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Abstract 

In my research, I dealt with a study of the narrators whom Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-

Albani said (I did not know them) in his authentic series - for three volumes only - during his 

Hadith Authentication and his judgment on the Chain of Transmission. After my review for the 

books of Narrators, the Blemishes, translations and history, I came to the conclusion that they are 

well-known narrators. Some of them are narrators of The Two Sahihs or Sunan, but among them 

are famous narrators. That is not due to his shortcoming, may God Almighty have mercy on him 

rather, this is the amount of his effort that he expended, so I hope god rewarded him with what he 

would reward his righteous servants. Because of this series has great importance for the science 

and scholars because of the position of its scientific work among its peers and people of his era, 

he is one of the pioneers in the science of hadith and one of the most prominent in it, and because 

they have the right over the successors, I tried to search for those who said about them (I did not 

know him), and after my return to books of narrators of the Tradition, the Defective Tradition, 

translations, history, genealogies, and others.                                                                

Key Words: al'albaniu , naqd hadithiun , 'awham hadithia 
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 لخصامل

يف حبثي هذا دراسة للرواة الذين قال فيهم الشيخ األلباين )مل أعرفه( يف سلسلته الصحيحة ــــ لثالثة جملدات فقط  تناولت  
ألحاديث، ملا هلذه السلسلة من مكانة وأمهية ابلغة عند طالب العلم والعلماء ــــ أثناء خترجيه وحكمه على أسانيد هذه ا

ملكانة مصنفها العلمية بني أقرانه وأهل عصره فهو من املقدمني يف علم احلديث وأحد البارزين فيه، وملا هلم من حق 
 ،والرتاجمالرجال والعلل  )مل أعرفه(، وبعد رجوعي لكتب   على الالحق عمدت إىل البحث عن هؤالء الذين قال فيهم

 وغريها.  ،واألنساب ،والتاريخ

بل منهم من الرواة املشهورين، وما ذلك لقصور   ،السنن توصلت إىل أهنم رواة معروفني، وبعضهم من رواة الصحيحني أو 
 منه رمحه هللا تعاىل؛ وإمنا هذا مبلغ جهده الذي بذله، رمحه هللا تعاىل وجازاه خبري ما جيازي به عباده الصاحلني. 

 : األلباين، تقد حديثي، أوهام حديثيةالكلمات املفتاحية
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 املقدمة 

املبعوث أبفضل  الرسل  نبينا حممد خامت  احلمد هلل وحده مستحق احلمد ووليه وصلواته على خريته من خلقه وصفيه 
األداين وامللل وعلى جمييب دعوته ومصدقي كلمته املتبعني لشريعته واملتمسكني بسنته وعليه وعليهم أفضل السالم ومتتابع  

 م تسليماً كثرياً الرمحة والتحية واإلكرام، وعلى آله وصحبه وسل

الوحي الثاين واملبينة للقرآن   ملسو هيلع هللا ىلصإن علم احلديث أفضل العلوم وأجلها بعد القرآن الكرمي فهو يتعلق بسنة املصطفى   
به العلماء قدمياً وحديثاً حفظاً وتدويناً وتعليماً،    اهتمــــ حيث    ملسو هيلع هللا ىلصالعظيم، وجاء شرف هذا العلم من شرف قائله ــــ حممد  

  و ال خيلالنقاد يف هذا الفن الذي    األئمةاً وتعدياًل ملعرفة صحيحه من سقيمه وال يتمكن من هذا إال  ونقَد محلته جرح
 . ملسو هيلع هللا ىلصمنهم قرانً بعد قرن للنصح هلل تعاىل ولنبيه ولألمة فهم احلماة هلذا الدين ولسنة سيد املرسلني حممد

وبرز يف هذا العصر علماء وحمدثني ال شك أهنم مهما أتو من علم ال يبلغوا مبلغ سلف األمة الهنم كانوا يف عصر الرواية 
والتدوين وهم أهل النقد واجلرح والتعديل وكل من جاء بعدهم فهو عالة عليهم ويعمل أبقواهلم لكن بقى لالحق يف كل 

إال األنبياء عصمهم هللا تعاىل من ذلك فهم مؤيدون ابلوحي   نوخيطؤو ون  يصيب  يبقى هم بشر  ألنهعصر استدراك وتعقب  
 من عند هللا تعاىل.

ومن حمدثي هذا العصر الشيخ حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا تعاىل أجاد وأفاد يف خدمته للسنة النبوية من خالل 
وكتا وفوائدها"  فقهها  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة   " الضعيفة أشهر كتبه  األحاديث  سلسلة  الثاين"  به 

  "ةحالصحيعلى كتابه " سلسلة األحاديث   اطالعيوبعد  .واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة"
وجدت أن هناك بعض الرواة خفية معرفتهم على الشيخ بقوله " مل أعرفه" وبعد رجوعي لكتب الرتاجم والعلل 

ب وبفضل من هللا تعاىل وجدت أهنم معروفون ومنهم من رجال واجلرح والتعديل، وكتب التاريخ وغريها من الكت
 الصحيحني أو السنن.  

للسنة وما قمت به هو من ابب حق السابق على الالحق   خدمته  وعدم معرفة الشيخ هلم ال يقلل من شأنه وال مكانته أو
 ألن االستدراك والتعقب وارد عند من سلف من األئمة سواء كان يف علم احلديث أم الفقه وغريها من العلوم.   
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 من الرواة  مسهَمن مل يَعرْف الشيخ األلباين ا: األول املبحث
 
 بن انفع الطحان.  األول: أمحدالراوي   
األلباينقال   -1 )الشيخ  اهليثمي  قال   " شيخ 341:  الطحان  انفع  بن  أمحد  خال  الصحيح  رجال  ورجاله   ":  )

 (Almejm al'awsat 1896)الطرباين

" كذا قال، ومل يذكر من حاله شيئاً، كأنه مل يقف له على ترمجة، وكذلك أان فلم أعرفه وهو مصري كما يف " معجم (
 (.1يف املعجم األوسط حنو مخسني حديثاً ") (، وروى له 10الطرباين الصغري " )ص 

 . Almizan (1/146) Lisan almizan(1/634) هو: أمحد بن حممد بن انفع أبو بكر املصري الطحاوي األصم قلت:
 روى عن أمحد بن صاحل، وحيىي بن بكري، وإبراهيم بن املنذر احلزامي، وأيب مصعب، ومجاعة.

 الطرباين، وابن األعرايب، وآخرون.وعنه: محزة الكناين، وسليمان 
 هـ(. 296قال ابن يونس: ثقة كتبُت عنه )

 هـ(.306قال الذهيب: تويف سنة)
 تنبيه:

 وهو غري: أمحد بن حممد بن انفع. 
 Almizan (1/146) Lisan almizan(1/634) الذهيب: ال أدري من ذا ذكره ابن اجلوزي مرة، وقال: اهتموه  عن هذا  قال

 ( Almizan (1/146) Lisan almizan(1/634))  د إهـكذا قال ومل يز   
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 الشيخ: قال: عمارة هذا مل أعرفه.  الثاين: قالالراوي  
 83( والطرباين يف " املعجم الكبري "ومتام يف " الفوائد " )153قال الشيخ األلباين: أخرجه ابن خزمية يف " التوحيد " )

من طريق محاد بن سلمة: حدثنا علي بن زيد عن عمارة القرشي    (  19654، رقم408  –  407/    4(، وأمحد )2  /
: فذكره، ولفظ أمحد وهو رواية البن خزمية: " جيمع هللا عز ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه قال: قال رسول هللا  

 Alsahiha (1/504) No وجل األمم يف صعيد يوم القيامة، فإذا بدا هلل أن يصدع بني خلقه،...(( عمارة هذا مل أعرفه"

(251). . 
 .  Almizan (1/146) Lisan almizan(1/634) عماره القرشيقلت: 

 قال الذهيب: عمارة القرشي عن أيب بردة صاحب حديث: ))يتجلى هللا لنا ضاحكاً((.   
 قال األزدي: ضعيف جداً.

بن جدعان وحده زيد  بن  علي  عنه   Al'iirshad Al-khalilii (2/608), tarikh Baghdad (14/312), and روى 

Altaqyid limaerifat rawat alsunn walmasanid for abn nuqta (p.490, No 669) and tabaqat alhifaz for 

Aldhahabii (2/170), and Tarikh al'islam (6/1056), Alsayr (14/85). 

. 
قرشي، أنه شهد عمر، حدثه أبو بردة ... وقال البخاري: وقال لنا موسى: حدثنا محاد، عن علي بن زيد، عن عمارة ال

 هبذا. 
وذكره ابن عساكر قال:" عمارة القرشي البصري وفد على عمر بن عبد العزيز حدث عن أيب بردة روى عنه علي بن 

 زيد بن جدعان".
قال: ))ثالثة ال يستخف   ملسو هيلع هللا ىلص:" عمارة: حدثين والدي، عن جدي، عن رسول هللا  االستيعابوذكره ابن عبد الرب يف  

 . .Alsahiha (1/504) No (251) حبقهم إال منافق بني النفاق، ذو الشيبة يف اإلسالم، ومعلم اخلري، وإمام عادل((
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 والرابع: الثالث،الراوي  
( من طريق أخرى عن هشيم به، مث قال: "وقد كتبناه من حديث 6/155قال الشيخ األلباين: وهكذا أخرجه البيهقي )

قال: فذكره. أخربانه أبو احلسن   ملسو هيلع هللا ىلصمسدد عن هشيم: أخربان عوف حدثنا حممد بن سريين عن أيب هريرة أن رسول هللا  
ر  من  ثقة  ومسدد  به،  مسدد  إىل  السند  ساق  مث  أعرفه. املقري...".  مل  من  إليه  السند  يف  لكن  البخاري،  جال 

 Al'iirshad Al-khalilii (2/608), tarikh Baghdad (14/312), and Altaqyid limaerifat rawat alsunnإهـ)

walmasanid for abn nuqta (p.490, No 669) and tabaqat alhifaz for Aldhahabii (2/170), and Tarikh 

al'islam (6/1056), Alsayr (14/85). .) 

 هذا عجيب منه رمحه هللا تعاىل، فهم معروفون:قلت: 
وهذا متام سند البيهقي قال: أبو احلسن املقرئ: أخربان احلسن بن حممد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا 

 مسدد به.
 الراوي الثالث: يوسف بن يعقوب البصري.

 الراوي عن مسدد:
 احلافظ، الفقيه الكبري .وهو من احملدثني املشهورين 

البصري) حممد  أبو  درهم،  بن  زيد  بن  محاد  بن  إمساعيل  بن  يعقوب  بن  يوسف   Musanad هـ297  –  208هو: 

al'imam 'ahmad bin hanbl .ابن عم إمساعيل القاضي .) 
 حرص عليه أهله، فإهنم بيت علم. بكر بطلب العلم بتحريض والده.  

هـ(، وطلب العلم صغرياً، فسمع مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب، ومسدداً، وشيبان بن  208ولد سنة مثان ومائتني)
 فروخ، وعلي بن املديين، وطبقتهم.  

الشافعي والطرباين، وابن ماسي، وعلى بن حممد بن وروى عنه: أبو عمرو بن السماك، وابن قانع، ودعلج، وأبو بكر   
 كيسان وخلق. 
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 Musanad al'imam)قال وكيع يف أخبار القضاة:" وكان صلباً عفيفاً بلغ سناً عالية، ومحل عنه علم كثري من املسند

'ahmad bin hanbl. ) 
 akhbar alquda for 'aby bakr muhammad bin khalaf aldhubiyi who' - وغريه  

nicknamed by Wakea (3 /282.). 
وقال اخلليلي:" وكان له معرفة ابحلديث أدرك من شيوخ إمساعيل الكثري جعفر بن أيب عثمان الطيالسي صاحب حيىي بن 

 .2معني له يف احلفظ اسم وعلم" 
وكان ثقة أميناً، وكانت له ...،    وقال اخلطيب: وكان ثقة، ومحل الناس عنه حديثاً كثرياً، كان رجاًل صاحلاً عفيفاً خرياً 

هيبة ورايسة، وويل القضاء بني أهل اجلانب الشرقي إىل ما كان يتواله من قضاء واسط والبصرة، وجلس يف مسجد 
 اجلامع سنة ثالثة ومثانني ومائتني، فأمحدت مذاهبه، وحسن حكمه، واستقامت طريقته، وكثر الشاكر له".إهـ.

يه: احلديث، وكان مسنداً فاضاًل، مسع منه الناس ببغداد، قراءة وإمالًء... وكتب قال القاضي عياض:" وكان الغالب عل
 .3عنه الناس علماً كثرياً"

 قال الذهيب: صاحب التصانيف يف السنن، اإلمام، احلافظ، الفقيه الكبري، الثقة.  
 

 الراوي الرابع: احلسن بن حممد، أبو حممد اإلسفراييين. 
 هـ(  346األزهر، أبو حممد اإلسفراييين) احلسن بن حممد بن إسحاق بن

 .Look at tarikh al'islam (7/833), alsayr  (15/535 .) - هو ابن أخت أيب عوانة
 رحل به خاله بعد أن مَسعه من أيب بكر بن رجاء، وأمحد بن سهل إبسفرايني. 
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ومسع ابلري: حممد بن أيوب؛ وببغداد: أاب مسلم الكجي، وعبد هللا بن أمحد؛ وابلبصرة: أاب خليفة. ومجع له خاله حديث 
 مالك. 

 Alsahiha (1/529 .))  روى عنه: احلاكم، وقال: كان حمدث عصره، ومن أجود الناس أصوالً 
 ابلويه املزكي، ومجاعة.  وروى عنه علي بن حممد بن علي اإلسفراييين، وعبد الرمحن بن حممد بن

قال السمعاين:" كان حمدث عصره وكان من أحسن الناس مساعاً وأصواًل بفائدة خاله فإنه رحل به سنة سبع ومثانني  
 ومائتني".

مسع منه احلاكم أبو عبد هللا احلافظ وذكره يف التاريخ، وقال: أبو حممد األسفرايين مجع  له خاله حديث مالك بن أنس   
تبنا عنه من سنة مخس وثالثني إىل نيف وأربعني، كان يقدم البلد ــــ يعين نيسابور ــــ يف كل سنة قدمة ال ختطئه وغريه، ك

 إهـ. وحيمل إلينا من أصوله ما نستفيده، وتوىف يف شعبان سنة ست وأربعني وثالمثائة"
 قال احلافظ: اإلمام، احلافظ، اجملود.

 تبني لنا كالمها أئمة معروفني. 
 

 وي اخلامس: علي بن حممد بن عامر الرا
(، ورجاله ثقات غري شيخه )ابن السين(: علي بن حممد بن عامر، فلم  736قال الشيخ األلباين: أخرجه ابن السين )

 tarikh dimashq (43/180-183) tarikh al'islam (7/720) and ghayat alnihayat fi  tabaqat  -أعرفه")

alqurra' for al jizrii (1/568).) 
له ترمجة يف اتريخ دمشق، قال ابن عساكر هو: علي بن حممد بن عامر بن عمرو، أبو احلسن الُنهاَوْندي، إمام   قلت:

 .Alshiha (1/587) جامع هناوند مسع بدمشق وغريها

. 
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عمار بن نصري روى عن بكر بن سهل بن إمساعيل الدمياطي، وأمحد بن حيىي بن إسحاق احللواين وميمون بن أمحد بن  
 السلمي الدمشقي، وإبراهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم دحيم. وغريهم . 

وروى عنه: أبو بكر أمحد بن علي بن الل الفقيه، وأبو غامن املظفر بن احلسني بن علي النهاوندي، وأبو بكر أمحد بن 
 حممد بن إسحاق السين.

 قال عبد الرمحن األمناطي : كان من اجلملة الثقات".
  (Alshiha ال الذهيب: "وكان واسع الرحلة عايل اهلمة، وثقه اخلليلي، وقال: مات بنهاوند سنة مثان وثالثني"ق

(1/587 .) 
 

 الراوي السادس، والسابع:  
( حدثنا طلحة بن احلسن العويف, ثنا حممد بن علوية املصيصي 8/173قال الشيخ األلباين:" أخرجه أبو نعيم يف" احللية")

يوسف بن سعيد بن مسلم من طريق سليمان التيمي , ثنا عبد هللا بن موسى , ثنا ابن املبارك , عن سليمان , ثنا  
 مرفوعاً.  التيمي، عن أنس

ورجاله ثقات رجال الشيخني غري يوسف بن سعيد بن مسلم وهو ثقة حافظ من شيوخ النسائي، ولكين مل أعرف   
 اللذين دونه" 

 Look its translation: tarikh jarjan for hamzat alsahmy(p389, No 647) and muejam                                         

shuyukh al'iismaeili (p 389, No 451), tarikh nysabwr (No 1094), al'ansab (9/358), tarikh 

dimashq(54/379), tarikh alaslam(6/1039), tabaqat alshaafieiat for ibn kathir(p184), and Tabsir 

almantabh(3/1020) . 
 (.4طلحة بن أمحد بن احلسن، أبو القاسم. وقيل: أبو حممد اخلزاز الصويف) قلت:

 حدث عن القاضي احملاملي، وحممد بن أمحد بن فضالة السوسي وخيثمة بن سليمان أبطرابلس.  
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 بو احلسني أمحد بن عمر بن روح النهرواين وغريهم. وروى عنه: أبو حممد اخلالل، وأبو نعيم احلافظ واملقرئ، وأ
مثانني  سنة  بعد  ببغداد  ومات  صحاح،  أصول  من  عنه  وكتبنا  سافر كثرياً،  ثقة،  صاحلاً  شيخاً  اخلالل: كان  قال 

 هـ(.380وثالمثائة")
 وشيخه: حممد بن علوية: 

 ز"هو: أبو عبد هللا حممد بن علي بن علويه بن احلسني الفقيه اجلرجاين الرزا
1sahihuh-Al-  (2/87.) الَعلُّوي. وبتثقيل .

 الالم.
قال السمعاين: وهذه النسبة إىل علوية، وهو اسم لبعض أجداد املنتسب إليه من أئمة عصره الشافعيني، تفقه على املزين 

 مبصر.
وابلعراق نصر بن علي اجلهضمي، مسع خبراسان حممد بن عيسى الدامغاين، وحممد بن محيد وعمار بن رجاء وأقراهنم،   

 وأاب كريب وأقراهنما، ومبصر يونس بن عبد األعلى.
روى عنه: أبو بكر اإلمساعيلي، وأبو أمحد ابن عدي، وإمساعيل بن سعيد، وأبو حامد ابن الشرقي، وأبو عبد هللا بن 

 األخرم ومجاعة. 
 هـ(. 300قال احلاكم:" من أئمة عصره للشافعيني"، تويف سنة ثالمثائة )

Almutalif walmakhtalf(2/805), al'iikmal fi rafe alairtiab ean almutalif         walmukhtalif in 

al'asma' walkunaa wal'ansab for ibn makula(2/375), tarikh al'eslam(6/928), nuzhat al'alqab(1/202 

, No735), tawdih almushtabah for ibn nasir aldyn(3/73), 'iirshad alqasi waldaani to tarajum 

shuyukh altabrani (p252) and mawsueat 'aqwal 'abi alhasan aldarqtni in rijal alhadith and ealalih 

(No 992). 
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 . Al-sahihuh (1/642) الراوي الثامن: قال الشيخ: حسنون بن أمحد املصري ال أعرفه 
وُحْسُنون لقب له هو: احلسن بن أمحد بن سليمان بن ربيعة، أبو علي بن الصيقل املصري، أخو هو معروف،    قلت:

  عالن بن الصيقل
tarikh baghadad  (3/449), muejim shuyukh al'asmaeily(1/400) translation  number(100) 'irshad 

alqasi waldaani to tarajum shuyukh altibrany(p577).. 
 ابن انصر الدين الدمشقي: هو حسنون بن أمحد ...، امسه حسن يكىن أاب علي.قال 

موىل عبد الرمحن بن عيسى بن وردان موىل عبد هللا بن سعد بن أيب سرح امسه احلسن وكنيته أبو علي، أخو عالن بن 
 الصيقل، حدث عن أيب مصعب وابن رمح وزيد بن سعيد الصباحي.

 قال الدارقطين: ُحْسُنون بن أمحد املِْصرِّي , أخو عالن بن الصيقل: صدوق 
 هـ(.299تويف سنة تسع وتسعني ومائتني) 
 

 .5الراوي التاسع: قال الشيخ األلباين: لوال أنين مل أجد ترمجة حملمد بن عبد هللا بن بكري شيخ الطرباين"
 .6جعفر السَّرَّاج نزل األهواز  هو: حممد بن عبد هللا بن بكر بن واقد، أبو  قلت:

حدث عن: مردويه صاحب فضيل بن عياض، وعن حممد بن عباد املكي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، إمساعيل بن 
 إبراهيم الرتمجاين.

 روى عنه: أهل فارس، والرامهرمزي ، واإلمساعيلي وغريهم  
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 حديثاً.: أملى حفظاً وساق له اإلمساعيليقال أبو بكر 
 قال اخلطيب: وكان مستقيم احلديث. 

 هـ(.298وفاته كانت يف آخر مجادى اآلخرة سنة مثان وتسعني ومائتني)
 الراوي العاشر: أبو املعلى. 

( من  124/    2قال الشيخ األلباين: أبو املعلى زيد بن أيب ليلى، وأبو املعلى مل أعرفه، وقد ذكر الدواليب يف" الكىن" )
ري قال: حدثنا أبو املعلى زيد بن أيب ليلى السعدي عن احلسن عن معقل بن يسار ... فذكر قصة طريق حجاج بن نص

 . Al-sahihuh  (2/674) (No 979) أخرى، فيحتمل أن يكون هو هذا، ولكين مل أجد له ترمجة أيضاً"
 

 أبو املعلى ترجم له األئمة البخاري وابن أيب حامت وغريهم  قلت:
رة، هو ابن أيب ليلى، أبو املعلى، موىل بين العدوية، البصري، مسع احلسن، ورأى أنساً، روى عنه:  قال البخاري: زيد بن م

 Al-tarikh alkabir (3/405), and althaqat for معتمر، وأبو داود ، قال أبو داود: هو ابن أيب ليلى، أبو املعلى"

ibn Haban (6/318). . 
 وعنه عبد الصمد بن عبد الوارث. ، يد الرقاشيقال ابن أيب حامت قال أيب: ورى عن أيب سع

وقال ابن أيب حامت: حدثنا عبد الرمحن حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا زيد ابن أيب ليلى أبو املعلى: وكان 
 ثقة قال كنا عند أنس. 

 قال حيىي بن معني : زيد بن أيب ليلى أبو املعلى ثقة. 
 . .Alsahiha (3/9) الرازي: زيد أبو املعلى العدوى صاحل احلديث".إهـ حامت قال أبو

ُهم زيد بن مرّة أبو املعلى اْلَعدوي   قال ابن القيسراين: َمْنُسوب ِإىَل بين العدوية، َوِهي أّمهم من بين عدي الراَبب ... ِمنـْ
 . .Alsahiha (3/9) موىل بين العدوية" اْلَبْصرِّي، َويـَُقال: زيد بن أيب ليلى رأى أنس ابن َمالك، ...، َوُهوَ 
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َلى أَبُو اْلُمَعلَّى اْلَعَدِويُّ، ، قال: مسعت احلسن، يقول: دخل عبيد 970ود الطيالسي)اد  قال أبو ثـََنا َزْيُد ْبُن َأيب لَيـْ (: َحدَّ
ن أسعار  يقول: ))من دخل يف شيء م  ملسو هيلع هللا ىلصهللا بن زايد على معقل بن يسار، فقال معقل بن يسار: مسعت رسول هللا 

 املسلمني ليغليه عليهم كان حقا على هللا أن يقذفه يف معظم من النار يوم القيامة(( .
 وأما: أبو املعلى زيد بن أيب ليلى السعدي. 

 هو نفسه زيد بن مرة لكنه صحف عند الدواليب إىل السعدي. 
 

 الراوي احلادي عشر: أمحد بن مسعود املقدسي.
بل إين مل أعرفه، ولعله أمحد بن   ،الصحيحقال الشيخ األلباين: "فإن شيخ الطرباين أمحد بن مسعود ليس من رجال  

 ..Alsahiha (3/95) (، ومل يذكر فيه جرحاً وال تعدياًل"171/    5مسعود الوزان من شيوخ ابن املظفر، ترمجه اخلطيب )
 . 7قلت: هو أمحد بن مسعود املقدسي اخلياط

عن: عمرو بن أيب سلمة التنيسي، واهليثم بن مجيل األنطاكي، وحممد بن كثري املصيصي، وحممد بن عيسى ابن روى  
 الطباع، وغريهم.

آخر من حدث عنه: الطرباين؛ مسع منه ببيت املقدس سنة أربع وسبعني ومائتني، وممن روى عنه: أبو نعيم عبد امللك بن 
َثَمة بن ُسَليْ   َمان.عدي، وأبو عوانة، َخيـْ

Tarikh Baghdad (2/441), Al-muntazam in history of nations and kings for ibn        al- jiwzy(12/388). 

Tarikh al-aslam(6/800), Al-maqsad al-'arshad fi Thakar 'ashab al'-imam 'ahmad for ibn 

maflh(3/383), and Al-Thiqaat who did not appear in the Six Books of Ibn Qatlubugha (8/204). 
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  مطر.الراوي الثاين عشر: حممد بن بشر بن 
 .8هذا مل أعرفه  قال الشيخ: حممد بن بشر بن مطر  

 .  9هـ(، وهو أخو خطاب بن بشر املذكر285حممد بن بشر بن مطر أبو بكر الوراق) هوقلت: 
مسع عاصم بن علي، وأمحد بن حامت الطويل، وحممد بن عبد هللا بن منري، وحيىي بن يوسف الزمي، وشيبان بن فروخ،  

 وطبقتهم.
 مشي، وأبو بكر الشافعي، وغريهم روى عنه: موسى بن هارون، وحيىي بن حممد بن صاعد، وأبو جعفر بن برية اهلا

 قال الدارقطين: ثقة.  
 وقال إبراهيم احلريب: أخو خطاب صدوق ال يكذب. 

 هـ(.205قال الذهيب: مات يف رمضان سنة مخس ومثانني)
 الراوي الثالث عشر: أمحد بن حامت الطويل. 

 .  .Alsahiha (3/95) ه السعدي""وقد خالفه أمحد بن حامت الطويل، وابن حامت الظاهر أن :قال الشيخ األلباين  
هو غري السعدي ألن السعدي ترجم له الذهيب واحلافظ يف الّلسان قال: "أمحد" بن حامت السعدي روى عنه حممود   قلت:

 بن حكيم املستملي حديثاً منكراً غمزه اإلدريسي.
 أماهذا هو: أمحد بن حامت بن يزيد الطويل أبو جعفر احلناط البغدادي.

Sualat hamza bin yusif alsahmia for Al- Daraqutni (No276), Tarikh dimashq (14/90-92), tarikh al-

islam (7/180) and al-sayr (14/286). 

 
 مسع مالك بن أنس، وعبد العزيز بن حممد الدراوردي، وحممد بن عمار املدين، ومسلم بن خالد الزجني وغريهم 
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ورى عنه عباس بن حممد الدوري، واحلسن بن علي بن الوليد الفارسي، ويعقوب بن إسحاق املخرمي، وحممد بن بشر 
 بن مطر، وإدريس بن عبد الكرمي املقرئ، وعبد هللا بن أمحد بن حنبل، وأبو يعلى وغريهم. 

 قال ابن معني والدارقطين: ثقة. 
 حامت الطويل، وكان ثقة رجاًل صاحلاً.قال عبد هللا بن أمحد بن حنبل: حدثين أمحد بن 

 وقال صاحل جزرة: كان من الثقات.
 الراوي الرابع: احلسني عبد هللا بن يزيد القطان. 

 .10قال الشيخ األلباين: "احلسني عبد هللا بن يزيد القطان مل أجد له ترمجه"
 .11الكي املعروف ابجلصاص احلسني بن عبد هللا بن يزيد بن األزرق، أبو علي الرقي القطان امل قلت هو:

 مسع: إبراهيم بن هشام الغساين، وهشام بن عمار، والوليد بن عتبة، وإسحاق بن موسى األنصاري، ومجاعة. 
 روى عنه: أبو علي النيسابوري، وأبو بكر ابن السين، وابن عدي، وأبو حامت بن حبان، وأبو بكر ابن املقرئ، ومجاعة. 

 وثقه الدارقطين.
سِند، الثقة، رحال مصنف.وصفه الذهيب:  

ُ
 ابحلافظ، امل

 هـ(.310تويف: يف حدود سنة عشر وثالث مائة)
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 الراوي اخلامس عشر: أبو أراكة. 
( ")أبو أراك(، 1/356قال الشيخ األلباين: أبو أراكة مل أعرفه، وال وجدت أحداً ذكره، وإمنا ذكر الدواليب يف " الكىن)  

 .12وهو من هذه الطبقة، وساق له أثراً عن عبد هللا بن عمرو، ومل يذكر فيه جرحاً وال تعدياًل كعادته
 مساه غريه أراكة، وهو الصحيح.  قلت:

 :األئمةن ذكره من وفات الشيخ مم 
 .13روى عنه السدى مسعت أيب يقول ذلك ذكره ابن أيب حامت قال: أبو أراكة روى عن على 

 وكذا قال ابن حبان يف ثقاته. 
 وأبو أمحد احلاكم: أبو أراكة، مسع أاب احلسن علي بن أيب طالب اهلامشي. 

 هللا َعْمرو بن مشر املعين. َوأبُو عبد  السدي،َرَوى َعنه إمساعيل بن عبد الرمحن أبو حممد 
 قال ابن منده: وروى عنه الركني بن الرّبيع، حديثه يف الكوفيني.

 ملسو هيلع هللا ىلص يف وصفه ألصحاب رسول هللا  علي رواه عنوله أيضا ما 
أخرجه ابن أيب الدنيا أنبأان علي بن اجلعد أخربين عمرو بن مشر حدثين إمساعيل السدي قال مسعت أاب أراكة، قال: 

اليوم شيئاً   ملسو هيلع هللا ىلصصالة الفجر... مث قال: وهللا لقد رأيت أصحاب حممد    عل بن أيب طالب صّليت مع   فما أرى 
يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفراً، شعثاً، غرباً، بني أعينهم كأمثال ركب املعز، قد ابتوا هلل سّجداً وقياماً، يتلون كتاب 

 هللا، يراوحون بني جباههم وأقدامهم...أخل.
كَة ابلكوفة، كان شريفا. وأبو وجاء يف كتاب االشتقاق البن دريد األزدي قال: أبو أراكَة بُن مالٍك، صاحُب دار أرا 

 أراكة هو امسُه. واألراكة: شَجٌر معروف. 

 

 (.3/307الصحيحه)  12
(،  1/103البن منده)  فتح الباب في الكنى واأللقاب(، و 2/86)األسامي والكنى(، و 5/584(، والثقات)9/336الجرح والتعديل)   13

 (.492/ 42(، وتاريخ دمشق)6البن أبي الدنيا رقم)  مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم
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Al-aishtiqaq, publisher: 'abu bakr muhamad bin alhasan bin dryd al'azdi  (321H),(P516). 

 
 الراوي السادس عشر: سيار الواسطي. 

ريق عباد بن كثري عن سيار الواسطي ( من ط82  -  81/    2قال الشيخ األلباين: أخرج اخلطيب يف " املوضح " )  
 عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة به، وزاد يف أوله: )) ال تصبحوا ((.

 لكن سيار الواسطي مل أعرفه، وعباد بن كثري إن كان الرملي فضعيف، وإن كان البصري، فمرتوك.
Al-tarikh alkabir(4/161), aljarh  and altiedil(4/254), tahdhib alkamal(12/313), tahdhib 

altihdhib(4/291) and altaqrib(2718). 
 

 سيار الواسطي هذا مشهور أخرج له الستة. قلت:
وهو: سيار، أبو احلكم العنزي الواسطي، ويقال: البصري، من عنزة بن أسامة بن ربيعة بن نزار، وهو سيار بن أيب سيار، 

 .14وامسه وردان، وقيل: ورد، وقيل: دينار
 قال احلافظ: ثقة.

 روى عن: إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة، وبكر بن عبد هللا املزين، واثبت البناين وغريهم. 
 احلجاج، الثوري، وشعبة بن    إمساعيل، سفيانوروى عنه: إمساعيل بن أيب خالد، وإمساعيل بن مسلم املكي، وبشري أبو  

 سحاق الكويف وغريهم. وعباد بن كثري الثقفي، وأبو شيبة عبد الرمحن بن إ
 للخطيب موضح(والعجيب من الشيخ رمحه هللا أنه أخرجه من كتاب )
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  وما أورد هذا احلديث إال لبيان أن سيار الواسطي هذا هو نفسه سيار أبو احلكم.
 لكن غفل عن هذا الشيخ، قال اخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق": ذكر سيار َأيب احلكم.

اهر محزة بن حممد بن طاهر الدقاق أخربان أمحد بن إبراهيم بن شاذان حدثنا عبد هللا بن حممد البغوي : أخربان أبو ط 
أنه مر على صبيان فسلم عليهم  حدثنا علي بن اجلعد أخربان شعبة عن سيار أيب احلكم عن اثبت البناين عن أنس 

 ))مر على صبيان فسلم عليهم ((. ملسو هيلع هللا ىلصمث حدث أن رسول هللا 
الواسطي الذي روى عنه عباد بن كثري أخربان أبو طالب حممد بن علي بن الفتح حدثنا أبو احلسن علي بن   وهو سيار

عمر احلافظ حدثنا عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز حدثنا حيىي بن عثمان احلريب حدثنا إمساعيل بن عياش عن عباد 
: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا    عن أنس بن مالك    بن كثري عن سيار الواسطي عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة

 ))ال تتصبحوا وقيلوا فإن الشياطني ال تقيل((.
muadih 'awham aljame and altafriq (2/158). 

 هذا كله أخرجه اخلطيب يف كتابه "موضح الوهم" نفس احلديث الذي أخرجه منه األلباين ومل يتنبه لذلك.
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 من الرواة   كنيته  الشيخ األلباين مل يَعرفْ من : الثاين املبحث
 

 الراوي العشرون: أبو شهاب.          
 قال الشيخ األلباين: وروى عن أيب بكر بن حفص على وجه آخر من طريق 

حممد بن عبد الواهب أيب شهاب، عن أيب إسحاق الشيباين، عن أيب بكر بن حفص، عن ابن عمر رضي هللا عنهما، 
 انس من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها((. ))ليشربن: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا 

 ..Al-sahihuh (1/183) hadith (No 90)(، ورجاله ثقات؛ غري أيب شهاب هذا، مل أعرفه6/202أخرج اخلطيب) 
 أبو شهاب هذا معروف، وهو الصغري امسه عبد ربه. قلت:

 وهو: عبد ربه بن انفع الكناين، أبو شهاب احلناط الكويف، نزيل املدائن، وهو األصغر. 
Tarikh Baghdad (6/202), Edition of Dar Al-kutub Al-eilmiat – Beirut, Study and investigation: 

Mustafa Abdel Qader Atta. 

 
روى عن حيىي بن سعيد األنصاري واألعمش وعاصم بن هبدلة وعاصم األحول وعوف األعرايب وإمساعيل بن أيب خالد 

 وخالد احلذاء وابن عون وشعبة وغريهم. 
مان بن حممد بن منصور وخلف وعنه حيىي بن آدم وسعيد بن سليمان الوسطى ومسدد وأمحد بن يونس وسعيد بن سلي 

 بن هشام البزار وأبو الربيع الزهراين وحممد بن جعفر الوركاين حممد بن عبد الواهب احلارثي وغريهم. 
 قال الذهيب: صدوق.
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 احتج اجلماعة به سوى الرتمذي ؛ قال احلافظ: صدوق يهم
 تنبه: 

عن   شهاب،لكن وقع خطأ يف طبعة اتريخ بغداد اليت أعتمدها الشيخ األلباين وهو: "حدثنا حممد بن عبد الواهب أبو  
: ))ليشربن انس من أميت اخلمر ملسو هيلع هللا ىلصأيب إسحاق الشيباين، عن أيب بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: قال رسول هللا 

 يسموهنا بغري امسها((.
 بو شهاب".كذا جاء "حممد بن عبد الواهب أ

-gharb Al-Dar Al , publisher:Bashshar Ewad MaerufTarikh Baghdad (7/160) investigated by 

Islami- Beirut. 
 والصحيح والصواب هو "حممد بن عبد الواهب عن أيب شهاب به.

 أي سقط حرف )عن( بني حممد وأبو شهاب
ال: حدثنا حممد بن عبد الواهب، قال: حدثنا أبو شهاب، كذا جاء يف طبعة اتريخ بغداد حدثنا إبراهيم بن هانئ، ق

 ..Musanad Al-bizar (18/80) عن أيب إسحاق الشيباين به
وهو عند البزار قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا حممد بن عبد الوهاب، ثنا أبو شهاب، عن أيب إسحاق الشيباين، عن 

 .انفع، عن ابن عمر
 

الدارقطين قال:" فرواه حممد بن عبد الوهاب احلارثي، عن أيب شهاب، عن الشيباين، عن أيب بكر بن وكذا جاء يف علل  
 .Al-khatib translation in his history (3/194), tarikh al-'islam (5/678) حفص، عن ابن عمر".إهـ

 
 وحممد بن عبد الواهب هو نفسه ابن عبد الوهاب  

 .15اهب رجل مشهور ثقة بغداذي كان أحد العبادقال البزار: وحممد بن عبد الو 
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 ابلرواية عن أيب شهاب هذا.  رينلكن كثرياً ما جاء يف السند ابسم حممد بن عبد الواهب. وهو من املكث
 جاء يف هتذيب الكمال ممن روى عن عبد ربه "وحممد بن عبد الواهب احلارثي".

 . .Al-sahiha (1/110) ارثيحممد بن عبد الوهاب بن الزبري بن زنباع، أبو جعفر احل
كويف األصل رأى سفيان الثوري؟ ومسع حممد بن مسلم الطائفي، وحممد بن أابن اجلعفي، ويعقوب العمى، وأاب شهاب 

 احلناط
روى عنه إبراهيم بن هانئ النيسابوري، وحممد بن عبد هللا املنادي، وعباس بن حممد الدوري، وعبد هللا بن أمحد بن   

 وغريهم.  قاسم البغوي،حنبل، وأبو ال
 تويف ببغداد سنة تسع وعشرين ومائتني.

 الراوي احلادي والعشرون:  أبو عبيد موىل عبد الرمحن.
  فلم أجد له ترمجه " قال الشيخ األلباين: "ورجاله ثقات، غري أيب عبيد موىل عبد الرمحن الراوي له عن أيب هريرة 

Look at: Al-tarikh Al-kabir(4/60), Al-jarh and Al-taedil (4/90), Tatikh al-Islam (2/1206), Tahdhib 

Al-kimal(10/288) ,Al- tahdib (2/477) , Al-taqrib (2248). 

 
 قلت: هو اتبعي معروف جممع على توثيقه من رجال الستة.

 (. 16هـ() 98هو: سعد بن عبيد الزهري موىل عبد الرمحن بن أزهر يكىن أاب عبيد: ثقة من الثانية، وقيل له إدراك ع )
 روى عن: عمر، وعثمان، وعلي.

 روى عنه: الزهري، وسعيد بن خالد القارظي.
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ل ابن حبان يف الثقات: "كان من فقهاء أهل املدينة، وقال الطربي: جممع على ثقته، وثقه مسلم وابن معني والذهلي قا
 وابن الربقي وابن سعد ".

 الراوي الثاين والعشرون: أبو سلمة سعيد بن زيد. 
 قال األلباين: األول: أبو سلمة أنه مسع أاب نضرة به. 

( ويسمى أاب سلمة سعيد بن زيد، ومل أعرفه، والظاهر أن هذه التسمية  20/277( وابن عساكر) 11403أخرجه أمحد)
باد وهم من بعض رواته، فإين مل أجد فيمن يكىن أبيب سلمة أحداً هبذه األسم وال يف "الكىن" للدواليب؛ فاألقرب أنه ع

الرواة عن شعبة.... اخل.إهـ. كالمه) الطبقة ومن  فإنه من هذه  القاضي  البصري  الناجي  (.))ال مينعن 17بن منصور 
 أحدكم خمافة الناس أن يتكلم ابحلق إذا رآه أو علمه...((.

 
يزيد ال ابن  إنقلب على الشيخ األلباين، فهو أاب مسلمة، وليس أبو سلمة، مث انقلب عليه اإلسم فهو: سعيد بن    قلت:
 زيد.

والدواليب "الكىن"  يف  ومسلم   ،" "الكبري  يف  البخاري  اإلمام   Al-masanad (No11403), tarikh dimashq قال 

(20/377) 

 
 

 "أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة األزدي البصري ". 
 وعند الدواليب: وأبو مسلمة سعيد بن يزيد بصري. 

 مسع أنساً، وأاب نضرة، مسع منه شعبة، ومحاد بن زيد ".  
 Al-tihdhib(4/100), and altaqrib (2419) وكذا جاء عند أمحد، وابن عساكر

 

 (.1/323الصحيحة)  (17)
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: ))ال مينعن أحدكم ملسو هيلع هللا ىلصمن طريق شعبة عن أيب مسلمة قال مسعت أاب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول هللا  
 آه أو علمه...((.خمافة الناس أن يتكلم ابحلق إذا ر 

 وهو: سعيد بن يزيد بن مسلمة األزدي، مث الطاحي التاحي أبو مسلمة البصري القصري: ثقة.ع. 
 روى عن أنس وأيب نضرة وعكرمة وأيب قالبة وغريهم، وعنه شعبة وإبراهيم بن طهمان ومحاد بن زيد وعباد بن العوام

Al-tihdhib(4/100), and altaqrib (2419). 
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 واملراجع  املصادرقائمة 

 

إرشاد القاصي والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين، املؤلف: أبو الطيب انيف بن صالح بن علي املنصوري، قدم له: د  .1
سعد بن عبد هللا احلميد، راجعه وخلص أحكامه وقدم له: أبو احلسن مصطفى بن إمساعيل السليماين املأريب، الناشر: 

 مارات.دار الكيان ــــ الرايض، مكتبة ابن تيمية ــــ اإل
هـ( احملقق: يوسق بن حممد الدخيل الناشر: دار الغرابء األثرية   378األسامي والكىن، للحافظ أيب أمحد احلاكم )ت:   .2

 م. 1994ابملدينة الطبعة: األوىل، 
اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب، املؤلف: سعد امللك، أبو نصر علي  .3

لبنان، الطبعة: الطبعة األوىل    -بريوت  -هـ(،الناشر: دار الكتب العلمية  475ة هللا بن جعفر بن ماكوال )ت:  بن هب
 م. 1990-هـ1411

اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )ت:  .4
 م. 2003ّواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي الطبعة: األوىل، هـ(، احملقق: الدكتور بشار ع 748

هـ( الطبعة: دائرة املعارف  256التاريخ الكبري  حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا )ت:   .5
 الدكن ،طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان.  –العثمانية، حيدر آابد 

هـ(، الناشر: دار 463ه،  أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد اخلطيب البغدادي )ت:  اتريخ بغداد وذيول .6
 هـ.  1417بريوت، دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا الطبعة: األوىل،  –الكتب العلمية 

هـ(، عمرو بن غرامة العمروي  571اتريخ دمشق أليب القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر )ت:   .7
 م.  1995 -هـ  1415،الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: 

وامة الناشر: دار  هـ(حتقيق: حممد ع852تقريب التهذيب أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين ) .8
 . 1986  – 1406الرشيد ــــ سوراي الطبعة: األوىل، 
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هـ(،الناشر: مطبعة 852هتذيب التهذيب ،أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت:   .9
 هـ.1326دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة: الطبعة األوىل، 

أيب حممد القضاعي    ف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدينيوس  الرجال،هتذيب الكمال يف أمساء   .10
 احملقق: د. بشار عواد معروف. هـ(، 742الكليب املزي )ت: 

هـ(، طبع إبعانة: وزارة املعارف  354، الُبسيت )ت:  الثقات للحافظ حممد بن حبان بن أمحد بن حبان، أيب حامت .11
الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية، الناشر: دائرة املعارف  للحكومة العالية اهلندية، حتت مراقبة:  

 .1973ــــ  ه  1393العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلند، الطبعة: األوىل، 
  أيب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت   اجلرح والتعديل للحافظ .12

 –اهلند، دار إحياء الرتاث العريب    –حبيدر آابد الدكن    -هـ(، الناشر: طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية 327)ت:  
 م.1952هـ  1271بريوت، الطبعة: األوىل، 

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج  .13
لناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض، الطبعة: األوىل،  ا  هـ(،1420األشقودري األلباين )ت:  نوح بن جنايت،  

 1996  -هـ    1416:  6م، جـ    1995  -هـ    1415:  4  -  1، عام النشر: جـ  6)ملكتبة املعارف(،عدد األجزاء:  
 م. 2002 -هـ  1422: 7م،جـ 

هـ(، احملقق:  748مد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )ت:  سري أعالم النبالء لشمس الدين أيب عبد هللا حم .14
  1985هـ ــــ    1405جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة،  

 م.
املعروف اببن الطبقات الكربى للمحدث أيب عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء، البصري، البغدادي   .15

 م 1968بريوت، الطبعة: األوىل،  –هـ(، احملقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 230سعد )ت: 
قيق: وصي هللا بن حممد عباس  حتهـ(  241العلل ومعرفة الرجال أليب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين )ت   .16

 م.  201 -هـ   1422الرايض ،الطبعة: الثانية،   الناشر: دار اخلاين
فتح الباب يف الكىن واأللقاب، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن َمْنَده العبدي )ت:  .17
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هـ 1417الرايض، الطبعة: األوىل،    –السعودية    -الناشر: مكتبة الكوثر    هـ(، احملقق: أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب،395
 م. 1996 -

ة يف الكتب الستة، املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن الكاشف يف معرفة من له رواي .18
للثقافة اإلسالمية  748قَامْياز الذهيب )ت:   القبلة  الناشر: دار   - هـ(، احملقق: حممد عوامة أمحد حممد منر اخلطيب، 

 م.  1992 -هـ   1413مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: األوىل،  
أمحد عبد هللا بن عدي اجلرجاين، احملقق: عادل أمحد عبد   احلديث، أبوضعفاء احملدثني وعلل  الكامل يف معرفة   .19

 م.  1997الطبعة: األوىل،   املوجود، وعلي حممد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية،
الفتاح هـ( احملقق: عبد 852لسان امليزان أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت:  .20

 م.  2002أبو غدة، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة: األوىل، 
هـ( دراسة وحتقيق: الدكتور حممد 463أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي )ت    واملفرتق،املتفق   .21

 صادق آيدن احلامدي الناشر: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع.
هـ(،  241بل، لإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل   الشيباين )ت:  مسند اإلمام أمحد بن حن .22

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة،   -احملقق: شعيب األرنؤوط
 م.  2001  -هـ 1421الطبعة: األوىل، 

بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد   العتكي املعروف   الزخار، أليبمسند البزار املنشور ابسم البحر   .23
الناشر: مكتبة   هـ( ،احملقق: حمفوظ الرمحن زين هللا، وعادل بن سعد ،وصربي عبد اخلالق الشافعي،292ابلبزار )ت:  

 م(. 2009م، وانتهت 1988الطبعة: األوىل، )بدأت  املدينة املنورة، -العلوم واحلكم  
هـ(،  463التفريق، املؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد اخلطيب البغدادي )ت:  موضح أوهام اجلمع و  .24

 هـ. 1407بريوت، الطبعة: األوىل،   –احملقق: د. عبد املعطي أمني قلعجي، الناشر: دار املعرفة 
(،  هـ748لذهيب )ت:  ميزان االعتدال يف نقد الرجال، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز ا .25
  1963  -هـ    1382، لسنة )1: علي حممد البجاوي، الناشر: دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت ـــــ لبنان، طقحتقي
 م(.
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