددددةبس َوأَْدوَددددص  -84
 . 2شبَلميَّةب"

  3شيقول وهو يدعو: "يَا َمَلَكيَّ اْدُعَوا اللَه لي فإوَُّكَما َأْفوََع للهم ميي". -84
"إن أحدهمس لو سقط ميه دمهم لظل يومه يقول: إوا لله ذهدب دمهمديس وال يقدول: ذهدب  -86

 .)4(يوميس ما عمل  فيه"
"مأيدد  فددي اليددول عجددوزبا حدددباس مشددوهة تلددف  بيددديهاس وخلفهددا خلدد  يت عووهددا يلددفقون   -81

ويرقلونس فلما كاو  بحذائي أق ل  علي فقال : لو ًفرو بمَث َ يَدْعُ  بمَث َمدا َ ديَدْعُ  
 .)5(بمَهُؤالسمس قال: ثم بكص أبو بكٍر وقال: "َمأَْيُ  َهذمهم قَدْ َل َأْن أَْقدَل بَدْغَداَد"

لدي مجدل مدرل وأودا شداي: خلدص مق تدث مدا اسدت ع  فدي الددويا مدن مق اآلخدرل؛ فدإن "قال  -82
اس قال أبو بكر: "فما وميتها أبدا "  )6(أسير اآلخرل اير مفكوا أبدب

 .)7( "وددو أوه  ف  لي عما كان ميي في الش اي وأن يدي ق عتا"  -89
؟ اْوظُددرمي إملَددص تملددَث لمددا حضددرو أبددا بكددر بددن عيدداش الوفددال بكدد  أختددهس فقددال: "َمددا يُدْ كمْيدد -11 ثم

َها ثََماومَيَة َعَشَر أَْلَف َخْتَمٍة".   8شالزَّاوميَةمس فَدَقْد َخَتَم َأُخْوام فميدْ
 

                                                           

  .111/ 2 حلية األولياس وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش1ش
  .410/ 2 سير أعول الي وسس للذه يس ش2ش
  .111/ 2ألبي وعيمس ش س وحلية األولياس وف قاو األ فياسس 411/ 2 سير أعول الي وسس للذه يس ش3ش
  .111/ 2 حلية األولياس وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش4ش
  .114/ 2حلية األولياس وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش   5ش
 س وحلية األولياس 144/ 8 س وفياو األعيانس البن خلكانس ش94/ 8  فة اللفولس البن الجوزيس ش6ش

  .114/ 2وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش
  .414/ 2 س وسير أعول الي وسس للذه يس ش114/ 2 حلية األولياس وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش7ش
  .114/ 2 س وحلية األولياس وف قاو األ فياسس ألبي وعيمس ش96/ 8  فة اللفولس ابن الجوزيس ش8ش
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 القسم الثاني:
  قوال  ئمة الجرح والتعديل )عرض وتحميل(

 
 المبحث األول:  قوال األئمة المتشدديح

 ه :  092يحيص الق ان شو  -0
 أوالب/ تضعيفه ألبي بكر:

الخ يب ال غدادي: ششأخ روا أبو وُعيم الحافظس حدثيا محمد بدن أحمدد بدن الحمدن قال 
اللّوا س حدثيا محمد بن عثمان بدن أبدي شدي ةس حددثيا علدي بدن المدديييس قدال: قدال يحيدص بدن 

  1شسعيد: لو كان أبو بكر بن عياش بين يدي ما سألته عن شيس  .
أخ روا أبو بكر ابن المقرئس  -بأ  هان-وقال: ششأخ روا ع د الله بن أحمد الموذمجاوي 

حدثيا محمد بن الحمن بن علي بن بحرس حدثيا أبو حفدص عمدرو ابدن علديس قدال: كدان يحيدص 
 . 3شوجهه     2شبن سعيد إذا ذُكمَر عيده أبو بكر بن عياش َكُل َ 

 ثاوياب/ س ب تضعيفه ألبي بكر:
لددث أودده لمددا ك ددر سدديه سدداس كددان يحيددص الق ددان وعلددي بددن المدددييي يمدديئان الددرأي فيدده؛ وذ

  4شحفظه فكان يهم إذا مور.
 هد 802أبو وُعيم الفضل بن دُكين شو -8

 )5(قال أبو وعيم: لم يكن في شيوخيا أحد أكثر ال اب ميه.
 هد 811يحيص بن معين شو -1

 أوالب/ توثيقه الم ل :
  1شوثقه يحيص بن معين.

                                                           

  .61/ 1الثالثس ش المفر - . التاميخ الك ير = تاميخ ابن أبي خيثمة 04/112 تاميخ بغدادس ش1ش
 مادل شكل  . 8/414 الُكُلوح: تكشَّر  في ع وس. اوظر: لمان العري 2ش
  .04/112 تاميخ بغدادس للخ يب ال غداديس ش3ش
  .669/  1  الثقاوس البن ح انسش4ش
  .498/  4 تهذيب التهذيبس البن حجرس ش5ش
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثاوياب/ موازوته بين أبي بكر وبين أبي األحوص:
عثمان الداممي: قل  البن معين: فأبو األحوص أحب إليث في أبي إسحاق أو أبو قال 

  2شبكر بن عياش؟ قال: ما أقربهماَ.
 هد 811أبو حاتم الرازي شو -4

 أوالب/ توثيقه ألبي بكر توثيقاب م لقاب:
  3شقال أبو حاتم: كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ المتقيين.

 لله بن بشر الرقي:ثاوياب/ موازوة بييه وبين ع د ا
قال ابن أبي حاتم: قل  ألبي: أبو بكر بن عياش وع دد اللده بدن بشدر الرقدي؟ قدال: أبدو 

  4شبكر أوث  ميه وأحفظ.
 ثالثاب/ موازوة بييه وبين شريث:

قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن شريث وأبي بكر بن عياش؛ أيهما أحفظ؟ قال: هما 
  5شكتاباب.في الحفظ سواسس اير أن أبا بكر أ    

 موازوته بين أبي بكر وبين أبي األحوص: -مابعاب 
قدددال ابدددن أبدددي حددداتم: سدددأل  أبدددي عدددن أبدددي بكدددر بدددن عيددداشس وأبدددي األحدددوص قدددال: مدددا 

  6شأقربهماس ال أبالي بأيهما بدأو.
 خ الصة  قوال األئمة المتشدديح: 

 ألوده لمدا ك در سديه  ضعفه الق انس فكان إذا ذُكمَر عيده أبو بكر بن عّياش َكلُدَ  وجهده وذلدث
 ساس حفظه فكان يهم إذا مور.

 .جعله أبو وعيم أكثر شيوخه ال اب 

                                                                                                                                        

  448 الكواكب الييراوس البن الكيالس شص: 1ش
  .089/  11 س و تهذيب الكمالس للمزيس ش498/  4التهذيبس البن حجرس ش تهذيب 2ش
  .662/  1 الثقاوس البن ح انس: ش3ش
  .089/  11 س وتهذيب الكمال: ش142/  9 الجرح والتعديل البن أبي حاتم: ش4ش
  .142/  9 الجرح والتعديل البن أبي حاتم: ش5ش
  .089/  11 س و تهذيب الكمال: ش142/  9 الجرح والتعديل البن أبي حاتم: ش6ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     العدد األول                                       مجلة كلية الشريعة والقانون     

 م 8102لسنة 

222 

 

 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

 كتاباب ميه.  بشر الرقيس وساواه بشريث في دمجة شثقة س إال أن أبا بكر أ    
 المبحث الثاني:  قوال األئمة المعتدليح.

 هد :060سفيان الثومي شو -0
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 

  1شدامةس وأبي بكر بن عياشس وابن عييية.الحديث من ثوثة؛ من زائدل بن ق
 هد :092ع د الرحمن بن مهدي شو -8

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.

 هد :811محمد بن سعد شو -1
ددَر  حتددص كتددب عيدده األحددداثس وكددان مددن الع ددادس وددزل بالكوفددة فددي وقددال ابددن سددعد: ُعمّم

جمددادر األولددص فددي الشددهر الددذي مدداو فيدده الرشدديدس وكددان ثقددة  دددوقبا عامفدداب بالحددديث 
 )3(والعلمس إال أوه كثير الغلط.

 هد :814علي بن المدييي شو -4
 تجريحه ألبي بكر: -أوالب 

  4شئان الرأي فيه.قال ابن ح ان: وكان يحيص الق ان وعلي بن المدييي يمي
 ثاوياب: س ب تجريحه ألبي بكر

  5شقال ابن ح ان: وذلث أوه لما ك ر سيه ساس حفظه فكان يهم إذا مور.
                                                           

  .142/  9 الجرح والتعديل البن أبي حاتم: ش1ش
  .498/  4 تهذيب التهذيبس البن حجرس ش2ش
  الملدم الماب  وفمه.3ش
  .662/  1 الثقاوس ش4ش
   الملدم الماب  وفمه.5ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هد :840اإلمال أحمد بن حي ل شو -4
 توثيقه ألبي بكر توثيقاب م لقاب: -أوالب 

قال  ال  بن أحمد بن حي لس عن أبيه:  ددوق  داحب قدر ن وخيدرس وقدال ع دد اللده 
  1شد بن حي لس عن أبيه: ثقةس ومبما الط.بن أحم

 موازوة بييه وبين إسرائيل: -ثاوياب 
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.
 هد :846له ال خامي شوأبو ع د ال -6

  3شذكر عن ال يهقي أوه أسيد عن ال خامي أوه قال: أبو بكر بن عياش اختلط بأخرل.
 هد 164ابن عدي شو -1

وقال أبو أحمد بن عدي: أبو بكر بن عياش هذا كوفي مشدهومس وهدو يدروي عدن أجلدة 
ومق وعدده اليدداسس وحديثدده فيدده كثددرل. وقددد مور عيدده مددن الك ددام جماعددةس وحديثدده ممدديده 

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 ميكددربا إذا مور عيده ثقددة إال أن يددروي 

  4شعيه ضعيف.
 صة  قوال األئمة المعتدليح:خال
  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 
ال خدامي بقولده: المدييي فكان يميئ الرأي فيه ألوه لما ك ر ساس حفظس وهدذا مدا أشدام إليده 

                                                           

  .089/  11 تهذيب الكمالس ش1ش
  .498/  4 تهذيب التهذيبس البن حجرس ش2ش
  .419/  0 الكواكب الييراوس ابن الكيالس ش3ش
  .498/  4 س و تهذيب التهذيبس البن حجرس ش089/  11 تهذيب الكمال: ش4ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 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

 هد :860العجلي شو -0
سدددية وع دددادلس وكدددان يخ دددئ بعدددض الخ دددأس تع دددد سددد عين  قدددال: كدددان ثقدددة قدددديماب  ددداحب

  1شسية.
 هد :144ابن حم َّان شو -8

 أوالب/ توثيقه م لقاب:
قال ابن ح ان: واللواي في أمره مجاو ة ما علم أوده أخ دأ فيده واالحتجدا  بمدا يرويدهس 

  2شسواس واف  الثقاو أو خالفهم.
 ثاوياب/ س ب تعديله له:

العدالددةس ومددن  ددح  عدالتدده لددم يمددتح  القدددح وال قددال: ألودده داخددل فددي جملددة أهددل 
الجددرح إال بعددد زوال العدالددة عيدده بأحددد أسدد اي الجددرحس وهكددذا حكددم كددل محدددث ثقددة 

  3ش ح  عدالته وت ين خ ؤه.
 هد 414أبو ع د الله الحاكم شو -1

  4شقال الحاكم: ليس بالحافظ عيدهم.
 خالصة  قوال األئمة المتسا ميح: 

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

                                                           

  .498/  4 تهذيب التهذيبس البن حجرس ش1ش
  .662/  1 الثقاوس البن ح انس ش2ش
   الملدم الماب  وفمه.3ش
  .498/  4 تهذيب التهذيبس البن حجرس ش4ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المبحث الرابع:  قوال األئمة اآلخريح)مح لم ت درس منا جهم هي الجرح والتعديل(

 هد :814محمد بن ع د الله بن ومير شو -0
قولده: ششوسددمع  محمدد بدن ع ددد اللده بددن  وقدل الحدافظ ابددن حجدر عدن عثمددان الدداممي

ومير يضعف أبا بكدر فدي الحدديثس قلد : كيدف حالده فدي األعمدش ؟ قدال: هدو ضدعيف 
   1ش في األعمش وايره  .

 هد :868يعقوي بن شي ة المدوسي شو -8
وقددل ابددن حجددر قولدده: شششدديخ قددديم معددرو  باللددوح ال ددامعس وكددان لدده فقدده كثيددر وعلددم 

 )2(ديثس يعر  له سية وفضلس وفي حديثه اض راي  .بأخ ام الياسس ومواية للح
 ه  :   814هس أو 840أبو المكين ال ائي شو -1

وقل المزي قوله: ششسمع  أبا بكر بدن عيداش يقدول البيدهس وأماه ُاْرفَدةب: يدا بيدي إيداا أن 
  3شتعلي الله فيهاس فإوي قد ختم  فيها اثيي عشر ألف ختمة  .

 ه :842هدس وقيل: 861شومحمد بن إسماعيل األحمس  -4
  4ش وقل ابن حجر قوله: ششما مأي  أحداب أحمن  ول من أبي بكر بن عياش  .

 ه  :894هس أو 898هس أو 890اإلمال ال زام شو -4
وقدددل ابددددن حجدددر قولدددده: ششلدددم يكددددن بالحدددافظس وقددددد حددددث عيدددده أهدددل العلددددمس واحتملددددوا 

   )5(حديثه  .
 المبحث الخامس:  قوال األئمة المتأخريح

 هد :142لحافظ الذه ي شوا  -0
 أقواله في توثيقه م لقاب: -أوالب 

                                                           

  .089/  11 س و تهذيب الكمال: ش498/  4ذيبس البن حجرس ش تهذيب الته1ش
  .498/  4 تهذيب التهذيبس البن حجرس ش2ش
  .089/  11 تهذيب الكمال: ش3ش
  .498/  4 تهذيب التهذيبس البن حجرس ش4ش
  الملدم الماب  وفمه.5ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  1شقال: أحد األئمة االعول.
 توثيقه في القراسل: -ثاوياب 

  2شقال:  دوق ث   في القراسل.
 ه  :248الحافظ ابن حجر شو  -8

  3شقال: ثقة عابدس إال أوه لما ك ر ساس حفظهس وكتابه  حي .
 خالصة  قوال األئمة المتأخريح:

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

 و ح  كتابه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .499/ 4 ميزان االعتدال ش1ش
  الملدم وفمه.2ش
  .684شص: تقريب التهذيبس البن حجرس 3ش



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 بكر بح عياش الكوهي   بو يوسف(:  واًل/ خالصة الترجمة ) بو
 .مشهوم بكييتهس واأل   أوها اسمهس عيد المحدثينس وشع ة عيد القراس 
 .ُولمَد بالكوفة َسَيَة َخْمٍس َوتمْمعميَن من الهجرل 
 .من مشهومي مشايخ الكوفة ومن المختلين بالرواية عن جملة مشايخهم 
  وعليه قرأ.وهو من قراس أهل الكوفةس وعن عا م أخذ القراسل 
 .من ك ام أت اع التابعين 
  مددن ك دددام الُع َّدداد؛ قدددد  دددال سدد عين سدددية وقامهددداس وكددان ال يعلدددم لدده بالليدددل ودددولس وأودده لدددم يدددأو

 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

 عه يكثر.ومق و 
 .مور عن س عة وتمعين شيخاب 
  مددددن أشددددهر شدددديوخه سددددليمان بددددن مهددددران األعمددددش الكددددوفيس و عددددامر بددددن شددددراحيلس الشددددع يس

 الكوفي.
  عدددددن: عمدددددر بدددددن الخ ددددداي  -لحلدددددول اإلمسدددددال الخفدددددي -ُيحكدددددم علدددددص موايتددددده باالوق ددددداع

 س وسددددعد بددددن إيدددداسس 94ه س وإبددددراهيم بددددن يزيددددد بددددن قدددديس بددددن األسددددود اليخعددددي شو81شو
 س وسدددددددالم بدددددددن أبدددددددي الجعددددددددس الغ فددددددداويس األشدددددددجعي مدددددددوالهمس الكدددددددوفيس 94 اويشوالشدددددددي
 ه .99شو

 من أهل العراق.41  ماويابس ميهم ش44مور عيه ش   
  مددن أشددهر الددروال عيدده: ع ددد الددرحمن بددن مهددديس وع دددالرزاق بددن هّمددالس وأبددو وُعدديم الفضددل بددن

 دُكين.
 هد.061سية توفي بالكوفةس سية 92من المعمرينس حيث عاش ش 
 .أخر  له األئمة المتة في كت هم األمهاو 
 شيخاب.88عدد شيوخه في اللحيحين ش   



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثانيًا/ خالصة  قوال  ئمة الجرح والتعديل: 
  وثّقه الجمهومس وتشّدد يحيص بن سعيد الق ّان فترا الرواية عيه لروايته مياكير عن أبي يحيدص

المدييي ت عداب لشديخه الق ّدانس وتعيّد   القّتاوس وإبراهيم بن المهاجرس وضّعفه تلميذه علي بن
 ابن حزل فضّعفه ومّد أحاديثه التي في اللحيحين.

   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.
 مدددن توثيقددده بهدددذه األلفددداظ ش ددددوقس البدددأس بدددهس  دددال  الحدددديثس جدددائز الحدددديثس  ومدددا ومد

 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

اللده كدان يعلدم أوه قال: أبو بكر بن عياش اخدتلط بدأخرلس وهدذا يددل علدص أن ال خدامي محمده 
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

* * * 
 

 
 

  



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قائمة المصادر والمراجع
 القر ن الكريم -

* * * 
ابدددن ميلدددوم التميمدددي المدددمعاويس سدددية الدددوالدل األومددداي: ألبدددي سدددعيد ع دددد الكدددريم بدددن محمدددد  -0

بيدرووس سدية -هدس تحقيد : ع دد اللده عمدر ال داموديس الياشدر دام الفكدر468هد/ سية الوفال 416
 ل.0992اليشر 

بغية ال لدب فدي تداميخ حلدب: عمدر بدن أحمدد بدن ه دة اللده بدن أبدي جدرادل العقيلديس كمدال الددين  -8
 سهيل زكامس دام الفكرس د  .هد س تحق : د. 661ابن العديم شالمتوفص: 

تدداميخ اإلسددول َوَوفيدداو المشدداهير َواألعددول: شددمس الدددين أبددو ع ددد اللدده محمددد بددن أحمددد بددن   -1
هد س تحقيد : الددكتوم بشدام عدّواد معدرو س دام الغدري 142عثمان بن قَاْيماز الذه ي شالمتوفص: 

 ل. 8111اإلسوميس ال  عة: األولصس 
إبدراهيم بدن إسدماعيل أبدو ع داللده ال خدامي الجعفديس تحقيد : محمدود التاميخ اللغير: محمد بن  -4

 -ه 0191حلدددب س القددداهرلس ال  عدددة األولدددصس  -إبدددراهيم زايددددس دام الدددوعيس مكت دددة دام التدددراث 
 ل.0911

المفر الثالدث: أبدو بكدر أحمدد بدن أبدي خيثمدة  -التاميخ الك ير المعرو  بتاميخ ابن أبي خيثمة   -4
 –قددد :  دددوح بدددن فتحدددي هدددولس الفددداموق الحديثدددة لل  اعدددة واليشدددر هدددد س تح819شالمتدددوفص: 

 ل. 8116 -هس 0481القاهرلس ال  عة: األولصس 
تددداميخ بغدددداد: أبدددو بكدددر أحمدددد بدددن علدددي بدددن ثابددد  بدددن أحمدددد بدددن مهددددي الخ يدددب ال غددددادي   -6

بيدددرووس  –هدددد س تحقددد : الددددكتوم بشدددام عدددواد معدددرو س دام الغدددري اإلسدددومي 461شالمتدددوفص: 
 ل. 8118 -ه0488األولصس  ال  عة:

تددداميخ دمشددد : أبدددو القاسدددم علدددي بدددن الحمدددن بدددن ه دددة اللددده المعدددرو  بدددابن عمددداكر شالمتدددوفص:  -1
 -هس 0404هد س تحقد : عمدرو بدن ارامدة العمدرويس دام الفكدر لل  اعدة واليشدر والتوزيدعس 410

 ل. 0994
ْيمددداز الدددذه ي تددذكرل الحفددداظ: شدددمس الددددين أبدددو ع دددد اللددده محمدددد بدددن أحمدددد بدددن عثمدددان بدددن قَا  -2

 ل0992 -هد0409ل يانس ال  عة: األولصس -هد س دام الكتب العلمية بيروو142شالمتوفص: 
تممية من أخرجهم ال خامي ومملم وما اوفرد كل واحد ميهمدا: أبدو ع دد اللده الحداكم محمدد بدن  -9



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بن ع د الله بن محمد بن حمدويه بن وُعيم بن الحكدم الضد ي ال همداوي الييمدابومي المعدرو  بدا
هد س تحق : كمدال يوسدف الحدووس مؤسمدة الكتدب الثقافيدة س دام الجيدان 414ال يع شالمتوفص: 

 ه. 0411بيرووس ال  عة: األولصس  –
التعديل والتجري  س لمن خر  له ال خامي في الجامع اللحي : أبو الوليد سليمان بن خلدف بدن  -01

هد س تحقد : د. أبدو 414متوفص: سعد بن أيوي بن وامث التجي ي القرف ي ال اجي األودلمي شال
 ل.0926 –ه 0416الرياضس ال  عة: األولصس  –ل ابة حمينس دام اللواس لليشر والتوزيع 

تقريدددب التهدددذيب: أبدددو الفضدددل أحمدددد بدددن علددددي بدددن محمدددد بدددن أحمدددد بدددن حجدددر العمددددقووي   -00
 –ه 0416سدومياس ال  عدة: األولدصس  –هد س تحق : محمد عوامدةس دام الرشديد 248شالمتوفص: 
 ل.0926

تهذيب الكمال في أسماس الرجال: يوسف بدن ع دد الدرحمن بدن يوسدفس أبدو الحجدا س جمدال    -08
هد س تحقد : د. بشدام عدواد 148الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكل ي المزي شالمتوفص: 

 ل.0921 –ه 0411بيرووس ال  عة: األولصس  –معرو س مؤسمة الرسالة 
أبدو عمدرو عثمدان بدن سدعيد بدن عثمدان بدن سدعيد بدن عمدرو الدداويس  التيمير في القراساو المد ع: -01

 ل.0924هد/ 0414س ال  عة: الثاويةس -بيروو  -دام اليشر / دام الكتاي العربي 
الثقددداو: محمدددد بدددن ح دددان بدددن أحمدددد بدددن ح دددان بدددن معددداذ بدددن َمْع دددَدس التميمددديس أبدددو حددداتمس     -04

  للحكومددة العاليددة الهيديددةس تحدد  مراق ددة: هددد س وزامل المعددام 144الدددامميس الُ مددتي شالمتددوفص: 
الدكتوم محمد ع د المعيد خان مددير دائدرل المعدام  العثماويدةس دائدرل المعدام  العثماويدة بحيددم 

 ل.0911-ه0191 باد الدكن الهيدس ال  عة: األولصس 
الجددامع الممدديد اللددحي  المختلددر مددن أمددوم مسددول اللدده  ددلص اللدده عليدده وسددلم وسددييه وأيامدده:   -04

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرل ال خاميس أبو ع د اللهس تحق : محمد زهيدر بدن وا در 
 ه.0488اليا رس دام فوق اليجالس ال  عة: األولص 

الجرح والتعديل: أبو محمد ع د الرحمن بن محمدد بدن إدميدس بدن الميدذم التميمديس الحيظلديس   -06
بحيددم  بداد  -مجلدس دائدرل المعدام  العثماويدة هدد س ف عدة 181الرازي ابن أبي حاتم شالمتدوفص: 

 ل. 0948هس 0810بيرووس ال  عة: األولصس  –الهيدس دام إحياس التراث العربي  –الدكن 
حلية األولياس وف قاو األ فياس: أبدو وعديم أحمدد بدن ع دد اللده األ د هاويس دام الكتداي العربدي    -01

 ه.0414بيرووس ال  عة الرابعةس  –
عين ومدددن بعددددهم ممدددن  دددح  موايتددده عدددن الثقددداو عيدددد ال خدددامي وممدددلم: أبدددو ذكدددر أسدددماس التددداب -02



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الحمن علي بن عمر ابن أحمد بن مهدي بن ممعود بن اليعمان بن دييدام ال غددادي الددامق يي 
 -هد س تحق : بومان الضياوي / كمال يوسف الحووس مؤسمة الكتدب الثقافيدة 124شالمتوفص: 
 ل.0924 -هد 0416ل يانس ال  عة: األولصس  –بيروو 

مجددال  ددحي  ممددلم: أحمددد بددن علددي بددن محمددد بددن إبددراهيمس أبددو بكددر ابددن َمْيُجويَدده شالمتددوفص:  -09
 ه. 0411بيرووس ال  عة: األولصس  –هد س تحق : ع د الله الليثيس دام المعرفة 482

سدير أعددول اليد وس: شددمس الددين أبددو ع دد اللدده محمدد بددن أحمدد بددن عثمدان بددن قَاْيمداز الددذه ي   -81
هد س تحق : مجموعة من المحققين بإشرا  الشيخ شعيب األموداؤو س مؤسمدة 142شالمتوفص: 

 ل. 0924هس / 0414الرسالةس ال  عة: الثالثةس 
 دددفة اللدددفول: جمدددال الددددين أبدددو الفدددر  ع دددد الدددرحمن بدددن علدددي بدددن محمدددد الجدددوزي شالمتدددوفص:   -80

 ل.8111هد/0480هد س تحق : أحمد بن عليس دام الحديثس القاهرلس ملرس ال  عة: 491
ال  قاو الك رر: أبو ع دد اللده محمدد بدن سدعد بدن مييدع الهاشدمي بدالوالسس ال لدريس ال غددادي   -88

الكتدب العلميدة هدد س تحقيد : محمدد ع دد القدادم ع داس دام 811متدوفص: المعرو  بابن سعد شال
 ل. 0991 -هس 0401األولصس بيرووس ال  عة:  –

ه س تحقيد  د. أكدرل ضدياس 841ال  قاو: خليفة بدن خيدا  أبدو عمدر الليثدي العلدفري شالمتدوفص -81
 ل.0928 -ه 0418الرياضس -العمريس دام في ة

الددددين أبددو الخيدددر ابدددن الجددزميس محمدددد بددن محمدددد بدددن  اايددة اليهايدددة فددي ف قددداو القدددراس: شددمس -84
هددددد س عيددددي بيشددددره:  . برجمتراسددددرس دام الكتددددب العلميددددةس بيددددرووس س 211يوسددددف شالمتددددوفص: 

 .  0928ال  عة: الثالثةس 
فت  المغيث بشدرح الفيدة الحدديث للعراقدي: شدمس الددين أبدو الخيدر محمدد بدن ع دد الدرحمن بدن  -84

هدد س تحقد : علدي حمدين 918مدد المدخاوي شالمتدوفص: محمد بدن أبدي بكدر بدن عثمدان بدن مح
 ل.8111هد / 0484ملرس ال  عة: األولصس  –عليس مكت ة المية 

هدد س تحقيد : عدادل 164الكامل في ضعفاس الرجال: أبو أحمد بن عدي الجرجداوي شالمتدوفص:   -86
علددي محمددد معددوضس شدداما فددي تحقيقدده: ع ددد الفتدداح أبددو سدديةس الكتددب -أحمددد ع ددد الموجددود

 ل.0991هد0402ل يانس ال  عة: األولصس -بيروو -علمية ال
الكواكب الييراو: محمد بن أحمد بن يوسف أبو ال ركداو الدذه ي الشدافعيس تحقيد : حمددي   -81

 الكوي س د  . –ع د المجيد الملفيس دام العلم 
بيرووس : دام  دادم  –لمان العري: محمد بن مكرل بن ميظوم األفريقي الملريس دام  ادم   -82



 إبراهيم خليفةد.  - ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه أبو بكر بن عياش األسدي الكوفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هد. 0404 -بيرووس ال  عة: الثالثة  –
معرفدة أوددواع علددول الحددديثس ويُعددر  بمقدمددة ابددن اللددوح: عثمددان بددن ع ددد الددرحمنس أبددو عمددروس  -89

 -هددد س تحقدد : وددوم الدددين عتددرس دام الفكددر641تقددي الدددين المعددرو  بددابن اللددوح شالمتددوفص: 
 ل.0926 -هد 0416بيرووس  –سومياس ودام الفكر المعا ر 

المعددين فدددي ف قدداو المحددددثين: شدددمس الدددين أبدددو ع ددد اللددده محمدددد بددن أحمدددد بددن عثمدددان بدددن   -11
 –عمدان  -هد س تحق : د. همال ع د الرحيم سعيدس دام الفرقان 142قَاْيماز الذه ي شالمتوفص: 
 ه.0414األمدنس ال  عة: األولصس 

القرف ددي ال دداجي المؤلددف: أبددو الوليددد سددليمان بددن خلددف بددن سددعد بددن أيددوي بددن وامث التجي ددي  -10
 –هددددد س تحقددددد : د. أبددددو ل ابدددددة حمددددينس دام اللدددددواس لليشددددر والتوزيدددددع 414األودلمددددي شالمتدددددوفص: 

 ل.0926 – 0416الرياضس ال  عة: األولصس 
ميزان االعتدال في وقد الرجال: أبو ع د الله شمس الدين محمدد بدن أحمدد بدن عثمدان الدذه ي   -18

سددديس ومحمدددد بركددداوس وعمدددام ميحددداويس ه  س تحقددد : محمدددد مضدددوان عرقمو 142شالمتدددوفص: 
دمشددد س ال  عدددة: األولدددصس  –وايددداث الحدددا  أحمددددس وفدددادي المغربددديس مؤسمدددة الرسدددالة العالميدددة 

 ل. 8119
اليشر فدي القدراساو العشدر: شدمس الددين أبدو الخيدر ابدن الجدزميس محمدد بدن محمدد بدن يوسدف  -11

ة الك دددرر وتلدددوير دام هدددد س تحقيددد : علدددي محمدددد الضددد اعس الم  عدددة التجاميددد 211شالمتدددوفص : 
 الكتاي العلمية[س د  س دو.

الهداية واإلمشاد في معرفدة أهدل الثقدة والمددادس: أحمدد بدن محمدد بدن الحمدين بدن الحمدنس أبدو  -14
بيددرووس  –هدد س تحقدد : ع دد اللده الليثدديس دام المعرفدة 192ولدر ال خدامي الكوبدداذي شالمتدوفص: 

 ه0411ال  عة: األولصس 
أبياس الزمان: أبو الع اس شمس الدين أحمدد بدن محمدد بدن إبدراهيم بدن أبدي وفياو األعيان وأو اس  -14

 –هددد س تحقدد : إحمددان ع دداسس دام  ددادم 620بكددر ابددن خلكددان ال رمكددي اإلمبلددي شالمتددوفص: 
  - 1لس والجددددزس: 0911د  س  – 8لس والجددددزس: 0911د  س  – 0بيددددرووس ال  عددددة: الجددددزس: 

ال  عددددددة: األولددددددصس  - 4لس والجددددددزس: 0910س ال  عددددددة: األولددددددص - 4لس والجددددددزس: 0911د  س 
 ل.0994ال  عة: األولصس  - 1س والجزس: 0911د  س  – 6س والجزس: 0994

 


