
 1 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 

 رواة الشيعةمعجم 

 الثقات

 

 يف مصادر أهل السنة عدد أحاديثهمو

 

 

 خليفات مروان



 2 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 مقدمة املعهد

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم

 حممد و آله الطاهرين. اهلل عل احلمد هلل رّب العاملني و صّل 

يف عىل ذلك  کد  أوأمر بالتمسك بالكتاب والعرتة  (صىل اهلل عليه وآله) الرسول إن  

ة رروايات؛ وهذا التأکيد  عد  طبَقت شهرته اآلفاق، وسميت تلک الروايات يف  املتكر 

و هذا احلدديث  1.«اخلليفتني»أو  «الّثقلين»مصادر الشيعة واهل السنة بحديث 

کام روته اهم مصادر  (صىل اهلل عليه وآله)عن رسول اهلل صحابيًا رواه أکثر من ثالثني 

 .صحيح مسلم أهل السنة املعتربة کد

صنل  هللا علين  )فقد جاء في صحيح مسلم، عنن سون هللا هللا 

 ان  قاهللا: (وآل 

أما بعد أال أهيا الناس فإنام أنا برش يوشك أن يأيت رسول ريب؛ فأجيب، وأنا تارك فييمم ققليني  

ّّ عيل كتياب اهلل «. أوهلام كتاب اهلل؛ فيه اهلدى والنور، فخذوا بمتاب اهلل واستمسموا بيه فحي

                                                             

راجع: حديث الثقلني، منشورات دليل ما؛ الوصية، بدرالدين بن طيب املتعددة ه وطرق ،املختلفة حديث الثقلني لفاظ. حول أ1

 کسوته.
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وأهل بيتي أذكركم اهلل يف أهل بيتي؛أذكركم اهلل يف أهيل بيتيي، أذكيركم »قال  ورغب فيه؛ قم 

  .1«اهلل يف أهل بيتي

 : يف سننه عن زيد بن أرقم قالکام رواه الرتمذي 

 :(صىل اهلل عليه وآله)قال رسول اهلل 

ُدُُها  ْمُتْم بِِه لمْن تمِضلُّوا بمْعدي، أمحم مسَّ ٌْيٌل إِّني تاِرٌک فِيُمْم ما إْن َتم يِر  كِتيابم اهللِّ حم أمْعظمُم ِمينم اخخم

ياْنُظُرو ، فم يْوضم َّ احْلم يَّم ا عم ّتى ييِردم ا حم قم
ِ لمْن يْفْتم يتِي، وم يِت أْهُل بم ِعْْتم امِء إَلم األْرِض، وم ُْدوٌد ِمنم السَّ ا َمم

ُلُفوِّن فِيِهام. ْ يفم َتم  2كم

 يث الثقلني:ابن کثري الدمشقي، تلميذ ابن تيمية، و الذهبي، حول حد و قال

قال يف خطبتده يف دددير  (اهلل عليه وسلم صىل)رسول اهلل  قد ثبت يف الصحيح أن  

يِت، و إنّ » خم: ِعْْتم ْوضم امإِّني تاِرٌک فِيُمْم الثقلني  كِتابم اهللِّ وم َّ احْلم َّم ا عم ّتى يِردم ا حم قم
ِ  .3« لمْن يْفْتم

، تتبدني مصدداق (يه و آلهاهلل عل صىل  )عن النبي،  ىکام وردت روايات کثرية أخر

 :منهاأهل البيت)ع(، نكتفي هنا بذکر رواية واحدة 

                                                             

، 1200. صحيح مسلم، مسلم بن حجاج القشريي، کتاب فضائل الصدحابة، بداب: مدن فضدائل عدأ بدن أ، طالدب،  1

 . 6119ح

 .3813، ح1078. سنن الرتمذي، حممد بن عييس الرتمذي، کتاب املناقب عن رسول اهلل، باب مناقب أهل البيت،  2

 .185،  7. تفسري القرآن العظيم، اسامعيل بن کثري، ج3
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 : 1ا قالتن  أشيبة بنت فقد روي عن صفية 

خرج النٌي غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود؛ فجاء احلسن بن عَّ فأدخليه   قالت عائشة

ُُ ) قال قم جاء احلسني فدخل معه قم جاءت فاطمة فأدخلها قم جاء عَّ فأدخله، قم  إِنََّما يُِريد

َرُكْم َتْطِهريًا ْهَل اْْلَْيِت َويَُطهِّ
َ
ُ ِِلُْذهَِب َعنُكُم الرِّْجَس أ  .2(اَّللَّ

طلق املسلمون عأ رشحية من األصحاب الذين اتبعدوا العدرتة أو من هذا املنطلق 

  3. اسم الشيعه 9بأمر رسول اهلل

الفرقدة املواليدة مدن  عدىلان هدذا العندويتبعون الكتاب والعرته و يطلدق  4الشيعة

بالنص الساموي،  :املسلمني ألمري املدؤمنني عأ بن أ، طالب وألبنائه املعصومني

 .(صأ  اهلل عليه و آله)ألمر من النبي ثاالً امتو 

 ىمد السنة النبوية عىل وعىل ،هاالرشيعه وأحكام عىلحافظوا و الشيعة هم الذين 

                                                             

 .1883،  4. صحيح مسلم، ج1

 .33. األحزاب: 2

يعة من فالن قيل إِذا»منظور:  قال ابن. 3  وهدي املُشداَيعةِ  من ذلك وَأصل عندهم َأي کذا الشيعة مذهب ويف منهم َأن ه ُعِرف الشِّ

يعةُ  األَزهري قال واملُطاَوعة املُتاَبعة  العدرب، لسدان«. هاوسلم( وُيوالونم عليه اهلل )صىل النبي ِعرْتةِ  َهوى ََيَْوْونَ  قوم والشِّ

 بريوت. صادر د ، دار18،  8ج

الشيعة عرف أنه منهم، و يف مذهب الشيعة کذا أي عندهم، وأصل ذلک من املشدايعة، و  إذا قيل فالن من». قال ابن منظور: 4

لسدان « هي املتابعة و املطاوعة. قال األزهري: و الشيعة قوم َيوون هوى عرتة النبدي )صدىل اهلل عليده وسدلم( و يوالدونم

 .18،   8العرب، ج
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السنة، يف علم من أهل  واإلماما املجال ما ذکره املحدث يف هذ التاريخ. و يكفينا إثباتاً 

حيث يقول بعد توثيقه الراوي الشيعي ، هو شمس الدين الذهبيالرجال و أحلديث و

 : الشهري أبان بن تغلب

مبتدع وحد  الثقدة العدالدة واإلتقدان، فكيدف  فلقآئل أن يقول: کيف ساغ توثيق

رضبدني: فبدعدة صدغري  يكون عدالً من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن  البدعة عىل

ين والدورع  کغلو  التشيع أو کالتشيع بال دلو  والحترف، فهذا کثري يف التابعني مع الدد 

ة، وهذه مفسدة  1.ينيةد والصدق؛ فلو رد  حديث هؤآلء لذهب مجلة اآلثار النبوي 

و کذلك نص  بعض علامء  ء،عاد  الردم من اعرتاف الذهبي إلثبات هذا اال و عىل

کدابن تيميدة  بعضدهم ىعىل وثاقة رواة اإلمامية وصدقهم، نر الُسن ةالرجال من اهل 

زالوا يتهمون رواة الشيعة بالكذب والوضع والتزويدر ليطعندوا يف ماوأتباعه السلفية 

روايداهتم و بأن جوامع احلديث ألهل السدنة للدوءة حني رواياهتم التي يروونا، يف 

أن نذکر الروايات املنقولة عن رواة  ن جديراً ومن هنا کا ،علامء الرجال أکدوا وثاقتهم

اعرتف علامء الرجال من اهل التي أهل السنة  صحاح ومصادرو نجمعها من الشيعة 

 ىوذلک بشكل موحد متناسق بدديع يف کتداب مسدتقل حتد ،ة رواهتاعىل وثاق الُسن ة

 يكون ردًا قاطعًا مفحاًم ألدعياء السلفية.

                                                             

 .5،  1. ميزان االعتدال، ج1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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و هذا ما قام به الباحث االردين املوقر سامحه الشديخ الفاضدل مدروان خليفدات 

أساس مصادر السنة و الشيعة  الستار عن احلقيقة وقدم دراسة جامعة عىلأزاح ألذي 

 الرئيسيه.

له السالمة و التوفيق خلدمة اإلسالم و املسملني کام نسأله أن جيعل  نسأل اهلل تعاىل

 .هذا الكتاب مصدرا لتأليف قلوب املسلمني

 معهد الحّج و الزيارة

 قسم الکالم والمعارف
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 مقدمة

 . الطاهرين نيبالطي آله عىلو حممد سيدنا عىل اللهم وصل   العاملني رب هلل احلمد

 وبالردم والثبات، باملرونةتتميز  :البيت أهل مدرسة يف اإلسالمية املنظومةإن  

 أندم إال وظلم ويالت من الطويل تارخيهم عرب املدرسة هذه أتباع واجهه ما کل من

 وفنون، علوم من حتتاجه ما بكل اإلسالمية احلضارة رفد يف عطائهم عىل حمافظني بقوا

 أئمة وقيام اإلسالمي العمق يف املمتدة جذورها إىل يرجع املنظومة هذه قوة يف الرسو

 .قرون ثالثةطوال  عليها باحلفاظ :البيت أهل

 رکدائز تثبيدت يف األکدرب الددور (وسدلم وآله عليه اهلل صىل حممد) للنبي کان لقد

حابته و لص عديدةوصايا و بخطابات ذلك متثلحيث  ،:البيت أهل ملواالة الدعوة

  :قوله وهو عديدة مرات به أوىص ماها أبرز ومن الرشيفة، دعوته فرتة خاللُأمت ه 

 َمدود حٌل اهلل كتاب اخخر، من أعظم أحدُها بعدي تضلوا لن به َتسمتم إن ما فيمم تارك إِّن

 كييف فيانظروا احليوض، عيَّ يردا حتى يتفرقا ولن بيتي، أهل وعْتيت األرض، إَل السامء من

 1.فيهام ِّنَتلفو

                                                             

 ؛148   ،3 النيسدابوري، ج للحداکم الصدحيحني عدىل املستدرك وصححه يف  ؛(املناقب کتاب) 5 ج الرتمذي، . صحيح1
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  :أمحد مسند ويف

 بدني مدا أو واألرض السدامء بني ما لدود حبل اهلل کتاب خليفتني، فيكم تارك إين

 1.احلوض عأ يردا حتى يتفرقا لن وإنام بيتي، أهل وعرتيت األرض ىلإ السامء

 مخسدة رواه متدواتر صدحيح حدديث وهدو الثقلني بحديث ُيعرف احلديث وهذا

 2األلبداين املعارصين من حهوصح   احلديث، علامء أشهر حهوصح   صحابيا، وثالثون

 .به طعن من عىل ورد  

 يف (وآله عليه اهلل صىل) النبي قاله ،الحقاً  سيأيت کام الكثري وأمثاله احلديث هذا إن  

 التاريخ، يغريه مل اإلنسان ولكن مرات، عدة هذه وصيته عىل وأکد املناسبات، خمتلف

قولده  حتقدق ولقد! عبثاً  القرآن يف املرات عرشات إرسائيل نيب يذکر مل وجل   عز   فاهلل

 قلنيا لسيلمتمو  ضب حجر سلموا لو حتى بذراع وذراعا بشرب شربا قٌلمم من سنن لتتٌعن»: ألصحابه

 3.«؟فمن قال والنصارى اليهود اهلل رسول يا

 وهامجدت أنياهبدا عدن املحن کرشت ،(وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسول تويف فحني

 يمثلون کانوا( ع) من  أل إال لذلك سبب من هناك يكن ومل ،:النبوة بيت أهل شدةب

                                                                                                                                                         

 .269،  28الفتاوى، ج جمموعة راجع العرتة، إمجاع حجية عىل الرتمذي بحديث تيمية ابن واحتج

 .337  عاصم، أ، البن السنة: يف األلباين صححه ؛603 ،  2ج الصحابة، فضائل ؛182،  5أمحد، ج مسند .1

 .(1761 احلديث رقم) 355   4ج، الصحيحة األحاديث سلسلة .2

 .144   ،4 ج اخللق، بدء کتاب، البخاري . صحيح3
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 عن( ع) عأ اإلمام عرب وقد ،(وآله عليه اهلل صىل) اإلنسانية لرسول الطبيعي االمتداد

  :بقوله احلقيقة هذه

 مين يدْليوِ  يف وستظهر  يِفَّ  أظهرته (وآله عليه اهلل صل) اهلل رسول عل قريش حقدته حقد كل

 إن ورسيوله اهلل أطياع مين جزاء أفهذا، رسوله وأمر اهلل بأمر وترهتم امإنّ  !ولقريش يل ما، بعدي

 1!؟مسلمني كانوا

 هلدذا فدداءً  أنفسدهم :البيدت أهل أئمة فقدم هذا، 7عأ اإلمام قول حتقق وقد

 املالحدم تلدك واسدتمرت ألبيده، مدنهم بغضاً  7احلسني اإلماماخلسقة  فقتل الدين،

 حفد  يف ورهمبدد يقومدون 7وهدم قرون، ثالثةطوال  التاريخ جبني عىل ونايسطر

 مدن بالردم هذا ،اإلسالم علوم لينرشوا تالميذهم من النوعية النخب عدادوإ الدين

 .واجهوها التي الظروف قساوة

  :السلفي املعلمي قال

 وهيو إال هبم يتصل أحد يماد ال مروعني مضطهدين املذاهب تأسيس عرص يف فاطمة بنو وكان

 2.ينٌغي كام علمهم نرش من يتممنوا فلم نفسه عل خائف

 الطدالب مئدات احتشدد( هدد148 د هدد81) 7الصادق جعفر اإلمام عرص ويف

                                                             

 .328  ، 20 ج، احلديد أ، ابن البالدة، نج . رشح1

 .631   ،2 ج، األباطيل من الكوثري تأنيب يف بام . التنكيل2
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 خمتلدف مدن الطدالب مئدات يديده عدىل ختدرجحيث  علمه، من لينهلوا واألساتذة،

 روى وقدد ،الدنعامن حنيفدة أبو احلنفي املذهب إمام أبرزهم من اإلسالمية، املدارس

  «.النعامن هللك السنتان لوال» :الشهرية عبارته واحد من أکثر

  :اآللويس يقول

، «الينعامن هلليك السينتان لوال»  لسان بأفصح ويقول يفتخر السنّة أهل من وهو حنيفة أبو هذا

 1.الصادق جعفر اإلمام عن العلم ألخذ فيهام جلس اللتني السنتني يعني

 : اجلندي احلليم عبد املرصي الكاتب وقال

 أربعة إَل وأناهم حديثه ورواة الصادق رجال فيه مجع كتابا   عقدة بن العٌاس أبو احلافظ صنف

 عامية للتعليم املخلص انقطاعه ذلك من أممنه اموإنّ  .مصنف أربعامئة أجوبته من وكتب ،آالف

 - غيريهم ومن ذتهتالم من الرواة كان، ولغريهم للشيعة خاصة والتفسري والفقه السنن وتعليم

 2.(العامل) قال  فيقولون عنه يروون - اليعقويب يقول كام

  :الوشاء زياد بن عأ بن احلسن وقال

 3.حممد بن جعفر حدقني يقول كل   ٍشيخ تسعامئة ي الموفة مسجد ي املسجد هذا يف أدركت ِّّن إف

                                                             

 .28   الصادق، أبوزهرة، اإلمام ؛218   طلحة، ل، ابنالسؤو أيضًا، مطالب وراجع ؛8  عرشية، االثنا . التحفة1

 .218و  217 صص(،  ع)  الصادق جعفر . اإلمام2

 .2341 برقم امليزان، لسان يف حجر ابن ترمجه وکذا نفسها، الصفحة يف وترمجته 40   النجايش، . فهرست3
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 الشيعة رواة

 قبدل مدن الظلدم مدن اً نصديب د :ألئمتهم تبعا د الطويل تارخيهم عرب الشيعة القى

مدا إىل و ...والعاملدة اخلياندةالتكفري و اهتاماتفتحملوا  العلامء، من وأعوانم احلكام

 اسدتمرار لده يؤسف امل هإن  و الدين، هذا حف  يف دورهم يامرسون بقواذلك، لكن هم 

 سهولة من بالردم هذا ،:البيت أهل شيعة بحق الباطلة هتاماتاإل من السيل ذاك

 .احلارض عرصنا يف املسلمني نيب التواصل

 وهدي عديددة، قرون عرب جليةً  تظهر مل    حقيقة عن ليكشف الكتاب هذا جاء لقد

 ال .هلا وروايتهم السنن بحفظهم املسلمني سائر عىل وفضلهم الشيعة رواة جهود بيان

 مدرسدة لددى احلديثي الرتاث منکم  هائل  لضاع الرواة هؤالء لوال هأن   عندي شك

وال نبالغ يف قولندا هدذا، ويف صدفحات هدذا  خاصة، احلديث وأهل ملسلمنيا مجهور

 الكتاب بيان هلذا األمر.

 الموفة يف عالتشيّ 

 والء وصدار إليه، األنظار توجهت حتى الكوفة 7عأ اإلمام أقدام وطأت أن منذ

 .7عأ وآل لعأ هناك الناس

  :قالأن ه  خيثمة أ، ابن عن عساکر ابن روى
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 يٌيدأ ،علييا   ليفّض  إال بالموفة أحدا   أدركت ما  دمآ بن حييى قال  يقول معني نب حييى سمعت

 بن منصور بن أمحد، حدقنا خيثمة أيب ابن حدقناو  قال الثوري سفيان غري أحدا   استثنى وما ؛به

 ميا  قليت ،أحد معنا وليس وتٌسم مستقٌله وأنا مرة    معمر قال  قال الرزاق عٌد ، حدقنايسار

 أحيدا   كلميت ميا ،عَّي  حّب  عل بنيت امإنّ  الموفة كأنّ  !الموفة أهل من عجٌت  الق ؟!شأنك

)يرجعي مراجعة النصييّي ، وعمر بمر أيب عل عليا   يفضل الذي منهم املقتصد وجدت إال منهم

 1.الثوري سفيان منهااألصَّ للتأكد من هذ  الملمة( 

 2«.عالتشي   الكوفيني يف والغالب» :عدي ابن قال

 ميدول لده لديس کدويفي  ُيدرى کان َقل ام» :[806   2ج] (ريخأالت و املعرفة) ويف

 عدىل عليداً  يفضدلون الكوفدة أهدل»: [395   2ج] للخدالل السدنة يف و .«شيعية

 .«عثامن

 3.«عيتشي   وهو إال کوفياً  جتد أن ويندر» :سريه يف الذهبي وقال

 4«.طرفة فيها والسني، وتفور بالتشيع تغأ الكوفة ولكن» :وقال أيضاً 

 :البيدت أهدل مدواالة وهدو ،الكدوفيني أدلب عليه کان الذي املنهج هو فهذا

                                                             

 .13 و 12 صص ،8 ج، والنهاية البداية ؛530   ،42 ج، دمشق مدينة . تاريخ1

 .219   ،2 ج، . الكامل2

 .374  ، 5 ج، النبالء أعالم . سري3

 .840  ، 3 ج، احلفاظ . تذکرة4
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 .دريه عىل عأي  وتقديم

 يف الشامالنصب 

 ع يف الكوفة:يقابل التشي  

والذي جاهر ودعا ، :يعادي أهل البيتالناصبي هو الذي النصب يف الشام، و

 ، سفيان.نهم هو معاوية بن أعالنية ولعإىل بغض أهل البيت 

  :قال أبيه عن وقا  أ، بن سعد بن عامر طريق من مسلم أخرج

 قالقا   ذكرت ما أما  فقال ؟!الْتاب أبا تسّب  أن منعك ما  فقال سعدا   سفيان أيب ابن معاوية أمر

 محير من إيلّ  أحّب  منهنّ  واحدة يل تمون ألن، هأسٌّ  فلن( وآله عليه اهلل صل) اهلل رسول له قاهلنّ 

 1 ...النعم

  :- معاوية ترمجة يف - احلجوي يقول

 ميا( مسيلم صيحيح) يف هأّني وليوال، - وجهه اهلل كرم - لعَّي  سٌه رخيهأت يف يذكر ما أقٌح ومن

 ليه، يغفير واهلل، بعيد  مين سينة   كيان حتيى فيه اجتهاد  وجه ما أدري ما، منه بوقوعه صدقت

 2.لألنٌياء إال العصمة وليست

                                                             

 . صحيح مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل عأ )ع(.1

 .276،   1. الفكر السامي، ج2
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  :عساکر ابن قالو

 بيأن اخفياق مجييع يف لعامله كتب أن - احلمم عل استوَل أن بعد - معاوية عمله عمل ولأ كان

 .املنابر عل عليا   يلعنوا

  :قال وقا  أ، بن سعد عنروى ابن ماجة و

 تقيول  وقال سعد فغضب منه فنال عليا   فذكروا سعد عليه فدخل حجاته بعض يف معاوية قدم

 «ميوال  فعيَّ   ميوال  كنيت مين»  يقيول (وسلم عليه هللا صل) اهلل رسول سمعت لرجلٍ  هذا

  يقيول وسيمعته «بعيدي نٌيي ال أنيه إال موسيى من هارون بمنزلة مني أنت»  يقول وسمعته

 نال أي( منه فنال)  قولهقال السندي يف رشحه   .«ورسوله اهلل حيّب  رجال   اليوم الراية ألعطني»

 1.والْتمذي مسلم يف كامقيل بالسب دا  سع أمر بل ،وسٌه فيه ووقع عَّي  من معاوية

 ،کدان مدا عدأي  أمدر مدن کدان ثدم  : »57   ،7 ج، الباري فتحقال ابن حجر يف 

 املندابر عدىل لعنده واختدذوا فتنقصدوه اخلطب اشتد   ثم   حاربوه أخرى طائفة   فنجمت

 «.سنة

  :لوقويعرتف ابن تيمية بمسألة اللعن،في

 هيالالء وكيان املحاربية وقعيت كيام الطائفتني من وقع لتالعنا فإنّ  ،عَّي  لعن من ذكر  ما اوأمّ 

 طائفيةٍ  كّل  إنّ  وقيل ،دعائهم يف هالالء رؤوس يلعنون وهالالء دعائهم يف هالالء رؤوس يلعنون

                                                             

 .58   ،1 ج، ماجه ابن سنن عىل السندي . حاشية1
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 1.األخرى عل تقنت كانت

ودعاهم للعنه،.  يف نفوس أتباعه ثقافة النصب وبغض عأي فمعاوية هو الذي زرع 

  :أمية بني فلعن، عأي  يف بأحاديث فحدثه املأمون عىل لدخأُ  هأن   املدائني حكىو

، حسنا   وال عليا   أسمع ال فجعلت بالشام كنت  قال األنصاري اهلل عٌد بن املثنى حدقني  فقلت

  فقليت، حسين ييا اسيقه  فقيال  بابيه عيل برجلٍ  فمررت .الوليد، يزيد، معاوية  أسمع امإنّ 

 أوالدهيم يسيمون الشيام أهيل فيإنّ  .وجعفير سنيوح، حسن  أوالدي  فقال ؟حسنا   أسميت

 يف لييس وإذا، الشيام أهيل خري ظننتك  قلت .ويشتمه ولد  الرجل يلعن قمّ ، اهلل خلفاء بأسامء

 يرييد - وأميواهتم أحيياءهم يلعين مين اهلل جعيل قيد ،جيرم ال  املأمون فقال منك، رّش  جهنم

 2.الناصٌة

  :ويوضح الذهبي هذه املسألة بشكل جأ فيقول

 واحلليم بيالمرم ملمهيم قيد اإّمي، ويفضيلونه فييه ويتغيالون حيٌونه كثري خلق معاوية وخلف

 مين يسيرية مجاعية وفييهم .ذلك عل أوالدهم وتربى حٌه عل الشام يف ولدوا قد اوإمّ ، والعطاء

، النصيب عيل واالونش، العراق أهل معه وحاربوا، والفضالء التابعني من كثري وعدد الصحابة

 عيل - مينهم اخلوارج إال - ورعيته (عنه اهلل ريض) عَّي  جيش نشأ قد كام .اهلوى من باهلل نعوذ

                                                             

 .468   ،4 ج السنة، . منهاج1

 .402   ،10 ج، ء، الذهبيالنبال أعالم . سري2
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 1منهم. والتربي عليه بغى من وبغض معه والقيام حٌه

 2«.وقت يف دمشق ألهل مذهباً  النصب کان قد»: وقال أيضاً 

  :تارخيهقال الذهبي يف 

الم   ْبر بن سليامن أبو قم يََّّ  فضيائل نقيرأ، الطائي بمر أبو منهم، وعرشة أنا اجتمعُت   زم  أيب بين عم

 مينهم واحد وأخذ، رضبنا يريدون اجلامع أهل من املئة نحو إلينا فوقب، دمشق جامع يف طالب

 بمير أبا وعلقوا، أيدهيم من فخلَّصوِّن الوقت يف، قاضي ا وكان إيلَّ  الشيوخ بعض فجاء يلحقني

ُم عل وعملوا !فرضبو  الطائي الم ، اخلرضاء يف الرشطة إَل يسوقونه أمنَّ قم  سيادة يا  بمر أبو هلم فم

َّ فضائل يف كنا إّنام ا لمم أخرج وأنا، عم  األبيات هذ  واسمعوا، املالمنني أمري معاوية فضائل غد 

ُقوُل  وأنشأ، قلتها التي ا يم    بدهي 

ُب  كّله عَّّ  ُحبُّ  ْ ْلُب  خيفتهِ  ِمن يرُجف ...رضم  القم

ى إمام ُحبُّ  فمذهٌي زيدم  ...اهُلدم  النَّْصُب  ُهوم  والّدينُ ، يم

نْ  رْيم  مم الم  هذا غم  ُلبُّ  لمهُ  لمْيسم  خمالٌف  ...امرؤٌ  فهو قم

نْ  والنّاُس  ْد  مم نْقم ْسلمم ...ألهوائهم يم ُْب  فالقفا وإاّل ، يم  !!نم

 .وانرصفوا، فخلَّو 

                                                             

 .128  ، 3 ج النبالء، أعالم . سري1

 .76 و 75 صص، 1 ج، االعتدال . ميزان2
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الم  الم   سليامن أبو قم قم نُْت  ال، واهلل»  الطائي يل فم مم  1«.محص إَل منها ورحل، دمشق سم

 والذهٌي حجر ابن حرية

وکانت الشام ناصبية نشدأت  :شيعية موالية آلل البيت الكوفة کانت أن  ذکرنا 

قوا النواصب بعد أن وث   وهنا وقع بعض الرجاليني يف حرية عىل بغض العرتة النبوية،

  :ىوجرحوا الشيعة، قال الذهب

 ، وأصّح أصّح  وهو (وال م كنت من) حديّ وطرق، جزء يف (الطري حديّ) طرق مجعت وقد

 ال إنيه إيلَّ  (وسيلم علييه اهلل صيل) األميي النٌيي لعهد هإنّ »  قال عَّي  عن مسلم أخرجه ما منها

، هليم خيالق ال قيوم أحٌيه فقيد الثالقية! أشمل وهذا «منافق إال يٌغضك وال، مالمن إال حيٌك

 2.أعلم فاهلل. النواصب من قوم - بجهل - وأبغضه

حدق أمدري بشكل واضدح أمام أحاديث املصطفى التي بينت ًا متحري  فالذهبي کان 

 لعهيد إنيه» :النبيعن  7بام نقله االمام عأوبالردم من اعرتافه املؤمنني )ع( وأفضليته، 

د «قمنياف إال يٌغضيك وال، مالمن إال حيٌك ال إنه إَلَّ  وسلم عليه اهلل صل األمي النٌي ه بقدي عدىل إال أن 

الذين وصفهم احلديث بالنفاق، وجعل هذا احلديث  منهجه يف األخذ عن النواصب

                                                             

 .623،   23. تاريخ االسالم، الذهبي، ج1

 .169   ،17 ج النبالء أعالم . سري2
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الدذهبي ال يريدد أن  وضدوحه إال أن   مدن ردمبدال، وأکثر األحاديث الثالثة اشكاالً 

ينظدر وهي أن ه کدان ، (صىل اهلل عليه وآله)يعرتف بتلك احلقيقة التي بينها رسول اهلل 

 .من املؤمنملعرفة املنافق  ومعياراً  بعني النبوة فوضع لألجيال منهاجاً 

  :ىاألزد زبار بن ملازة ترمجة يف حجر ابن قال

 وال مطلقا   الشيعة وتوهينهم غاليا   الناصٌيي أي توقيق الرجاليني ي  توقيقهم أستشمل كنت وقد

 1.منافق إال يٌغضه وال مالمن إال حيٌه ال حقه يف ورد عليا   أنّ  سيام

 يسلم ملراد احلديث، إذا قال أمام النص النبوي، لكنه مل وابن حجر هنا يقف حائراً 

 کونده وهو بسبب مقيد هنا ها البغض أن   ذلك عن اجلواب يف يل ظهر ثم  » :بعد ذلك

 2....(وسلم عليه اهلل صىل) النبي نرص

ا مناورة مفضوحة حاول مدن خالهلدا النص مقيد؟! إن   من أين علم ابن حجر أن  

آخر أو قرينة  يقيده إال نص ، فالنص مطلق والاً اسكات صوت العقل الذي أرقه زمان

 يف احلديث نفسه وکالمها مفقودان!

 مغالطة أهل احلديّ

                                                             

 .411 و 410 صص، 8 ج، التهذيب . هتذيب1

 411 و 410 صص، 8 ج، التهذيب . هتذيب2
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م بالصدق وحيذرون يكثر املحدثون من الرواية عن النواصب واخلوارج ويصفون

  :هاشم بن لعأ   يرتجم وهو الذهبي قال، من رواية الشيعة

 بالتقيية تدينهم من خياف هكأنّ ، ريا  كث الرافضة يتجنب هفإنّ ، حديثه خراجإ الٌخاري ترك و ولغلّ 

 1.الصدق يلزمون بدعهم عل مفإّن ، اجلهمية وال اخلوارج وال القدرية يتجنب نرا  وال

  :قال ابن حجرو

 مين بخالف الديانة بأمور والتمسك اللهجة بصدق مشهورا   يمون بالنصب يوصف من فأكثر

 2.رخٌااأل يف يتورع وال كاذب غالٌهم فإنّ  ،بالرفض يوصف

ن کدان يستشدكل توثيدق الناصدبي، إفهذه النتيجة التي انتهى إليها ابن حجر بعد 

هذا هو هدم للدين، وهو  ! ال شك عندي إن  کام يزعم فالناصبي صادق اللهجة متدين

 :7قفز رصيح فوق قول النبي بحق هؤالء النواصب الذين يبغضون علياً 

 3«.منافق إال يبغضني وال مؤمن إال حيبني ال هأن   إيل   األمي النبي لعهد هإن  »

أليس کان أوىل بالرجاليني االستفادة من هذا النص النبوي لتمييز صحيح السدنن 

بي، ولكدن أيدن حمدل ال خالق هلم کام وصفهم الدذه حمبي عأي  هب أن   !من دريها؟

                                                             

 .160   ،3 ج للذهبي، لاالعتدا . ميزان1

 .411و  410 ، صص8 ج حجر، ابن التهذيب، . هتذيب2

 طالب. أ، بن عأ فضائل من باب الفضائل، کتاب مسلم، . صحيح3
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بالنفداق،  (صدىل اهلل عليده وآلده)لقد وصفهم الرسول ! هذا احلديث؟ النواصب من

ُُ إِنَّ الُْمنافِِقنَي لاَكذِبُونَ )حه الكذب، واملنافق سال ُ يَْشَه  1 .(َو اَّللَّ

 2.«ث كذبإذا حّد »واملنافق 

کالم ابن حجر يف وصف النواصب بصدق اللهجة ما رواه هو  والذي ينقض أيضاً 

  :من شهادهتم عىل أنفسهم

 هّنياصيب ي أاخلوراج ي وهيو مين النو من شيٍخ  عن هليعة بن عيسى بن اهلل عٌد حمى القايض

 إذا اكنّي اّنيفإ ،ديينمم تأخيذون نعّمي فانظروا دينٌ  األحاديّ هذ  إنّ   تاب ما بعد يقول سمعه

 قيديم مين فهيي هليعية بين عن ماماإل مهدي بن الرمحن عٌد هبا حدث حديثا   صرينا أمرا   هوينا

 3.الصحيح حديثه

  :قال ابن حجر معلقاً و

 اإلسيالم صيدر يف كانيت اخليوارج بدعية إذ ،يلباملراسي للمحتجيني الظهر قاصمة واهلل وهذ 

 جعلو  أمرا   استحسنوا إذا كانوا وهالالء ،بعدهم فمن التابعني عرص يف قمّ  متوافرون والصحابة

 بيه للظينّ  حتسيينا   بيه ثحّد  من يذكر ومل به ثفحّد  السني الرجل سمعه بامفرّ  ،شاعو أو حديثا  

                                                             

 .1: . املنافقون1

 .101. صحيح البخاري، کتاب املظامل،   2

 .10  ،1 ج، امليزان . لسان3
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 وال حول فال .ذكرت ما أصله ويمون ؛به فيحتّج  باملقاطيع حيتّج  الذي وجييء غري  عنه فيحمله

 1.باهلل اال قوة

حدال زعم أن  الكدذب وقد بالغ ابن حجر فاهتم من يوصف بالرفض بالكذب، و

فكتابداه هتدذيب التهدذيب ، متناقضداً  ه جيددهأدلب الروافض، ولكن النداظر يف کتبد

 :قدال مدا روافض ومدا أکثدران بعبدارات املددح والتوثيدق للدوتقريب التهذيب مليئ

 ويف هذا الكتاب أمثلة کثرية تنقض کالمه السابق.  «صدوق رمي بالرفض»

 اضطهاد معاوية لرواة الشيعة

ها الظلم الذي وقع عىل شديعة أهدل في بني   مهمة ً  املؤرخ الثقة املدائني وثيقةً  روى

  :فقال املؤرخ ابن أ، احلديدوقد نقلها خاصة،  وعىل الكوفيني :البيت

 معاويية كتيب  قيال( حيداثاأل) كتاب يف نيئاملدا سيف أيب بن حممد بن عَّّ  سناحل أبو روى

 تيراب أيب فضيل مين شييئا   روى َمين الذمة برئت أن»  اجلامعة عام بعد عامله إَل واحدة   نسخة  

 فييه ويقعيون منه ونؤويرب عليا   يلعنون منربٍ  كل وعل كورةٍ  كل يف اخلطٌاء فقامت ،«بيته وأهل

 علييه) عيَّ شييعة مين هبيا مين لمثيرة الموفية أهل حينئذ بالء   الناس أشد وكان بيته أهل ويف

 عيارٌف  هبيم وهو الشيعة يتتٌع فمان الٌرصة إليه وضمّ  سمية بن زياد عليهم فاستعمل (،السالم

                                                             

 .11  ، 1 ج ، امليزان . لسان1
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 األييدي عوقّطي وأخيافهم وميدرٍ  حجرٍ  كّل  حتت فقتلهم (السالم عليه) عَّ أيام منهم كان هألنّ 

 يٌيق فليم ،العيراق عن دهمورّش  فهموطرّ  النخل جذوع عل وصلٌهم يونالع لوسمّ  واألرجل

 . منهم معروف هبا

 بيتده وأهدل عأ   شيعة من ألحد   جييزوا الأ اآلفاق مجيع يف عامله إىل معاوية وکتب

 والدذين واليته وأهل وحمبيه عثامن شيعة من قبلكم من انظروا»: إليهم وکتب شهادة

 يروى ما بكل   يل واکتبوا کرموهموأ وقربوهم جمالسهم افأدنو ومناقبه فضائله يروون

 فضدائل يف أکثدروا حتدى ذلدك ففعلوا .«وعشريته أبيه واسم واسمه منهم رجل   کل  

 والقطدائع واحلبداء والكسداء الصدالت مدن معاوية إليهم يبعثه کان ملا ومناقبه عثامن

 والددنيا املنازل يف واوتنافس ر  دمص کل   يف ذلك فكثر واملوايل منهم العرب يف ويفيضه

 أو فضديلةً  عدثامن يف فريوى معاوية عامل من عامال الناس من مردود أحد جيئ فليس

 احلديث ن  إ» :عامله إىل کتب ثم .حيناً  بذلك فلبثوا عهوشف   بهوقر   اسمه کتب الإ منقبةً 

 دعوافا هذا کتا، جاءکم فإذا ،وناحية   وجه   کل   ويف مرص کل   يف وفشا کثر قد عثامن يف

 من أحد   يرويه خرباً  ترتکوا وال األولني واخللفاء الصحابة فضائل يف الرواية إىل الناس

 وأقدر   إيل   أحدب   هدذا ن  فإ ،الصحابة يف له بمناقض   وتأتوين الإ تراب أ، يف املسلمني

 .«وفضدله عدثامن مناقدب مدن عليهم وأشد   وشيعته تراب أ، ةحلج   دحضأو لعيني

 هلدا حقيقدة ال مفتعلة الصحابة مناقب يف کثرية خبارأ فرويت اسالن عىل کتبه فقرئت
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 وألقدى املنابر عىل ذلك بذکر أشادوا حتى املجرى هذا يجير ما رواية يف الناس وجد  

 رووه حتدى الواسدع الكثدري ذلك من ودلامنم صبيانم فعلموا الكتاتيب معلمي إىل

 وحشدمهم وخددمهم اءهمونسد بنداهتم علموه وحتى القرآن يتعلمون کام وتعلموه

  .اهلل شاء ما بذلك فلبثوا

 هن  أ البينة عليه قامت من انظروا» :البلدان مجيع إىل واحدة نسخة عامله إىل کتب ثم

 بنسخة   ذلك عوشف   «.ورزقه عطاءه وأسقطوا الديوان من فاحموه بيته وأهل علياً  حيب  

 أشد البالء يكن فلم «.داره اواهدمو به لوافنك   القوم هؤالء بمواالة امتتوه من» :أخرى

 (السدالم عليه) عأ شيعة من الرجل إن   حتى بالكوفة سيام وال بالعراق منه أکثر وال

 حتى ثهحيد   وال وللوکه خادمه من وخياف رسه إليه فيلقى بيته فيدخل به يثق من ليأتيه

د وهبتدان   موضوع   کثري   حديث   فظهر ،عليه ليكتمن الغليظة يامناأل عليه يأخذ  ،منترش 

 القدراء بليدةً  ذلدك يف النداس أعظدم وکان والوالة والقضاة الفقهاء ذلك عىل ومىض

 ليحظوا األحاديث فيفتعلون والنسك اخلشوع يظهرون الذين واملستضعفون ونؤاملرا

 حتدى واملندازل والضدياع األمدوال بده ويصيبوا جمالسهم ويقربوا والهتم عند بذلك

 الكدذب يسدتحلون ال الدذين الدديانني أيددي إىل واألحاديدث األخبار تلك انتقلت

 وال رووها ملا باطلة ان  أ علموا ولو ،حق   اأن   يظنون وهم ورووها فقبلوها ،والبهتان

 .هبا تدينوا
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 الدبالء فدازداد (السدالم عليده) عدأ   بدن احلسن مات حتى کذلك مراأل يزل فلم

 ثدم   .األرض يف طريد   أو دمه عىل خائف   وهو الإ القبيل هذا من أحد   يبق فلم والفتنة

 عدىل فاشدتد مدروان بدن امللك عبد وويل (السالم عليه) احلسني قتل بعد مراأل تفاقم

 والددين والصدالح النسدك أهل إليه فتقرب يوسف بن احلجاج عليهم وويل الشيعة

 يف فأکثروا ،أعداؤه أيضاً  من  أ الناس من يدعى من ومواالة أعدائه ومواالة عأي  ببغض

 و (السدالم عليه) عأي  من الغض   من وأکثروا ومناقبهم وسوابقهم فضلهم يف لروايةا

 عبد األصمعي جد   نهأ ويقال - للحجاج وقف إن   حتى له نآوالشن فيه والطعن عيبه

 بائس   فقري   وإين   علياً  وينفسم   وينعق   أهأ إن   ،األمري أَيا» :به فصاح - قريب بن امللك

 قدد بده توسدلت ما للطف»: وقال احلجاج له فتضاحك ،«حمتاج األمري صلة إىل ناأو

 .«کذا موضع وليتك

 يف - عالمهدموأ املحددثني أکدابر مدن وهو بنفطويه املعروف عرفة ابن روى وقد

 الصحابة فضائل يف املوضوعة األحاديث أکثر إن  » :وقال ،اخلرب هذا يناسب ما رخيهأت

 1«.هاشم بني أنوف به يردمون مأن   يظنون بام إليهم تقرباً  أمية بنى أيام يف افتعلت

 : مايأ من األمور التي تضمنتها الوثيقة هذهو

 .7يف فضل عأي  ن يروي شيئاً د براءة الذمة ل  

                                                             

 ، ومل يتفرد املدائني هبذا النقل وإن ام نقله دريه کابن عرفه کام بني شارح النهج.46 د 44 صص ،11 ج ،البالدة نج . رشح1
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 م وتسدميلوقطدع أيددَيم وأرجلهد ومدر   حجر   د قتل ابن زياد للشيعة حتت کل  

 عيونم!

 7د عدم قبول شهادة شيعة عأي 

 بقطع أرزاقهم والتنكيل هبم وهدم بيوهتم 7د حماربة حمبي عأي 

 د أکثر البالء وقع عىل أهل الكوفة

ملعرفدة کيدف  اً ف عندها ملي  بعض ما ورد يف الوثيقة، وينبغي للمنصفني التوق   هذا

 کانت الرواية وکيف انترشت األحاديث املوضوعة.

 قد قطعوا عرقوبيه بسبب تشيعه. هناك أکثر من راو   أن  لنا وسيتبني 

  خطى معاويةعل 

م مل يمتلكدوا  سار املحدثون عىل منهج معاوية إلرهاب الشيعة وترويعهم ردم أن 

 ألسنتهم عليهم باجلرح والغمز والطعن. فقد سلطوا  قوة احلكام بأيدَيم،

  :يف لسان امليزانقال ابن حجر 

 مفيإّن  معينه تيروِ  وال مهيمتملّ  ال»  فقيال الرافضية عين (اهلل رمحيه) ماليك ئلُس   اشهب قال

 وقيال - «الرافضية مين بيالزور شيهدم أ أرم  مل»  يقول الشافعي سمعت  حرملة وقال، «بونيمّذ 

 داعيية يمن مل إذا بدعة صاحب كل عن يمتب»  يقول هارون بن يزيد سمعت أهاب بن مالمل
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 محيلأ  يقيول رشيميا   سيمعت»  األصفهاِّن سعيد بن حممد وقال «.يمذبون مفإّن  الرافضة الإ

، كالميه آخير هذا ،«دينا   ويتخذونه احلديّ يضعون مفإّن  الرافضة الإ لقيت من كّل  عن العلم

 ،ونحيوهم واخليوارج كالرافضية بٌدعتهم يمفروا مل الذين املٌتدعة رواية قٌول من فاملنع  قلت

 1.واتٌاعه الٌاقالِّن بمر أبو والقايض وأصحابه مالك إليه ذهب

اع أهل البيت )ع( وليت هؤالء التزمدوا أو أتب هذه جمموعة من التهم الباطلة بحق  

التزم خلفهم بام قالوا من ترك حديث الرافضة، إذن خلربت الكتب وملا بقدي هلدم إال 

 القليل باعرتافهم أنفسهم کام سيأيت.

  :تيمية ابن قال

 خليٌق  هبا كان التابعني زمن ففي. فيهم منه أكثر بلدٍ  أهل يف المذب يمن فلم الموفة، أهل اوأمّ 

ِذبا   الطوائف أكثر مفإّن  الشيعة سيام ال بالمذب، معرفون ِمنهم ثريون،ك  2.الِعلم أهل باتفاق كم

طلقها هؤالء ودريهم عدىل الشديعة والرافضدة بالردم من الكلامت الالذعة التي ي

ولدو  ،کتبهم احلديثية مليئة بالرواية عنهم والعمل بروايداهتم إال أن   ،وحتذيرهم منهم

د من اآلثار النبوية وهذه مفسدة بينة کام هو  جداً  لذهبت مجلة د کبرية ترکوا رواياهتم

 يف املبحث التايل. ترصيح الذهبي

                                                             

 .10  ، 1 ج، امليزان . لسان1

 .316،   20الفتاوى، ج . جمموع2
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 نموذجا   اجلوزجاِّن

 خاصدة، والكوفيني البيت ألهل وعداوةً  نصباً  الرجاليني شدأ من يعد   اجلوزجاين

  :ترمجته يف الذهبي قال

 .والتعيديل اجلير  أئمة أحد احلافظ الثقة اجلوزجاِّن السعدي إسحاق أبو، يعقوب بن إبراهيم

 عين ميائال   كيان  اجلوزجياِّن فييه قال كام - الوراق أبان بن إسامعيل ترمجة يف - عدي ابن قال

 يماتٌيه أمحيد وكيان ،املنيرب عيل ثحييّد ، بدمشيق مقيام   كان اجلوزجاِّن  يمذب يمن ومل، احلّق 

 عيَّي  عيل التحامل يف دمشق أهل مذهب إَل لاملي شديد وكان، املنرب عل ويقرؤ  بمتابه فيتقوى

 1.التشيع من الموفيون عليه ما به يريد «احلّق  عن مائل»  إسامعيل يف فقوله .(عنه اهلل ريض)

  :أيضاً  الذهبي قال

 رةيوبالٌصي مدة وبالرملة مدة بممة أقام ،الثقات فنياملصنّ  اظاحلفّ  من كان  الدارقطني فيه وقال

 فخرج، احلديّ أصحاب بابه عل اجتمع .(عنه اهلل ريض) عَّي  عن نحرافا فيه كان لمنه، مدة

 من يوجد ال اهلل سٌحان  فقال، يذبحها أحدا   جتد فلم، ليذبح وجا  فرّ  له جارية فأخرجت إليهم

 2.ألفا   وعرشين نيفا   ضحوة يف طالب أيب بن عَّّ  ذبح وقد يذبحها

                                                             

 .310   ،1ج، عدي البن الكامل  يف وترمجته ،76 و 75 ، صص1 ج، االعتدال . ميزان1

 .72  ، 19 ج، اإلسالم . تاريخ2
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 1«.بالنصب يرم حاف    ثقة   ،دمشق نزيل»: حجر ابن فيه وقال

  :أيضا وقال

 لشيدة وذليك ،العجيب رأى الموفية ألهيل اجلوزجياِّن إسحاق أيب بم لم قم  لتأمّ  إذا احلاذق نّ إف

 ذلقيةٍ  بلسيانٍ  منهم ذكر  من جر  يف فيتوقّ  ال فْتا  ،بالتشيع أهلها وشهرة النصب يف انحرافه

 2.طلقةٍ  وعٌارةٍ 

 3«.النصب يف دال   واجلوزجاين» :وقال

، الصددق عدىل دليالً  بغضه وجعل للجرح مدعاةً  عأي  حب   وزجايناجل جعل لقد 

 التوثيدق يف الرجداليون اعتمدده وانحرافده نصدبه مدن وبالردم عجيب، ميزان وهذا

 !والتجريح

 : عنه السلفي املعلمي قالو

 ...املتشييعني عيل الطعين يف متشيددا   ،عيَّّ  امليالمنني أميري عن منحرفا   مٌتدعا   نفسه هو وكان

 هذا بمالمه يرمي امإنّ  هأنّ  ويظهر ؛مرّ  كام املتشيعني يف بالطعن مولع وهو، نصب فيه جاِّنواجلوز

 وحسين تيوقيقهم عيل السنة أئمة اتفق أجلة مجاعة التشيع إَل املنسوبني الموفيني يف فإنّ ، إليهم

                                                             

 .69  ، 1 ج، التهذيب . تقريب1

 .16  ، 1 ج، امليزان . لسان2

 .404  ، الباري فتح . مقدمة3
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 حتيى التشييع إَل ينسيٌوا مل اليذين الثقات من كثري عل وتفضيلهم روايتهم وقٌول عليهم الثناء

 عن أحدقمم امفإنّ  أصحايب ققات عن حدقتمم إن  فقال، أصحاب ققات عن حدقنا  لشعٌة قيل

 1.الشيعة هذ  من يسري نفر

 الفرق بني التشيع والرفض

 بكدر أ، عىل مهقد   فمن ،الصحابة عىل وتقديمه عىل حمبة والتشيع» :قال ابن حجر

 2 عي.فشي وإال ،رافيض عليه ويطلق تشيعه يف دال   فهو وعمر

  :وقال يف موضع آخر

 نّ وإ حروبه يف مصيٌا   كان عليا   نّ وإ عثامن عل عَّي  تفضيل اعتقاد هو املتقدمني عرف يف فالتشيع

 بعيد اخلليق أفضيل علييا   نّ أ بعضيهم اعتقد اموربّ  ،وتفضيلهام الشيخني تقديم مع خمطئ خمالفه

 روايتيه تيردّ  فال جمتهدا   صادقا   دينا   ورعا   ذلك معتقد كان وإذا (وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول

 تقٌيل فيال املحيض اليرفض فهو املتأخرين عرف يف التشيع وأما .داعية غري كان إن سيام ال هبذا

 3كرامة. وال الغايل الرافيض رواية

  :الذهبيرواية الرافيض يقول  ويف توثيق

                                                             

 .232  ، 1 ج  اليامين  املعلمي الرمحن عبد، األباطيل من الكوثري تأنيب يف بام . التنكيل1

 .460  ، الباري فتح . مقدمة2

 .82 و 81 صص، 1 ج، التهذيب . هتذيب3



 30 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مين عدال   يمون فميف !ان؟واالتق العدالة الثقة وحّد  مٌتدع توقيق ساغ كيف  يقول أن فلقائل

 كالتشييع أو، التشييع كغلوّ  صغرى فٌدعة  رضبني عل الٌدعة أنّ  وجوابه !بدعة؟ صاحب هو

 حيديّ ردّ  فلو .والصدق والورع الدين مع وتابعيهم التابعني يف كثري فهذا، فحترّ  وال غلوّ  بال

 الماميل كيالرفض، ىكيرب بدعية قيمّ . بينية مفسدة وهذ ، النٌوية اخقار من مجلة لذهب هالالء

 حييتّج  ال النوع فهذا، ذلك إَل والدعاء، (عنهام اهلل ريض) وعمر بمر أيب عل واحلطّ ، فيه والغلو

 1 .كرامة وال هبم

 املصطلحاتبعض توضيح 

هلا مدن وملا  القارئلتتوضح املفاهيم أکثر يف ذهن هلذا املوضوع  عنواناً  ام أفردتإن  

 أمهية يف موضوع بحثنا هذا:

 عدىل 7عدأ   تفضيل اعتقاد :أو هو، الصحابة عىل وتقديمه 7عأ حمبةهو  :عالتشي

 .مصيباً  کان علياً  ن  وإ عثامن

 عليه ويطلق تشيعه يف دال   فهو وعمر بكر أ، عىل 7م علياً قد   من :يف تشيعه الغايل

 رافيض.

 عىل أ، بكر وعمر. 7الرافيض: کل من يقدم علياً 

                                                             

 .6 و 5 صص، 1 ج االعتدال، . ميزان1



 31 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عىل الشيخني ويتكلم هبام أو بالصحابة بسوء. 7الرافيض الغايل: الذي يقدم علياً 

أي أنده  ،عدىل الشديخني ه يفضل عليداً شيعي جلد، فهو يعني أن   :إذا قال أحدهمو

 ي، قال الذهبي: درافض

، يسيري ذليك يف واخلطيب ،نيذهب وإلييه عَّّ  اإلمام عل عثامن ترجيح عل األمة مجهور ولمن

 1.جلد شيعي فهو ذا يف خالف من، وعمر بمر أبو شّك  بال منهام واألفضل

يدتكلم بالشديخني أو وسيتبني للقارىء احتجاج املحدثني بالرافيض الغايل الدذي 

عدىل خدالف مدا زعمده ابدن حجدر والدذهبي، والكتدب طافحدة  ،بالصحابة بسدوء

 باالحتجاج هبؤالء.

 بعض الرواة الذين وصفوهم بالتشيع اخلفيف کتقديم عدأي  وينبغي التنبيه عىل أن  

هم مل يفصدحوا عدن ولكدن  ، مغدالني أو روافضداً  عثامن، کانوا يف حقيقتهم شديعةً  عىل

ويمكن من ، :فضائل أهل البيتألجل نرش ما،  ام کان هذا بتوجيه  ورب  ، معتقدهم

م معينة معرفة ذلك، فقد  خالل قرائن عىل عثامن أمام الناس ولكنده  7ما عليا راو  يقد 

ثيهم ومن محلة  ،:يف احلقيقة من الرواة عن أهل البيت وله اصول کتبها عدنهم حمد 

 يف تشيعه حسب تعبريهم. ي أو دال  ده رافضوترجم له اإلمامية، فهذا نجزم بأن  

                                                             

 .458   ،16 النبالء، ج أعالم . سري1



 32 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 والتعديل اجلر  ألفاظ

  :حاتم أ، ابن قال

 املنزلية أهيل وأنّ  الثقات األعل املنزلة أهل وأنّ  منازل عل واملقٌولني لآلقار الناقلة أنّ  أخرب فقد

 قييل وإذا ،شيتى مراتب عل والتعديل اجلر  يف األلفاظ ووجدت. واألمانة الصدق أهل الثانية

 ال أو الصيدق حمليه أو صيدوق له قيل وإذا ،بحديثه حيتّج  َمن فهو قٌت متقن أو ققة هإنّ  للواحد

 الثالثية باملنزلية فهيو شيخ قيل وإذا، الثانية املنزلة وهي فيه وينظر حديثه يمتب نَمّ  فهو به بأس

، لالعتٌار حديثه يمتب هفإنّ  احلديّ صالح قيل وإذا، الثانية دون هأنّ  إال فيه وينظر حديثه يمتب

 لييس قيالوا وإذا، اعتٌيارا   فييه وينظر حديثه يمتب َمن فهو احلديّ بلني الرجل يف أجابوا واذا

 الثياِّن دون هيوف احلديّ ضعيف قالوا وإذا، دونه هإنّ  إال حديثه كتٌة يف األوَل بمنزلة فهو بقويي 

 سياقط فهيو كذاب أو احلديّ ذاهب أو احلديّ مْتوك قالوا وإذا، به يعترب بل حديثه يطر  ال

 1.الرابعه املنزلة وهي حديثه يمتب ال احلديّ

 : االعتدال ميزان کتابه مقدمة يف الذهبي وقال

 صيالح هيو لقيي مين وال بيه بأس ال فيه قيل من وال الصدق حمله فيه قيل من لذكر ضأتعرّ  ومل

 فيأعل .املطليق الضيعف عيدم عل يدّل  وشٌهه هذا فإنّ ، شيخ هو أو حديثه يمتب أو احلديّ

                                                             

 .37  ، 2 حاتم، ج أ، البن والتعديل . اجلرح1



 33 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وال صيدوٌق  ققيةٌ  قيمّ ، ققةٌ  وققةٌ  متقنٌ  وققةٌ  حافظٌ  وقٌٌت  ةٌ حّج  قٌٌت   املقٌولني الرواة يف العٌارات

 وشييٌخ  طٌ وسي وشييٌخ  احليديّ وصالح احلديّ وجيد الصدق هحملّ  قمّ ، بأس به وليس به بأس

  .ذلك ونحو، وصويلح اهلل شاء إن وصدوق احلديّ حسن

 بالكدذب هم  مت   ثم   ،احلديث يضع اع  وض   أو اب  کذ   دجال   :اجلرح عبارات وأردى

 وهالك   نظر وفيه احلديث وذاهب عنه وسكتوا بثقة   ليس مرتوكُ  ثم  ، ترکه عىل فقومت  

  وليس ة  بمر   واه   ثم  ، وساقط  
 
 ومنكدر وواه   ضدعيف   ،فوهوضدع   اً جدد   وضعيف   بيشء

 ،بحجة ليس، يبالقو ليس، ضعف وقد ضعف وفيه يضعف ثم  ، ذلك ونحو احلديث

 اختلف ،به حيتج   ال ،احلف  ئسي   ،لني ،فيه متكل   ،مقال فيه ،وينكر يعرف ،بذاك ليس

 اطدراح عدىل بوضدعها تددل   التي العبارات من ذلك ونحو ،مبتدع   هلكن   صدوق   ،فيه

 ما لني مع به حيتج   أن جواز عىل أو فيه فالتوق   عىل أو ضعفه عىل أو صالةباأل الراوي

 1.فيه

 وتعارض اجلر  والتعديل التوقيق

 حيدتج   فديمن يشدرت  هأن   عىل والفقه احلديث أئمة مجاهري أمجع» :قال ابن الصالح

                                                             

 .25 و 24 صص ،1 ج حجر، البن التهذيب تقريب وراجع ؛4 و 3 ، صص1 ج الذهبي، االعتدال، . ميزان1



 34 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1....«يرويه ملا ضابطاً  عدالً  يكون أن بروايته

 فمدن، باالستفاضدة أو عليهدا عددلني نصديصبت العدالة تثبت» :السيوطي قال و

 2«.فيه کفى هبا عليه الثناء وشاع العلم أهل بني عدالته اشتهرت

 قداله، يف حمل   مذکور   أهل الشأن عىل وثاقته عىل تفصيل   بنص  تثبت وثاقة الراوي 

  :البغدادي اخلطيب

 الواحيد جرحه من أنّ  عل العلم أهل اتفق  أوَل امأهّي  اجتمعا إذا والتعديل اجلر  يف القول باب

 أميرٍ  عن خيرب اجلار  أنّ  ذلك يف والعلة ،أوَل به اجلر  فإنّ  جرحه من عدد مثل هُ لم  دَّ وعم  واالقنان

 مل بعليم توتفردّ  علمتها ما الظاهرة حاله من علمت قد له ويقول املعّد  قويصّد  علمه قد باطنٍ 

 أخيرب فيام اجلار  قول صدق يينف ال ،اهرةالظ العدالة عن لاملعّد  وأخٌار امر  اختٌار من تعلمه

 3.التعديل من أوَل اجلر  يمون نأ لذلك فوجب ؛به

 عليه الذي ن  إف ،لنياملعد   من عدداً  أقل وجرحه رجالً  مجاعة   لعد   إذا» :وقال أيضا

 ؛للعدالدة احلكدم بدل طائفة وقالت ،أوىل به والعمل للجرح احلكم ن  أ العلامء مجهور

 4«.خطأ وهذا

                                                             

 .84  ، الصالح ابن . مقدمة1

 .353   ،1 ج الفاريا،، حممد نظر قتيبة بوأ: حققه، النواوي تقريب رشح يف الراوي تدريب .2

 .132  ، الرواية علم يف . الكفاية3

 .132  ، الرواية علم يف . الكفاية4



 35 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 اجلرح کان نإف ،التفصيل الصواب بل» :عىل کالم اخلطيب ابن حجر معقباً  وقال

 1«....التعديل قدم من قول حيمل وعليه بالتعديل واألعمل اً مفرس   هذه واحلالة

  :السبكي التاج وقال

 مين أنّ  الصواب بل، إطالقها( التعديل عل ممقّد  اجلر ) قاعدهتم أنّ  تفهم أن احلذر كّل  احلذر

 من جرحه سٌب عل دالة   قرينة   هناك وكانت جارحو  وندر مادحو  وكثر وعدالته متهإما قٌتت

 2.جرحه إَل يلتفت مل ،غري  أو مذهٌيي  ٍب تعّص 

  :أيضا وقال

 عيل طاعاتيه غلٌت من حّق  يف  فّس  وإن اجلر  منه يقٌل ال اجلار  أنّ  من أوال   عرفناك ما قلت

 مثلهيا بيأنّ  العقل يشهد قرينةٌ  هناك كانت إذا جارحيه عل ومزكو  ذاميه عل ومادحو  معاصيه

 أو النظراء من يمون كام دنيويةٍ  منافسةٍ  أو مذهٌيي  ٍب تعّص  من جرحه الذي يف الوقيعة عل حامل

 والنسائي الشافعي يف معني وابن مالك يف ذيب أيب ابن كالم إَل يلتفت ال مثال   فنقول ،ذلك غري

 صيّح  ليو غرييٍب  بخيربٍ  كاخيت هلم اجلار  صار مشهورون أئمةٌ  هالالء ألنّ  ،صالح بن أمحد يف

 حيال اجلير  عنيد ديتفقّ  أن ينٌغي اوَمّ  ،كذبه عل قائام   القاطع وكان نقله عل الدواعي لتوفرت

 العقييدة يف املجيرو  اجليار  خيالف امفيربّ  ،واملجيرو  اجليار  إَل بالنسٌة واختالفها العقائد

                                                             

 .15  ، 1 ج، امليزان . لسان1

 .9   ،2 ج، الشافعية طبقات .2



 36 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 والعصيٌية الشيحناء من برآء املزكون يمون أن وينٌغي بقوله فعيالرا أشار وإليه لذلك فجرحه

 مين لمثيري هيذا وقع وقد ؛فاسٍق  تزكية أو عدلٍ  جر  عل ذلك حيملهم أن من خوفا   املذهب يف

 1.مصيب واملجرو  املخطئون وهم معتقدهم عل بناء   جرحوا األئمة

 الرجاليني لدى املزاجية األحمام

 منهم تصدر کانت فقد الرواة، بحق   الرجال علامء کلامت بحثنا بموضوع يرتبط ال  

 أسس عىل قائم للرواة وجترحيهم توثيقهم أن   عىل تدل   أحياناً  ومزاجية انفعالية مواقف

 :بينة عىل القارئ يكون حتى األمثلة بعض وهذه سليمة، ودري ضعيفة

  :املستدرك يف احلاکم روى

 معمير أنٌأ ،الرزاق عٌد قناحد  قال األزهر أيب عن زكىامل عَّ أبو حدقنا  وقد األزهر أبو قناحد

 اهلل صيل) النٌي نظر  قال (عنهام اهلل ريض) عٌاس ابن عن اهلل عٌد بن اهلل عٌيد عن الزهري عن

 وحٌيٌيي حٌيٌيي حٌيٌيك ،اخخرة يف سيٌد  الدنيا يف سيٌد  أنت ،عَُّّ  يا»  فقال عَّي  إَل (وآله عليه

  «.بعدي أبغضك ملن والويل ،اهلل عدو دويوع عدوى وعدوك اهلل حٌيب

ٍّ  الثقة دتفرّ  وإذا ،ققةٌ  مجاعهمإب األزهر وأبو، الشيخني رشط عل صحيح»  احلاكم قال  بحيدي

 «.صحيٌح  أصلهم عل فهو

                                                             

 .12  ، 2 ج الكربى، الشافعية . طبقات1



 37 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  :قال للحديث احلاکم إيراد وبعد

 ي األزهر أبو ورد ملا  يقول احللواِّن حييى بن أمحد سمعت  يقول القريش اهلل عٌد أبا [سمعت]

 ييوم كان فلام ،معني بن حييى أنمر  ،احلديّ هبذا بغداد أهل وذاكر صنعاء من ي احلديّ راوي

 هيذا اليرزاق عٌيد عين ييذكر اليذي النيسابوري ابالمّذ  هذا أين ،املجلس آخر يف قال جملسه

 ليساملج يف وقيامه قوله من معني بن حييى فضحك ؛ناأ ذا هو  فقال األزهر أبو فقام! احلديّ؟

  1!غريك؟ به ثحيّد  ومل هبذا الرزاق عٌد قكحّد  كيف له  قال قمّ  وأدنا  بهفقرّ 

 مدن وتعجدب اب  بكذ   لست كن  إ اأم  » :معني بن حييى أجابه التهذيب هتذيب ويف

 2.احلديث هذا يف لغريك الذنب :وقال ،سالمته

 ،7م عدأ  اإلمدا فضل يف هوألن   سابقاً  يسمعه مل هألن   احلديث أنكر معني بن فيحيى

 عدىل والدذنب اللدوم وجعدل يقتنع مل هأن   إال عنده ثقات سنده  رجالأن   من وبالردم

 .العابثني من کتبه محاية عىل قادر   دري هأن   له ام  اهت   وهذا ،دريه

 سدطوة مدن خوفداً  لديده صدح   بدام أحياناً  ثيتحد   ال کان الصنعاين الرزاق وعبد

  :الذهبي يقول هؤالء،

 ملثيل بيه ثحيّد  أن جس ما هولمنّ ، فيه معمرا   راجع وما وكتٌه باحلديّ رس اقالرز عٌد عولتشيّ 

                                                             

 .128   ،3 ج النيسابوري، احلاکم . املستدرك1

 .11   ،1 ج لتهذيب،ا . هتذيب2



 38 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1!يْتقب خائف وهو به وحدث ،تصانيفه يف خرجه وال بل، وعَّ معني وابن أمحد

 باطدل   حدديث   هو» :الرشقي ابن حامد أبو قال فقد احلديث، هبذا الطعن وألجل

 عليه فأدخل ،کتبه من نهيمك   معمر وکان رافيضي  أخ   ابن له کان معمراً  أن   فيه والسبب

 2!«احلديث هذا

  :قائالً ، الكالم هذا عىل اليامين عقيل بن حممد أجاب وقد

 اهلل صل) النٌي أخي فضائل رواية دون احلواجز يقيمون َمن وأمثاله حييى صنعه َما ألعجب إِّّن 

 حسيدا   وعيدوانا   ظلام   يهمعل عونويشنّ  بالمذب رواهتا ويٌهتون، الٌيت وأهل( وسلم وآله عليه

 ققيةٌ  احلفياظ كٌيار من الرزاق وعٌد ققةٌ  األزهر وأبو .احلّق  هلم تٌنّي  ما بعد من أنفسهم عند من

 بعيض قنياملحيّد  بعيض حوصيّح  ...جدا   مشهورٌ  عَّي  سيادة يف واحلديّ، منتفية والتهمة قٌٌت 

 أليب حيييى وقيول ...سيادةبال بوصفه القطعي اليقني يفيد ذلك وجمموع ،أخرى نواوحّس  طرقه

 .كثريون عليه ودرج دّب  الذي النصب إال أرا  ما (لغريك الذنب) األزهر

  :قال السابق الرشقي حامد أ، کالم عىل وتعليقاً 

 يعيرف ال معميرا   إنّ  وقلنيا الرشيقي زعمه ما جوزنا ولو ،وسخيٌف  عاطٌل  باطٌل  المالم هذا إنّ 

 روى ققيةٍ  لميّل  يي يرافضي أخٍ  ابن وجود زنجوّ  أن لنا املانع هو فام ؛حيفظها أن عن فضال   أحاديثه

                                                             

 .367   ،12 ج، النبالء أعالم . سري1

 .11   ،1 ج التهذيب، . هتذيب2
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 تلك أدخل هوأنّ  الشيخني لنحو ما منقٌة   روى ققةٍ  لمّل  ناصٌيي  أخٍ  وابن ؟عَّي  مناقب من ما شيئا  

 يف يغنيي ال أيضيا   هذا ولمنّ  !املتواتر؟ عدا ما الطرفني يف املروي مجيع ونمل عليهم األحاديّ

 روا  وقيد  بمير أبو اخلطيب قال  أيضا  ( التهذيب هتذيب) يف قال قمّ  .مرّ  ملا ّاحلدي هذا إبطال

 الصينعاِّن الٌخياري عيَّ بين حممد عن النيسابوري محدون بن حممد - السابق احلديّ يعني -

 1.عهدته من األزهر فربئ ،الرزاق عٌد عن

  :الكامل هتذيب ويف

 کتبندا صدوقاً  صاحلاً  شيخاً  بدر أبو کان :اهلل عبد أبو قال :إسحاق بن حنبل وقال

 کنت إن :الشيخ له فقال .کذاب يا :له فقال يوماً  معني بن حييى ولقيه :قال، قديامً  عنه

 2.أدرکته الشيخ دعوة فأظن   :اهلل عبد أبو قال .اهلل فهتكك وإال کذاباً 

  :األصبهاين نعيم أ، ترمجة يف الذهبي وقال

 مين عقوبية هذ  ولمن، ةحّج  بال فيه متملّ ، صدوق ،عالماال أحد ،األصٌهاِّن نعيم أبو احلافظ

 يطليق هأنّ  منها، فيها يتساهل أشياء نعيم أليب رأيت  اخلطيب قال .هبوى مندة ابن يف لمالمه اهلل

 مين رضب وهيو، وغيري  نعييم أبيو رآ  ميذهب هيذا  قليت .يٌيني وال ي أخربناي  اإلجازة يف

، اخخير يف منهام كلي  قول أقٌل وال، حمايته أحب ال ظيعف نعيم أيب يف مندة ابن وكالم .التدليس

                                                             

 .58 د 55 صص، والتعديل اجلرح أهل عىل اجلميل . العتب1

 .386  ، 12 ج، للمزي الكامل . هتذيب2
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 1!!عنها ساكتني املوضوعات روايتهام من أكثر ذنٌا   هلام أعلم ال، مقٌوالن عندي ُها بل

  :التهذيب هتذيب يف جاء لغريه، ارضاءً  احلديث يف الزيادة يستجيز بعضهم وکان

 ؟أيين إَل  ليه فقليت ،فمه يف وقيابه نعله بيد و يوما   املديني بن عَّ لقيت  احلريب إبراهيم وقال

 قال  اهلل عٌد أبو من  فقلت ،حنٌل بن أمحد يعني وظننته .اهلل عٌد أيب خلف الصالة احلق  فقال

 بين عيَّ أكان  احلريب إلبراهيم وقيل .واحد بحرف عنك قتحّد  ال واهلل  فقلت ؟دؤاد أيب ابن

ٍّ  ثحيّد  نكا امإنّ  ،ال  فقال ؟بالمذب هميتّ  املديني  أيب ابين هبا لرييض كلمة   خرب  يف فزاد بحدي

 أمحيد عين حيديثا   كتابه يف رأى إذا كان امإنّ  ال :قال ؟أمحد يف يتملم عَّ كان فهل  له قيل ،دؤاد

 2!!دؤاد أيب ابن لريىض هذا عل ارضب  قال

  :ب للرجال عىل حساب احلق، روى ابن أ، حاتموکان بعضهم يتعص  

 سيمعت  قال موسى ابن الفضل ، حدقنارزمة أيب ابن، حدقنا أيب ذكر   قال نالرمح عٌد حدقنا

 3.حمقا   كان نإو احلديّ يف الثوري سفيان خالف ملن تٌا    يقول املٌارك بن اهلل عٌد

  :املزي قال !حليته طول من ويقيمه الرواة يف ميتكل   بعضهم وکان

 اللحيية طوييل حفصة أيب بن سامل رأيت  اجلعفي عَّ بن حسني عن الٌزاز فضيل بن حممد قال

                                                             

 .111  ، 1 ج، االعتدال . ميزان1

 .310  ، 7 ج، التهذيب . هتذيب2

 .68  ، 1 ج، والتعديل . اجلرح3
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 حفصية أيب بين سامل رأيت  العٌدي برش بن حممد عن املخرمي اهلل عٌد بن حممد وقال ...أمحقها

 1.فيه كان ما مجيع يف عَّي  رشيك كنت أِّّن  وددت  يقول وهو، حليةٍ  من هبا أمحق طويلةٍ  حليةٍ  ذا

 کان :فقال اجلعفي حسني عند رذک» :فقال املالئي إرسائيل أ، عن داود أبو وسئل

 2«!أمحق اللحية طويل

ولا يلفت االنتباه استعامل بعض الرجاليني لكالم ال ينبغي صدوره مدن مدثلهم، 

  :کقول شعبة

 وروى .عييا  أيب بين أبان حدقنا  أقول أن من إيلّ  أحّب  يأرو حتى محار بول من أرشب ألن

 3.أبان عن يروى أن من خري!الرجل يزنى نأل  قال شعٌة عن وغري  إدريس ابن

 منهج التوقيق

ما هو الرجوع ألقوال الرجاليني فيده، وقدد  الطريقة املتبعة يف معرفة وثاقة راو   إن  

کكتاب هتذيب التهذيب البن حجر و ميزان االعتدال  ،عت أقواهلم يف موسوعات  مُج 

 ذا املجال.إىل هذين الكتابني ملا هلام من أمهية يف ه للذهبي، وقد رجعنا دالباً 

 أحدد عنه روى قد کان إن تتبعت بل ما، راو   ترمجة يف الرجاليني بأقوال أکتف ومل

                                                             

 .137 و 136 صص، 10 ج، للمزي الكامل . هتذيب1

 .123   ،1ج داود، أبو اآلجري، عبيد أ، سؤاالت .2

 .10  ، 1 للذهبي، ج االعتدال . ميزان3
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أو لن نصوا يف کتبهم عىل  األثبات الثقات من کتابه رواة جعل لن احلديث أصحاب

 .أو نصوا عىل تصحيح أو حتسني أحاديثهمختريج ما هو مقبول 

  :قال الذهبي

 يف هيذا حيديّ خيرج فيإن ؛فضيعّ  وال قيوّقي مل مين ودونيه ،فيضيعّ  ومل كثريٌ  وققه من الثقة

 وإن ،أيضيا   فجييٌد  خزيمية وابين الْتمذي مثل له حصّح  وإن ،بذلك قموقّ  فهو (الصحيحني)

 مين طوائيف عنيد اشيتهر وقيد .(حديثيه حسنٌ ) أحواله فأقل واحلاكم كالدارقطني له حصّح 

 ويسيمى، (مستورا  ) يسمى وهذا .عنه الةاجله ارتفاع مع جير  مل من عل اسم إطالق املتأخرين

 1.(شيخ) فيه ويقال، (الصدق حمله)

 :يف موضوع بحثنايف بدايات البحث ملا هلا من أمهية  اوهذه بعض األمثلة نذکره

ما يف الصدحيح  براو  الشيخان أو أحدمها  فإذا احتج   :د توثيقات البخاري ومسلم

  :الوثاقة، قال ابن حجر من عالية   ه يف درجة  فهذا يعني ثقته، بل إن  

 عنيد  لعدالتيه مقيتضٍ  كيان راوٍ  أليّ  الصيحيح صاحب َتريج أنّ  يعلم أن مصنٍف  لمّل  ينٌغي

 تسيمية عيل األئمية مجهيور طٌاقإ من ذلك إَل انضاف ما سيام وال غفلته وعدم ضٌطه ةوصّح 

 إطٌياق بيةبمثا فهيو الصحيح يف عنه خرج من لغري حيصل مل معنى وهذا ،بالصحيحني المتابني

 املتابعيات يف ليه خيرج إن اّميفأ ،األصول يف له خرج إذا هذا فيهام ذكر من تعديل عل اجلمهور

                                                             

 .78  ، 1 ج، احلديث مصطلح علم يف . املوقظة1
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 حصيول مع وغري  الضٌط يف منهم له أخرج من درجات مع يتفاوت فهذا والتعاليق والشواهد

 هيذا لتعيديل مقابٌل  الطعن فذلك طعنا   منهم أحدٍ  يف لغري  وجدنا إذا وحينئذٍ  ،هلم الصدق اسم

 1.مطلقا   ضٌطه ويف الراوي هذا عدالة يف يقد  بقادٍ   را  يمفس السٌب مٌني إال يقٌل فال ماماإل

 هدي مسدتدرکه يف خرجهداأ التي أحاديثه أن   يرى :مستدرکه يف احلاکمتوثيقات  د

  :کتابه مقدمة يف قالحيث  أحدمها، أو الشيخني رش  عىل

 املرويية األحادييّ عل يشتمل كتابا   أمجع أن املدينة هبذ  العلم أهل أعيان من مجاعة سألني وقد

، ليه علة ال ما إخراج إَل سٌيل ال إذ ؛بمثلها احلجاج بن ومسلم إسامعيل بن حممد حيتّج  بأسانيد

 احيتّج  قيد ققيات رواهتيا أحادييّ إخراج عل اهلل أستعني وأنا ...ألنفسهام ذلك عيايّد  مل امفإّن 

 أهيل فقهياء كافية عنيدالصيحيح  رشط وهيذا، أحيدُها أو (هامعن اهلل ريض) الشيخان بمثلها

 2.مقٌولة الثقات من واملتون األسانيد يف الزيادة أنّ ، اإلسالم

 ن  يف سنده أحد الرواة املرتجم هلم هنا فهو ثقة عندده، أل ح احلاکم حديثاً فإذا صح  

 .يف توثيق مجيع رواة احلديث تصحيح حديثه نصي 

حيث  حجة، املسند کتابهاعترب أمحد بن حنبل  :مسنده يف حنبل بن أمحدتوثيقات  د

  :قال هأن   هعن روي

                                                             

 .381  ، حجر البن الباري فتح . مقدمة1

 .3  ، 1 ج، . املستدرك2



 44 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مين فيه املسلمون اختلف فام، ألفا   ومخسني ألفسٌعامئة  من أكثر من وانتقيته مجعته المتاب هذا

 1.ةٍ بحّج  فليس وإال، فيه وجدَتو  فإن ،إليه فارجعوا، (وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول حديّ

 

 وجددمتوه فدإن» :لقوله معنى هناك يكون ال وإال، رجاله وثاقة يعني اهذ وکالمه

 أن   عىل الدليل ومن :موسى أبو قال» :السبكي قال ما ويؤيده ،«ة  بحج   فليس وإال، فيه

 مدا إال   فيه يورد مل، ومتناً  إسناداً  فيه احتا  قد مسنده (اهلل  رمحه) أمحد اإلمام أودعه ما

 2.«عنده صح  

اهلل يف کتاب السنة فهو  کل من روى عنه عبد :بداهلل بن أمحد بن حنبلتوثيقات عد 

يف کتابه هذا إال من کان ثقة عند أبيه،  فهو مل خيرج ثقة عنده وعند أبيه أمحد بن حنبل،

 3.عنه بالكتابة أبوه أمره من عن إال أحد   عن يكتب مل اهلل وعبد» :قال ابن عدي

 يف أبدوه لده يدأذن مدن الإ يأخدذ ال کان نبل داهلل د بن ح عبد فان» :قال ابن حجر

 4 .عنه األخذ

 بن د اهلل عبد ن  أ متقد   وقد» :الواسطي بشار بن اهلل عبد بن إبراهيم ترمجة يفوقال 

                                                             

 .329  ، 11 ج، ء، الذهبيالنبال أعالم . سري1

 .33 د 31 ، صص2الكربى، ج الشافعية طبقات .2

 .214  ، 5 ج، . الكامل3

 .225  ، املنفعة . تعجيل4
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 1«.أبيه عند ثقة عن الإ يكتب ال کان د حنبل

 راو   وثاقدة ومن هذا نعرف، احلديث عىلحيكم من عادته أن  :الرتمذي د توثيقات

 . عدم و ثاقتهأو  عنده ما

 : من ال يروي إال عن ثقة، ومن هؤالءد 

  :جاء يف صحيح مسلم :الك بن أنسم د

 سعيد عن ييرو الذي الرمحن عٌد بن حممد عن نسأ بن مالك سألت  قال ،حدقنا برش بن عمر

 أيب عين وسيألته ،بثقية ليس  فقال التوأمة موَل صالح عن وسألته ،بثقةٍ  ليس  فقال املسيب بن

 ،بثقيةٍ  لييس  فقيال ذئيب أيب ابين عنه روى الذي شعٌة عن وسألته ،بثقةٍ  ليس  فقال ويرثاحل

 بثقيةٍ  ليسوا  فقال اخلمسة هالالء عن مالما   وسألت بثقة ليس  فقال عثامن بن حرام عن وسألته

 ليو  قيال ،ال  قليت ؟كتٌي يف رأيته هل  فقال اسمه نسيت آخر رجل عن وسألته ،حديثهم يف

 2.كتٌي يف أيتهلر ققة   كان

  :فكل من روى عنه مالك فهو ثقة عنده، قال النووي

 ماليك مين ريحيتص هذا( كتٌي يف لرأيته ققة   كان لو فقال رجلٍ  عن) مالما   ييعن (وسألته) قوله

 وقد مالك عند ققةٌ  هبأنّ  حممنا كتابه يف وجدنا  فمن ،ققةٌ  فهو كتابه يف أدخله من بأنّ  (اهلل رمحه)

                                                             

 .19  ، املنفعة . تعجيل1

 .20  ، 1 ج، مسلم . صحيح2
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 1.غري  عند ققة   يمون ال

 2«.ثقة   عن إال يروي ال مالكاً  ن  فإ» :حجر ابن قال

، صدحيحاً  إال احلدديث من غيبل   ال مالك کان :قال عيينة ابن عن» :الذهبي وقال

 3«.ثقة عن إال ثحيد   وال

د رفيعاً  مأموناً  ثقةً  کان :سعد ابن وقال» :عنه حجر ابن قال :القطان حييى د  ،ةً حج 

 4«.ثقة   عن إال ثحيد   ال کان ،احلديث يف قة  ث برصيي  :العجأ وقال

 5«.ثقة   عن إال يروي ال هأن   عنه علم وقد» :قال األلباين :زرعة أبو د

 ال املعتمردد بدن د منصور کان» :داود أ، عن اآلجري قال :املعتمر بن منصور د

 6«.ثقة   عن إال يروي

 7«.ثقة   عن الإ ثحيد   ال مامإ» :حاتم أبو قال :الطائي کثري أ، بن حييى د

  :(صحيح ابن خزيمة)قال يف مقدمة کتابه  :د توثيقات ابن خزيمة

                                                             

 .120  ، 1 ج، مسلم صحيح . رشح1

 .392و  391 صص، 9 ج، التهذيب . هتذيب2

 .73   ،8 ج، النبالء أعالم . سري3

 .192  ، 11 ج، التهذيب . هتذيب4

 .261 و  260 صص، 2 ج، وفوائدها فقهها من ويشء الصحيحة األحاديث . سلسلة5

 .278  ، 10 ج، حجر البن التهذيب . هتذيب6

 .436  ، 7 ج، امليزان . لسان7
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 العيدل عين العيدل بنقيل (وسلم عليه اهلل صل) النٌي عن الصحيح املسند من املخترص خمترص

 األخٌيار نياقَّ يف جيرٍ   وال اإلسيناد أقناء يف قطعٍ  غري من (وسلم عليه اهلل صل) إليه موصوال  

 1.تعاَل اهلل بمشيئة انذكره التي

 قال ابن حجر يف ترمجة عبدحيث يف وثاقة رجال صحيحه عنده،  واضحة   وعبارته

 2«.عنده ثقة   فهو ،صحيحه يف حديثه خزيمة ابن أخرج» :سفيان أ، بن عتبة بن اهلل

  :(حبان ابن صحيح)قال يف کتابه  :توثيقات ابن حبان

ٍّ  إال فيه نحتّج  مل افإنّ  السنن من ذاه كتابنا أودعنا  ما نقله يف رشطنا اوأمّ   كيّل  يف اجتميع بحدي

   أشياء مخسة رواته من شيٍخ 

 . اجلميل بالسرت الدين يف العدالة األول

 . فيه بالشهرة احلديث يف الصدق والثاين

 . احلديث من ثحيد   بام العقل والثالث

 .يروي ما معاين من حييل بام العلم والرابع

 . التدليس عن هخرب ياملتعر   واخلامس

 عدىل الكتداب نداوبي   بحديثده احتججنا اخلمس اخلصال هذه فيه اجتمع من فكل  

                                                             

 .3  ، 1 ج، خزيمة ابن . صحيح1

 .272 و  271 صص، 5 ج، التهذيب . هتذيب2
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 1.به نحتج   مل اخلمس اخلصال هذه من خصلة عن تعزى من وکل   ،روايته

  :قال شعيب األرناؤو فقد عنده،  يف کتابه هذا إال بمن کان ثقةً  فهو مل حيتج  

 مجعهيا إَل اظاحلّفي ُهية كحيرّ  الصيحيحني خيارج الصيحيحة األحاديّ من كٌريٍ  عددٍ  وبقاء

 ففيألّ  حٌان ابن تلميذ  وتٌعه، صحيحه  خزيمة ابن ألّف  أن فمان، فيها والتصنيف واستيعاهبا

 .الصيحيحني عيل مسيتدركه احلاكم تلميذ  فألّ  قم، (واألنواع التقاسيم)  ب املسمى صحيحه

 2.احلديّ من الصحيح رواية ،ظاهرٌ  هو كام هالالء ورشط

  :قال الذهبي يف توثيقات الرتمذي وابن خزيمة وابن حبان

ْليٌق  الصيحيحني يف هلم خُيْرج مل الذين الثقات ومن ح مين مينهم، خم  وابين الْتميذي هليم صيحَّ

 3وغريُها. حٌان وابن النسائي هلم روى من قم، خزيمة

  :قال ابن أ، حاتم يف مقدمة تفسريه :د توثيقات ابن أ، حاتم

 الطيرق وحيذف األسيانيد بأصيّح  را  يخمتصي القيرآن تفسيري إخيراج إخيواِّن من ةٌ مجاع سألني

 غيري  دون جميردا   التفسيري إلخيراج نقصد وأن، السور وتنزيل والروايات واحلروف والشواهد

 إَل فأجٌتهم .ذلك أخرج إال تفسريٌ  له يوجد القرآن من حرفا   نْتك ال حتى اخي تفسري متقّصني

                                                             

 .151  ، 1 ج حبان، حبان، ابن. صحيح ابن 1

 .6   ،1 ج من مقدمة شعيب عىل صحيح ابن حبان،، حبان ابن . صحيح2

 .81 املوقظة،   .3
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 بأصيّح  ذليك إخراج يتفتحرّ  ،باهلل إال قوة وال حول وال نستعني وإيا  يقالتوف وباهلل ملتمسهم

 1.إسنادا   األخٌار

 وکالمه يعني وثاقة الرواة الذين وقعوا يف أسانيد تفسريه.

 وثاقتده، عندده ثبت من إال (اآلثار مشكل) کتابه يف يورد مل :الطحاويتوثيقات  د

 املقبولة باألسانيد (وسلم عليه اهلل صىل) عنه املروية اآلثار يف نظرت وإين  » :قالحيث 

 2.عليها واألمانة فيها التثبت ذوو نقلها التي

  :(التمهيد)قال يف مقدمة کتاب  :توثيقات ابن عبد الربد 

 عدىل وجعلتده ...أندس بدن مالك أموط   نهتضم   ما کل   هذا کتا، يف أمجع أن رأيت

 ووصدلت للمتناول أقرب يكونل (اهلل رمحهم) مالك شيوخ أسامء يف املعجم حروف

 طريقده دري من مسنداً  جاء مرسل   وکل   ،مالك رواية دري من متصالً  جاء مقطوع   کل  

 موقع هذا کتابنا يف الناظر لريى ،مجعه بروايتي وصح   علمه بلغني فيام (عليه اهلل رمحة)

 ثقات رواه وما األئمة نقل عىل ذلك يف واعتمدت ،ةوالصح   االشتهار من املوطأ آثار

 3.األمة هذه

                                                             

 .14  ، 1 ج، حاتم أ، ابن . تفسري1

 .6  ، 1 ج، اآلثار مشكل . رشح2

 .9 و  8 صص، 1 ج، . التمهيد3
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  :قال يف مقدمة کتابه :د توثيقات ضياء الدين املقديس

 أورد  ميا بعيض ذكيرت امرّبي نييأنّ  إال مسيلم و الٌخياري يف ليس اَمّ  اخْتهتا األحاديّ فهذ 

 يعيرف حتيى علتهيا بييان فنيذكر علية هليا جيادٍ  بأسانيد أحاديّ ذكرنا اموربّ ، معلقا   الٌخاري

 1.ذلك

يف ترمجدة ن ابن حجر قال لك   ،يف توثيقه لرجال کتابه حيةً رته رصال تكون عبا وقد

 عندده اهلل عبيدد يكدون أن ومقتضداه املختارة يف الضياء أخرجه» :املغرية بن اهلل عبيد

 2«.ثقة

 اهلل رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار هتذيب) اسمه ف کتاباً أل   :د توثيقات الطربي

 سنده لديه. مل يذکر فيه إال ما صح  و،(األخبار من (وسلم عليه اهلل صىل)

 رجال وثاقة عن يكشف فهذا ،صحيحة   ثابتة   أخبار   ذکر عىل العلامء أحد نص إذا د

 بداب» :قدال حيث التوحيد، کتابه يف قتيبة ابن ذکره ما هذا أمثلة ومن لديه، األسانيد

 «.القوام صحيحة السند ثابتة أخبار ذکر

 وعمقاً  استيعاباً  أکثر البحث جيعل الكتاب ضمن وادخاهلا األمور هذه مالحظة إن  

 .هلم املرتجم الرواة أحوال بحث يف

                                                             

 .70 و 69 صص ،1 ج، صحيحيهام يف ومسلم البخاري خيرجه مل لا املختارة األحاديث من املستخرج أو املختارة . األحاديث1

 .45  ، 7 ج، التهذيب . هتذيب2
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 الٌحّ يف مسري

، وقدد اخدرتت الدرفض تهمني بالتشديع أوامل تراجم الرواةيف کتابنا هذا  سنعرض

أدلب من ذکرناهم  مع أن  يني، جالفأکثر من الر اً عىل توثيقه واحد ص  نُ من أدنى  کحدي 

مع ام جُي ه قل  وينبغي االلتفات إىل أن   ،بقوهلم عتد  يُ لن  من أهل الفن   کبري   قهم مجعي قد وث  

ما، فال جيدد املدرء إال کثدرة األقدوال وتنافرهدا بدني  علامء الرجال عىل توثيق شخص  

 مدا ،أرىض مدن کدل   عن الإ أرو مل لو» :قال حييى بن سعيدفقد املعدلني واجلارحني، 

 1«.مخسة   عن الإ رويت

  :ر الدين الزرکيشوقال بد

 إال احليديّ مين الشيأن هيذا أهيل بأييدي يٌيق مل ،فيه تملم من كل ترك إَل العلامء ذهب ولو

 2!!ساملا   الناس من ينجو الذي ومن ؛يشء يٌق مل بل ،اليسري

 يف حاتم أ، ابن قالحيث البخاري صاحب الصحيح قد تكلم النقاد فيه،  ن  إى حت  

 حييدى بدن حممد إليهام کتب عندما !حديثه ترکا ثم ،عةزر وأبو أ، منه سمع» :تهترمج

 3.«خملوق بالقرآن لفظه أن   عندهم أظهر هأن   النيسابوري

                                                             

 .421  ، 1 ج البن عدي، . الكامل1

 .346 د 345 صص، 3 ج، الصالح ابن مقدمة عىل . النكت2

 .191  ،7 ج والتعديل . اجلرح3



 52 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

قدد ، ومدن الواقدع اً جدد   قريبة  ، حول عدد أحاديث الرواةالتي يف الكتاب  األرقام

يف سائر الكتب، وقد يكون قد فاتني من  لكنها ال تزيد، وقد تكون مكررةً عنه، تنقص 

 كتب احلديثية اليشء اليسري.ال

 رواةأثدر  ني الحقداً وسديتب   ،مرتبني عىل حروف املعجم أوردت أسامء الرواةوقد 

ني أثرهم وفضلهم سيتب  حيث  د کام يسميهم البعض د ةً والروافض منهم خاص   ،الشيعة

 .ةً ية ويف حف  تراث أهل السنة احلديثي خاص  ر السنة النبود نشيفعىل األمة 

يمكدن  أکدرب دليدل   من الشيعة اإلمامية عىل تشيع أحد الدرواة هدو نص األعالمو

أهدل  ثبات هذا األمر، فالشيعة أعلدم برجداهلم مدن ددريهم، کدام أن  الرکون إليه يف إ

 احلديث أعلم برجاهلم من دريهم. 

 جعفدر أبدو ذکره وقد»: النهمي سليامن بن إبراهيميف ترمجة  قال احلاف  ابن حجر

 1«....مجلة الطويس منها رسد تصانيف وله...به علمأ وهو يعةالش رجال يف الطويس

عىل أقوال الرجاليني الشيعة واستفاد مدنهم يف ترامجده  وقد اعتمد ابن حجر کثرياً 

  خمترص للمسألة:للرواة دون أدنى تشكيك منه، وهذا بيان  

 يف کتابه لسان امليزان. ةً مائتني وثامين وسبعني مر   رجال الطويسد استشهد ب

 مرة. ةال عأ بن احلكم إحدى عرشد استشهد برج

                                                             

 .66  ، 1 ج، امليزان . لسان1
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 مرة. ةعرش رجع إىل رجال ابن أ، طي ثامين د

 من ترامجه. النجايش يف تسع  رجال  د استفاد من

 .وعرشين مرةً  د اعتمد عىل ابن النجايش ستاً 

 .وثالثني مرةً  د أحال إىل الكيش ثالثاً 

بن حجر يف ترمجتهم إىل مصادر رجع ا ياً فيكون هناك أکثر من ثالثامئة وسبعني راو

 .بعض املصادر التي کانت عنده مفقودة حالياً  أن  ب اإلمامية التي کانت لديه، علامً 

ترمجنا يف هذا املعجم لبعض رواة الشيعة من الفرق األخرى، کسلمة بن کهيل  کام

 وکثري النواء من البرتية، وذلك لوقوعهم يف العديد من أسانيد الروايات التي تدرتبط

، وقد اعتادت مدرسة احلديث الطعن بتلك الروايات لوجود :بفضائل أهل البيت

قهم، ليستفيد الباحث واملحاور يف هؤالء الرواة يف أسانيدها، فذکرناهم وذکرنا من وث  

 تصحيح تلك الروايات.

 ، ثم الدالئل عىل تشيع راو  همتوثيقکرنا األقوال يف ترمجنا للرواة ثم ذوکذلك فقد 

أحاديثده التدي رواهدا يف شدأن أهدل ثم أوردندا ، عىل ترمجته التي أوردناها داً اعتامما 

 جددول  أکثر من أضفنا روى من أحاديث، ويف ناية املعجم  ثم مقدار ما، :البيت

البخاري ومسلم  ني الرواة ومقدار رواياهتم ومن روى لهعىل حروف املعجم يب   ب  مرت  

 ومن کان رافضيًا و دري ذلك.
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 (لفحرف األ) 

 المويف أبان بن تغلب( 1)

 هد(141)ت 

  :قال ابن حجر

 عتيٌية بين واحلميم السيٌيعي إسيحاق أيب عين روى ،الميويف سيعد أبو الربعي تغلب بن بانأ

 بين ومحياد وشيعٌة عقٌة بن موسى وعنه .وغريهم الٌاقر جعفر وأيب والفقيمي عمر بن وفضيل

  .ومجاعة عيينة وابن زيد

 زائغ  » :اجلوزجاين وقال حاتم أبو زاد ،«ثقة  » والنسائي تمحا وأبو وحييى أمحد قال

 ابدن وقدال ،«(241) سدنة مات» :منجويه بن بكر أبو وقال ،«جماهر   املذهب مذموم

 الروايات يف الصدق أهل من وهو ثقة   عنه يورُ  إذا ،مستقيمة عامتها نسخ له» :عدي

 :عجالن ابن وقال ،«به بأس ال صالح الرواية يف وهو الشيعة مذهب مذهبه کان وإن

 احلداکم جخدر   وملدا .«ثقدة النسداك مدن العراق أهل من رجل تغلب بن بانأ ثناحد»

 بالفصاحة عيينة ابن ومدحه ثقة وهو الشيعة قا  کان :قال مستدرکه يف بانأ حديث
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 أمحد وقال ،الغايات من دايةً  وکان( 40) سنة مات :تارخيه يف نعيم أبو وقال ،والبيان

 عقدالً  عنه يذکر اهلل عبد أبا سمعت» :العقيأ وقال ،«(41) سنة بعد مات» :سيار بن

 وذکره ،«ثقة کان» :سعد ابن وقال ،«التشيع يف دالياً  کان هأن   إال حديث وصحة وأدباً 

 يف دالياً  کان» :األزدي وقال ،منجويه ابن نقل ومنه ،وفاته خوأر   الثقات يف حبان ابن

 1«.بأسا ثاحلدي يف به أعلم وما التشيع

 وکرسد املعجمدة وسدكون املثنداة بفتح تغلب بن أبان» :وقال يف تقريب التهذيب

 2«.للتشيع فيه متكل   ثقة   ،الكويف سعد أبو ،الالم

  :قال الذهبيو 

 بين أمحيد هوقّقي وقد .بدعته وعليه صدقه فلنا، صدوٌق  هلمنّ ، جلٌد  شيعي   المويف تغلب بن أبان

 3...«التشيع يف غاليا كان»  وقال عدي ابن ورد وأ حاتم وأبو معني وابن حنٌل

 قدا  وکدان الصدحيحني يف حديثده ج  خمدر   ثقة   ،تغلب بن أبان» :قال احلاکم فيه

 4«.الشيعة

                                                             

 .82 و 81 صص، 1 ج، التهذيب . هتذيب1

 .50  ، 1 التهذيب، ابن حجر، ج . تقريب2

 .6 و 5 صص، 1 ج، االعتدال . ميزان3

 .136  ، احلديث علوم . معرفة4
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 توقيقه

 أخرج له يف صحيحه.وه مسلم: وثق  

 . قهوث   :حنبل بن أمحد

 قه.وث   :معني ابن

 قه.: وث  حاتم أبو

 «.الروايات يف الصدق أهل من وهو»ابن عدي قال فيه: 

 «.الغايات من دايةً  وکان»قال فقيه:  نعيم أبو

 .«ثقةً  کان»قال فيه:  سعد ابن

 ابن حب ان: ذکره يف الثقات. 

 «.بأساً  احلديث يف به أعلم وما»قال فقيه:  األزدي

 1. احلديث حوصح   أسانيده أحد يف وقع إذ قه،وث  : الرتمذي

 2.له يف مستدرکه وصحح ،ةثق  و: احلاکم

 .«صدوق»قال فيه:  يالذهب

 قة.ث  وابن حجر: 

                                                             

 .243   ،3ج الرتمذي . سنن1

 .355   ،2ج احلاکم، . مستدرك2
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 عهتشيّ 

 مدذهب مذهبده کان وإن» ،«عالتشي   يف دالياً  کان» ،«جلد   شيعيي »قالوا يف تشي عه: 

 1.ه السيوطي من شيعة الكوفةوقد عد   ،«قا  الشيعة» ،«الشيعة

 کدام أوضدحنا يف عىل الشديخني 7ع الذي نسبوا أبان له هو تقديم عأي التشي   ودلو  

 . رافيضي  فهو هبذا ،مةاملقد

  :قالحيث  الشيعة، مصنفي من النديم ابن هعد  و

 بين أبان ...فمنهم ،ترتيٍب  غري عل ذكرهتم، األئمة عن الفقه رووا الذين الشيعة مشايخ هالالء

 يف األصيول مين كتياب ،القيراءات كتياب ،لطييف القيرآن معاِّن كتاب المتب من وله تغلب

 2.(الشيعة مذاهب عل الرواية

  :النجايشوقال عنه وقد ترجم له أعالم اإلمامية يف کتبهم، 

 بين عمابية بن قعلٌة بن قيس بن ضٌيعة بن عٌادة بن جرير بني موَل اجلريري الٌمري سعيد أبو

 وأبيا جعفير وأبا احلسني بن عَّّ  لقي، أصحابنا يف املنزلة عظيم، وائل بن بمر بن عَّّ  بن صعب

  قيال ،اليٌالذري وذكير  .وقيدمٌ  منزلةٌ  عندهم له وكانت عنهم روى، (السالم عليهم) اهلل عٌد

 املدينية مسيجد يف إجليس»  (السيالم علييه) جعفر أبو له وقال .«العويف عطية عن أبان روى»

                                                             

 .389،   1. تدريب الراوي، ج1

 .279 د 275 صص، النديم ابن . فهرست2



 58 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أتيا  مليا (السيالم علييه) اهلل عٌيد أبو وقال .«مثلك شيعتي يف يرى أن أحّب  فإِّّن ، الناس وافت

 سيمع، لغوييا  ، فقيها  ، القراء وجو  من قارئا   وكان .«أبان وتم قلٌي أوجع لقد واهلل أما»  نعيه

 بين عيَّّ  عين أبيان روى  الرجال كتاب يف ييوالمش عمر أبو وقال .عنهم وحمى العرب من

 حمميد بين جعفير عين روى من ذكر) كتابه يف الرازي زرعة أبو وذكر  .(السالم عليه) احلسني

 .«ماليك بين أنس عن روى[ و] تغلب بن أبان»  الفق (قارهبم ومن التابعني من (السالم عليه)

 عين وروى»  فقيال الرجيال عين أبيان روا  ميا الشافعي إبراهيم بن اهلل عٌد بن بمر أبو وذكر

 رمحه) أبان وكان .«النخعي إبراهيم  وعن حرب بن سامك وعن املنمدر بن حممد وعن األعمش

 1....والنحو واللغة األدب و واحلديّ والفقه نالقرآ يف العلم من فني  كّل  يف مقدما   (اهلل

 وقال الشيخ الطويس فيه: 

 عٌيد وأبيا جعفير وأبا احلسني بن عَّّ  دحممّ  أبا لقي، أصحابنا يف املنزلة عظيم، القدر جليل، ققةٌ 

 2وقدم. حظوة عندهم له وكانت، عنهم وروى (السالم عليهم) اهلل

، کدويف کندي وهو، سعيد اأب ويكنى، تغلب بن أبان» :املشيخة يف الصدوق وقال

 3(.السالم عليه) الصادق أيام يف وتويف

                                                             

 .622،   2ختيار معرفة الرجال، للطويس، ج؛ وراجع ا11 و 10 صص، النجايش . رجال1

 .57  ، . الفهرست2

 .136  ، 1 ج، احلديث رجال . معجم3



 59 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مئة زهاء تبلغ الروايات من کثري إسناد يف تغلب بن أبان وقع» :قال السيد اخلوئي

 1«.مورداً  عرش أحد إال املعصوم عن روى ذلك مجيع ويف، مورداً  وثالثني

  :احلسكاين احلاکم رواه ما أحاديثه من

َو اْعَتِصدُموا )  اهلل قيال اليذي اهلل حٌيل نحين»  قال حممد بن جعفر عن بتغل بن أبان عن...

ِ ََجِيعاً   بيه َتسيك فمن بالربّ  املستمسك طالب أيب بن عَّ بوالية فاملستمسك (اخية) (ِِبَْبِل اَّللَّ

 2«.االيامن من خارجا   كان تركه ومن ،مالمنا   كان

 أبيده عن احلسني بن عأ نع جعفر أ، عن تغلب بن أبان عن ...:احلاکم وأخرج

 للمهداجرين (وآلده عليده اهلل صدىل) اهلل رسدول قدال :قدال (السدالم عليه) عأي  عن

 ولكن قبأ من هذا لكم قلت ما واهلل، لكرامتي وأکرموه يحلب   علياً  واأحب   :واألنصار

 يدوم اهلل حرشده بعددي مدن علياً  أبغض من العرب معرش ويا، بذلك أمرين تعاىل اهلل

 3«.ةحج   له ليس أعمى مةالقيا

 عمدرو بن املنهال عن ميثم بن عمران عن تغلب بن أبان عن...وأخرج الطرباين:

 اهلل رسول يل قال» :يقول طالب أ، بن عأ   سمع هأن   نوفل بن احلارث بن اهلل عبد عن

                                                             

 .137  ، 1 ج، احلديث رجال . معجم1

 .169  ، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد2

 .495  ، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد3



 60 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 قطدع قدد مشداةً  حفداةً  عدراةً  واحدد   صعيد   يف النبيني مجع إذا عأ   يا ترىض أال(  )

 يمني عن يقوم ثم أبيضني ثوبني فيكسى إبراهيم يدعى من أول فكان العطش مأعناقه

 برصدى بدني لدا اعدرض وحدوي ،حدوي إىل اجلندة من شعب يفجر ثم العرش

 ثدوبني کسدىأُ  ثدم وأتوضدأ رشبأف فضة   من قدحان السامء نجوم عدد فيه ،وصنعاء

 أبيضدني وبنيثد وتكسى وتتوضأ فترشب تدعى ثم العرش يمني عن أقوم ثم أبيضني

 1«.له دعيت اال خلري دعىأُ  وال معي فتقوم

 و أخرج أيضًا: 

 إَل 9اهلل رسول بعثني»  قال طالب أيب بن عَّّ  عن الٌخْتي أيب سعيد عن تغلب بن أبان ...عن

 صل) اهلل رسول فوضع يي!قضأ حسنأُ  وال السني  ثدم حم  غالمٌ  إِّّن  ،اهلل رسول يا  فقلت ،اليمن

 عيييت فام»  عَّّ  قال «لسانك تويثٌّ  قلٌك سيهدي اهلل إنّ   فقال كتفيّ  بني يد  (وسلم عليه اهلل

 2«.هذا جمليس يف جلست حتى اقنني بني بقضاء

 وأخرج أيضًا: 

 يف وأنا اهلل عٌد بن جابر أتاِّن»  قال سنياحل بن عَّّ  بن حممد جعفر أيب عن تغلب بن أبان ...عن

 اهلل صيل) اهلل رسيول إن  قيال قيم فقٌله بطني عن فمشفت ،بطنك عن اكشف  فقال المتاب

                                                             

 .171  ، 4 ج، األوسط . املعجم1

 .172  ، 4 ج، وسطاأل . املعجم2



 61 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.السالم عليك أقرأ أن أمرِّن (وسلم عليه

  :ويف سنن الدارقطني

 ان، منه بانت»  فقال، قالقا   امرأته قطلّ  رجلٍ  عن حممد بن جعفر سألت  قال تغلب بن أبان عن

 2.«نعم»  قال؟ هبذا الناس أفتي  له فقلت ،«غري  زوجا   تنمح حتى له حتّل 

  :وأخرج ابن عساکر

 قيال»  قيال عيَّي  عين عَّّ  بن احلسني عن احلسني بن عَّّ  عن جعفر أيب عن تغلب بن أبان عن

 3«.منهام خري وأبوُها اجلنة أهل شٌاب سيدا واحلسني احلسن( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول

 وأخرج أيضًا: 

 هيذ  نزلت  قالت سلمة أم عن حوشب بن شهر عن إياس بن جعفر عن تغلب بن أبان ...عن

ْهَل اْْلَْيدِت ) بيتي يف اخية
َ
ُ ِِلُْذهَِب َعْنُكُم الرِّْجَس أ ُُ اَّللَّ  وفاطمية عيَّ   الٌييت ويف (إِنَّما يُِري

 4وحسني. وحسن

 وأخرج أيضًا: 

 كيان مين  فسيألتها عائشة عل عمتي مع دخلت  قال عمري بن مجيع عن تغلب بن أبان ...عن

                                                             

 .14 و 13 صص، 6 ج، األوسط . املعجم1

 .31  ، 4 ج الدارقطني . سنن2

 .209  ، 13 ج دمشق، مدينة . تاريخ3

 .137  ، 14 ج، دمشق مدينة . تاريخ4



 62 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  قالت ؟الرجال من  فقلت ،فاطمة  فقالت ؟(وسلم عليه اهلل صل) اهلل سولر إَل الناس أحّب 

 1زوجها.

 وأخرج أيضًا: 

 رسيول عيل دخلت»  قال (عنه اهلل ريض) عَّ عن حممد بن جعفر عن تغلب بن أبان ناحدق...

 تيليل بت ،عَّّ  يا  فقال ،حجر  بعض يف له مصّل  يف وهو املسجد يف( وسلم عليه اهلل صل) اهلل

 من سألت وما ،مثله لك سألت إال شيئا   ريّب  سألت فام ،تعاَل ريّب  وأسأل صَّّ أُ  ،ترى حيّ هذ 

 2«.بعدي ينٌّ  ال يل قيل أنه إال ،أعطاِّن إال ءٍ يش

  :ويف نزهة الناظر للحلواين

 .«الٌييت أهيل امنّي كيان أحٌنيا مين»  (عليه اهلل صل) الشهيد االمام قال  تغلب بن أبان وقال

  (السالم عليه) قال قم - قالقا - قاهلا حتى، «الٌيت أهل امنّ »  فقال! الٌيت؟ أهل منمم  فقلت

 3؟.(َفَمْن تَِبَعِِن فَإِنَُّه ِمِِن ) الصالح العٌد قول سمعت أما»

  :املحاسن يف الربقي وأخرج

 القيامية وميي شييعتنا يٌعيّ اهلل إنّ »  (السالم عليه) اهلل عٌد أبو قال  قال تغلب بن أبان عن ...

                                                             

 .264  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ1

 .311  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ2

 .85  ، اخلاطر وتنبيه الناظر . نزهة3



 63 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 سيهلت قيد، روعيتهم آمنة  ، عوراهتم مستورة  ، وجوههم مٌيضة   غري  أو ذنوٍب  من فيهم ما عل

، اجلنية خيالل ييدورون يزاليون فال ياقوت من نوقا   يركٌون، الشدائد عنهم وذهٌت املوارد هلم

 وهيو، احلسياب يف والنياس يطعميون يزالون فال املوائد هلم توضع، يتألأل نورٍ  من رشكٌ  عليهم

ونَ )  كتابه يف وتعاَل تٌارك اهلل قول ُُ وئلَِك َعْنها ُمْبَع
ُ
ُْسىن أ
ْ
ِيَن َسَبَقْت لَُهْم مِنَّا اْل ال *  إِنَّ اَّلَّ

ونَ  ْنُفُسُهْم خاِِلُ
َ
 1.(يَْسَمُعوَن َحِسيَسها َو ُهْم ِِف َما اْشَتَهْت أ

  أحاديثهعدد 

 فقهية  عىل مواضيع  موزعةً  وايةً وأربعني ر وتسعاً  مائةً السنن رواياته يف کتب  بلغت

 : منها ودريها، وتفسريية   وأخالقية  

 2«.كرب من ذرةٍ  مثقال قلٌه يف كان من اجلنة يدخل ال»

 ذکدر اهلل عبدد عدن يزيد بن الرمحن عبد عن إسحاق أ، عن تغلب بن أبان عن...

 ،لدك يكرش ال لبيك ،لبيك اللهم لبيك» :يقول کان هأن   (وسلم عليه اهلل صىل) النبي

 3«.لك والنعمة احلمد ن  إ ،لبيك

 النبدي يرى حتى ظهره امن   أحد   حينو فال (وسلم عليه اهلل صىل) النبي مع نصأ   کنا

                                                             

 .179  ، 1 ج، ملحاسن. ا1

 .80،  2ج ،65  ، 1 مسلم، ج . صحيح2

 .410   ،1. مسند أمحد، ج3



 64 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.يضع (وسلم عليه اهلل صىل)

 کوکب   اکأن   لوجهه اجلنة فتيضء اجلنة أهل عىل ليرشف ينيعل   أهل من الرجل إن  »

 2.«يي در  

 3«.اجلامل حيب   مجيًل  اهلل إن  »

 4«.بدين اقرار وال لوارث   وصية ال»

 أهدل مدن رجدالً  قتدل املسدلمني من برجل   (عنه اهلل ري) طالب أ، بن عأ   يتأُ 

 :قدال ،عفدوت قدد إين   :فقدال خوهأ فجاء ،بقتله فأمر البينة عليه فقامت :قال ،الذمة

 وضوينوع ي،خأ عىل يرد   ال قتله ولكن ال قال ،«عوكوفز   قوكوفر   دوكهد   فلعلهم»

 5«.کديتنا وديته کدمنا فدمه ذمتنا له کان من ،علمأ أنت» :قال ،فرضيت

 عليه اهلل صىل) اهلل رسول أمرين :قال الرباء عن إسحاق أ، عن تغلب بن أبان عن

 وجهدي ووجهت إليك نفيس أسلمت إين   اللهم» :فقل مضجعك أخذت إذا (وسلم

 ملجأ وال منجا ال إليك وردبةً  رهبةً  إليك ظهري وأجلأت إليك أمري ضتوفو   إليك

                                                             

 .148  ، 1 ج، داود أ، . سنن1

 .246  ، 2 ج، داود أ، . سنن2

 .181  ، 4 ج، . املستدرك3

 .85  ، 6 ج، الكربى . السنن4

 .34  ، 8 ج، الكربى . السنن5



 65 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ليلتك من مت   فإن ،أرسلت الذي ونبيك أنزلت الذي بكتابك آمنت ،إليك إال منك

 1«.خرياً  أصبت أصبحت وان الفطرة عىل مت  

 عدن ئلُسد هأن د عدأي  عدن احلارث عن إسحاق أبو حدثني ،تغلب بن أبان عن...

 2.«بدر يوم ناأشد   کان»: فقال ،بدر يوم 9النبي موقف

 رسدول عن عمرو بن اهلل عبد عن خثيمة عن مرة بن عمرو عن تغلب بن أبان... 

 يدوم خلقه سامع به اهلل عسم   بعمله الناس عسم   من» :قال (وسلم عليه اهلل صىل) اهلل

 3«.رهوصغ   رهوحق   القيامة

 النبدي عدن طالدب أ، بن عأ   عن علقمة عن إبراهيم عن تغلب ابن أبان عن....

 4«.حلم   بعد يتم وال فطام   بعد رضاع ال» :قال (وسلم عليه اهلل صىل)

 :قال مسعود أ، عن عبيدة بن إبراهيم عن عمرو بن فضيل عن تغلب بن أبان عن

 وعليدك عليدك أقدرأ :فقلدت «َأ  َعد اقدرأ»(: وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول يل قال

 حتدى النساء سورة تفقرأ فافتتحت ،«دريي من أسمعه أن أحب   إين  » :فقال ؟!أنزل

ٍُ َو ِجْئنا بَِك لََع هُؤالءِ َشدِهيُاً ) :بلغت ٍة بَِشِهي مَّ
ُ
 ،عينداه فادرورقدت (فََكْيَف إِذا ِجْئنا مِْن ُُكِّ أ

                                                             

 .371  ، 3 ج، األوسط . املعجم1

 .371  ، 3 ج، األوسط م. املعج2

 .173 و 172 صص، 5 ج، األوسط . املعجم3

 .337  ، 6 ج، األوسط . املعجم4



 66 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.تعطه سل» :فقال فأمسكت

 رسدول قدال :قال هريرة أ، عن رزين أ، عن األعمش عن تغلب بن أبان عن...

 سدبع يغسدله أن الكلدب فيده ولغ إذا أحدکم ناءإ طهور»(: وسلم عليه اهلل صىل) اهلل

 2«.مرات

 اهلل رسدول زال مدا» :قال عباس ابن عن، جبري بن سعيد عن، تغلب بن أبان عن

 3«.الدنيا فارق حتى يقنت (وسلم عليه اهلل صىل)

 القابلة شهادة» :قال عأي  عن نجي بن اهلل عبد عن جابر عن تغلب بن أبان عن...

 4«.لاالستهال عىل جائزة  

 مدن تنتفعدوا ال» :أن بشدهر   موته قبل (وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول إلينا کتب

 5 «.عصب   وال بإهاب   امليتة

 اهلل رسدول بندت فاطمدة کاندت» :قدال حممد بن جعفر عن تغلب بن أبان عن...

                                                             

 .75  ، 1 ج، الصغري . املعجم1

 .61  ، 2 ج، الصغري . املعجم2

 .30  ، 2 ج، الدارقطني . سنن3

 .149  ، 4 ج، الدارقطني . سنن4

 .93   4. صحيح ابن حبان، ج5
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 1«.بصخرة وعلمته مجعة کل املطلب عبد بن محزة قرب تزور (وسلم عليه اهلل صىل)

. ]جله يف صدحي [ سدنن أ، 80،   1، ج65،  1ح مسدلم: ثدالث روايدات 

. 246،   2، ج148،   1داوود: روايتان. ]ج [ مستدرک احلاکم: ثالث روايات 

. 181،   4، ج473و  355، صص 2]ج [ السنن الكربي للبيهقي: أربع روايات 

 .[137،   9، ج34،   8، ج85،   6، ج221،   5]ج

 2.اترواي د مصنف ابن أ، شيبة: ست

 [.243،   3]ج رواية واحدة. :الرتمذي سنن

 [.360،   1]ج .واحدة رواية :ماجة ابن سنن

 [.161،  5]ج  .واحدة رواية :النسائي سنن

 [.353،   2]ج .واحدة رواية :للنسائي الكربى السنن

 [.394،   2]ج .واحدة رواية :الدارمي سنن

 [.410،   1]ج .واحدة رواية :أمحد مسند

 ن.احابة البن حنبل: روايتفضائل الص

 354و 243، 371   ،3 ج] تسدع عرشدة روايدة. :للطدرباين األوسط املعجم

                                                             

 .234  ، 3 ج . التمهيد،1

 .404و   106، صص 3. ج2
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 [.337   ،6 ج ،331   ،7ج ،172و 103  5، ج371و

 ج، 245و 129و 75و38 صص ،1 ج] سبع روايات. :للطرباين الصغري املعجم

 [.68و  61 صص ،2

 ،213و 78   ،11ج ،422   ،9ج] سبع روايدات. :للطرباين الكبري املعجم

 [.401   ،24ج ،225   ،17ج ،305  ،12ج

 [98 ] .واحدة رواية :للطرباين الدعاء

 [344و  279   ،6ج] .روايتان :للبيهقي اإليامن شعب

 [.150 ، 6ج ،577  ،1ج] .روايتان :للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 ج، 03   ،2 ، ج87   ،4ج ،95   ،1ج]  سنن الدارقطني: مخس روايات.

4،   149.] 

 [.280  ،12ج، 488   ،1ج]  ثالث روايات. :حبان ابن صحيح

 [.279   ،9، ج440   ،8ج] .روايتان :يعىل أ، مسند

 [.137  ] مسند أ، داود: رواية واحدة.

 [.344  ] املسند للشافعي: رواية واحدة.

 [.346  ] ثالث روايات. :الشايش مسند

 [.377و  43  ،1ج] .روايتان :اجلعد ابن مسند
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 [.47 ] .روايتان :احلميدي مسند

 [.317  ،2ج ،82  ،1ج]

 [.205 ]  .واحدة رواية: الشهاب مسند

 ،541و 368 ، 42ج] روايدة.سدت  و عرشدون  :عسداکر البن دمشق تاريخ

 [.163   ،51ج، 287،  44ج

 [.293   ،24ج] ن.اروايت :الرب عبد البن التمهيد

 [.124]   .اية واحدةرو :للطحاوي اآلثار معاين رشح

 [333  ] مخس روايات. :للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 [.202و 199 ]  حلية األولياء: مخس روايات.

 [.427  ،2ج] .دالئل النبوة للبيهقي: رواية واحدة

 [.898و 771  ،2ج] التوحيد البن خزيمة: ثالث روايات.

 [.456  ] .واحدة روايةهتذيب اآلثار للطربي: 

 عوانة: ثالث روايات. مستخرج أ،

   ،14ج ،191و 126  ،12ج ،5  ،8ج] عرش روايات. :الطربي تفسري

 [.119   ،20ج ،212و 188

   ،9ج ،2284   ،7ج ،923  ،3ج]  ن.روايتددا :حدداتم أ، ابددن تفسددري
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3077.] 

التاريخ الكبري،  ؛360   ،6ج طبقات ابن سعد، :ترمجته ىفراجع لإلطالع أکثر: 

اجلرح والتعديل،  ؛284   ،3العلل، أمحد بن حنبل، ج ؛453   ،1ج ،لبخاريا

 أسدامء يف الكدامل هتدذيب إکدامل ؛308   ،6سري اعالم الندبالء، ج ؛ابن ا، حاتم

 .159 – 157  ،1 ج ،مغلطاي الدين عالء ،الرجال
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 التيمي الزبرقان بن إبراهيم(2)

 (هد183 ت)

  :حجر ابن قال

 حمله»  فقال عنه أبى سألت حاتم أيب ابن وقال ...معني ابن هقّ وق جمالد عن، الزبرقان بن إبراهيم

 وقيال ،«بيأس بيه لييس»  والنسائي داود وأبو الٌزار وقال ،«به حيتّج  وال حديثه يمتب الصدق

 أبيو قناحيد»  الفيراء حيييى وقيال، «سنة صاحب وكان القرآن لتفسري راوية   ققة كان»  العجَّ

 لييس»  اخلطييب قيال، القرآن معاِّن كتاب يف حديثا   فذكر ،«روق أبو حدقني الشيٌاِّن إسحاق

 ابين وقيال، الثقات يف شاهني وابن حٌان ابن وذكر ، «هذا الزبرقان ابن هو هشيم صاحب هو

 بين إبيراهيم»  الشييعة رجيال يف الطيوي جعفير أبو وقال ،«النهدي غسان عنه روى»  حٌان

 النياس ومين»  (املوضح) يف اخلطيب قالو ،«الصادق جعفر عن أسند المويف التيمي الزبرقان

 1«.ومائة وقامنني قالث سنة مات ققة   وكان ،َتيم بني إَل الزبرقان ابن إبراهيم ينسب من

  :وقال الذهبي 

 أبيو عنيه روى ،بيه حييتّج  ال  حياتم أبو وقال ،معني ابن هوققّ  ،جمالد عن ،الزبرقان بن إبراهيم»

                                                             

 .58  ، 1 ج، امليزان . لسان1
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 1 «.نعيم

 توقيقه

 .قهوث   :معني ابن

 .«الصدق حمله»قال فيه:  و حاتمأب

 . «بأس به ليس» :قال فيه البزار

 . «بأس به ليس» :قال فيه داود أبو

 . «بأس به ليس»: قال فيه النسائي

 .«سنة صاحب وکان القرآن لتفسري راوية ثقة کان»: قال فيه العجأ

 . الثقات يف حبان ابن ذکره

 .«ليس به بأس» :وقال ،تاريخ أسامء الثقاتيف  شاهني ابنوذکره 

 .«ثقة وکان» قال فيه: (املوضح) يف اخلطيب

 ة تشيعهدلّ أ

 ؛157   الطدويس، رجدال. ]7الصدادق اإلمدام أصحاب ضمن اإلمامية ذکره

                                                             

 .31   ،1 ج الذهبي، االعتدال، . ميزان1
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 .[61  ،1ج ،التفريش الرجال، نقد ؛اخلوئي السيد احلديث، رجال معجم

 الزبرقدان بدن إبراهيم :الشيعة رجال يف الطويس جعفر أبو وقال» :قال ابن حجر

 1 «الصادق جعفر عن أسند الكويف التيمي

 2. الطويس الشيخ روايات سند يف ووقع

 أرطاة بن احلجاج عن الزبرقان بن إبراهيمأخربنا  :من أحاديثه ما أخرجه الطرباين

 عليده اهلل صدىل) اهلل رسدول لدواء کدان» :قدال ،عباس بن عن مقسم عن احلكم عن

 3 «....البط أ، بن عأ مع بدر يوم (وسلم

  :وروى احلاکم احلسكاين

 عن عَّّ  بن زيد حدقني  قال الواسطي خالد أبو حدقنا  قال التيمي الزبرقان بن إبراهيم حدقني

 عل رأي غمض وال عيني نوم دخل ما»  قال (السالم عليهم) عَّ عن[ احلسني] جد  عن أبيه

 أو حيالل مين جربئيل به نزل ما اليوم ذلك علمت حتى (وسلم وآله عليه اهلل صل) حممد عهد

 4 «.نزل وفيمن ني أو أمر أو كتاب أو ةسنّ  أو حرام

 : مايأ يف األحكام والتفسري، منهابعض األحاديث روى 

                                                             

 .58   ،1 ج، امليزان . لسان1

 .298   ،57ج األنوار، ؛ بحار489   . األمايل،2

 .15   ،6 ج، الكبري . املعجم3

 .43  ، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد4
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 أبيده عن جحادة بن حممد عن زوقة أبو ثنا، حدالتيمي الزبرقان بن إبراهيم ثناحد

 يقدرأ (وسلم وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسول کان» :قالت (عنها اهلل ري) عائشة عن

 1«.(َعَمٌل َغرْيُ صالٍِح ) هن  أ

 النبدي عدن أبيه عن بريدة ابن عن حيان بن صالح عن الزبرقان بن إبراهيم ناحدث

 2 .«بعقيقته مرهتن مولود كّل » :قال (وسلم عليه اهلل صىل)

 :قال عباس ابن عن، مقسم عن احلكم عن جاجاحل عن الزبرقان بن إبراهيم ثناحد

 وکدان، وسدبعني سدبعةً  مدنهم املهداجرون وکان ،عرش وثالثة ثالثامئة بدر أهل عدد

 3 .وثالثني وستة مائتني األنصار

 أ، بن الرمحن عبد عن مرة بن عمرو عن جاجاحل   عن، الزبرقان بن إبراهيم ناحدث

 آلده وعدىل عليده اهلل صىل) اهلل رسول قال :قال، جبل بن معاذ عن أشياخهم عن ليىل

 4 «.يصنع کام فليصنع ،حال   عىل واإلمام الرجل جاء إذا» :(وسلم

 بندت فاطمدة عن الشعبي عن الشيباين إسحاق أ، عن الزبرقان بن إبراهيم حدثنا

 مدن خرجيأُ  إيل   فأرسل، ثالثاً  فطلقني، املغرية بني من رجل   حتت کنت :قالت، قيس

                                                             

 .241  ، 2 ج للحاکم، . املستدرك1

 .350 و 349 صص ،3 ج الطرباين، األوسط، . املعجم2

 .751  ، 3 ج، حاتم أ، ابن . تفسري3

 .258  ، 3 ج، للشايش . املسند4
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 اهلل صىل) النبي تيتفأ، سكنى وال نفقة لك ليس :فقال، النفقة أطلب فأرسلت، بيتي

 صدىل) النبدي إىل فأرسل، «ةوالنفق السكنى لك» :قال، له ذلك فذکرت (وسلم عليه

 :قال ،رشيك أم   بيت يف ياعتد   إذاً  فال  :قال، ثالثاً  طلقني هأن   فأخرب، (وسلم عليه اهلل

 ذاهدب رجدل هفإن د مكتدوم أم   ابن بيت يف ياعتد   ولكن، البيت مغشية رشيك أم   إن  

 1 .البرص

 عدد أحاديثه

 اإلمام مسند راوي وهو، روايةً ستة عرش  املختلفة احلديث کتب يفرواياته  بلغت

 .الواسطي خالد بن عمرو طريق عن عأ   بن زيد

 [241   ،2 ج] .واحد حديث :احلاکم مستدركله يف 

 [350و 349   ،3 ج]  .واحد حديث :للطرباين األوسط املعجم

 [132  ،20، ج15   ،6 ج] ديثان.ح :للطرباين الكبري املعجم

 [222  ،2ج]  .واحد حديث :للبيهقي اإليامن شعب

 حديث واحد. :الشايش مسند

 [.43   ،1 ج] .واحد حديثشواهد التنزيل للحاکم احلسكاين: 

                                                             

 .182  ، 3 عوانة، ج أ، . مستخرج1
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 [182   ،3 ج] مستخرج أ، عوانة: أربعة أحاديث.

 [249  ،20ج] ن.احديث :عساکر البن دمشق تاريخ

 [2245  ] .الرشيعة لآلجري

 1[2133  ،7ج ،751   ،3ج]  حديثان. :حاتم أ، ابن تفسري

 

                                                             

؛ 201   ،1 ج العجدأ، الثقدات، معرفدة ؛139 و138 ، صص2 األمني، ج حمسن السيد الشيعة، أعيان: يف ترمجته . راجع1

 .286   ،1ج البخاري، الكبري، التاريخ ؛63   ،8ج حبان، ابن الثقات، ؛309   ،1ج اآلجري، سؤاالت
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 حييى أ، بن حممد بن إبراهيم(3)

 (ه184تأريخ الوفاة )

 إسدحاق أبدو ،مدوالهم األسدلمي سدمعان واسمه حييى أ، بن حممد بن إبراهيم

 نب وحممد التوأمة موىل وصالح األنصاري سعيد بن وحييى الزهري عن روى ،املدين

 إبراهيم وعنه .ودريهم طلحة أ، بن اهلل عبد بن وإسحاق وردان بن وموسى املنكدر

 وکندى جدريج وابن ،اسمه عن وکنى ،منه أکرب وهو والثوري ،قبله ومات طهامز بن

 آخدر وهدو عرفة بن واحلسن نعيم وأبو مريم أ، بن وسعيد والشافعي عطاء أبا هجد  

 .عنه روى من

 يف ثقدة وال ،ال» :قدال ؟«ثقدةً  أکان عنه مالكاً  سألت»: نالقطا سعيد بن حييى قال

  کل   جهمياً  معتزلياً  قدرياً  کان» :أبيه عن أمحد بن اهلل عبد وقال «.دينه
 
 وقال ،«فيه بالء

 منكرةً  أحاديث يروي کان ،حديثه الناس ترك ،حديثه يكتب ال» :أمحد عن طالب أبو

 :املفضدل بدن برشد وقدال .«کتبده يف يضدعها الناس أحاديث يأخذ وکان هلا أصل ال

 حييى عن املديني ابن عأ وقال ،«ابکذ   يقولون فكلهم عنه املدينة أهل فقهاء سألت»



 78 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وقدال ،«بالكدذب نتهمده کنا» :سعيد بن حييى عن املعطي وقال ،«کذاب» :سعيد بن

 ابدن عن عباس وقال ،«القدر يرى کان ،والناس املبارك ابن ترکه جهمي» :البخاري

 کدل   يف کذاب :قال ؟حييى أ، فابن :له قلت» :مريم أ، ابن وقال ،«بثقة   ليس» :معني

 قدرياً  وکان کذاباً  کان ،خصال ثالث فيه کان :يقول حييى وسمعت» :قال .«روى ما

 ليناإ أخرج ثم   ًا،دينار مخسني کتبه عىل أنفقت» :محاد بن نعيم يل وقال ،«رافضياً  وکان

 فعرفتده فقرأتده جهدم کتاب إيل   فدفع ،جهم رأي فيه آخر اباً وکت القدر فيه کتاباً  يوماً 

 وقدال ،«وطرحتهدا کتبده بعدض فخرقدت :قدال ،نعدم :قدال ؟رأيدك هذا :له فقلت

 مدرتوك بود النسائي وقال ،«البدع من رضوب فيه ،ةً حج   وال مقنع   دري» :اجلوزجاين

 . «حديثه يكتب وال بثقة   ليس» :آخر موضع   يف وقال ،«احلديث

 قيدل ،قددرياً  حييدى أ، بدن إبدراهيم کدان :يقول الشافعي سمعت» :الربيع وقال

 بعدد من إبراهيم نأل يقول کان» :قال «؟عنه روى أن عىل الشافعي محل فام» :للربيع

 «.احلديث يف ثقةً  وکان ،يكذب أن من إليه أحب  

 فقلتد  عقدة ابن يعنيد  سعيد بن حممد بن أمحد سألت»: عدي بن أمحد أبو وقال

 بدن أمحدد حددثنا ،نعدم :فقال ؟الشافعي دري إبراهيم يف القول أحسن أحداً  تعلم :له

 أ، بدن إبدراهيم بحدديث أتددين :قلت ؛األصبهاين بن محدان سمعت األودي حييى

 کثدرياً  إبراهيم حديث يف نظرت :سعيد بن حممد بن أمحد يل قال ثم ،نعم :قال ؟حييى



 79 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  «.احلديث بمنكر وليس

 فلم الكثري حديثه يف أيضاً  أنا نظرت وقد ،قال کام قاله الذي وهذا» :عدي ابن قال

 مدن أو عنه الراوي قبل من املنكر يروى اموإن   ،حيتملون شيوخ عن إال منكراً  فيه أجد

  .«مالك موطأ أضعاف املوطأ وله حديثه يكتب من مجلة يف وهو شيخه قبل

 سبعة عطاء من سمعت :يقول حييى بن إبراهيم سمعت» :مريم أ، بن سعيد وقال

 مدات يدونس البن الغرباء کتاب ويف :قلت (ه184) سنة مات هإن   قيل ،مسألة آالف

 ن  أبد البيداي جابر أ، الرمحن عبد بن حممد ترمجة يف عدي ابن وجزم ،«(ه91) سنة

  «.بالقدر يقول وکان ،ابکذ  » :املديني بن عأ وقال ،ضعيف هذا إبراهيم

  «.وكمرت» :الدارقطني وقال

 إىل ،«احلديث يف ويكذب جهم   کالم إىل ويذهب القدر يرى کان» :حبان ابن وقال

 مرص دخل فلام عنه وحيف  حداثته يف إبراهيم جيالس کان هفإن   الشافعي واما» :قال أن

 مدا فدأکثر ،معده کتبده تكن ومل خباراأل إىل احتاج الكتب يصنف وأخذ عمره آخر يف

 :سدعد بن إبراهيم قال» :العقيأ وقال «.اسمه عن نىک وربام حفظه من الكتب أودع

 «.خرافة احلديث نطلب ونحن حييى أ، بن إبراهيم نسمي کنا

  «.جتالسوه وال احذروه» :عيينة بن سفيان وقال 

  «.السلف بعض يشتم حييى أ، بن إبراهيم سمعت» :السكوين مهام أبو وقال
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 حدث الذي عطاء أ، بن حممد بن إبراهيم هو» :املرصي سعيد بن الغني عبد وقال

 الدذئب أبو وهو معاوية بن مروان عنه حيدث الذي الوهاب عبد وهو جريج ابن عنه

  «.جريج ابن عنه حيدث الذي

  «.احلديث مرتوك» :سفيان بن يعقوب وقال

  «.يكتب ليس حديثه ترك ،احلديث کثري کان» :سعد ابن وقال

  «.احلديث ذاهب» :أمحد أبو احلاکم وقال

  «.بيشء ليس» :زرعة أبو وقال

  «.تدليس صاحب کان» :املبارك ابن وقال

  .«عنه أکتب فلم معتزيل هو فإذا ناظرته» :الرزاق عبد وقال

 سمع قد وکان الناس حف أ من وکان ،رافضياً  معتزلياً  قدرياً  کان»: العجأ وقال

 بالقدر جماهراً  کان ،باركامل ابن عن نقل ثم ثقة دري وهو ثقات کلهم وقرابة کثرياً  علامً 

 . «تدليس صاحب وکان

 وکدان العبدايس عيسى بن إسامعيل يل قال» :الزهري موسى بن الوهاب عبد عن 

  «.وعمر بكر أ، من خري دالمك :حييى أ، بن إبراهيم يل قال ،رأيت من أورع من

  «.مأبوناً  شتاماً  رافضياً  کان عنه داود أبا»...: اآلجري سؤاالت ويف

 وکدان سدناداً إ هلدا فيضع مسائل له يوضع وکان احلديث يضع کان» :البزار وقال
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  «.علينا وعز الشافعي أستاذي من وهو قدرياً 

 الوضدع يشدبه مدا الواقدي عنه وروى حديثه عن املحدثون ردب»: احلر، وقال

  .«تالف الواقدي ولكن

 مددن حفدد أ حييددى أ، ابددن» (:احلددديث اخددتالف) کتدداب يف الشددافعي وقددال

  .«الداروردي

 مثدل حييدى أ، بدن بدإبراهيم حيدتج   أحدداً  رأيدت مدا» :راهويده بن إسحاق وقال

  «.حييى أ، بن بإبراهيم حيتج   أحد الدنيا ويف» :للشافعي قلت ،«الشافعي

 يف عنده أخدرج امإن د ،فدرض   يف حدديثاً  عنده الشدافعي خيدرج مل» :السداجي وقال

 إبدراهيم بدني حاتم أبو فرق وقد املوفق واهلل ،املوجود خالف هذا» :قلت ،«الفضائل

 1«.الرتمجة صاحب وبني عرفة بن احلسن عنه روى الذي حممد بن

  :الذهبي قال

 روى ،االعيالم أحيد امليدِّن األسلمي إسحاق أبو املحدث الفقيه حييى أيب بن حممد بن إبراهيم

 عنيه حيدث ،كثيري وخليق التوأمية ميوَل وصالح سليم بن وصفوان املنمدر وابن الزهري عن

 يف حيييى أيب ابين كيان ما ...السدي موسى بن وإبراهيم شيوخه من وهو جريج وابن الشافعي

                                                             

 .139 د 137 صص ،1 ج التهذيب، . هتذيب1
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 1.اجلامعة عند ضعيف ولمنه كٌريا   موطأ وعمل العلم أوعية من وكان احلديّ يضع من وزن

 توقيقه 

 ثقة وکان ،يكذب أن من إليه أحب   بعد من إبراهيم خير نإل» :يقول کان :الشافعي

  «.احلديث يف

 مثدل حييدى أ، بدن بدإبراهيم حيدتج   أحدداً  رأيدت مدا» :راهويده بن إسحاق وقال

 . «الشافعي

 وهو ،حييى أ، بن حممد بن إبراهيم وفيه» :األحاديث أحد رجال يف حجر ابن قال

 2 «.الشافعي عند ةحج   هلكن   ضعيف

 کثدريون، له نسبه الذي الكذب عن تنزَيه يف الداللة رصحية فيه الشافعي وشهادة

 الذين أکثر إن   ثم دريه، من به أعرف الشافعي أن   شك   وال الشافعي، شيوخ من وهو

 يف لده قيمدة ال وهدذا ،شدي عهلت أو جهدم بقدول أو بالقددر لقوله جرحوه إنام   جرحوه

 .الفن   أهل عند الرواة تضعيف

 . «نعم» :قال حييى؟ أ، بن إبراهيم بحديث أتدين» :له قيل :األصبهاين بن محدان

                                                             

 .247 و 246 صص، 1 ج، احلفاظ . تذکرة1

 .334  ، 2 ج احلبري، . تلخيص2
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 بمنكدر ولديس کثدرياً  إبدراهيم حدديث يف نظدرت» :سعيد بن حممد بن أمحد قال

 .«احلديث

  :عدي ابن قال

 شييوخٍ  عن إال منمرا   فيه أجد فلم المثري حديثه يف أيضا   أنا نظرت وقد ،قال كام قاله الذي وهذا

 يمتيب مين مجلية يف وهيو شييخه قٌيل مين أو عنه الراوي قٌل من املنمر يروى وإناّم  ،حيتملون

 .حديثه

 حييدى بن إبراهيم أن   احلقيقةلكن   حق وجه بدون له األکثر تضعيف من وبالردم

 !املسلمني من املاليني يقلده الذي الشافعي اإلمام وأستاذ شيخ هو يدالرافض

 عهتشيّ 

 وقدال ،السلف بعض يشتم حييى أ، ابن إبراهيم سمعت» :السكوين مهام أبو قال

 «.رافضياً  معتزلياً  اً قدري کان :العجأ

 .«شتاماً  رافضياً  کان» :اآلجري سؤاالت ويف

  :عنه النجايش الشيخ قالو  کتبهم، يف اإلمامية له ترجم

 اهلل عٌيد وأيب جعفير أيب عين روى، مدِّن  ، أسلم موَل إسحاق أبو حييى أيب بن حممد بن إبراهيم

 بعيض عن أصحابنا بعض وحمى .تضعفه العلة هلذ  والعامة خصيصا   وكان، (السالم عليهام)
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 الواقيدي نقلهيا حييى أيب بن حممد بن إبراهيم كتب هي امإنّ  سائرها الواقدي كتب أنّ  املخالفني

 علييه) اهلل عٌيد أيب عين واحليرام احليالل يف مٌوبيا   كتابيا   له أنّ  أصحابنا بعض وذكر .وادعاها

 بين املنيذر قناحّد   قال سعيد بن مدحم بن أمحد قناحّد   قال النحوي احلسن أبو أخربنا .(السالم

 حيييى أيب بين حممد بن إبراهيم حدقنا  قال األزدي حممد بن احلسني قناحّد   قال القابوي حممد

 1.بمتابه

 2. 7 الصادق جعفر اإلمام عن روى فيمن الطويس الشيخ هوعد  

  :ترمجته يف اخلوئي السيد قال

 .(السيالم علييه) اهلل عٌد أيب عن روى ،(املدِّن( )نياملدي) املدائني حييى أيب بن حممد بن إبراهيم

 عنيه وروى .[767 احلديّ، السفر فيها يستحب التي واألوقات األيام باب، 2 اجلزء  الفقيه]

 .5 احليديّ، 3 اليدواب آالت بياب، 9 المتاب، 6 اجلزء  المايف] .هاشم أيب بن الرمحان عٌد

 بين عاصيم عنه وروى، 310 احلديّ، لركوبا وآالت اخليل ارتٌاط باب، 6 اجلزء  التهذيب

 .[3 احلديّ، 35، (وآله عليه اهلل صل) النٌي صدقات باب، 1 المتاب، 7 اجلزء  المايف .محيد

 بياب  الزييارات كاميل] .النخعيي ماليك بن الفضل عنه وروى، سليم بن صفوان عن وروى

  .[11 احلديّ، 2 (وآله عليه اهلل صل) اهلل رسول زيارة قواب

                                                             

 15 و 14 صص، الشيعة مصنفي اسامء . فهرست1

 .156   الطويس . رجال2
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 تعرضدوا بل، الرجال أصول يف لذکره يتعرضوا مل هذا حييى أ، بن إبراهيم :ولأق

دة  لده تدذکر مل هأن د مع، املدين حييى أ، بن حممد بن إلبراهيم  يوجدب وهدذا روايدة  أي 

 حممد عن (عنه اهلل ري) احلسن بن حممد إليه الصدوق وطريق .باحتادمها االطمئنان

 ظريدف عن فضال بن عأ بن احلسن عن اجلبار عبد بن حممد عن الصفار احلسن بن

 1 .صحيح والطريق .املدائني حييى أ، بن إبراهيم عن ناصح بن

  :الوسائل مستدرك يف روي ما أحاديثه من

   (السالم عليهام) حممد بن جعفر قال  قال حييى أيب بن حممد بن إبراهيم حدقني...

 وحٌنيا، ورسوله عٌد  حممدا   وأنّ ، له رشيك ال  وحد اهلل إال إله ال أن شهادة عاملاأل سوابق من

 والرضيب، الصيالة يف باملناكيب والزحيام، والقليوب األنفس تلقاء من، حقا   حقا   الٌيت أهل

، الٌياردة الليلة يف الوضوء وإسٌاغ، الزكاة وإخراج، رمضان شهر وصوم، اهلل سٌيل يف بالسيف

 2.«املتغيم اليوم يف الصٌح بصالة والٌمور، احلار اليوم يف والصوم

  :7عأ اإلمام مسندروي  ويف

 عيل حييّ »  صيالة لميّل  يقيول كيان( السيالم عليه) عليا   أنّ  حييى أيب بن حمّمد بن إبراهيم عن

 خيري عيل حيّ  العمل خري عل حيّ ، الفال  عل حيّ  الفال  عل حيّ ، الصالة عل حيّ  الصالة

                                                             

 .183 و 182 صص، 1 ج، احلديث رجال . معجم1

 .505 و 504 صص، 6 ج النوري، املريزا الوسائل، . مستدرك2
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 1 «.العمل

  :وروى ابن ماجه

 اهلل رسيول قال  قال، هريرة أيب عن وردان بن موسى عن عطاء أيب بن حممد نب إبراهيم أخربِّن

 برزقه عليه وريح وغدي القرب فتنة ووقى شهيدا   مات مريضا   مات من» ( وسلم عليه اهلل صل)

 2«.اجلنة من

 3 .«حييى أ، بن حممد بن إبراهيم وهو عطاء أ، بن إبراهيم فيه»قال احلاکم: 

  :لصنعاينوروى عبد الرزاق ا

 الٌئير يف الفيأرة سيقطت إذا»  قيال علييا   أنّ  أبييه عين حممد بن جعفر عن حممد بن إبراهيم عن

 فيإن، ودلوان دلو منها نزع ،تقطع مل كهيئتها الفأرة كانت فإن، أدالء سٌعة منها نزع [فتقطعت]

 4 «.الريح يذهب ما الٌئر من فلينزع ذلك من أعظم منتنة كانت

 أحاديثه عدد

 ، کام يأ:حديثاً  وأربعون ثامنية نهع روي

                                                             

 .144   ،3 ج القبانجي، حسن السيد ،7عأ اإلمام . مسند1

 .516   ،1 ج، ماجة ابن . سنن2

 .178  ، احلديث علوم . معرفة3

 .82  ، 1 ج، . املصنف4
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 [73و 72 ] .أحاديث ستة: للشافعي املسند

 [229 و 200و 130 ، 1ج]  .أحاديث ثالثة: للشافعي األم

 [516،  1ج] .واحد حديث: ماجة ابن سنن

 [303  ،4ج ،88  ،2ج] .انحديث :للطرباين األوسط املعجم

 [82و 49،  1ج] .حديثاً  عرش ةتسع: للصنعاين املصنف

 [232 ، 8ج ،114 ، 5ج]. أحاديث أربعة: للبيهقي الكربى السنن

 [405 ، 2، ج323و 139 ، 1ج] .أحاديث: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .واحد حديث: اإليامن شعب

 [281 ] مسند البزار: حديث واحد.

 1[.131  ، 29ج] .حديث واحد: عساکر البن دمشق تاريخ

 

                                                             

 الطبقدات ؛299   ،30 ج العدامأ، احلدر   الشيعة، وسائل ؛210   ،2ج الشيعة، أعيان: يف هترمجت . لالطالع أکثر، راجع1

   ،2ج حداتم، أ، ابدن والتعديل، اجلرح ؛323   ،1ج البخاري، الكبري، التاريخ ؛425   ،5ج سعد، ابن الكربى،

 .450   ،8ج الذهبي، النبالء، أعالم سري ؛125
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 ميمون بن إبراهيم(4) 

 (اهلجري الثاين القرن يف ويف  تامل)

  :املزي احلاف  قال

 رجيٌل  ميرّ   عائشية عين مسوق عن اجلشمي األحوص أيب عن روى كويف   ،ميمون بن إبراهيم

  عنيه روى ؛احليديّ. العشيرية وأخيو اهلل عٌيد بئس   فقال (وسلم عليه اهلل صل) اهلل برسول

  النسائي وقال .شيٌخ   حاتم أبو قال .لداالِّنا الرمحان عٌد بن يزيد خالد وأبو احلجاج بن شعٌة

 1 .(والليلة اليوم) يف النسائي له روى .ققةٌ 

 أهدل يف عدداده ،کعدب بدن عددي بني موىل ميمون بن إبراهيم» :حبان ابن وقال

 2«.احلجاج ابن وشعبة مقسم بن املغرية عنه روى ،األحو  أ، عن ييرو الكوفة

 3«.صدوق   کويفي  ميمون بن مإبراهي» :حجر ابن قال التقريب ويف

 وقاقته

                                                             

 .226 و 225 صص، 2 ج، الكامل . هتذيب1

 .10  ، 6 ج، . الثقات2

 .68  ، 1 ج التهذيب، . تقريب3
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 . ثقة :النسائي قال

  .شيخ :حاتم أبو قال

 .صدوق: حجر ابنقال 

 له اإلمامية ترمجة

  :اخلوئي السيد قال

، [(236) الشييخ رجيال]، (السيالم علييه) الصيادق أصحاب من ،المويف ميمون بن إبراهيم

 احلسن بن حممد  إليه الصدوق طريقو .(السالم عليه) الصادق أصحاب يف أيضا   الربقي وذكر 

 عين عيسيى بين محاد عن سعيد بن احلسني عن أبان بن احلسن بن احلسني عن، (عنه اهلل ريض)

 .صحيح والطريق، الزبري آل موَل اهلروي بياع ميمون بن إبراهيم عن عامر بن معاوية

  :نفسه االسم حيمل راو   ترمجة يف السيد قال ثم

 رجيال]، (السيالم عليه) الصادق أصحاب من ،ميمون بن إبراهيم   المويف ميمون بن إبراهيم

 رجيال] .إلييه مسيمان ابين سيأله عاّم ، (السالم عليه) اهلل عٌد أيب جواب ومحل .[(49) الشيخ

 مين يظهير كيام، سابقه مع احتاد  والظاهر .[(243، 242) وحريز مسمان ابن ترمجة  ييالمش

 1 .اهلروي بياع ذكر عل الربقي اقتصار ومن، املشيخة

                                                             

 .284 و 283 صص، 1 ج، احلديث رجال . معجم1
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  :األمني حمسن السيد وقال

 رجيال يف الشييخ ذكير  (هيراة إَل تنسيب قيياب وهي) اهلروي بياع المويف ميمون بن إبراهيم

 مسيمان بن اهلل عٌد ترمجة ويف مقٌوهلا الرواية كثري وهو الثقات من مجاعة عنه ويروي 7الصادق

 وهيو علييه مياماإل اعيتامد فيظهير ،7الصيادق مين اهلل عٌيد مسيائل جواب محل ميمون ابن نأ

 ققية عين الإ ييروي ال اليذي حييى بن صفوان عنه ويروي الفقيه مشيخة معتمد كتاب صاحب

 وعيَّ عيامر بين ومعاوية عثامن بن محاد مثل مجاعاإل أصحاب بعض وفيهم ،جالءاأل من وغري 

 1.محزة أيب بن وعَّ قصبال بياع وعيينة املثنى بن محيد املعزا وأبو مسمان بن اهلل وعٌد رئاب بن

 بدن حممدد بن إبراهيم هو ،ميمون بن براهيمإل مشاهباً  اسامً  حيمل آخر راو   وهناك

 .ميمون بن إبراهيم مع احتاده يبعد وال ،ميمون

  :فيه حجر ابن قال

 عنيه روى، عجيٌا   خربا   عابس بن عَّ عن روى ،الشيعة أجالد من، ميمون بن حممد بن إبراهيم

 احلارث عن عابس بن عَّ قناحد الرجل هذا قال  واحلديّ .انتهى ،وغري  بمر أيب بن شيٌة أبو

 وآليه هعليي اهلل صيل) النٌيي نّ أ (عنيه اهلل ريض) نيسأ عين جنيدب بن القاسم عن حصرية بن

 الغيرّ  وقائيد املسلمني وسيد املالمنني أمري الٌاب هذا من عليك يدخل من أول»  يل قال (وسلم

 .بطوله احلديّ «.صينيالو وخاتم لنياملحّج 

                                                             

 .232 و 231 صص، 2 ج، الشيعة . أعيان1
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 هإن د وقال الضعفاء يف األسدي وذکره ،شيبة أ، بن عثامن بن حممد أيضاً  عنه رواه

 ترمجدة يف املؤلدف وأعداده نديي کِ  هإن   وقال الثقات يف حبان ابن وذکره احلديث منكر

 فدذکر ،موضدوعاً  حدديثاً  روى ،أعرفده ال» :فقدال ،هدو وهدو حممود أ، بن إبراهيم

  .بثقة   ليس الرجل هذا ن  أ احلاف  الفضل أ، شيخنا خط   من ونقلت ؛ذکورامل احلديث

 :يقدول شديبة أ، بدن عثامن يعم   سمعت» شيبة أ، ابن بكر أ، بن إبراهيم وقال

 بن إبراهيم :قال ؟عم   يا مها من :فقلت ،حديث   لكم صح   ما الشيعة من رجالن لوال

 1. الشيعة رجال يف الطويس جعفر أبو وذکره .يعقوب بن وعباد ميمون بن حممد

د ،الدراوي هذا يوجد ال حجر ابن له أحال الذي الشيعة رجال يفلكن و  هدو اموإن 

صاحب الرتمجه، فابن حجر يشري هلذا الدراوي  ع، وهذا يؤکد تشي  ميمون بن إبراهيم

 ه من أجالد الشيعة أي الروافض!أن  بالذي ذکرناه وقد وصفه 

 أحاديثهعدد 

  :تكرر يف الكتب املختلفة، وهو واحد   نصي  وهو ،اديثروي له ستة أح

 رسيول عنيد ذكير رجال   نّ أ عائشة عن مسوق عن األحوص أيب عن ميمون بن إبراهيم قناحد

 قيم ،يملميه فجعل عليه دخل قم «العشرية أخو اهلل عٌد بئس» :فقال (وسلم عليه اهلل صل) اهلل

                                                             

 .107  ، 1 ج، امليزان . لسان1
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 1.منزلة عند  له نّ أ ظننت حتى بوجهه عليه يقٌل (وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول رأيت

 مسند أمحد: حديث واحد. له يف 

 [68 ، 6ج]  .واحد حديث السنن الكربى للنسائي:

 [245 ] .واحد عمل اليوم والليلة للنسائي: حديث

 [200 ] .واحد مسند أ، داود: حديث

 [1037 ] .واحد حديث مسند ابن راهويه:

 2[190 ، 2ج]  .واحد املعجم األوسط للطرباين: حديث

 

                                                             

 .80  ، 6 ج، أمحد . مسند1

 الوحيدد بداقر حممدد املقدال، مدنهج عدىل تعليقدة ؛507   ،7ج، املازندراين املقال، منتهى: يف ترمجته . لالطالع أکثر، راجع2
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 النخعي إبراهيم( 5)

 (هد96 أريخ الوفاةت)

 أبدو ،النخعدي ذهدل بدن ربيعة بن عمرو بن األسود بن قيس بن يزيد بن إبراهيم

 ومرسدوق يزيدد ابندي الدرمحن وعبدد األسود خاليه عن روى ،الفقيه الكويف عمران

 ومجاعدة منجداب بدن وسدهم القاي ورشيح احلارث بن ومهام رمعم   وأ، وعلقمة

 . منها سامعه يثبت ومل عائشة عن وروى

 بن ومغرية سليامن ابن ومحاد اليامي وزبيد عون وابن ومنصور األعمش عنه روى 

 أهدل مفتدي وکدان ،رؤيدا عائشدة رأى» :العجأ قال . آخرونوخلق   ،الضبي مقسم

 مدن خمتدف وهدو ومدات التكلدف قليدل متوقيداً  فقيهداً  صداحلاً  رجالً  وکان ،الكوفة

  .«اجاحلج  

  «.احلديث يف خرياً  إبراهيم کان» :األعمش وقال

  «.منه أعلم أحداً  ترك ما» :الشعبي وقال

  «.الشعبي مراسيل من إيل   أحب   إبراهيم مراسيل» :معني ابن وقال
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 إذا :إبدراهيم فقدال ،مسدعود ابدن عدن يل أسند :إلبراهيم قلت» :األعمش وقال

 عن فهو ،اهلل عبد قال :قلت وإذا ؛سمعت الذي فهو ،اهلل عبد عن رجل   عن ثتكمحد  

  .«اهلل عبد عن واحد   دريِ 

 ابدن قيدل ،سدنة( 49) ابدن وهدو» :دريه وقال،(ه96) سنة مات» :نعيم أبو قال

(58)».  

 اهلل عبدد أ، مدن النخعي يسمع مل» :شعبة عن خالد بن محاد عن أمحد وقال :قلت

 إبدراهيم سدمع ،للرتمدذي الكبري العلل يفو املسح يف ثابت بن خزيمة حديث اجلديل

 «.منه يسمعه مل ،والتيمي التيمي إبراهيم من اجلديل اهلل عبد أ، حديث النخعي

 عليده اهلل صدىل) اهلل رسدول أصحاب من أحداً  النخعي يلق مل» :املديني ابن وقال

 أ، عدن عروبدة أ، ابدن سدعيد دري يروه مل هذا» :قال ،«فعائشة» :له فقلت (،وسلم

 ومل أوىف أ، وابن أرقم بن وزيد جحيفة أبا رأى وقد ،ضعيف   وهو ،إبراهيم عن معرش

 وال قديس ابدن احلارث من يسمع مل» :أيضاً  املديني ابن وقال .«عباس ابن من يسمع

 .انتهى «.رشحبيل بن عمرو من

 أ، عدن سدعيد إىل صدحيح   بسدند   حبدان ابدن ذکرها معرش أ، عن سعيد ورواية

 ثوباً  عليها فرأى (عنها تعاىل اهلل ري) عائشة عىل دخل هن  أ ثهمحد   إبراهيم أن   ردمعش

  .أمحر
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 . «صغري وهو( رض) عائشة عىل ادخل» :معني ابن وقال

 نساً أ وأدرك ،منها يسمع ومل عائشة إال الصحابة من أحداً  يلق مل» :حاتم أبو وقال

  .«منه يسمع ومل

 إبدراهيم نعلدم ال» :البزار قال ،نسأ عن مإلبراهي حديث   البزار مسند ويف :قلت

  «.هذا إال نسأ عن أسند

  «.مرسل   سعيد   وعن مرسل   عأي  عن النخعي» :زرعة أبو وقال

 بأربعدة احلجاج موت بعد ومات( ه50) سنة مولده» :الثقات يف حبان ابن وقال

  .«نسأو املغرية من سمع ،أشهر

( ه50) سنة مولده ن  أو املغرية من عسم هأن   يذکر حبان ابن من عجب وهذا :قلت

  ؟!منه يسمع فكيف ،(ه50) سنة مات املغرية ن  أ الصحابة يف ويذکر

 األئمدة مدن ومجاعدة ،رسدالاإل مدن مكثدر   هو» :العالئي سعيد أبو احلاف  وقال

 1 «.مسعود ابن عن أرسله بام ذلك البيهقي وخص   مراسيله حواصح  

 الكويف عمران أبو ،النخعي األسود بن قيس بن يزيد بن إبراهيم» :حجر ابن وقال

 2 «.ثقة   ،الفقيه

                                                             

 .156 و 155 صص، 1 ج، التهذيب . هتذيب1

 .69  ، 1 ج، حجر ابن، التهذيب . تقريب2
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  :الذهبي وقال

، عائشة ورأى، وعلقمة، األسود خاله عن، الفقيه، المويف عمران أبو، النخعي يزيد بن إبراهيم

 1 .العلم يف رأسا   للشهرة متوقيا   واخلري الورع يف عجٌا   وكان، واألعمش ومنصور احلمم وعنه

  :احلفاظ تذکرة ويف

 وقيال .«الفر  من وبمى فسجد احلجاج بموت إبراهيم برشت»  قال محاد عن حنيفة أبو روى

 .«النخعيي إبيراهيم وفيمم تستفتوِّن  يقول جٌري بن سعيد سمعت»  سليامن أيب بن امللك عٌد

 هّنيأ إبيراهيم عن وجو ٍ  من وجاء .يوما   ويفطر يوما   يصوم كان هنّ أ إبراهيم زوجة هنيدة وقالت

 2 .سئليُ  نأ الإ العلم يف يتملم ال كان

  :الذهبي وقال

 بين يونس وقال .«فقيها   هريرة أبو يمن مل»  قوله عليه ونقموا ...مجاعة عن يرسل عالماأل أحد

 عيل مراأل استقرّ   قلت .«إبراهيم من يسمعه مل حديثا   أردّ  أحدا   رأيت ما»  األعمش عن، بمري

 3 .ةحّج  إبراهيم أنّ 

 توقيقه

                                                             

 .227  ، 1 الستة، الذهبي، ج کتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف1

 .74  ، 1 ج، للذهبي احلفاظ . تذکرة2

 .75 و 74 صص، 1 ج، االعتدال . ميزان3
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 .صحيحيهام يف ومسلم البخاري به احتج  

 قليدل متوقيداً  فقيهداً  صداحلاً  رجدالً  وکان ،الكوفة أهل مفتى وکان» :العجأ قال

  .«احلجاج من خمتف وهو ومات ،التكلف

 . «احلديث يف خرياً  إبراهيم کان»: األعمش قال

 بالبرصدة وال بالكوفدة ال مثله بعده ترك ما، منه أعلم أحداً  ترك ما» :الشعبي قال

 .«بالشام وال باملدينة وال

 .«الشعبي مراسيل من إيل   أحب   إبراهيم مراسيل» :معني ابن قال

 مدن وفقيده   سدالماإل أهل أعالم من علم   النخعي إبراهيم» :الرازي زرعة أبو قال

 1. «فقهائهم

 .الثقات يف ذکره :حبان ابن

 «!النخعي إبراهيم وفيكم تستفتوين» :جبري بن سعيد قال

 .«ثقة»: حجر ابن الق

 يف رأساً ، للشهرة متوقياً ، واخلري الورع يف عجباً  وکان ...الفقيه» :عنه الذهبي قال

 .«ةحج   العلم،

                                                             

 .337  ، 1 ج الباجي وبأي ابن، والتجريح . التعديل1
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  يعهتّش 

 1 .الشيعة رجال من النفيسة األعالق يف رسته وابن ،معارفه يف قتيبة ابناعتربه 

 ال ولكن الشيعة، رجال ضمن لذکره العلمني هذين دعا الذي السبب ندري وال

 .لذلك دعتهم أدلة أو دليل لدَيام هأن   شك  

، (ع) البيدت ألهل بوالئها مشهورة إبراهيم إليها ينتمي التي النخع قبيلةُيذکر أن  

 وقد. املشهورين( ع) عأي  شيعة من ومها زياد، بن وکميل األشرت مالك رجاهلا: ومن

 فاستشدهد ،(ع) عدأي  جاندب إىل صدفني معرکدة يف إبدراهيم أخوال من اثنان اشرتك

 هدذا يف لده املدرتجم قديس بن علقمة وهو اآلخر رجل وقطعت ،َ، أُ  ويدعى أحدمها

 .الكتاب

 عدأي  اإلمدام عن روى فيمن الطويس الشيخ وذکره ،إلبراهيم اإلمامية ترجم وقد

 2 (.ع) السجاد اإلمام أصحاب من هوعد   ،(ع)

 فعدأي  الدبعض، إليده ذهب امک أصحابه من يكن ومل مرسلة،( ع) عأ عن وروايته

 . سنوات بعرشة إبراهيم والدة قبل أي ،للهجرة أربعني سنة استشهد( ع)

  :اخلوئي السيد قالحيث  اإلمامية، مصادر يف األحاديث من العديد روى وقد

                                                             

 .624   . املعارف،1

 .فتوى ثامنني اخلالف کتابه يف له وذکر. 110  و 57 صص الطويس، . رجال2
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  .«القاسم بن موسى عنه وروى، عامر بن معاوية عن روى»  النخعي إبراهيم

، 2 اجليزء ،واالستٌصار، 1013 احلديّ، اجتنابه املحرم عل جيب ما باب، 5 اجلزء ،التهذيب

  .596 احلديّ، اجتنابه املحرم عل جيب ما أبواب من الطيب باب

  .منصور عنه وروى، مرسال   (السالم عليه) عَّي  عن وروى

 اجليزء ،واالستٌصيار ؛1194 احلديّ، الرحم ذوي مع املواَل مرياث باب، 9 اجلزء ،التهذيب

 1( 656 احلديّ، األرحام ذوي من واحد وجود مع املوايل من أحد يرث ال هأنّ  باب، 4

 ذاك يف السدلف مجهدور فيهدا خالف التي اآلراء بعض النخعي إلبراهيم کان لقد

 منهجده حتديدد يف تسداعد قدد أخدرى قدرائن إىل ضدمت ما إذا هذه وآراؤه الوقت،

 ابدن روىفقدد  هريدرة، أ، يف کالمده النخعي إبراهيم عن املشهور من، إذ العقائدي

 : عساکر

 سيلمة وحدقني  قال ،هريرة أيب حديّ من يدعون أصحابنا كان  قال ي النخعي ي إبراهيم عن

 يرون كانوا  قال ،إبراهيم عن منصور عن سفيان ناحدق ،األشجعي نا، حدقالسعدي الفضل بن

 ناحيدق ،عٌييد بين حمميد ناحيدق ،حفيص بن سلمة أيضا   وحدقني ،شيئا   هريرة أيب أحاديّ يف

 مين كيان ميا الإ هرييرة أيب حديّ من يأخذون كانوا ما  قال ،إبراهيم عن منصور عن سفيان

 ،إبراهيم عن منصور عن سفيان عن أسامة أبو نا، حدقسلمة وحدقني  قال ؛نارٍ  أو جنةٍ  حديّ

                                                             

 .331  ، 1 ج، احلديث رجال . معجم1
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 الطييب أبيو القيايض، أخربنا كاد  بن العز أبو أخربنا ،هريرة أيب قول من يدعون كانوا  قال

 عٌييد بين داود نا، حدقاجلٌار عٌد بن احلسن بن أمحد ناأخرب ،احلريب احلسن أبو نا، أخربالطربي

 إذا فمنيت ،احلديّ يف صريفيا   إبراهيم كان  قال ،األعمش عن أسامة أبو ناحدق ،الصفدي اهلل

ٍّ  ييوم ذات فحدقتيه ،علييه فأعرضه به أتيته أصحابه من أحدٍ  من احلديّ سمعت  مين بحيدي

 1.قوله من شيئا   يْتكون كانوا  إبراهيم فقال ،هريرة أيب عن صالح أيب حديّ

 أهل منهج من هذا يكن ومل واألحاديث، اآلثار من کثري برد   مشهوراً  إبراهيم کان

 ىلدد معهدوداً  يكن مل هريرة أ، عىل اإلزراء أن   کام الوقت، ذاك يف والسلف احلديث

 أبدو يكدن مل :قوله عليه ونقموا» :الذهبي قال ويقدسهم، الصحابة ملدرسة ينتمي من

 يسدمعه مل حديثاً  أرد   أحداً  رأيت ما :األعمش عن بكري بن يونس وقال .فقيهاً  هريرة

 2«.إبراهيم من

 السدلف لعقيددة خالفاً  الوقت ذاك يف األمر لوالة يسلم النخعي إبراهيم يكن ملو

 بسب   العقيدة هذه عن وجهوخر للفاسق، والطاعة السمع يوجبون الذين واملحدثني

الدذي کدان يدبغض الشديعة  احلجداج قبل من مطارداً  کان فقد، عديدة مضايقات له

                                                             

 البدايدة ؛609   ،2ج الندبالء، الدذهبي، أعدالم أيضدًا: سدري وراجع ؛360   ،67 ج عساکر، ابن دمشق، مدينة . تاريخ1

 .118   ،8ج کثري، بنا والنهاية،

 .75 و 74 صص، 1 ج، االعتدال . ميزان2
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 املدؤمنني أمدري خادم وقنرب جبري بن سعيد قتل فقد ،مكان کل يفويقتلهم ويالحقهم 

 .الشيعة من الكثري ودريهم زياد بن وکميل( ع) عأ

  :قالأن ه  منصور عن سفيان عن سعد ابن روى

ِ لََعَ )  يقيول اهلل ألييس  فقيال ،اجلٌيابرة بعض أو احلجاج لعن إلبراهيم ذكرت ال لَْعَندُة اَّللَّ
َ
أ

الِِمنيَ   حنيفة أيب عن...احلجاج أمر عن الرجل يعمى أن عمى   به كفى  قال إبراهيم عن ...(الظَّ

 أحيدا   أنّ  أرى كنيت ما  محاد وقال  قال فسجد ،احلجاج بموت إبراهيم رتيبش  قال محاد عن

 1 .الفر  من يٌمي إبراهيم رأيت حتى الفر  من يٌمي

ام مهاجر وابن النخعي عن احلنفي نجيم ابن ذکر و  البيت يف الظهر يصليان کانا  أن 

 يف الظهدر صليت إين   :فقال ،ذلك يف النخعي إلبراهيم فقيل» :تقية اجلمعة وحيرضان

 2 «.!تقية اجلمعة إىل رحت ثم داري

 يف القددمني عدىل باملسدح يقدول کدان هأن   النخعي فقه يفللنظر  لفتةامل األمور منو

فقدد  املذاهب، سائر عن به وامتازوا( ع) البيت أهل فقه يف مشهور واملسح الوضوء،

 ،«السدنة عدن رددب فقدد املسح عن ردب من» :قالأن ه  إبراهيم عنروى ابن سعد 

                                                             

 .74   ،1 الذهبي، ج احلفاظ، تذکرة ؛280 و 279 صص ،6 ج سعد، ابن الكربى، . الطبقات1

 .160   ،2 ج نجيم، البن، الدقائق کنز رشح الرائق . البحر2
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 1«.!الشيطان من إال ذلك الأعلم»عل ق عىل ذلك: و

 عبد قالحيث  النخعي، إبراهيم إىل الناس الشيعي جبري بن سعيد ارجاعروي کام 

 إبدراهيم وفديكم تسدتفتوين :يقدول جبدري بدن سدعيد سمعت» :سليامن أ، بن امللك

 2«.!النخعي

 يف يقولوه مل ما هوو ،اً يسري اً تشيع يعد   وهذا عثامن، عىل 7علياً  يفضل النخعي کان

 وإلن عدثامن مدن إيل   أحدب   عأي  :إبراهيم قال» :سعد ابن طبقات يف جاءفقد  ترمجته،

  عثامن أتناول أن من إيل   أحب   السامء من أخر  
 
 3«.بسوء

 بدخ  » :صدفني لده ذکروا حني مرةً  قال حيث ،اً کثري هوأصحاب علياً  يبجل کان وقد

 4 «.!ورجاله طالب أ، ابن عأ   مثل لنا َمن، بخ  

 عدثامن تنداول ولديس ،ومدداراةً  تقيةً  نيكو قد عثامن عن النخعي حديث عدم إن  

 
 
 هذا ويؤيد قلبه، يف والرباء الوالء حيمل املرء کان إن وخاصةً  التشيع، أصول من بسوء

 الشدهادة أن   لدوال :إبدراهيم قال ...» :، إذ قالبسنده الكويف سليامن بن حممد رواه ما

                                                             

 .275 و 274 صص، 6 ج سعد البن الكربى . الطبقات1

 .74  ، 1 ج لذهبي،ا احلفاظ، . تذکرة2

 .275  ، 6 ابن سعد، ج، الكربى . الطبقات3

 .527   4ج الذهبي، النبالء، أعالم . سري4
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 1«.براءة بالبغض وکفانا ،علياً  يبغض لن لربئنا بدعة  

 2«.ئ  مرج   وال يي ئبسب أنا ما» :قال، وعثامن 7عأي  أمر عن رجل هسأل وحني

 !تشيعه ينف ومل منهم يكون أن فنفى ،(ع)عأي  بألوهية قالوا الذين يةئوالسب

 مدن جمموعدة يهد النخعدي عقيددة لتحديدد تقودندا التدي األخرى القرائن منو

 : مايأ منهانذکر  لغريه، هبا حتدث التي الروايات

 تدزل مل ثدم أقطارهدا مدن السامء تامحر   احلسني قتل ملا» :قال النخعي مإبراهي عن

 3«.دماً  وقطرت رتتفط   حتى

 (عنده اهلل ري) مسدعود بدن اهلل عبد عن علقمة عن إبراهيم عن :وروى احلاکم

 4 «.عبادة عأي  وجه إىل النظر» وسلم(: عليه اهلل صىل) اهلل رسول قال :قال

، طويل حديث يف عباس ابن اهلل عبد عن النخعي يمإبراه عن دراج بن نوح وروى

  :قالأن ه 

 إِّّن »  فقيال، اهلل رسيول إلييك أوىص بيام أخربنيا احلسين أبا يا  فقلنا، املالمنني أمري عل دخلنا

                                                             

 .471  ، 2 ج ،(ع) املؤمنني أمري اإلمام . مناقب1

 .275   ،6 ج سعد، ابن الكربى، . الطبقات2

 و 2636 صدص ،6 ج العديم، حلب، ابن تاريخ يف الطلب بغية ؛135   الدوال،، أمحد بن حممد، النبوية الطاهرة . الذرية3

2637. 

 .142 ،  3 ج، . املستدرك4
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 هبيا أحيّق  وكنيتم نعمه عليمم موَتّ  لمم وارتضا  الدين لمم اصطفى اهلل إنّ »  قال، «سأخربكم

 دينيي واقيض موعدي وأنجز بعهدي وأوف ذمامي وارع وصيتي احفظ عَّّ  يا اهلل اهلل، وأهلها

، واختارِّن اصطفاِّن ملا تعاَل اهلل إنّ ، ملتي إَل جيئ من وأدع سنتي وأحي مقامي وقم مماِّن وكن

 ونياكك وزييرك علييا   إنّ   إيلّ  اهلل فيأوحى، وزيرا   يل اجعل إهلي  فقلت، موسى دعوة ذكرت

 أنيتم، املصطفى عْتة وبقية التقى قادة وأنتم ىاهلد أئمة وولدك عَّّ  يا فأنت، بعدك من واخلليفة

، فرعهيا وأنيتم أصيلها أنيا التي الشجرة وأنتم، وواليتمم مودتمم العٌاد عل اهلل أوجب الذين

 ووصيفمم كتابيه يف اهلل ذكركم الذين أنتم، هوى فقد عنها َتلف ومن نجا فقد هبا كَتّس  فمن

َ )  فقال، لعٌاد  يَّدًة *   اْصَطىف آَدَم َو نُوحاً َو آَل إِبْراهِيَم َو آَل ِعْمراَن لََعَ الْعدالَِمنيَ إِنَّ اَّللَّ ُذرِّ

  .(َبْعُضها مِْن َبْعٍض 

 والعيْتة إسيامعيل مين واألرسة إبيراهيم مين لواخ نيو  من وساللته آدم من اهلل صفوة فأنتم 

 مأّني أميا،  ومرّ  حلو  اهلل قضاء عل عَّّ  يا فاصرب ،(وسلم وآله عليه اهلل صل) دحممّ  من اهلادية

 غيري طيائعني فتيابعوك أتيوك فيإن، أرسوا ميا ليك ويعلنون كتموا ما بعدي من لك سيظهرون

 عنيك احليّق  أزالوا وإن ،أرضوا ونٌيهم أطاعوا ورهبم أصابوا األوىف فحظهم فاقٌلهم، ممرهني

 عيَّّ  ييا إليه مراأل سيصري والذي ،أسخطوا ونٌيهم عصوا ورهبم نقصوا فحظهم وضغنا   عداوة  

 مظلوميا   وائتني، بفانٍ  باقيا   تٌع وال دنياهم عل تزامحهم فال ،فيها بمخلد ليس ويدعها سيموت
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 1«.فيه أنت َما خري إليه تصري ما كأنّ  واعلم، ظاملا   تأتني وال

 مدن أول إن  » :کقوله لتشيعه، منافاهتا منها يفهم التي األمور بعضوذکرت حوله 

  [.60   ،2ج ،الطربي تاريخ]. «بكر وأب أسلم

( ع) علياً  يذکر مل وربام ،توريةً  منه صدرت أو الحقاً  تغريت آراؤهولكن قد تكون 

 !الكفدر؟ يف طويلة سنني عاش لن بغريه يقيسه فلامذا يسلم، حتى أصالً  يكفر مل هألن

  :قالأن ه ، خيثمة عن األعمش عنفقد روي 

 إال إليه ال أن أشهد»  فقال .ففعلت، «إليك ضمني»  يل قال اةالوف النخعي إبراهيم حرضت ملا

 طالب أيب بن عَّّ  وأنّ ، اهلل رسول (وآله عليه اهلل صل) حممدا   أنّ  وأشهد، له رشيك ال وحد  اهلل

 بين عَّّ  وأنّ ، احلسن ويّص  احلسني وأنّ ، عَّّ  ويّص  احلسن وأنّ ، حممد ويص (عليه اهلل صلوات)

 سيمعني»  فقيال أفاق قم ،هي هي  فقلت، فسقط عليه أغمي قم  قال .«احلسني ويّص  احلسني

 مل ومين، واألسيود علقمية كيان وعليه أموت وعليه أحيي هذا عل»  فقال .ال  فقلت «غريك؟

 2.«يشء عل فليس هذا عل يمن

 ،أکيددة بنتيجدة فسدنخرج األخرية، الرواية إىل السابقة واألدلة القرائن أضفنا إذا

 مدع األمدر کدان وهكدذا حياتده، آخر إىل األمر هذا عىل مهوتكت   نخعيال عتشي   وهي

                                                             

د، . املسرتشد1  .610د 608 صص، الشيعي الطربي جرير بن حمم 

 .443   اهلاليل، قيس بن سليم، قيس بن سليم . کتاب2
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 يف ثبدت   ثقة   عتيبة بن احلكم» :ترمجته يف العجأ قالحيث  عتيبة، بن کاحلكم البعض

 1«.موته بعد إال منه يظهر مل ذلك أن   إال ،عتشي   فيه وکان ...احلديث

 أحاديثه عدد

روى يف وقد ، حديثاً  وأربعني وستة تنيمائ املختلفة احلديث کتب يف أحاديثه بلغت

 : مايأ من أحاديثهنذکر خمتلف املواضيع، و

 عليده اهلل صدىل) النبي عن مسعود بن اهلل عبد عن علقمة عن النخعي إبراهيم عن

 ن  إ :رجدل قدال ،«کدرب مدن ذرة مثقدال قلبه يف کان من اجلنة يدخل ال» :قال (وسلم

 الكدرب اجلامل حيب   مجيل اهلل إن  » :قال ؟حسنة هونعل حسناً  ثوبه يكون أن حيب   الرجل

 2 «.الناس ودمط احلق بطر

 عليده اهلل صدىل) النبدي کان» :قالت، عائشة عن األسود عن النخعي إبراهيم عن

 3 «.دريه يف جيتهد ماال األواخر العرش يف جيتهد (وسلم

 .واحد حديث: البخاري صحيح يفله و

 [55  ، 5ج ،47 ، 4ج ،65   ،1 ج]  .أحاديث أربعة: مسلم صحيح

                                                             

 .313 و 312 صص، 1 ج، الثقات . معرفة1

 .65  ، 1 ج، مسلم . صحيح2

 .562  ، 1 ج، ماجة ابن . سنن3
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 [21 ، 1ج]  .حديثان: داود أ، سنن

 [398  ،5ج] .حديثاً  عرش ثامنية: الرتمذي سنن

 [562   ،1 ج] .واحد حديث: ماجة ابن سنن

 [197  ،6ج] .حديثان: النسائي سنن

 [172  ،6، ج391   ،3ج] .أحاديث مخسة: للنسائي الكربى السنن

 [295  ،5، ج391و 38صص ،1ج]. حاديثأ ستة: أمحد مسند

   ،3 ج ،471   ،2ج ،13  ،1ج] .أحاديددث أربعددة: احلدداکم مسددتدرك

142] 

 51صصد ،2، ج17  ،1ج]  .حدديثاً  عرشد أربعدة: للطرباين األوسط املعجم

 [.164 و 145و 140و

 [203و 190و 63و 8صص ،1ج]  .أحاديث تسعة: للطرباين الصغري املعجم

   ،9، ج169و 98ص صد ،4ج]. حدديثاً  عرشد مخسة: للطرباين الكبري املعجم

81] 

 ،2ج، 183و 113صصد ،1ج] .حديثاً  وأربعون مخسة: للبيهقي الكربى السنن

 382] 

، 355  ،2، ج271  ،1ج] .حديثاً  ردعش ستة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة
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 [80  ،5ج

   ،9ج، 102   ،6، ج16  ،5ج] .أحاديدث مخسدة: حبدان ابدن صحيح

335] 

 [231   ،3ج]  .أحاديث ستة: شيبة ،أ البن املصنف

 199 و 104 و 36صصدد ،1ج] .حدديثاً  وأربعدون مخسدة: للصدنعاين املصدنف

 [293  ،3ج ،274و

 [475 ،8، ج179  ،3ج] .أحاديث ثالثة: يعىل أ، مسند

  .حاديثأ ثامنية: اجلعد ابن مسند

 [352  ،3ج] .واحد حديث: للطرباين الشاميني مسند

 [596و 545و 305صص ،2ج] .حديثاً  عرش سبعة: الطربي تفسري

 ،3، ج686و 451 صصدد ،2ج] .حددديثاً  عرشدد تسددعة: حدداتم أ، ابددن تفسددري

 816]1 

                                                             

 عبداس واأللقداب، الكندى ؛250 د 248 صص ،2 ج األمني، حمسن السيد، الشيعة أعيان: يف ترمجته . لالطالع أکثر، راجع1

 ابدن املعارف، ؛73   ،1ج الذهبي، احلفاظ، تذکرة ؛270   ،6ج، سعد ابن الكربى، الطبقات ؛244   ،3ج القمي،

 .279   ،6ج الذهبي، اإلسالم، تاريخ ؛25   1ج خلكان، ابن األعيان، وفيات ؛463   ،1ج قتيبة،
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 حجية بن اهلل عٌد بن أجلح( 6)

 (ه145 اريخ الوفاةت)

 اسدمه ويقدال ،حجية أبو الكندي معاوية ويقال ،حجية بن اهلل عبد بن أجلحهو 

 بن اهلل وعبد األصم بن ويزيد الزبري وأ، قإسحا أ، عن روى .لقب واألجلح حييى

 وحييى أسامة وأبو املبارك وابن الثوري وسفيان شعبة وعنه ،ودريهم والشعبي بريدة

  .ودريهم عون بن وجعفر القطان

 عدأ   بدن احلسني بني يفصل کان ما» :أيضاً  وقال يشء، منه نفيس يف» :القطان قال

 يف متقاربدان وجمالد أجلح» :أمحد وقال ،باحلاف  کان ما هأن   يعني ،«احلسني بن وعأ  

 مدا» :أبيه عن أمحد بن اهلل عبد وقال ،«منكر حديث دري األجلح روى وقد ،احلديث

 ،«ثقدة  »ة: مدر وقدال ،«صدالح» :معني ابن وقال ،«خليفة ابن فطر من األجلح أقرب

 لديس» :تمحدا أبدو وقدال ،«ثقدة   کدويفي » :العجأ وقال ،«بأس به ليس»أيضًا:  وقال

 لده وکدان ،بذاك ليس ،ضعيف  » :النسائي وقال، «به حيتج   وال حديثه يكتب ،بالقوي

  رأي
 
 ويروي ،صاحلة أحاديث له» :عدي ابن وقال ،«مفرتي» :اجلوزجاين وقال ،سوء
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 هأن د إال ،متناً  وال اً إسناد ال للحد   جماوزاً  منكراً  حديثاً  له أر ومل ودريهم الكوفيون عنه

 :عدأ   بدن عمدرو وقال ،«صدوق احلديث مستقيم عندي وهو ،الكوفة ةشيع يف يعد  

 .«صدوق احلديث مستقيم ،بجيلة   من رجل   وهو ،السنة أول يف( ه145) سنة مات»

  «.بجيلة من هو ليس»قال صاحب التهذيب: 

 ابدن وقدال ،«درجدة   بامئة منه أرفع زکرياء» :مرة وقال ،«ضعيف  » :داود أبو وقال

 ال مضدطربة أحاديدث الشدعبي عدن روى» :العقيأ وقال ،«جداً  فاً ضعي کان» :سعد

 ال کدان» :حبدان ابن وقال ،«لني   حديثه ،ثقة  » :سفيان بن يعقوب وقال ،«عليها يتابع

 1«.الزبري أبا سفيان أبا جعل ،يقول ما يدري

 بدأس ال شديعي ،الشدعبي عن الكندي حجية أبو اهلل عبد بن أجلح» :الذهبي قال

  2 «.مفرت األجلح اجلوزجاين وقال بعضهم نهولي   بحديثه

، وعكرمدة الشعبي عن، الكندي حجية أبو اهلل عبد بن أجلح» :الكاشف يف وقال

 3«.شيعي وهو، النسائي فهوضع  ، ودريه معني ابن وثقه نمريوخلق   وابن القطان وعنه

 رمصدغ ،واجلديم باملهملدة ،حجية بن اهلل عبد أجلح»: التقريب ويف حجر ابن قال

                                                             

 .166 و 165 صص، 1 ج، التهذيب . هتذيب1

 .56  ، 1 ج، الضعفاء يف . املغني2

 .229   ،1 ج الذهبي، السن ة، کتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1 «.شيعي صدوق ،حييى اسمه يقال ،الكندي حجية أبا يكنى

 وتوقيقه

 . «بأس   به ليس»أيضًا:  وقال ،«ثقة  » :ةمر   وقال ،«صالح» :معني ابن قال

  2 «.خليفة بن فطر من األجلح أقرب ما»: حنبل ابن قال

 .«ثقة   فاألجلح ،کيس رجل حديث حديثه احلديث صالح ثقة  »: أمحد فيه قال

 . «ثقة   کويفي » :جأالع قال

 . «صدوق   احلديث مستقيم» :عدي ابن قال

 . «صدوق احلديث مستقيم» :عأ بن عمرو قال

 .«بحديثه بأس ال» :الشعبيقال 

 .الثقات کتاب يف ذکره :خلفون ابن

ا   الشيخان أعرض قد» :قالو ،حديثه حوصح   املستدرك يف له جخر   فقد احلاکمأم 

 ن  إفد ،بداملرتوك رواياتده يف وليس ،الكندي اهلل عبد بن حاألجل عن (عنهام اهلل ري)

 3«.مذهبه به عليه ينقم الذي

                                                             

 .72  ، 1 ج، التهذيب . تقريب1

 .123  ، 1 ج، العقيأ . ضعفاء2

 .96  ، 4 ، ج211   3ج، . املستدرك3
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 .«لني   حديثه ثقة  » :سفيان بن يعقوب قال

 ورجالده ،الكبري يف الطرباين رواه» :األجلح سنده يف وقع حديث يف قال اهليثميو

 1 «.توثيقه عىل واألکثر ،الكندي األجلح يف واختلف ،موثقون

 2 «.ودريه أمحد وضعفه ،ودريه معني ابن وثقه» :آخرموضع   يف قالو

 .خليفة بن فطر من جداً  قريباً  األجلح يرى کان فأمحد دقيق، دري وکالمه

، (موثدق وهدو فيده تكلدم مدن سامءأ ذکر) کتابه يف ذکره إذ ،توثيقه يرى الذهبيو

 3«.صدوق  ... مشهور   شيعيي » :وقال

 .«صدوق  »: حجر ابنقال 

 4.«صدوق   شيعيي »: بايناأللقال 

 تشيعه

 عدىل والدتكلم التشديع هدو هبدذا القصد أن   ويبدو ،«سوء رأي له وکان»: فيه قيل

                                                             

 .189  ، 1 ج، الزوائد . جممع1

 .244  ، 5 ج، الزوائد . جممع2

 .35ذکر اسامء من تكلم فيه وهو موثق، الذهبي،    .3

 قدال: قدال حصدني الدذي بدن عمران حلديث خترجيه أثناء ذکره وقد ،551   عاصم، أ، ابن، السنة . لالطالع أکثر، راجع4

 «.بعديي من مؤمن   کل   ويل   وهو، منه وأنا من ي عأي »(:  لموس عليه اهلل صىل) اهلل رسول
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .الصحابة

 الددين عدالء قدال ،«مشدهور شديعي» ،«شديعي وهدو» ،«الكوفدة شيعة يف يعد  »

 1«.مذهبه يف متكل   (الثقات) کتاب يف خلفون ابن ذکره وملا» :مغلطاي

 2 «.التشيع يف مرسفاً  نوکا» :النسائي وقال

 .وافراطه فيه عهتشي   ةشد   عىل داللتها يف واضحة   العبارات هذه کل

  :من أحاديثه ما رواه ابن عساکرو

  قيال ،سعد عن الٌيلامِّن ابن عن قابت أيب بن حٌيب عن أبيه عن األجلح بن اهلل عٌد ناحدق... 

 ال أنيه إال موسيى من هارون بمنزلة ينّ م أنت»  لعَّي  يقول( وسلم عليه اهلل صل) النٌي سمعت

 3«.بعدي ينٌّ 

  :قالأن ه  عباس ابن عن عكرمة عن أبيه عن األجلح بن اهلل عبد عن وروى أيضاً 

 جملسده يف فأجلسه فرفعه مرضه يف( وسلم عليه اهلل صىل) النبي يعود العباس جاء

 فقدال ،«عدم   يدا اهلل رفعدك» :(وسدلم عليده اهلل صىل) اهلل رسول له فقال رسيره عىل

 فقدال ،واحلسدني احلسدن معده فددخل ،«يددخل» :قدال !يسدتأذن عأ   هذا :العباس

                                                             

 .15 ، 2 ج، الكامل هتذيب . إکامل1

 .158  ، 6 ج، الكربى . السنن2

 .165  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 :قدال ؟أحتدبهام :قدال ،«عدم   يدا ولدك هم» :قال، اهلل رسول يا ولدك هؤالء :العباس

 1«.هامأحب   کام اهلل أحبك»

  :وروى أمحد يف مسنده

 علييه اهلل صيل) اهلل رسيول عيّب  قيال أبييه عين بريدة بن اهلل عٌد عن المندي أجلح حدقني

  فقيال ،الولييد بين خاليد اخخر وعل ،طالب أيب بن عَّّ  أحدُها عل ،اليمن إَل بعثني (وسلم

 أهيل مين زييد بني فلقينا ،«جند  عل منمام واحدٍ  فمّل  افْتقتام نإو الناس عل فعل   التقيتم إذا»

 اميرأة   عيَّ   فاصطفى ،الذرية وسٌينا املقاتلة فقتلنا املرشكني عل املسلمون فظهر ،فاقتتلنا اليمن

 (وسيلم علييه اهلل صل) اهلل رسول إَل الوليد بن خالد معي فمتب  بريدة قال ؛لنفسه السٌي من

 الغضب فرأيت ،عليه فقرئ المتاب دفعت (وسلم عليه اهلل صل) النٌي أتيت فلام ،بذلك خيرب 

 ميع بعثتنيي ،العائيذ مميان هيذا اهلل رسول يا  فقلت (وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول وجه يف

 تقع ال» ( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول فقال ،به أرسلت ما ففعلت أطيعه نأ وأمرتني رجل

 2 «.بعدي مموليّ  وهو منه وأنا يمنّ  هنّ إو بعدي وليمم وهو ،منه وأنا يمنّ  هفإنّ  ،عَّي  يف

 وأخرج الطرباين: 

 ينشيد علييا   سمعت  قال ةمر ذي عمرو عن إسحاق أيب عن أبيه نع األجلح بن اهلل عٌد ناحدق

                                                             

 .157  ، 14 دمشق، ج مدينة . تاريخ1

 .356  ، 5 ج، أمحد . مسند2
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 اقنا فقام قام إال موال  فعَّ   موال  كنت من يقول (وسلم عليه اهلل صل) النٌي سمع من»  الناس

 1«.فشهدوا ريعش

  :وصححه وروى احلاکم

 ريض) عَّي  عن ضمرة بن عاصم عن قابت أيب بن حٌيب عن المندي اهلل عٌد بن األجلح قناحد

 وفاطمية نياأ اجلنية ييدخل مين أول نّ أ (وآليه عليه اهلل صل) اهلل رسول أخربِّن»  قال (عنه اهلل

 2«.ورائمم من  قال ؟فمحٌونا ،اهلل رسول يا  قلت ،واحلسني واحلسن

 وروى أيضًا: 

 اهلل صيل) اهلل رسول قدم ملا  قال (عنه اهلل ريض) جابر عن الشعٌي عن اهلل عٌد بن أجلح قناحد

 علييه اهلل صيل) اهلل رسيول تلقيا  ،احلٌشية مين (عنه اهلل ريض) جعفر قدم خيرب من (وآله عليه

 3 «.جعفر بقدوم أم خيرب بفتح فر أ ناأ امبأهّي  يأدر ما واهلل»  قال قم جٌهته فقٌل (وآله

  :وأخرج الطرباين

 حيني عيَّي  أصحاب بلغ ملا  قال عٌاس بن عن أبيه عن عَّي  بن زيد عن اهلل عٌد بن األجلح عن

 ،قليوهبم يف ووقيع علييهم شيّق  ؛واليزبري لطلحة اجتمعوا قد الٌرصة أهل أنّ  الٌرصة إَل ساروا

                                                             

 .324  ، 2 ج، األوسط . املعجم1

 .151  ، 3 ج ،. املستدرك2

 .211  ، 3 ج . املستدرك،3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وليخيرجنّ  واليزبري طلحية وليقيتلنّ  الٌرصية أهيل عل ليظهرنّ  غري  إله ال والذي»  عَّ   فقال

 ومخسيون مائة سومخ آالف مخسة»  أو «رجال   ومخسون مائة ومخس آالف ستة الموفة من إليمم

 خرجيت الموفية أهيل أتيى فليام ،نفيسي يف ذلك فوقع  عٌاس بنا قال !األجلح شّك  ،«رجال  

 مين رجيال   فلقييت ،احليرب خديعة فهي وإال سمعه أمر فهو تقول كام كان فإن ألنظرن فقلت

 صيل) اهلل رسول كان َما وهو  عٌاس بنا قال .عَّ   قال ما  قال أن عتم ما فواهلل ،فسألته اجليش

 1 !خيرب  (وسلم عليه اهلل

  :وروى ابن عساکر

 بين وجعفير احلسيني بين اهلل وعٌيد عَّّ  بن زيد سمعت  قال ،المندي اهلل عٌد بن األجلح عن

 أصيحاب من طالب أيب بن عَّّ  مع شهد من تسمية يذكرون احلسن بن اهلل عٌد بن وحممد حممد

 أيضيا   وسمعته ؛أهله من أدرك من وعن ائهآب عن ذكر  كلهم ،(وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول

 ،األنصياري أييوب أبيو زييد بين وخالد  قال قم ،الصحابة من مجاعة   أسامء فذكر .غريهم من

 حتيى املدينية قيدم حيني عليه نزل( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول منزل صاحب وهو ،بدريُّ 

 2 .يومئذٍ  الرجالة وعل النهر يوم عَّي  مةمقّد  عل وكان مسجد  بنوا

 وروى أيضًا: 

                                                             

 .305  ، 10 الكبري، ج . املعجم1

 .53  ، 16 ج، دمشق مدينة . تاريخ2
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 علييه اهلل صيل) اهلل رسول قام  قال ،جابر عن الزبري أيب عن المندي اهلل عٌد بن األجلح ناحدق

 ،رجيالٍ  وجيو  يف المراهيية فيرأى ،مناجاتيه وأطال الطائف يوم طالب أيب بن عَّّ  إَل( وسلم

 1«.انتجا  اهلل نولمّ  انتجيته أنا ما»  فقال !اليوم منذ مناجاته أطال قد  فقالوا

  وروى أيضًا:

 ذبيٌل  ألقيوامٌ  حمٌينيا إنّ »  قيال ،عيَّي  عن عاصم عن قابت أيب بن حٌيب عن المندي أجلح عن

 اهلل صيل) اهلل رسول أخربِّن»  عَّ   قال ،«وجوههم يف الرهٌانية تعرف ،بطونم مخٌص  شفاههم

 ،اهلل رسيول ييا  قليت قال ،واحلسني واحلسن وفاطمة أنا اجلنة يدخل من أول هأنّ ( وسلم عليه

 2«.ورائنا من ذرارينا  قال ؟فذرارينا

 3(. ع) الصادق اإلمام صحابأ من  األجلحالطويس الشيخ عد   وقد

 األجلدح فيه بسند الصدوق الشيخ رواه ما منها اإلمامية، عند أسانيد عدة يف ورد

 4 «.بعدي مؤمن   کل   إمام عأي » :(وسلم لهآو عليه اهلل صىل) النبي عن

  أحاديثه عدد

                                                             

 .303   5؛ سنن الرتمذي وحسنه، ج316  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ1

 .169    ،14 ج، دمشق مدينة . تاريخ2

 .234   الطويس، . رجال3

 .254  ، 1 ج ،( ع) الرضا أخبار . عيون4
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 .روايات عرشو مائتنيأکثر من  املحدثون له روى

 [521و  245  ،2ج] .روايتان: داود أ، سنن يف

 [1196   ،2ج، 684و 612   ،1ج] .روايات مخس: ماجة ابن سنن

 [303   ،5، ج174   ،4، ج145   ،3ج] .روايات أربع: الرتمذي سنن

 [299و 139  ،8ج ،183   ،6ج] .روايات مخس: النسائي سنن

 215   ،3، ج274   ،2ج] .روايدة عرشدة ثدامين: للنسدائي الكدربى السنن

 [332و 279و

 [11 ، 1]ج .واحدة رواية: الدارمي سنن

   ،4، ج310و 305  ،3، ج283  ،1ج] .رواية عرشة مخس :أمحد مسند

 [356    ،5 ج ،374

و  211 و 151  ،3 ج، 253  ،2ج] .روايدة ةعرشد اتاثن: احلاکم مستدرك

543] 

 [183   ،5ج، 217  ،3ج] .رواية عرشة اتاثن: للبيهقي الكربى السنن

 ،ألوسدطاملعجدم ا] .روايدة مخسون: والكبري واألوسط الصغري الطرباين معاجم

 ،2ج، 190   ،1، جاملعجم الصغري، 89  ،3ج ،324 ، 2ج ،232  ،1ج

 [.305   ،10ج الكبري، املعجم، 140 
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 [18و 16  ،3، ج397 ، 2]ج .رواية وستون أربع: شيبة أ، البن املصنف

 [74   ،4، ج310   ،1ج] .روايات سبع: للصنعاين املصنف

 [349   ،3، ج348و  179   ،1ج] .روايات تسع: يعىل أ، مسند

 .روايات سبع: اجلعد ابن مسند

 [82و  42  ] .روايات أربع: املبارك ابن مسند

   ،14ج، 196  ،13ج] وايدات.مخدس ر تاريخ مدينة دمشق البن عساکر:

 [53   ،16 ج، 302

 1[181   ،29ج. ]تفسري الطربي: رواية واحدة

 

                                                             

 واحلديث، الرجال علم مستدرکات ؛109   ،11ج اخلوئي، السيد احلديث، رجال معجم: يف ترمجته . لالطالع أکثر، راجع1

 ،334   8ج حبدان، البدن الثقدات ،346   2ج حداتم، أ، البدن والتعديل اجلرح ،474   4ج الشاهرودي، لعأ

 .278   14ج للمزي، الكامل هتذيب
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 صٌيح بن أمحد( 7)

 (اهلجري الثالث القرن حدود يف أريخ الوفاة:ت)

 ،األسدلمي يعدىل بدن حييدى عن روى ،الكويف صبيح بن أمحد» :حاتم أ، ابن قال

 وکدان ؛صدبيح بدن أمحدد حددثنا يقول وسمعته ،اجلنيد بن احلسني بن عأ عنه روى

 1 «.صدوقاً 

 توقيقه

 .«صدوقاً  کان»: اجلنيد ابن قال

 2 !والعلل بالرجال بصرياً  وکان ،الثبت احلاف  هبأن   الذهبي وصفه اجلنيد وابن

 3. تفسريه يف به احتج   :حاتم أ، ابن

 عهتشيّ 

                                                             

 .56  ، 2 ج، والتعديل . اجلرح1

 .671  ، 2 ج، احلفاظ . تذکرة2

 .733   ،3 ج حاتم، أ، ابن . تفسري3
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 1. سننه يف رواه حديث يف الشيعة من الدارقطني هعد  

  :لنجايشا الشيخ قال

 منها، كتب له، بصحيح وليس، عيهتّد  والزيدية، ققةٌ  كويف   ،األسدي اهلل عٌد أبو صٌيح بن أمحد

 حمميد بين حمميد عن اهلل عٌيد بن واحلسني الواحد عٌد بن أمحد أخربنا .النوادر وكتاب التفسري

 بين عيَّي  بين احلسين حدقنا  قال، اخلثعمي حفص بن احلسني بن حممد عن المندي هارون بن

 2 .صٌيح بن أمحد عن بزيع

 3 .التفسري يف صبيح ابن کتاب إىل سنده وذکر ،أيضاً  الطويس الشيخ ووثقه

  :اخلوئي السيد قال ترمجته ويف

 بياب، 4 اجليزء ،التهيذيب] .فضال بن احلسن بن عَّّ  عنه وروى، علوان بن احلسني عن روى

 بين عيَّّ  عنه وروى، العرزمي حممد بن الرمحان عٌد عن وروى .[425 احلديّ، الصيام فضل

 عَّّ  عن وروى .[918 احلديّ، املحترضين تلقني باب، 1 اجلزء ،التهذيب] .فضال بن احلسن

 ؛880 احليديّ، االعتمياف بياب، 4 اجلزء ،التهذيب] .احلسن بن عَّّ  عنه وروى، عمران بن

 فيهيا أنّ  إال .[413 احليديّ، االعتمياف فيهيا جيوز التي املواضع باب، 2 اجلزء ،واالستٌصار

                                                             

 .6   ،4ج الدارقطني، . سنن1

 .78  ، الشيعة مصنفي اسامء . فهرست2

 .66  ، . الفهرست3
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 وروى .نسيختان الوسيائل ويف، التهيذيب يف كام الوايف ويف، عمران بن عَّّ  بدل غراب بن عَّّ 

 صيوم باب، 2 الصيام كتاب، 4 اجلزء ،المايف] .احلسن بن عَّّ  عنه وروى، عابد بن عنٌسة عن

 بن أمحد الروايات  هذ إسناد يف الواقع  أقول .[7 احلديّ، 12 (وآله عليه اهلل صل) اهلل رسول

 1.قيد دون صٌيح

  :الطرباين أخرجو

 عين حيرب بين سيامك عن ناصح قناحد ،يعل بن حييى قناحد ،األسدي صٌيح بن أمحد قناحد

 فقيال ،مسيجدا   هلم يٌني أن (وسلم عليه اهلل صل) النٌي قٌاء أهل سأل ملا  قال ،سمرة بن جابر

 (عنه اهلل ريض) بمر أبو فقام ،«الناقة فريكب ضممبع ليقوم» ( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول

 فليم فحركهيا فركٌهيا (عنيه اهلل ريض) عمير فقيام فقعيد فرجيع ،تنٌعّ فلم فحركها فركٌها

 بعضيمم ليقيوم»  ألصيحابه (وسيلم علييه اهلل صيل) اهلل رسيول قال قم فقعد فرجع ،تنٌعّ

 رسول قال ،به وقٌت الركاب غرز يف رجله وضع فلام (عنه اهلل ريض) عَّ   فقام ،«الناقة فريكب

 2«.مأمورة فإنا مدارها عل وابنوا زمامها إرخ عَّّ  يا» ( وسلم عليه اهلل صل) اهلل

 وأخرج أيضًا:

 ،إدرييس أيب عين عيامر بين عميران عين يعيل بن حييى قناحد ،األسدي صٌيح بن أمحد قناحد

                                                             

 .136  ، 2 ج، احلديث رجال . معجم1

 .246  ، 2 ج، الكبري . املعجم2
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 مين»  قيال (وسيلم علييه اهلل صيل) اهلل رسيول أنّ  (عنه اهلل ريض) عمر بنا عن جماهد حدقني

 1 «.اهلل فارق ارقني ومن ،فارقني عليا   فارق

  :العراقيني فوائد يفجاء و

 نيافع عين املنذر بن زياد عن السلمي اهلل عٌد بن السى قنا، حداألسدي صٌيح بن أمحد قناحد

 ييومٍ  ذات (موسيل علييه اهلل صل) اهلل رسول قال  قال (عنه اهلل ريض) برزة أيب عن احلارث بن

، أفنا  فيام عمر  عن يسأل حتى عٌدٍ  قدما تزول ال ،بيد  نفيس والذي، ال»  جلوس حوله ونحن

 حٌنيا وعين، أبال  فيام جسمه وعن، أنفقه وفيام اكتسٌه أين من ماله وعن، به فعل ما علمه وعن

 رأس عيل ييد  فوضيع  قال؟ بعدك من حٌمم آية وما  (عنه اهلل ريض) عمر فقال « الٌيت أهل

 2 «.هذا حّب ، بعدي من ناحٌّ  آية»  قال، جنٌه وحوايل، عَّي 

  :عساکر ابن وروى

 عنيه وذكير ،زهري بن اهلل عٌد بن العالء عن يعل بن حييى نا، حدقالقريش صٌيح بن أمحد ناحدق

 صيل) اهلل رسيول أنّ  ماليك بن سعد عن األشْت وعن أبيه عن األسود بن الرمحن عٌد عن خريا  

 من اهلل سامل ،بعدي نٌيّ  ال هأنّ  إال موسى من هارون بمنزلة يمنّ  أنت»  لعَّي  قال( وسلم عليه اهلل

                                                             

 .323  ، 12 ج، الكبري . املعجم1

 .49   احلنبأ، اخلليأ العراقيني، د. فوائ2



 124 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 1«.عاديته من وعادى ساملته

 وروى أيضًا:

 بين عيَّ عين الطائي عٌيد بن سعيد عن الفزاري سهل بن الربيع ناحدق ،صٌيح بن أمحد ناحدق

 اهلل صيل) األميي النٌيي إيلّ  عهد»  يقول ووه هذا منربكم عل عليا   سمعت قال ،الوالٌي ربيعة

 2«.منافق إال يٌغضك وال مالمن إال حيٌك ال  (وسلم عليه

 وروى أيضًا: 

 بسيام عين يعيل بين حييى ناحدق  قاال احلٌَّ سليامن بن واحلمم القريش صٌيح بن أمحد أخربنا

 علييه اهلل صيل) اهلل رسيول قيال  قيال ،ذر أيب عين قعلٌية بن معاوية عن الفقيمي عن الصرييف

 ومين»  وقياال ،«اهلل أطياع أطياعني ومين»  خيثمية زاد ،«أطياعني أطاعك من»  لعَّي ( وسلم

 3«.وجّل  عزّ  اهلل ىيعص عصاِّن ومن ،عصاِّن عصاك

 جابر عن العابد عنبسة ثناحد، الكويف صبيح بن أمحد ثناحد» :حاتم أ، ابن وروى

ةٍ  َخرْيَ  ُكْنُتمْ ) جعفر أبى عن مَّ
ُ
ْخرِ  أ

ُ
 عليده اهلل صىل) النبي بيت أهل خري :قال (لِلنَّاِس  َجْت أ

 4 .(وسلم

                                                             

 .165و 164 صص، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ1

 .277  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ2

 .306  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ3

 .733  ، 3 ج، العظيم القرآن . تفسري4
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 عن جابر عن صالح بن مفضل ،األسدي صبيح بن محدأ» :الثعلبي تفسري يفجاء و

دادِِنِيَ ) تعاىل قوله يف جعفر أ،  عليده اهلل صدىل) حممدد آل مدع» :قدال ،(َو ُكونُوا َمَع الصَّ

 1«.(وسلم

 عدن علدوان بدن احلسدني حدثنا :قال، صبيح بن دأمح حدثنا» :احلسكاين وأخرج

ِيَن ال يُْؤمُِنوَن بِاْل ) :تعاىل قوله يف (السالم عليه) عأي  عن أصبغ عن سعد ِخَرةِ َعدِن َو إِنَّ اَّلَّ

اِط ََلاكُِبونَ   2. «(واليتي عن) :قال( الِّصِّ

 عن موسى بن عمر عن يعىل بن حييى حدثنا، صبيح بن أمحد حدثنا»وأخرج أيضًا: 

 :(وسلم وآله عليه اهلل صىل) النبي عىل نزلت ملا :قال ،اهلل عبد بن جابر عن الزبري أ،

ا نَْذَهََبَّ بَِك فَإِنَّا مِْنُهْم ُمْنَتِقُمونَ )  3 «.(طالب أ، بن بعأ  ) :قال ،(فَإِمَّ

 عن العابد بجاد بن عنبسة أخربنا ،األسدي صبيح بن أمحد حدثنا»وأخرج أيضًا: 

ََ اِْلَِمدنيِ ) :تعداىل اهلل قدول يف جعفدر أ، عن جابر ْصداا
َ
 وشديعتنا نحدن) :قدال (إاِلَّ أ

 4 «.(اليمني أصحاب

                                                             

 .109  ، 5 ج، القرآن تفسري عن والبيان . الكشف1

 .524  ، 1 ج، لالتفضي لقواعد التنزيل . شواهد2

 .218  ، 2 ج التفضيل، لقواعد التنزيل . شواهد3

 .388  ، 2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد4
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 أحاديثه عدد

 .و کام يأ : يف فضل أهل البيتحديثاً  عرش ستة عنه روي

 [246   ،2 ج] .حديثان: للطرباين الكبري املعجم

 [542  ] .واحد حديث: للطرباين الدعاء

 [5  ، 4]ج .واحد ثحدي: الدارقطني سنن

 [1484  ] حديث واحد. :للدارقطني واملختلف املؤتلف

 [306   ،42 ج] .حاديثأ ثالثة: عساکر ابن تاريخ

 [72  ] .واحد حديث: خيثمة حديث

 [49  ] .واحد حديث: العراقيني فوائد

 [218  ، 2 ج، 524   ،1 ج] .أحاديث أربعة: للحسكاين التنزيل شواهد

 [733   ،3 ج] .واحد حديث: محات أ، ابن تفسري

 1[109   ،5 ج] .واحد حديث: الثعلبي تفسري

 

                                                             

 ؛614   ،2ج األمدني، للسديد الشديعة أعيدان ؛63   احلدأ، العالمة األقوال، خالصة: يف ترمجته . لالطالع أکثر، راجع1

 .57   ،2ج حاتم، أ، ابن والتعديل، اجلرح
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 الفرات بن عَّ بن محدأ( 8)

 (ه494 أريخ الوفاةت)

 قال صاحب لسان امليزان: 

 .انتهيى ،مقييٌت  ي  يرافضي مائة وأربع الثامنني بعد الرواة من، الدمشقي الفرات بن عَّّ  بن أمحد

، «وغريُهيا وسوطيا وأبيو عَّّ  ابنه وعنه، وطٌقته نظيف بن ءرشا عن روى»  عساكر ابن قال

ي وهو ،مائة وأربع عرشة إحدى سنة احلجة ذي يف ولد»  صابر ابن قال ، «روايتيه يف ققيةٌ  رافيض 

 1 «.مائة وأربع وتسعني أربع سنة تويّف »  األكفاِّن ابن وقال

 توقيقه

 .«ثقة   رافيضي »: صابر ابن قال

 تشيّعه

 «.مقيت   رافيضي » :الذهبي وقال ،«رافيضي »: صابر ابن قال

                                                             

 .226   ،1 ج، امليزان سان. ل1
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  :عساکر ابن روى

 عٌد القاسم أبو ناخربأ ،إجازة أيب ناخربأ ،عليه قراءة   الفرات بن عَّ بن أمحد الفضل أبو ناأخرب

 الليثي إبراهيم بن احلسن حممد أبو ناخربأ ،بمرص الطرسوي احلسن بن عمر بن أمحد بن اجلٌار

 ناحيدق ،املحيرز بين قعنيب ناحيدق ،حمميد بين هيارون نا، حدقأمحد بن حممد ناحدق ،الشافعي

 املدينية ةأزقّ  يتخطى سائٌل  خرج  قال ،حرملة بن الذيال عن العالء بن عمرو أيب عن األصمعي

   يقول وأنشأ الٌاب فقرع عَّ بن احلسني باب أتى حتى

 رجاك من اليوم خيف مل ومن

 

 احللقة بابك خلف من حرك ومن

 معدنييه أنييتو جييود وأنييت 

 

 الفسييقة قاتييل كييان مييا أبييوك

 األعدرا، إىل وخدرج صدالته مدن ففخف   يصأ   واقفاً  عأ   بن احلسني وکان :قال 

 اهلل صىل) اهلل رسول ابن يا لبيك :فأجابه بقنرب ونادى فرجع ،وفاقة   رضي  أثر عليه فرأى

 يف بتفرقتهدا يأمرتند ،درهم   مائتا :قال «؟نفقتنا من معك تبقى ما» :قال( وسلم عليه

 إىل يددفعها وخرج فأخذها ،«منهم هبا أحق   هو من أتى فقد ،فهاهتا» :قال ،بيتك أهل

 : يقول وأنشأ األعرا،

 معتييذر إليييك وإِّّن  خييذها

 

 شفقة ذو عليك بأِّّن  واعلم

 َتدادا عصا سرينا يف كان لو 

 

 مندفقية عليك سامنا كانت

 نميدٍ  ذو املنيون رييب لمنّ  

 

 النفقيية ةقليلي منييا والميّف 
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 : يقول وهو ووىل   األعرا، فأخذها قال

 جيييوهبم نقيييات مطهييرون

 

 ذكيروا أيينام عليهم الصالة جتري

 عنيدكم األعلون أنتم وأنتم 

 

 السور به جاءت وما المتاب علم

 تنسٌه حني علويا   يمن مل من 

 

 1(مفتخير النياس مجييع يف ليه فام

 
 أحاديثه عدد

 يأ: ، کامروي عنه أحد عرش حديثاً 

، 67   ،5، ج102  ،2، ج343  ،1ج] .أحاديددث ةعرشدد: عسدداکر ابددن

 [138   ،6ج

 2[257  ] .واحد حديث: الرب عبد البن الفوائد إثارة

 

                                                             

 .185  ، 14 ج، دمشق مدينة . تاريخ1

 .80   ،1ج املغني، الذهبي، ؛147   ،19ج الذهبي، النبالء، أعالم سري: يف ترمجته . لالطالع أکثر، راجع2
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 احلفري املفضل بن أمحد (9)

 (ه215 أريخ الوفاةت)

 الثدوري عدن روى ،احلفدري الكدويف عدأ   أبدو األموي القريش املفضل بن أمحد

 :وقال ،حاتم وأبو زرعة وأبو شيبة أ، ابنا وعنه ،ودريهم ائيلوإرس ردنص بن وأسبا 

 .وآخدرون السدلمي يوسدف بدن وأمحد واحلنيني ،«الشيعة رؤساء من صدوقاً  کان»

 وقيدل ،«(ه15) سدنة تويف» :سعد ابن وقال ،«شيبة أ، بن بكر أبو عليه أثنى» :قلت

 وأثندى شيبة أ، ابن ليهع دلني ،املفضل بن أمحد ثناحد» :اشكاب ابن وقال ،(214)

 . «خرياً  عليه

 عن سفيان عن روى ،«احلديث منكر» :األزدي وقال ،الثقات يف حبان ابن وذکره

 إىل النداس تقدرب إذا» :مرفوعداً  عدأي  عدن ضمرة بن عاصم عن ثابت أ، بن حبيب

 أدخدل لعلده باطل   حديث   هذا :قلت .«العقل بأنواع إليه فتقرب ،الرب   بأنواع خالقهم

 1 .عليه

، الكويف عأ أبود  والفاء املهملة بفتحد  احلفري املفضل بن أمحد» :حجر ابن وقال

                                                             

 .70   ،1 حجر، ج التهذيب، ابن . هتذيب1



 131 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.يشء حفظه يف شيعيي  صدوق  

 األزدي» :قدال الثوري عن ،يي درافض کويفي  ،املفضل بن أمحد» :للذهبي املغني ويف

 2«.صدوقاً  کان» :حاتم أبو قال ،«احلديث منكر

 توقيقه

  ذکر ذلك عنه ابن حجر يف هتذيبه.به کام مسلم: احتج  

 .«صدوقاً  کان»: حاتم أبوقال 

 .خرياً  عليه أثنى: شيبة أ، بن بكر أبو

 .الثقات يف ذکره: حبان ابن

 جداء تفسدريه»قدال:  مدرة، ةعرشد يتواثن مائة حاتم أ، ابن تفسري سانيدأ يف وقع

 .عنده األقل عىل صدوق   أو ثقة   فهو الكثرة هبذه به احتج   قد دام فام  ،«األسانيد بأصح  

 .صدوق  : الذهبيقال 

 .صدوق  : حجر ابنقال 

 ،ضعيف   نفسه األزدي ألن   ،فمردود   ،«احلديث منكر» :وقوله له األزدي جرح أما

                                                             

 .46  ، 1 ج التهذيب، . تقريب1

 .95  ، 1 ج الضعفاء، يف . املغني2



 132 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 يف يعتمدد فكيدف ضدعيف   هو هألن   ،األزدي بقول عربة وال» :حجر ابن فيه قالفقد 

 1«.!الثقات تضعيف

 2 «.ولهق عىل جيعر   ال واألزدي» :وقال

 3 «.األزدي عىل يعتمد وال» :أيضاً  وأضاف

 عهتشيّ 

د کدويفي » :فقال ،رافيضي  هبأن   رصحية   بعبارة   الذهبي وصفه  يف قدالوا ولدا ،«رافيضي

 «.الشيعة رؤساء من کان» ،«صدوق شيعي» :تشيعه

  :ما اخرجه احلاکم احلسكاين ،ولا رواه

 أسيامء عين حصيني عن سليامن بن عمران عن راألمح جعفر حدقنا  قال املفضل بن أمحد حدقنا

  موسيى أخيي قيال كام أقول»  (وسلم وآله عليه اهلل صل) اهلل رسول قال  قالت ،عميس بنت

ْدِري) ْ  يِل صم ْ يِل أمْمِري*  ارْشم ِزيرا  ِمْن أمْهَِّ *  وم يمسي ْل يِل وم  4.(وم اْجعم

  :داود أبو وروى

                                                             

 .383   حجر، ابن الباري، فتح . مقدمة1

 .387  ، الباري فتح . مقدمة2

 .391 الباري،   فتح . مقدمة3

 .482 و 481 صص ،1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد4



 133 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عين سيعد بين مصعب عن يالسد زعم»  قال، نرص بن طأسٌا قناحد، املفضل بن أمحد قناحد

 فجياء، عفيان بن عثامن عند رس  أيب بن سعد بن اهلل عٌد اختٌأ ممة فتح يوم كان ملا  قال، سعد

 رأسيه فرفيع، اهلل عٌيد بايع اهلل رسول يا  فقال، (وسلم عليه اهلل صل) النٌي عل أوقفه حتى به

 فييمم كيان أميا)  فقال أصحابه عل أقٌل قم، قالث بعد عهفٌاي ؛يأبى ذلك كّل ، قالقا   إليه فنظر

 رسول يا ندري ما  فقالوا؟ (فيقتله بيعته عن يدي كففت رآِّن حيّ !هذا إَل يقوم رشيٌد  رجٌل 

 خائنيية ليه تميون أن لنٌييي  ينٌغيي ال هإّني)  قيال !بعينيك؟ إلينيا أوميأت أال ،نفسيك يف ميا اهلل

 1.«(األعني

  :البيهقي سنن يفروي و

 أبيه عن سعد بن مصعب عن يالسد زعم»  قال ،نرص بن أسٌاط قناحد املفضل بن أمحد قنادح

 ،وامرأتني نفر أربعة اال الناس (وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول آمن ،ممة فتح يوم كان ملا  قال

 بين اهلل عٌيد و جهيل أيب بين عمرمة (،المعٌة بأستار قنيمتعلّ  وجدَتوهم وان اقتلوهم)  وقال

 وهيو فيأدرك خطيل بين اهلل عٌد ماأف ،رس  أيب بن سعد بن اهلل عٌد و صٌابة بن ومقيس لخط

 أشيّب  وكيان عيامرا   سعيد فسٌق يارس بن وعامر زيد بن سعيد إليه فاستٌق المعٌة بأستار قمتعلّ 

 فركيب عمرمية مياوأ ،فقتليو  السيوق يف الناس فأدركه صٌابة بن مقيس ماأو ،فقتله الرجلني

 تغنيي ال آهليتمم نّ فيإ أخلصوا السفينة ألهل السفينة أصحاب فقال ،عاصف همصابتفأ الٌحر

                                                             

 .329   ،2 ج، داود أ، . سنن1



 134 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ،غري  الربّ  يف ينجيني ال خالصاإل الإ الٌحر يف يينجن مل لئن واهلل  عمرمة قال ههنا ،شيئا   عنمم

 فألجدنيه ييد  يف يدي أضع حتى حممدا   آيت نأ فيه ناأ َما عافيتني أنت نإ عهدا   عَّّ  لك نّ إ اللهمّ 

 .فأسلم فجاء  قال ،كريام   وا  عفّ 

 (،عنه اهلل ري) عفان بن عثامن عند اختفى هفإن   رسح أ، بن سعد بن اهلل عبد ماأو

 عدىل أوقفده حتدى بده جاء البيعة إىل الناس (وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول دعا فلام

 فنظدر رأسه فرفع :قال ،اهلل عبد بايع اهلل رسول يا :فقال (وسلم عليه اهلل صىل) النبي

 کدان أمدا) :فقدال أصدحابه عىل قبلأ ثم ،ثالث   بعد هفبايع ،يأبى ذلك کل   ،ثالثاً  إليه

 مدا :فقدالوا (فيقتلده ،بيعته عن يدي کففت رآين حني هذا إىل يقوم رشيد   رجل   فيكم

 لنبديي  ينبغي ال هإن  ) :قال ؟!بعينك إلينا مأت أو هال ،نفسك يف ما اهلل رسول يا يدرينا

 1«.(األعني خائنة له نيكو أن

  :يف الكامل البن عدي رويو

 أبيو حيدقني»  قيال خيريا   عليه وأقنى شيٌة أيب ابن بمر أبو عليه نيودلّ  ،املفضل بن أمحد قناحد

 وال كيافرٌ  نييحيٌّ  ال)  يقيول عليا   سمعت  أبيه عن فاختة أيب بن قوير حدقني ،األنصاري مريم

 2«.زنا( ولد

                                                             

 .205  ، 8 ج، الكربى . السنن1

 .328  ، 5 ج، . الكامل2



 135 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أصدحاب بعدض أسانيد يف وقع کام هاسانيدأ يف وقع فقد اإلمامية مصادر يفأما و

 أخربندا» :قدالو، کتاباً  اخلزاعي حممد بن ملنصور أن   النجايش الشيخ ذکرو األصول،

 بن حممد بن احلسن حدثنا :قال ،محيد حدثنا :قال ،البزوفري حدثنا :قال ،عأي  بن أمحد

 1.«(بكتابه منصور عن املفضل بن أمحد حدثنا :قال ،سامعة

 الطدويس الشديخ رواه مدا منها اإلمامية، عند الروايات من العديد روىيذکر أن ه 

  :قالإذ  بسنده

 بين اهلل عٌيد عين ليه أسيند  أخيه عن األسود أيب بن صالح عن احلفري املفضل بن أمحد حدقنا

 يصيٌح فال، ليال  ( وآله عليه اهلل صل) اهلل رسول عل ينزل الوحي كان»  قال، احلسن بن احلسن

 علييه) علييا   يعلميه حتيى يميسي فيال نيارا   اليوحي وينيزل، (السيالم عليه) عليا   يعلمه حتى

 2«.(السالم

 أحاديثه عدد

 کام يأ:، األحاديث من واثنان ستامئة عنه روي

  .واحد حديث: مسلم صحيح يف له

                                                             

 .413 و 412 صص، الشيعة مصنفي اسامء . فهرست1

 .625 و 624 الطويس، صص، . األمايل2



 136 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 [329   ،2 ج، 606  ،1ج] .حديثان: داود أ، سنن

 [205   ،8 ج] .حاديثأ ثالثة: للبيهقي الكربى السنن

 [563   ،7ج] .واحد حديث: شيبة أ، البن املصنف

 [100 ، 2ج] .واحد حديث: يعىل أ، مسند

 [97   ،4، ج50   ،3ج] .أحاديث ثالثة: الدراقطني سنن

 [978  ] .واحد حديث: للبيهقي النبوة دالئل

 [339 ] .أحاديث أربعة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 [1399 ] .واحد حديث: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 [350  ] .حديثان: البزار مسند

 [135 ] .واحد حديث: الشايش مسند

 [33   ،29، ج223  ،24ج] .أحاديث أربعة: عساکر ابن تاريخ

 [482 و 481   ،1 ج] .واحد حديث: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

،   3، ج787و 67   ،1ج] .حدديثاً  وستون وأربعة أربعامئة: الطربي تفسري

389]... 

 [...237و 149و 94  ،1ج] 1.حديثاً  عرش واثنا مائة: حاتم أ، ابن تفسري

                                                             

 ؛410   ،6ج سدعد، ابن الكربى، الطبقات ؛176   ،3ج األمني، السيد الشيعة، أعيان: يف ترمجته . لالطالع أکثر، راجع1
 



 137 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

                                                                                                                                                         

 ؛5  ،2ج البخداري، الكبدري، التداريخ ،28   ،8ج حبدان، ابن الثقات، ؛77  ،2ج حاتم، أ، ابن والتعديل، اجلرح

 .45   ،15ج الذهبي، الإلسالم، تاريخ



 138 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 

 السلويل منصور بن إسحاق (10)

 (ه205 أريخ الوفاةت)

 وزهدري إرسائيدل عن روى ،الرمحن عبد أبو موالهم ،السلويل منصور بن إسحاق

 بن وداود صالح بن واحلسن السبيعي إسحاق أ، بن يوسف بن وإبراهيم معاوية بن

 .ودريهم سفيان بن وهريم الطائي نصري

 وابدن کريدب وأبو العنربي وعباس شيبة أ، وابنا ،اقرانه من وهو ،نعيم أبو وعنه

 ويعقوب الدوري وعباس الرباطي سعيد بن وأمحد دينار بن زکريا بن والقاسم نمري

  .ومجاعة السدويس شيبة بن

 داود أبو وقال ،(ه204) سنة مات» :البخاري قال ،«بأس   به ليس» :معني ابن قال

 کتبدت وقدد ع  تشدي   فيه وکان ،ثقة   کويفي » :العجأ قال«. (ه205) سنة مات» :ودريه

  1 .الثقات يف حبان ابن وذکره ،«عنه

 مدوالهم د  والالمني املهملة بفتحد  السلويل منصور بن إسحاق» :حجر ابن وقال

                                                             

 .219  ، 1 ج، التهذيب . هتذيب1



 139 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1 «.عللتشي   فيه مكل  ت صدوق   ،الرمحن عبد أبو

 عبدد أبدو موالهم ،السلويل منصور بن إسحاق» :الكامل تذهيب خالصة يف قالو

 2 «.شيعيي  ،الكويف الرمحن

 توقيقه

 به يف صحيحه. البخاري: احتج  

 به. مسلم: احتج  

 . بأس   به ليس :معني ابن قال

 . «ثقة   کويفي »: العجأ قال

 . الثقات يف: ذکره حبان ابن

 .«صدوق  »: حجر ابن قال

  عهتشيّ 

 صداحب الددين صدفي   رصاحدةً  عللتشي   نسبه وقد ،ع  تشي   فيه وکان»: العجأ قال

 .«شيعيي : فيه فقال ،الكامل تذهيب

                                                             

 .85  ، 1 ج، التهذيب . تقريب1

 .30  ، الكامل هتذيب تذهيب . خالصة2



 140 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  :احلاکم روى

 عميرو بين املنهال عن حٌيب بن ميسة عن إرسائيل قنا، حدالسلويل منصور بن إسحاق قناحد

 نيزل» ( وآليه علييه اهلل صل) اهلل رسول قال  قال (عنه اهلل ريض) حذيفة عن حٌيش زربن عن

ّ عم  ميسلّ  نأ اهلل فاستأذن السامء من ملٌك   أهيل نسياء سييدة فاطمية نّ أ ِّنفٌرّشي ،قٌلهيا ينزل مل َّم

 1«.اجلنة

  أحاديثه عدد

 ، کام يأ:طريقاً  وثامنني ةأربع يف وقع

 [7   ،5ج] .واحد حديث: البخاري صحيح يف له

 [71  ،2ج] .اثنان حديثان: مسلم صحيح

 [102   ،5ج] .واحد حديث: أمحد مسند

 [154  ،3، ج208  ،2ج] .أحاديث أربعة: الرتمذي سنن

 [343  ،2ج] .واحد حديث: ميرالدا سنن

 [368و 213و 201و 111 ، 1ج] .أحاديث ثامنية: احلاکم مستدرك

  .واحد حديث: للنسائي الكربى السنن

                                                             

 .151  ، 3 ج، . املستدرك1



 141 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 [177  ،2، ج389 و 121  ،1ج] .أحاديث ستة: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث سبعة: شيبة أ، البن املصنف

 [14   ،13، ج142  ، 6]ج .اثنان حديثان: يعىل أ، مسند

 .واحد حديث: حبان ابن صحيح

 [14  ،3ج] .واحد حديث: خزيمة ابن صحيح

 [48  ،2ج] .أحاديث مخسة: للطرباين األوسط املعجم

 [436   ،20ج] .أحاديث ثالثة: للطرباين الكبري املعجم

 [76  ،4، ج107  ،2ج] أحاديث. ثالثة: الدراقطني سنن

 [363 ] .واحد حديث: املحامأ أمايل

، 5، ج383 ، 2، ج418 ، 1ج] .أحاديدث ةعرشد: للبيهقدي اإليامن شعب

 184] 

 .واحد حديث: للبيهقي النبوة دالئل

 [139 ، 4، ج314 ، 1ج] .أحاديث ثالثة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 [217 ] .واحد حديث: للطحاوي اآلثار معاين رشح

، 54، ج59  ،38، ج39 ، 1ج] .أحاديددث أربعددة: عسدداکر ابددن تدداريخ

 171] 



 142 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 [189 ] .واحد حديث: البزار مسند

 [214 ] .واحد حديث: األداب للبيهقي

 [138  ،1ج] مسند الشهاب: حديث واحد.

 [199  ،4ج] .أحاديث ثالثة: نعيم أل، األولياء حلية

 [129  ،4، ج463 ، 1ج] .أحاديث ثالثة: عوانة أ، مستخرج

 [962 ] .واحد حديث: للطربي اآلثار هتذيب

 [569 ، 2ج] .أحاديث مخسة: الطربي تفسري

 [2807 ، 9ج] 1 .واحد حديث: حاتم أ، ابن تفسري

                                                             

   ،2ج حداتم، أ، ابدن والتعدديل، اجلدرح ؛402   ،6ج سعد، ابن الكربى، الطبقات: يف ترمجته . لالطالع أکثر، راجع1

 ،  1ج البخداري، الكبدري، التداريخ ؛220   1ج العجدأ، الثقات، معرفة ؛112   ،8ج حبان، ابن الثقات، ؛234

403. 



 143 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 

  الوراق أبان بن إسامعيل (11)

 (ه216 أريخ الوفاةت)

  :الذهبي قال

 بين اليرمحن وعٌيد مسيعر عين روى ،الٌخاري شيخ، الوراق المويف األزدي أبان نب إسامعيل

 1«.عيتشيّ  كان»  غري  وقال «.صدوٌق »  الٌخاري وقال ،وأمحد حييى عنه ثحّد  .الغسيل

 : أيضاً  وقال

 الغسييل بين اليرمحن وعٌيد كيدام بين مسيعر سيمع ،احليافظ المويف الوراق أبان بن إسامعيل

 يعيل بين وحيييى التيميي يعيل بين حييى املحياة وأبا هبرام بن احلميد ٌدوع يونس بن وإرسائيل

 عنيه ثحيّد  .سيواهم وخلقيا   اهلل عٌيد بين ورشييك سيليم بن سالم األحوص وأبا األسلمي

 أيب بين بمير أيب بن وإبراهيم سمويه وإسامعيل الرازي زرعة وأبو الدارمي حممد وأبو الٌخاري

 احليربي احلميم بين واحلسيني الغفياري غرزة أيب بن عمرو وأبو اجلوزجاِّن إسحاق وأبو شيٌة

 وأبيو حنٌيل بين أمحيد هوقّقي ،احلديّ أئمة من وكان .كثريٌ  رٌ يوبش الٌاغندي سليامن بن وحممد

                                                             

 .212   ،1 االعتدال، ج . ميزان1
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 كان  قيل ...ققةٌ  الوراق أبان بن إسامعيل  قال ،معني بن حييى عن الدوري عٌاس وروى ،داود

 عرشية ست سنة يف الوراق موت مطني جعفر أبو أرخ .بلد  أهل كدأب ،قليٌل  عٌ تشيّ  الوراق يف

  1 .ومئتني

 2«.شيعيي  لكنه ،فثقة   الوراق فأما» :املغني يف وقال

 : قال للمزي الكامل هتذيب ويف

 داود وأبيو الرمادي منصور بن أمحد قال وكذلك .«ققةٌ »  أبيه عن حنٌل بن أمحد بن اهلل عٌد قال

 ..«.بيأٌس  بيه لييس»  النسيائي وقال .«صدوٌق »  الٌخاري وقال احلرضمي، اهلل عٌد بن وحممد

 يمين ومل، احليّق  عن مائال   كان، الوراق أبان بن إسامعيل»  اجلوزجاِّن يعقوب بن إبراهيم وقال

، الصدق وأما، عالتشيّ  من الموفيون عليه ما يعني»  عدي بن أمحد أبو قال .«احلديّ يف يمذب

 .«ومئتيني عرشية سيت سينة ميات»  احلرضمي اهلل عٌد بن حممد قال .«الرواية يف صدوٌق  فهو

 3.والْتمذي (األنصار فضائل)  يف داود أبو له وروى

 ،إبدراهيم أبدو أو إسدحاق أبو األزدي الوراق أبان بن إسامعيل» :وقال ابن حجر

 4 «.للتشيع فيه تكلم ثقة   کويفي 

                                                             

 .348 و 347 صص، 10 ج، الذهبي النبالء، أعالم . سري1

 .116  ، 1 ج، الضعفاء يف . املغني2

 .10 د 8 صص، 3 ج، الكامل . هتذيب3

 .89  ، 1 ج، التهذيب تقريب. 4
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 توقيقه

 .«صدوق  »: البخاريقال 

 . قهوث  : حنبل بن أمحد

 .قهوث   :داود أبو

 .«ثقة   الوراق أبان بن إسامعيل» :معني بن حييى قال

 .«احلديث يف يكذب يكن ومل»: اجلوزجاينقال 

 .قةث  و :الرمادي منصور بن أمحد

 . قةث  و: احلرضمي اهلل عبد بن حممد

 .«بأس   به ليس» :النسائي قال

 .«به بأس ال»: املديني بن عأقال 

 . الثقات کتاب يف حبان ابن ذکره

 .«ثقة   صدوق  » :الزهرة صاحب قال

 .«الرأي مأمون ثقة  »: الدارقطنيقال 

 . «ثقة   وکان» :املطني قال

 يف صادق   فهو الصدق وأما، عنه يروي نعم   حسان أحاديث له» :عدي ابن وقال 

 .«رواياته
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 . «مسلم   ورع   احلديث صحيح ثقة  » :شيبة أ، بن عثامنقال 

 .الثقات يف شاهني ابن ذکره

 «.ثقة   ،الكويف أبان بن إسامعيل» :النحات جعفر بوأ وقال

 .«ثقةً  کان» :اجلوزي بن الفرج أبو قال

 .«فثقة   الوراق فأما»: الذهبيقال 

 1 .هقث  وابن حجر: 

  :عنه قال ابن حجر مدافعاً 

 وجعفير أمحيد أبو واحلاكم معني وابن ومطني النسائي قهوقّ  ،عنه يمثر ومل الٌخاري شيوخ أحد

 وقيال ،«بقيويي  ولييس أمحيد علييه أقنيى»  عنيه احلياكم روايية يف وقيال ،دارقطنيوال الصائغ

 علييه ميا يعنيى»  عدي ابن قال ،«احلديّ يف يمذب يمن ومل احلّق  عن مائال   كان»  اجلوزجاِّن

 2«.التشيع من الموفيون

 عهتشيّ 

 د شيعالت أي ،احلق   عن مائالً  کان» ،«يتشيع کان» ،«شيعي لكنه»: لا ورد يف ترمجته

                                                             

 .140 و 139 صص ،2 ج، مغلطاي الدين عالء الرجال، أسامء يف الكامل هتذيب إکامل: يف أقواهلم . لالطالع أکثر، راجع1

 .388 د 387 صص، الباري فتح . مقدمة2
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 الدذين يفضدلون عليداً  ه السيوطي من الشيعةوعد   «للتشيع فيه تكلم ثقة  »  ،«بنظرهم

 1إذن. يي د، فهو رافضعىل الصحابة

  :الطرباين رواه ما أحاديثه منو

 أيب عين خربوذ بن معروف عن عمرة أيب بن سالم ناحدق  قال ،الوراق أبان بن إسامعيل ناحدق

 عليا   املالمنني أمري وذكر عليه وأقنى اهلل فحمد طالب أيب بن عَّّ  بن احلسن خطب  قال ،الطفيل

 ييا»  قيال قم ،والشهداء الصديقني وأمني األنٌياء خاتم وويص األوصياء خاتم (عنه اهلل ريض)

 صيل) اهلل رسول كان لقد ،اخخرون يدركه وال األولون سٌقه ما رجٌل  فارقمم لقد ،الناس أهيا

 يفتح حتى يرجع فام ،يسار  عن وميمائيل يمينه عن جربيل فيقاتل رايةال يعطيه (وسلم عليه اهلل

 عرج التي الليلة يف بروحه وعرج موسى ويص فيها قٌض التي الليلة يف اهلل قٌضه ولقد ،عليه اهلل

 وال ذهٌيا   ترك ما واهلل ؛الفرقان فيها وجّل  عزّ  اهلل أنزل التي الليلة ويف مريم ابن عيسى برو  فيها

 أراد عطائيه من تفّض  درُها   ومخسني درهم سٌعامئة إال ماله بيت يف وما ،له يرّص  شيئا   وال فضة  

 . «كلثوم مّ أل خادما   هبا ييشْت أن

 اهلل صدىل) حممدد بدن احلسن فأنا يعرفني مل ومن ،عرفني فقد عرفني من» :قال ثم

 إِبْدراهِيَم َو إِْسدااَ  َو َو اتََّبْعدُت ِِلَّدَة آبداِ  ) :يوسدف قدول اآلية هذه تال ثم ،«(وسلم عليه

 ََ  اليداعي ابين وأنا النٌي ابن وأنا النذير ابن وأنا الٌشري ابن أنا» :فقال اهلل کتاب يف أخذ ثم، (َيْعُقو

                                                             

 .389،   1. تدريب الراوي، ج1
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 اهلل أذهيب اليذين الٌييت أهيل من وأنا للعاملني رمحة أرسل الذي ابن وأنا املنري الساج ابن وأنا بإذنه اهلل إَل

 فييام فقيال ووالييتهم هتممودّ  وجّل  عزّ  اهلل افْتض الذين الٌيت أهل من وأنا طهريا  ت رهموطهّ  الرجس عنهم

ةَ ِِف الُْقْرىب) ( وسلم عليه اهلل صل) حممد عل اهلل أنزل ْجراً إاِلَّ الَْمَودَّ
َ
ْسَئلُُكْم َعلَْيِه أ

َ
 1«.(ُِْل ال أ

 وروى أيضًا: 

 ،عمير بين عين نافع عن عمر بن اهلل عٌيد عن أويس أبو قناحد ،الوراق أبان بن إسامعيل قناحد

 رضبيةٍ  بني ما وتسعني نيفا   به ووجدنا القتل يف فوجدنا  فطلٌنا  طالب أيب بن جعفر فقدنا  قال

 2 .منه أقٌل فيام ذلك ووجدنا ،ورميةٍ  برمح وطعنةٍ  بسيٍف 

 وروى أيضًا:

 عين إسيحاق أيب عين سيمالقا بين الغفار عٌد مريم أبو حدقنا ،الوراق أبان بن إسامعيل حدقنا

 بمنزلية يمنّ  أنت» لعَّي  (وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول قال  قال ،السلويل جنادة بن ييحٌش

 3«.بعدي نٌيّ  ال هأنّ  إال موسى من هارون

  :دمشق تاريخ يفروى ابن عساکر و

 نعي حيرب بين سيامك عين املحلمي اهلل عٌد بن ناصح نا، حدقالوراق أبان بن إسامعيل ناخربأ

                                                             

 .337 و 336 صص، 2 ج، األوسط . املعجم1

 .107  ،2 الكبري، ج . املعجم2

 .54 و 53 صص، 2 ج الصغري، . املعجم3
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 يف حيملهيا كان من»  قال ؟القيامة يوم رأيتك حيمل من  اهلل رسول يا قيل  قال ،سمرة بن جابر

 1 «.طالب أيب بن عَّّ  ،الدنيا

 وروى أيضًا: 

 اهلل عٌيد بين عميرو عين مسلم بن عيسى واسمه الطهوي داود أيب عن أبان بن إسامعيل ناأخرب

 عيَّّ  املالمنني أمري الناس خطب  قال ،ليل أيب بن الرمحن عٌد عن الثعلٌي عامر بن األعل وعٌد

 علييه اهلل صيل) اهلل رسيول سيمع اإلسالم نشدة ئا  امر اهلل أنشد»  قال ،الرحٌة يف طالب أيب بن

 ؟!أنفسيمم مين املسيلمني معرشي ييا بميم أوَل ألست  يقول بيدي خذأ مُخ  غدير يوم( وسلم

 عيادا  مين وعياد واال  من والِ  اللهمّ  ،موال  فعَّ   موال  كنت من  قال ،اهلل رسول يا بل  قالوا

 فيام قيومٌ  وكتم ،فشهدوا رجال   عرش بضعة فقام ،«قام إال ،خذله من واخذل ر ينص من ريوانص

 2.وبرصوا عموا حتى الدنيا من فنوا

 وروى أيضًا: 

 أيب بين قييس وقيال  قيال ،السيدي إسامعيل عن عمرو حدقني الوراق أبان بن إسامعيل احدقن

 فقيد وأحٌياء  علييا   سّب  من  تقول( وسلم عليه اهلل صل) النٌي زوج سلمة أمّ  سمعت  زمحا

 كيان( وسيلم علييه اهلل صيل) اهلل رسيول أنّ  وأشيهد ،(وسيلم عليه اهلل صل) اهلل رسول سّب 

                                                             

 .74  ، 42 ج عساکر ابن دمشق، مدينة . تاريخ1

 .208 و 207 صص، 42 ج دمشق، مدينة . تاريخ2
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 1.حيٌه

  :أمحد رواه ما األخرى أحاديثه ومن

 عثامن عن أبزي ابن عن املغرية يبأ بن جعفر عن يعقوب قنا، حدالوراق بانأ بن إسامعيل قناحد

 قيد نجائيب عنيدي أنّ  حرصي حيني اليزبري بين اهلل عٌد له قال  قال (،عنه اهلل ريض) عفان بن

 رسيول سمعت ِّّن إ ،ال  قال ؟يأتيك نأ أراد من فيأتيك ممة إَل حتول نأ لك فهل لك ،أعددهتا

 نصيف مثل عليه ،اهلل عٌد هاسم قريش من كٌٌش  بممة يلحد»  يقول (وسلم عليه اهلل صل) اهلل

 2«.الناس أوزار

 : أمحدوروى 

 عين احلسين عين اليزبري بين حممد عن النهشَّ بمر أبو قناحد ،الوراق أبان بن إسامعيل قناحد

 وكفارتيه غضيب يف نيذر ال» ( وسيلم علييه اهلل صل) اهلل رسول قال  قال ،حصني بن عمران

 3«.اليمني كفارة

  :خزيمة ابن صحيح ويف

 عيني  سيعد بينا وهيوي  رشحٌيل عن املدِّن أويس أبو حدقنا ،الوراق إبان بن إسامعيل حدقنا

                                                             

 .267  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ1

 .64  ، 1 ج، أمحد . مسند2

 .439  ، 4 ج أمحد، . مسند3
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 إذا»  قال ؟ينام أو يأكل هل اجلنب عن (وسلم عليه اهلل صل) النٌي سئل  قال ،عٌداهلل بن جابر

 1«.الوالء وضوء  توضأ

  :الدارمي وروى

 ابين هيوي  حييى عن سليم أيب بن ليّ حدقني ،القمي يعقوب عن ابان بن إسامعيل( أخربنا)...

 ومل اهلل رمحية مين النياس طيقينّ  مل مين الفقييه حيّق  الفقيه إنّ »  قال طالب أيب بن عَّّ  عني  عٌاد

 ال هّنيإ ،غيري  إَل عنيه رغٌية   القرآن يدع ومل اهلل عذاب من منهميالّ  ومل اهلل معايص يف هلم صيرّخ 

 2«.فيه تدبر ال قراءة وال ،فيه فهم ال علم وال ،فيها علم ال عٌادةٍ  يف خري

 وروى أيضًا:

 عن أبيه عن حممد بن جعفر عن بانأ بن إسامعيل بن حاتم قنا، حدبانأ بن إسامعيل( أخربنا)...

 ،إيلّ  انتهيى حتى القوم عن فسأل اهلل عٌد بن جابر عل دخلنا»  جعفر أبو قال ،اهلل عٌد بن جابر

 قيم ،األسيفل وزري األعيل زري إَل بييد  وىفأه ،عَّ بن احلسني بن عَّ بن حممد ناأ  فقلت

 ،شيئت عيام سيل ،أخيي ابين ييا بك مرحٌا    فقال ،شاب   غالمٌ  يومئذٍ  وانا قديي بني فمه وضع

 رجيع منمٌيه عل وضعها كلام هبا ملتحفا   نساجةٍ  يف فقام الصالة وقت وجاء أعمى وهو فسألته

 رسيول ةحّجي عن أخربِّن  فقلت ،لفص ،املشجب عل جنٌه إَل ورداؤ  صغرها من إليه طرفها

                                                             

 .108  ، 1 ج، خزيمة ابن . صحيح1

 .89 ، 1 ج، الدارمي . سنن2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ٌّ  وهو، «...فقال (وسلم عليه اهلل صل) اهلل  1.طويٌل  حدي

 2الكيش. کرجال کتبهم، يف اإلمامية له ترجم وقد

 مدن معددوداً  کونده عىل يدل   وهذا الفهرست، يف الطويس الشيخ ذکره أصل   وله 

 3.اإلمامية

  :الشيعي الطربي روى

 عين احلجياف أيب عين املالئيي مسلم بن اهلل عٌد حدقنا  قال، اقالور أبان بن إسامعيل حدقني

 سيمعه هأنّ  مسلم أيب عن - الصديق أبا يعني - الناجي عن الوراق مطر عن امللك عٌد بن خالد

 مين اختالٍف  حني عل يٌعّ هفإنّ ، باملهدي أبرشوا»  (وآله عليه اهلل صل) اهلل رسول قال  يقول

 السيامء سياكنو عنيه ييرىض، وظليام   جورا   ملئت كام، وقسطا   ال  عد األرض يمأل، شديدٍ  الناس

 4 «.عدله ويسعهم، غنى عٌاد  قلوب  يوجّل  عزّ ي  اهلل ويمأل، األرض وساكنو

  :طاووس ابن السيد وقال

 بن جابر عن حرٍب  بن سامك عن اهلل عٌد أبو ناصح حدقنا  قال ،الوراق أبان بن إسامعيل حدقنا

 اهلل صيل) اهلل ورسيول ي املالمنني أمري( ي السالم عليه) طالب أيب بن لعَّّ  نقول كنا  قال ،سمرة

                                                             

 .49 د   44 صص، 2 ج، الدارمي . سنن1

 .311   ،1. رجال الكيش، ج2

 .51 . الفهرست،  3

 .482  ، االمامة . دالئل4
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 1.ويتٌسم ينمر فال[ حارض] (وآله عليه

 

 عدد أحاديثه

 أهدل مصدادر يف أمدا، وطريقداً  أربعدني مدن أکثر يفکتب اإلمامية  أسانيد يف ورد

 .حديثاً  وسبعني ةً أربع له فرووا احلديث

 اجلوزجداين فيده تكلدم صددوق   وهدو ،البخاري شيوخ کبار من»: حجر ابن قال

 2 «.التشيع ألجل

 ،5، ج173  ،2، ج223  ،1ج] أحاديدث، سدتة: البخداري صدحيحله يف 

 228] 

، 2، ج105و 82و 47 ، 1ج] .حددديثاً  وعرشددين سددتةً  لدده يرو: الدددارمي

 74] 

 [439   ،4، ج64  ،1ج] .أحاديث ثالثة: أمحد مسند

 [269   ،2ج] .حديث  واحد  : الرتمذي سنن

                                                             

 .428  ، . اليقني1

 .129  ، 10 ج، الباري . فتح2
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 [212  ،3، ج589 ، 2، ج13  ،1ج] .أحاديث ثالثة: احلاکم مستدرك

 ،4، ج183  ،3، ج156 ، 2ج] .أحاديدث : مخسدةللبيهقي الكربى السنن

  38] 

 [53 ، 2ج] .واحد   املعجم الصغري للطرباين: حديث  

 [321 ، 4، ج336 ، 2ج] املعجم األوسط للطرباين: حديثان.

، 4، ج134 ، 3، ج107 ،2ج] أحاديدث. ةمخسد :لطدربايناملعجم الكبري ل

 [.237 ، 17، ج17 

 [108 ، 1ج] .واحد   حديث   صحيح ابن خزيمة:

 [74و 62 ، 2، ج287و 163 ، 1ج] سنن الدارقطني: ثالثة أحاديث.

 [399 ، 6، ج64 ، 4، ج111 ، 3ج] شعب اإليامن للبيهقي: حديثان.

 [185 ، 2ج] .واحد   حديث   مسند الشهاب:

 [442 ، 24، ج95 ، 11ج] : حديثان.د البن عبد الرب  التمهي

، 33، ج218 ، 28ج] .تدداريخ دمشددق البددن عسدداکر: ثالثددة عرشدد حددديثاً 

 [419 ، 38، ج158 



 155 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 املالئي ارسائيل أبو إسامعيل (12)

 (ه164تأريخ الوفاة )

  :فقال ،الذهبي له ترجم وقد خليفة، بن سامعيلإ: أسامئه من

 بغيضا   شيعيا   كان وقد، فو ضعّ  ،خليفة إسحاق أيب بن إسامعيل هو ،لمويفا املالئي إرسائيل أبو

 بين احلميم عن ثحّد  .العزيز عٌد اسمه وقيل .(عنه اهلل ريض) عثامن رونيمفّ  الذين الغالة من

  .ومجاعة الٌجَّ عمرو بن وإسامعيل نعيم أبو وعنه ،العويف وعطية عتيٌة

  .إرسائيل أيب حفظ بسوء املسلمني عل اهلل نَّ مم  لقد  املٌارك ابن قال

  «.أغاليط له، احلديّ حسن وهو ،به حيتّج  ال»  حاتم أبو قال

  .«غلو   رأيه يف صدوٌق »  زرعة أبو وقال

  .«مهدي ابن تركه»  الٌخاري وقال

  .«حديثه يمتب»  أمحد وقال

  .«ضعيٌف »  معني ابن وقال

  .«حديثه يمتٌون ال احلديّ وأصحاب ،ققةٌ  هو»  مرة - وقال

  .«الثقات خيالف»  عدي ابن وقال
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  .«المذب أهل من هو ليس»  الفالس وقال

 ،هبيز مين عفان وسمعها ،وكررها، كافرا   قتل  ويقول، عثامن يشتم سمعته»  أسد بن هبز وقال

 ابين أخربنيا، الطييوري ابين أخربنيا، السيلفي أخربنا، جعفر أخربنا، القايض سليامن فأخربنا

، عفيان حيدقنا، عيَّّ  بن احلسن حدقنا، اخجري عٌيد أبو حدقنا، عدي بن حممد ناأنٌأ، العتيقي

 1 «.(وسلم عليه اهلل صل) حممد عل أنزل بام كفر عثامن  املالئي إرسائيل أبو يل قال، هبز يل قال

  :مغلطاي وقال

 املالئي - زياجلو ابن قاله فيام - إرسائيل أبو خليفة  وقيل، العزيز عٌد إسحاق أيب بن إسامعيل

  .المويف

 سينة اجلامجيم وكانت، بسنةٍ  اجلامجم بعد ولد»  (املجروحني) كتاب يف حٌان بن حاتم أبو قال

 أصيحاب يشيتم رافضييا   كان، العراق أهل عنه روى، الثامنني قارب وقد ومات، وقامنني قالث

 ذليك ميع وهو، دا  شدي محال   الطياليس الوليد أبو عليه ومحل، مهدي ابن تركه، (ص) اهلل رسول

  .«احلديّ منمر

( الثقيات) كتياب يف أر  ومل، خيطيئ  (الثقيات) يف حٌيان ابين قيال»  (الرصيفيني كتاب) ويف

  .«أعلم واهلل، نسختي

 هبيز وقيال، احلديّ أصحاب عند بالقويّ  ليس»  الطوي عَّ وأبو، الْتمذي عيسى أبو وقال

                                                             

 .490  ، 4 ج، االعتدال . ميزان1
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  .وكذا كذا هإنّ   فيه وقال، عفان بن عثامن يشتم سمعته فإِّّن  عنه ثحتّد  ال  معاوية أليب أسد بن

  .«حييي ووققه الطياليس الوليد أبو فهضعّ »  الساجي وقال

  .«صدوٌق  هإنّ  يقولون»  (الطٌقات) كتاب يف سعد ابن وقال

  :اآلجري وقال

 يل قيال  قيال، عفان قناحد ،عَّ ابن احلسن قناحد»  فقال، إرسائيل أبا وذكر ،داود أبا سمعت

 عين اهلل ريض، وكيذا كيذا عيثامن  - سوء رجل وكان - املالئي إرسائيل أبو يل قال  برقان ناب

 فييه ولييس الشييعة حديّ من حديثه، يمذب يمن مل»  داود أبو قال ،آخر موضع ويف .«عثامن

 عنيد ذكير»  فقال - عنه وسئل -  آخر موضع ويف .«اليمن بحديّ الثوري عنه حدث، نمارة

  .«أمحقها اللحية طويل كان  فقال اجلعفي

  .«احلديّ مْتوك»  احلاكم أمحد أبو وقال

  .«عالتشيّ  يف يغلو كان»  (المنى معرفة يف االستغنا) كتاب يف ابر ابن عمر أبو وقال

  .«وقامنني قالث سنة اجلامجم يف ولد»  (النرصي زرعة أيب تاريخ) ويف

  إرسائييل أبيو قيال  قيال ،اجحّجي قنادح ،حنٌل بن أمحد قناحد»  (خيثمة أيب ابن تاريخ) ويف

  .«سنة وسٌعون قالث - اخن يعني - ويل، بسنةٍ  اجلامجم بعد ولدت»

 1....ققةٌ   الفسوي سفيان بن يعقوب وقال

                                                             

 .166 و 165 صص، 2 ج، مغلطاي الدين عالء، الرجال أسامء يف الكامل هتذيب . إکامل1
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 وقيقهت

 أل، أسدد بدن هبدز قالفقد  عثامن، يف وکالمه عهتشي   بسبب ضعفوه قد الرجل إن  

 «.وکدذا کدذا هإن   فيه وقال، عفان بن نعثام يشتم سمعته فإين  ، عنه ثحتد   ال» :معاوية

 الدبعض، قبدل مدن قووث   مدح وقد نفسه، يف ثقةً  يكون قد هو وإال السبب، هو فهذا

 :حيث قيل فيه

 .«ثقة  » :معني ابن

 .«صدوق  » :زرعة أ،

 . «حديثه يكتب» :أمحد

 .الصدق أهل من يكون وعليه ،«الكذب أهل من ليس» :الفالس

 .«ثقة  » :الفسوي سفيان بن يعقوب

 «.صدوق   هإن   يقولون» :سعد ابن

 «.نكارة فيه وليس الشيعة حديث من حديثه، يكذب يكن مل» :داود أبو

 يف خدالف ال،»: أجابده ضدعيف، هو قال من بعض إن   باهأ حنبل ابن سأل وحني

 .[189   الرجال، ومعرفة العلل يف اجلامع]  .عنه الضعف فنفى ،«أحاديث  

 .«ثقة  »قال ابن شاهني: 

  به يف صدحيحه، ومل يدرو يف صدحيحه إال عدن الثقدات لديده. ابن خزيمة: احتج  
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 [.121   4ج، صحيح ابن خزيمة]

 [.729   ،3تفسري ابن أ، حاتم، ج]  يف تفسريه مرتني.به  احتج   :ابن أ، حاتم

 .[94   ،10ج الزوائد، جممع]. هحديث نحس  : اهليثمي

 تشيّعه

 ،«عدثامن يكفرون الذين الغالة من بغيضاً  شيعياً  کان وقد»قال البعض يف تشيعه: 

 أصدحاب يشدتم رافضدياً  کدان» ،«وکررهدا، کافراً  قتل :ويقول عثامن يشتم سمعته»

 يف يغلدو کدان» ،«نكدارة فيده ولديس الشديعة حديث من حديثه» ،«( ) اهلل رسول

 «.عالتشي  

 1 ه ابن قتيبة من الشيعة.وقد عد  

 2 (.ع)الصادق أصحاب من رجاله يف الطويس الشيخ وذکره

  :رواه أمحد بن حنبل من أحاديثه ماو

  قال سعيد أيب عن عطية عن املالئي إسحاق أيب بن إسامعيل يعني ،إرسائيل أبو أخربنافقد قال 

 اهلل كتاب ،اخخر من أكرب أحدُها ،الثقلني فيمم تارك ِّّن إ (وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول قال

                                                             

 .624. املعارف،   1

 .160. رجال الطويس،   2
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َّ عم  يردا حتى يفْتقا لن امّن إو ،بيتي أهل وعْتيت األرض إَل ءامسال من َمدودٌ  حٌٌل   1 «.احلوض َّم

  :وروى الطرباين

 ناشد  قال ،أرقم بن زيد عن وهب بن زيد سليامن أيب عن احلمم عن املالئي إرسائيل أبو قناحد

 تةسي فقيام ،ليه قال الذي يقول (وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول سمع من الرحٌة يف الناس عَّ  

 كنيت مين اللهيم»  يقيول (وسيلم عليه اهلل صل) اهلل رسول سمعوا مأّن  فشهدوا رجال   ريعش

 كيتم فييمن فمنيت  أرقيم بن زيد قال ،«عادا  من وعاد واال  من وال اللهمّ  ،موال  فعَّ   موال 

 2 .كتم من عل دعا (عنه اهلل ريض) عَّ   وكان رييبص فذهب

  :ويف مسند الروياين

 معاويية عيل دخل هأنّ  أبيه عن بريدة ابن عن حصرية بن احلارث عن املالئي إرسائيل أبو ناخربأ

 وهيو، متمّلي  فقال  قال؟ المالم يف يل تأذن معاوية يا  فقال  قال، فيه ويقع عليا   يتناول ورجل

 إِّّن »  يقيول (وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول سمعت  فقال .صاحٌه قال ما مثل يقول هأنّ  يرى

  قيال !؟عيَّ   يرجوهيا وال معاوية يا أنت أفْتجوها ،«ومدرةٍ  شجرةٍ  كّل  عدد أشفع أن جوألر

 3 .عقلك ذهب قد شيٌخ  كفإنّ  ،اسمت  فقال

                                                             

 .14  ، 3 ج، أمحد . مسند1

 .171  ، 5 ج، الكبري . املعجم2

 .73  ، 1 ج، الروياين . مسند3
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  :ويف أمايل ابن احلصيت

 بين حمميد قناحد ،الرباز اهلل عٌد بن حممد بمر أبو أنانٌ، أالٌزاز إبراهيم بن حممد بن حممد أخربنا

 أيب عين احلميم عين املالئيي إرسائيل أبو ناحدق ،موسى بن اهلل عٌد ناقحد ،احلارث بن سليامن

 صيل) اهلل رسول سمع من الناس نشد (عنه اهلل ريض) عليا   أنّ  ،أرقم بن زيد عن املالذن سليامن

 فقيام .«عادا  من وعادِ  واال  من والِ  اللهم ،موال  فعَّ   موال  كنت من»  يقول (وسلم عليه اهلل

 .فيهم وكنت ،بذلك فشهدوا رجال   ريعش ستة

 1 .«عال   وإسناده، املتن صحيح حسن   حديث   هذا» :وقال بعد احلديث

  :وأخرج احلاکم احلسكاين

 بيتهيا يف نزليت اخيية أنّ  ،سيلمة أم عين حوشب بن شهر عن زبيد عن املالئي إرسائيل أيب عن

 ٌّ  اللهيم»  قيال قيم هبيا لهيمفجل عٌاء   [النٌي] فأخذ ،فيه واحلسني واحلسن وفاطمة وعَّّ  يوالن

 ييا  - الٌاب عتٌة عند وأنا - فقلت ،«تطهريا   رهموطهّ  الرجس عنهم ذهبأف ،بيتي أهل هالالء

 2«.خري إَل كإنّ »  قال ؟ي معهم أو ي منهم وأنا اهلل رسول

 عدد أحاديثه

                                                             

 .5  ، احلصني بن اهلل هبة احلصني، ابن . أمايل1

 .102  ، 2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد2
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 .وثالثني حديثاً  ثامنيةً  له رووا

 [314  ،1ج] .حديثان: محدأ مسنديف 

 [962  ،2ج] .ثانديح: ماجة ابن سنن

 [127  ،1ج] .واحد   حديث  : الرتمذي سنن

 [126  ،8، ج340  ،4ج] .حديثان: للبيهقي الكربى السنن

 ،6ج ،343  ،4، ج354 ، 3ج] للطرباين: أربعة أحاديث. األوسط املعجم

 79] 

 ،5، ج24  ،2، ج237 ، 1ج] .ثامنيددة أحاديددث: للطددرباين الكبددرياملعجدم 

 171] 

 [113 ] .واحد   : حديث  الدعاء للطرباين

 [85  ،11ج] .واحد   املحىل البن حزم: حديث  

 [114 ] .واحد   ناسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني: حديث  

 [208و  39 ] مسند البزار: حديثان.

، 42، ج193   ،30ج]  تاريخ مدينة دمشدق البدن عسداکر: ثالثدة أحاديدث.

 [.7 ، 57ج، 204 

 [73  ،1ج] .واحد   حديث  مسند الروياين: 
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 [308  ،3، ج202  ،1ج] حلية األولياء أل، نعيم: ثالثة أحاديث.

 .واحدد   حدديث  للدذهبي:  (مدواله من کندت مدواله فعدأي )رسالة طرق حديث 

[ 26] 

 [5  ] .واحد   حديث   أمايل بن احلصني:

 [729  ،3ج] تفسري ابن أ، حاتم: حديثان.

 [102  ،2ج] 1 .واحد   شواهد التنزيل للحسكاين: حديث  

 

                                                             

   ،1ج الرجدال، نقدد ؛66   ،4ج احلدديث، رجدال معجم ؛160   الطويس، رجال: يف تهترمج . لالطالع أکثر، راجع1

 طبقدات ؛93   ،1التهذيب، ج ؛ تقريب30تاريخ أسامء الثقات، ابن شاهني،    ؛287   ،2 ج، الشيعة أعيان ؛221

 عبيدد أ، االتسدؤ ؛170   زرعدة، أ، تداريخ ؛739   سدفيان، بن يعقوب والتاريخ، املعرفة ؛2508 سعد،   ابن

 .5   اآلجري،
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 اخللقاِّن زكريا بن إسامعيل (13)

 (ه173 أريخ الوفاةت)

 زيداد أبدو، مدوالهمو خزيمدة أسدد، األسدي اخللقاين مرة بن زکريا بن إسامعيل

 املعدروف اخليدا  ميمدون بدن إبراهيم عن روى .شقوصاً  ولقبه بغداد نزيل، الكويف

 أ، بن اهلل عبد بن يزيد بردة وأ، سوار بن وأشعث خالد أ، بن وإسامعيل بالنحاس

 واحلسدن دينار بن واحلجاج عمرة أ، بن وحبيب عتيق بن وبكري موسى أ، بن بردة

 طريدف بن وسعيد الرمحان عبد بن وحصني اهلل عبيد بن واحلسن النخعي احلكم بن

 أ، بدن وسهيل األعمش وسليامن الشيباين فريوز بن سليامن إسحاق وأ، اإلسكاف

 برسد بدن اهلل وعبدد األحدول وعاصم اهلل عبيد بن طلحة بن يىحي بن وطلحة صالح

 األسود بن وعثامن العمري عمر بن اهلل وعبيد أسلم بن زيد بن الرمحان وعبد احلرباين

 الرمحان عبد بن وعيسى يعقوب بن الرمحان عبد بن والعالء املالئي قيس بن وعمرو

 اجلدزري اهلل عبدد بن حرزو رجاء وأ، مغول بن ومالك سليم أ، بن وليث السلمي

 کددام بدن ومسدعر األسددي قديس بدن وحممدد عجالن ابن وحممد سوقة بن وحممد

 بدن النرضد عمدر وأ، األکرب احلنا  شهاب أ، نافع بن وموسى طريف بن ومطرف
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 .الفراء جعفر وأ، زياد أ، بن ويزيد اخلزاز الرمحان عبد

 الوليد بن وخلف العطار سىعي بن وإسامعيل سبالن زياد بن إبراهيم عنه روىو

 داود بدن سدليامن الربيع وأبو منصور بن وسعيد الواسطي سليامن بن وسعيد العتكي

 الصدباح بدن وحممدد لدوين سدليامن بدن وحممدد الريان بن بكار بن وحممد الزهراين

 هبدرام بدن وهشدام األصدم اهلل عبد بن والنرض الشعبي حفص بن ومعاوية الدوال،

  .يامن بن واهليثم املدائني

  :امليموين احلسن أبو قال

 األحادييّ أميا  قال؟ هو كيف زكريا بن إسامعيل  - حنٌل بن أمحد يعني - اهلل عٌد يبأل قلت

 لييس، ليه الصيدر ينرشي  ليس ولمن، صالٌح  احلديّ مقارب فيها فهو، يروهيا التي املشهورة

  .- بالطلب يريد - همذا يعرف

 كالُهيا  فقيال، زكرييا بين وإسامعيل  شهاب أيب عن اهلل عٌد أبا سألت  زياد بن الفضل وقال

  .بأٌس  به كان ما  حنٌل بن أمحد عن داود أبو وقال .ققةٌ 

  .بأٌس  به ليس  معني بن حييى عن اهليثم بن يزيد وقال

  .آخر ءيش ةاحلّج   قال؟ هو ةأفحّج   له قيل ،احلديّ صالح  آخر موضعٍ  يف وقال

  .احلديّ ضعيف  معني بن حييى عن امليموِّن احلسن أبو وقال

 يف إلييك أحيّب  زكرييا بين فإسيامعيل  معيني بين ليحيى قلت  الدارمي سعيد بن عثامن وقال
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  .إيلّ  أحّب  حييى  فقال؟ - زائدة أيب ابن يعني - زكريا بن حييى أو احلديّ

  .ققةٌ   حييى عن خيثمة أيب بن بمر وأبو الدوري عٌاس وقال

  .بأٌس  به يمون ال أن أرجو  النسائي وقال

  .صدوٌق   خرا  بن يوسف بن الرمحان عٌد وقال

 بين قعلٌية بين احليارث بين سيواءة لٌني موَل ،مرة بن زكريا بن إسامعيل  سعد بن حممد وقال

 يف بغيداد ونيزل الموفية أهل من وهو، وغري  الطعام يف تاجرا   وكان، خزيمة بن أسد بن دودان

 1.قحطٌة بن محيد ربض

 الالم وسكون املعجمة بضم  د  اخللقاين مرة بن زکريا بن إسامعيل» :جرح ابن وقال

 اخلفيفدة القداف وضدم املعجمدة بفتح د  شقوصا لقبه ،الكويف زياد أبو د قاف بعدها

 2 «.قليالً  خيطئ صدوق  د  وباملهملة

، «اخللقداين الكدويف زياد أبو، احلاف  املحدث، زکريا بن إسامعيل» :الذهبي وقال

 3 «.شيعيي  صدوق   ،الكويف اخللقاين زکريا بن سامعيلإ» :وقال

 توقيقه

                                                             

 .96 د 92 صص ،3 ج املزي، الكامل، . هتذيب1

 .94  ، 1 ج، التهذيب . تقريب2

 .122  ، 1 ج، الضعفاء يف املغني، 476 و 475 صص، 8 ج، النبالء أعالم . سري3
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 . به ااحتج  : ومسلم البخاري

 مدا» :قال وأيضاً ، «ثقة  » :مرة قال «.صالح، احلديث مقارب» :حنبل بن أمحدقال 

 .«بأس   به کان

 .«احلدديث صدالح» :آخدر موضدع يف وقدال ،«بأس   به ليس» :معني بن حييىقال 

  .«ثقة  » :حييى عن، خيثمة أ، بن بكر بووأ الدوري عباس وروى

 .واحدة مرة روي الذي تضعيفه من أکثر حييى عن توثيقه فموارد

 . «بأس   به يكون ال أن أرجو» :النسائي قال

 .«صدوق  » :خراش بن يوسف بن نالرمح عبد قال

خيرج يف به يف صحيحه يف سبعة موارد، وهو ال  واحتج   الثقات يف ذکره: حبان ابن

ولدن اشدتهروا  اجلميل بالسرت الدين يف بالعدالة إال عن الثقات لن امتازوا هصحيح

 1.بالصدق يف احلديث کام بينا يف بداية الكتاب

 .له معني ابن توثيق ناقالً  الثقات أسامء تاريخ يف ذکره: شاهني ابن

  .«صالح   وهو، مقارب   حديثه» :الرازي حاتم أبو قال

 .«حديثه يكتب يثاحلد حسن وهو» :عدي ابنقال 

                                                             

 .151  ، 1 ج، حبان ابن . صحيح1
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 1.«ثقة   :فقال ذکره داود أبا سمعت»: اآلجري قال

 :وقدال (،حديثده خدراجإ مسلم عىل عيب من) باب يف احلاکم اهلل عبد أبو وذکره

 .أيضاً  له البخاري ختريج عن (اهلل رمحه) ذهل هوکأن   ،«مقارب   حديث  »

 2.«ثقةً  وکان»: اجلوزي ابنقال 

 .«صدوق  »: حجر ابنقال 

 .«صدوق  »: ذهبيالقال 

  عهتشيّ 

ه بمعندى تقدديم السيوطي عىل تشيع   وقد نص   ،«شيعيي  صدوق  » :الذهبي فيه قال

 3 ( عىل الصحابة، وهذا هو الرفض.)ع عأي 

  :روى له أمحد فقال

 عن أبيه عن الرمحن عٌد بن القاسم عن خثيم بن عثامن بن اهلل عٌد عن زكريا بن إسامعيل قناحد

 من» ي أي أمر الصحابة ي «أمركم سيل هانّ » ( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول لقا  قال اهلل عٌد

  مسيعود ابين قال ،«مواقيتها عن الصالة ويالخرون بدعة وحيدقون السنة نواليطف رجال بعدى

                                                             

 .234  ،1ج داود، أبو اآلجري، . سؤاالت1

 .345   ،8ج . املنتظم،2

 .389  ، 1 . تدريب الراوي ج3
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 قيالث قاهلا ،«اهلل عىص نمل طاعة عٌد أمّ  ابن يا ليس»  قال ؟!أدركتهم إذا يب كيف ،اهلل رسول يا

 1.مرات

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  وستة وأربعني مائة التفسري وأهل املحدثون له روى

 ،6، ج7  ،4، ج224و 57  ،3ج] أربعة أحاديدث.: البخاري صحيح يف له

 210] 

 [161و 11  ،1ج] .أحاديث ثالثة: مسلم صحيح

 [572  ،1ج] .واحد   حديث  : ماجة ابن سنن

 [531  ،2ج، 558و 366و  252  ،1ج] .أحاديث سبعة: داود أ، سنن

 [396  ،5، ج93  ،2ج] .حاديثأ ثالثة: الرتمذي سنن

 [216  ،8ج] .واحد   حديث  : النسائي سنن

 .حديثان: للنسائي الكربى السنن

 [385  ،1ج] .واحد حديث: الدارمي سنن

 [371  ،2، ج400 و 399  ، 1 ج] .أحاديث عرشة: أمحد مسند

                                                             

 .127   ،3 ج، البيهقي الكربى، ؛ السنن400 و 399 صص ،1 ج، أمحد . مسند1
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 ،3ج، 575  ،2، ج472و  65  ،1ج] .أحاديدث ثامنيدة: احلداکم مستدرك

 84] 

، 127  ،3ج، 267  ،2ج] .حديثاً  وعرشين سبعة: للبيهقي الكربى السنن

 [334و 243و 111  ،4ج

 .حديثاً  عرش ثامنية: للبيهقي اإليامن شعب

 [442و 438 ] .حديثان: للطرباين الدعاء

 .حديثاً  عرش سبعة: للطرباين والكبري الصغري

 ،7، ج213  ،5، ج456و  320  ،3ج] .أحاديدث عرشدة: يعدىل أ، مسند

 [72   ،8، ج335 

   ،10، ج393  ،8، ج342   ،5ج] .أحاديدث سبعة: حبان ابن صحيح

349] 

 [189  ] .أحاديث ثالثة: عاصم أ، البن السنة

 [253و  107  ،2ج، 295  ،1ج] .أحاديث ثامنية: الدارقطني سنن

  1[370و  369  ،2، ج224  ،1ج] .حديثاً  عرش مخسة: حاتم أ، ابن تفسري

                                                             

   ،7ج سدعد، ابن الكربى، الطبقات ؛325   ،3ج األمني، حمسن السيد الشيعة، أعيان: يف ترمجته . لالطالع أکثر، راجع1

 شداهني، ابدن الثقدات، أسامء تاريخ ؛317   ،1ج عدي، ابن الكامل، ؛196   ،1ج الدوري، معني، ابن تاريخ ؛326
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 .44 ،  6ج حبان، ابن ؛ الثقات،28  
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  السدي الرمحن عٌد بن إسامعيل(14)

 (ه127أريخ الوفاة ت)

  :حجر ابن قال

 وهيو ،األعيور المويف موالهم ،القريش حممد أبو السدي كريمة أيب بن الرمحن عٌد بن إسامعيل

 عٌياس وابين أنيس عين روى .بالسيدي يفسمّ  اجلامع باب سدة يف يقعد كان ؛المٌري السدي

 وأيب عٌياد بين وحيييى أبييه عين وروى سيعيد وأبيا هريرة وأبا عَّّ  بن واحلسن عمر ابن ورأى

 وعنيه ،وغيريهم وعمرمة وعطاء السلمي الرمحن عٌد وأيب عٌيدة بن وسعد هاِّن أم موَل صالح

 . وغريهم عيا  بن بمر وأبو عوانة وأبو وزائدة صالح بن واحلسن والثوري شعٌة

 رييفس هأنّ  ماأ فقال القرآن هلم يفس وهو بالسدي النخعي اهيمإبر مرّ   الرمحن عٌد بن سلم قال 

  ....القوم تفسري

  .أحٌد  تركه وما بخريٍ  إال يذكر  أحدا   سمعت ما ،به بأس ال  القطان عن عَّّ  وقال

  ...ققةٌ   أمحد عن طالب أبو وقال

  .شتام كذاب هو  اجلوزجاِّن وقال
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  .لنّي   زرعة أبو وقال

  .به حيتّج  وال حديثه تبيم  حاتم أبو وقال

  .بأس به ليس  آخر موضع يف وقال ،صالح  المنى يف النسائي وقال

 ال صيدوٌق  احليديّ مسيتقيم عنيدي وهو ،شيوخٍ  ةعّد  عن يروهيا أحاديّ له  عدي ابن وقال

 . به بأس

 أعيد فليم وعمير بمر أبا يتناول سمعته حتى فأقمت السدي من سمعت  واقد بن حسني وقال

  .إليه

  .له ،راوية   بالتفسري عاملٌ  ققةٌ   العجَّ قالو

  .الشيخني يتناول وكان ،ضعيٌف   العقيَّ وقال

 1....احلديّ ليحسن هأنّ  أمحد عن وحمى ،نظرٌ  فيه صدوٌق   الساجي وقال

  :االعتدال ميزان يفجاء و

 هإنّ  أما  فقال، القرآن هلم يفس وهو بالسدي النخعي إبراهيم مرّ   قال، الرمحن عٌد بن سلم عن

  .بالتشيع السدي ورمىٍ  ،ومائة وعرشين سٌع سنة مات ...القوم تفسري رييفس

 فيامت، كيذابان بالموفة كان  قال، ليّ عن معتمر عن حدقت  يي الناصٌي ي اجلوزجاِّن وقال

  .والملٌي السدي ،أحدُها

                                                             

 .274 و 273 صص، 1 ج، التهذيب . هتذيب1
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، وعمير بمير أبا يشتم سمعته حتى قمت فام السدي من سمعت  املروزي واقد بن حسني وقال

 1.إليه أعد فلم

 حممدد أبدو رداملفسد مداماإل ،کريمة أ، بن الرمحن عبد بن إسامعيل» :الذهبي قال

  2.احلديث صالح :النسائي قال ...السدي األعور الكويف ثم احلجازي

 توقيقه

 هدذا من وبالردم توثيقه، يف کاف   وهذا صحيحه، يف مسلم رجال من السدي إن  

 :فيه قالوا فقد

 .«أحد   ترکه وما بخري   إال يذکره أحداً  سمعت ما ،به بأس ال»: القطان

 .«ثقة  » :أمحد

 .«بأس   به ليس» :النسائي

 .«ثقة  »: العجأ

 احلدديث مسدتقيم عنددي وهدو ،شديوخ عدة عن يروَيا أحاديث له» :عدي ابن

 .«به بأس ال صدوق  

                                                             

 .237 و 236 صص، 1 ج، االعتدال . ميزان1

 .265 و 264 صص، 5 ج، النبالء أعالم . سري2
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 هذا حديث  » وقع فيه: وقال بعد خترجيه حلديث   ،احتج الرتمذي بالسدي يف سننهو

 1 .«دريب   حسن  

 

 2 ه إذا أخرج عدة أحاديث له وصححها.احلاکم: وثق

 هعتشيّ 

 تفسدري ليفرسد هإن   :فقال، يفرس وهو بالسدي النخعي إبراهيم مر  » :الذهبي روى

 3«.القوم

 إنه» :يقول ملاذا ولكن القرآن، يفرس السدي أن   النص هذا يف النخعي براهيمإ يؤکد

 !يقصد؟ قوم   فأي   «القوم؟ تفسري ردليفس

 السددي کان الذي وهو للقرآن، الشيعة دري تفسري إىل يشري کان النخعي أن   يبدو

 لقدول کدان ملدا الشديعة ددري من السدي کان ولو للناس، يفرسه وکان به معرفة عىل

 النخعدي تشديع کدذلك يثبدت وهدذا ،معنًى  أي  « القوم تفسري ردليفس إنه)» :النخعي

 .كتابال هذا يف له املرتجم

                                                             

 .365   4. سنن الرتمذي، ج1

 .315   2و ج 260   2و ج 258  2. مستدرك احلاکم، ج2

 .236   1ج االعتدال، ميزان ؛265   5النبالء، ج أعالم . سري3
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 وقال ...«عبالتشي   ورمي» :، حيث قالللذهبي املغني يف جاء ما عهتشي   عىل يدل لا

 فلم وعمر بكر أبا يشتم سمعته حتى قمت فام ،منه سمعت» :املروزي واقد بن حسني

 1«.إليه أعد

 2«.الشيخني يتناول کان»: للعقيأ قول ويف

 !اصطالحهم حسب بعينه الرفض هو وهذا

  :أيضاً  السدي قال

 ،احلسيني قتيل فيذكرنا عند  فتعشينا طعاما   طيء من شيخ لنا فعمل ،هبا الٌزّ  أبيع كربالء تيتأ

 َمين فأنيا ،العيراق أهيل ييا أكذبمم ما  فقال !ميتة   بأسوأ مات إال أحٌد  قتله يف رشك ما  فقلت

 ٌعهبإصي الفتيلية خيرج فذهب قديتّ  وهو ليصلحه املصٌا  من دنا حتى نرب  فلم .ذلك يف رشك

 هكأّني فرأيتيه املياء يف نفسه فألقى فعدا حليته النار فأخذت بريقه يطفئها فأخذ فيها النار فأخذت

  3 (محمة

 دليدلوقاصهم د کام سيأيت د  الشيعة مسجد مامإ ثابت بن عدي عن روايته إن   ثم

 4. إليه ذهبنا ما يقوي آخر

                                                             

 .126  ، 1 ج، الضعفاء يف . املغني1

 .274 و 273 صص، 1 ج، التهذيب هتذيب .2

 .909  ، 3 ج، احلفاظ . تذکرة3

 .وصححه 191   ،2ج احلاکم، . مستدرك4



 177 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 بدداقروال العابدددين زيددن األئمددة أصددحاب مددن الطددويس الشدديخ هعددد   وقددد

 1.(ع)والصادق

 2.الشيعة من وعدوه ينالطهرا بزرك آدا کالشيخ کتبهم، يف اإلمامية له وترجم

 التفسدري هدذا ،هتفسدري هدو الرجل عتشي   يف نبحث ونحن له االلتفات ينبغي ولا

 3 «.السدي تفسري التفاسري أمثل أن   دري»: بقوله السيوطي وصفه الذي

 ففي ع،التشي   يف دلوه بل ،الرجل عتشي   عىل ل  تد ودالئل اشارات التفسري هذا ففي

ةةَ َو ): تعاىل قوله تفسري الةَ َو يُْؤتُوَن الدََّّ ِيَن يُِقيُموَن الصَّ ِيَن آَمُنوا اَّلَّ ُ َو رَُسوُُلُ َو اَّلَّ إِنَّما َوِِلُُّكُم اَّللَّ

 وهدو سائل   به ر  م هألن   ،طالب أ، بن عأ   اآلية هبذه عنى إن ام» :قالفقد  4.(ُهْم راكُِعونَ 

 5 «.خامته وأعطاه املسجد يف راکع  

 رواها: التي األحاديث بعض وهذه

 : يعىل أبو أخرج

 طيائر عنيد  كيان (وسيلم علييه اهلل صل) يالنٌّ  أنّ  ،مالك بن أنس عن السدي إسامعيل عن...

                                                             

 .109   الطويس، رجال .1

 .276   ،4ج الشيعة، فتصاني إىل . الذريعة2

 .497   ،2 ج، السيوطي الدين جالل القرآن، علوم يف اإلتقان .3

 .55 . املائدة:4

 .80  ، 4 للثعالبي، ج الثعالبي تفسري .5



 178 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عمير اءج قم ، فردّ  بمر أبو فجاء ،«الطري هذا من معي يأكل خلقك بأحّب  ائتني اللهم»  فقال

 1«.له فأذن عَّ   جاء قم ، فردّ 

 الوفاة عباس بن اهلل عبد حرضت ملا» :قال ،صالح أ، عن السدي عن أمحد أخرج

 2 .«طالب أ، بن عأ   بوالية إليك أتقرب إين اللهم :قال

 وبكاؤها، السامء عليه بكت (عنهام اهلل ري) عأ   بن احلسني قتل ملا» :السدي قال

  3«.محرهتا

نَْت ُمْنِذٌر َو لُُِكِّ َِْوٍم هدادٍ ) قوله يف عأي  عن خري عبد عن السدي عن محدأ روى
َ
 (إِنَّما أ

 4«.هاشم بني من رجل   واهلاد املنذر» (:وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول قال

 عدد أحاديثه

 يفرو ،مسلم ضمنهم ومن والتفسري السنن أصحاب أسانيد يف السدي جاء وقد

 :کام يأ عنه

 .واحد   حديث  : مسلم

                                                             

 .106و  105 صص، 7 ج، يعىل أ، . مسند1

 .662  ، 2 ج، الصحابة . فضائل2

 .353  ، 8 ج الثعلبي، . تفسري3

 .126  ، 1 ج، أمحد . مسند4



 179 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثان: أمحد مسند

 . حديث  واحد  : النسائي سنن

 .حديثاً  نوومخس ستة :املستدرك

 .حديثاً  نوومخس ثالثة: شيبة أ، ابن املصنف

 .حديثاً  نووعرش واحد: يعىل أ، مسند

 أحاديث ومخسة مائة: الطرباين

أخذ عن هدذا عند املفرسين باملأثور، وأدلب کتب التفسري ت اً ويعد السدي معتمد

 ًا.ن رواية وأثروففي تفسري الطربي له: ألف وتسعامئة وتسعفيض، الرا

ألف وثامنامئة وواحد وله ويف تفسري ابن أ، حاتم الذي يفضله السلفيون عىل دريه 

 !وأثراً  وثالثون حديثاً 

 1 .ن روايةً وأربعة أالف وست فيكون جمموع ما رواه

 

                                                             

 ؛ نقدد26   اإلسالم، وفنون الشيعة ؛125،   ،1 ج األمني، حمسن السيد الشيعة، أعيان: يف ترمجته . لالطالع أکثر، راجع1

 ؛63   ،4ج احلدديث، رجدال معجدم ؛311   ،2 ج، القمي عباس الشيخ واأللقاب، الكنى ؛221   ،1ج الرجال،

 ؛361   ،1ج البخداري، الكبري، التاريخ ؛249   ،1ج ،معني ابن تاريخ ؛323   ،6ج سعد، ابن الكربى، الطبقات

 .185 و 184   ،2ج حاتم، أ، ابن والتعديل، اجلرح



 180 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 الفزاري موسى بن إسامعيل (15)

 (ه 245 ريخ الوفاةأت)

 .السددي نسيب الكويف إسحاق أبو ويقال ،حممد أبو الفزاري موسى بن إسامعيل

 وابدن خشديم بن سعيد معمر وأ، الزناد أ، وابن سعد بن وإبراهيم مالك عن روى

 کتداب يف البخداري وعنده ،ودريهم أنس عن الراوي البرصي شاکر بن وعمر عيينة

 يعدىل وأبو والساجي خزيمة وابن ماجة وابن والرتمذي داود وأبو العباد أفعال خلق

 . وطائفة خملد بن وبقي ومطني عروبة وأبو

 قرابته وإذا ،ابنته ابن يكون أن فأنكر ،السدي من قرابته عن سألته» :حاتم أبو قال

 .«بعيدة منه

  .صدوق   :فقال عنه أ، سألت» :حاتم أ، ابن وقال

  .صدوقاً  کان :مطني وقال

  .بأس   به ليس :سائيالن وقال

  ....خيطئ الثقات يف :حبان ابن وقال

 وإندام ،بأحاديدث رشيدك عدن وتفدرد حديثني مالك عن وصل :عدي ابن وقال



 181 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .التشيع يف الغلو عليه أنكروا

  .(ه245) سنة مات ،ودريه البخاري قال

 لدهقو حبان ابن ثقات من البكري عأ أ، احلاف  بخط   التي النسخة يف أر مل :قلت

  .خيطئ

  .يتشيع وکان ،احلديث يف صدوق   :داود أ، عن اآلجري وقال

 بندت ابدن هبأن د وددريهم والنسدائي سعد وابن الكنى يف ومسلم البخاري وجزم

  .أعلم واهلل ،السدي

 1 .السدي أخت ابن وهو :داود أ، رجال يف اجلياين عأ أبو وقال

 ،الكدويف إسدحاق أبدو أو مدحم أبو الفزاري موسى بن إسامعيل» :حجر ابن وقال

 2 «.بالرفض رمي و خيطئ صدوق   ،أخته ابن أو بنته ابن أو السدي نسيب

 أبدو قدال ؛يرتفض ،السدي الفزاري موسى بن إسامعيل» :املغني يفقال الذهبي و

 3 «.عيتشي   صدوق   :داود

  :أيضاً  وقال

                                                             

 .293 و 292 صص، 1 ج، التهذيب . هتذيب1

 .100  ، 1 ج، التهذيب . تقريب2

 .133  ، 1 ج، الضعفاء يف . املغني3



 182 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .صدوق   :حاتم أبو قال

  .بأس   به ليس :النسائي وقال

  .عالتشي   يف دلواً  منه أنكروا :يعد ابن وقال

  .إليه ذهابنا شيبة أ، وابن هناد علينا أنكر :عبدان وقال

 1!السلف يشتم الذي الفاسق ذاك عند عملتم إيش :وقال

 إسامعيل تويف وفيها» :ومائتني وأربعني مخس سنة حوادث يف احلنبأ العامد ابن قال

 2 «.السدى بنت ابن املحدث الشيعي الكويف الفزاري موسى بن

 توقيقه

 .«صدوق  »: حاتم أبو قال

 . «صدوقاً  کان» :مطني قال

 .«بأس   به ليس» :النسائي قال

 ابن حبان: ذکره يف الثقات

 .«احلديث يف صدوق  » :داود ابوقال 

                                                             

 .252 و 251 صص، 1 ج، االعتدال . ميزان1

 .107  ، 2 ج، الذهب . شذرات2



 183 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  الرتمذي

 1.حديثه حوصح   سننه يف له جخر  

 .الثقات عن فيه يروي الذي التمهيد کتابه أسانيد يف مرات عدة ذکره: الرب عبد ابن

 2. صحيحه يف له جخر  : خزيمه ابن

د وصدفها والتدي اآلثار مشكل رشح کتابه سانيدأ يف وقع: الطحاوي  أسدانيد ابأن 

 3.مقبولة

 .«صدوق  »: حجر ابنقال 

 تشّيعه

 الكدويف» ،«عيتشدي   وکدان»  :کقدوهلم ضده،وترف   عهتشي   يف رصحية   عبارات   وردت

 عليده أنكروا وإنام» ،«السلف يشتم الفاسق ذاك» ،«السدى بنت ابن املحدث الشيعي

 «.يرتفض» ،«بالرفض رمي» ،«عالتشي   يف الغلو

د الفزاري سامعيلإ ن  أ عىل وانص   قدو  وجدزم عبداراهتم، مددلول وهد کدام رافيضي

 يبدوو السدي، بنت ابن هبأن   ودريهم والنسائي سعد وابن الكنى يف ومسلم البخاري

                                                             

 .183   ،3. سنن الرتمذي، ج1

 .3   ،3. صحيح ابن خزيمه، ج2

 .307 . رشح مشكل اآلثار،  3



 184 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 الدذي( السددي) الرمحن عبد بن سامعيلإ خاله أو هجد   من ضالرتف   متعل   احلفيد أن  

 رصح وقدد الدروافض، مدن هدم وقريبده اجلد   السدي بيت أن   يؤکد وهذا له، ترمجنا

 أمدري قال کام والشتم السباب نكره ونحن السلف، نيشتام کانا األثنني بأن   الرجاليون

 وذکدرتم أعامهلم وصفتم ول ولكنكم ،سبابني تكونوا أن لكم أکره ين  إ» :(ع) املؤمنني

 احقدن اللهم   :إياهم سبكم مكان وقلتم ،العذر يف وأبلغ القول يف أصوب کان حاهلم

 احلدق   يعدرف حتى ضاللتهم من واهدهم وبينهم بيننا ذات وأصلح ودماءهم دماءنا

 1«.به هلج من والعدوان الغي   عن ويرعوي جهله من

 الصددوق، للشديخ الدين کامل کتاب يف موردين يف موسى بن سامعيلإ ورد وقد

 للنوري. الوسائل مستدرك يف واحدةً  مرةً  وذکر

  :الصدوق رواه ما رواياته منو

 عٌيد عين اليثاميل محيزة - أيب عين محييد بين عاصم عن الفزاري موسى بن إسامعيل حدقنا ...

 بين كمييل عين ي خيديج ابن لفضيل واللفظ - النخعي زياد بن كميل عن جندب بن الرمحن

 ،الموفة ظهر إَل فأخرجني بيدي (السالم عليه) طالب أيب بن عَّّ  املالمنني أمري أخذ  قال ،زياد

 ميا يعنّي احفيظ، أوعاها فخريها ،أوعيةٌ  القلوب هذ  إنّ  ،كميل يا»  قال قم تنفس أصحر فلام

، نياعٍق  كيّل  أتٌياع رعياعٌ  وُهيٌج ، نجياةٍ  سيٌيل عل ومتعلم، رباِّن   عاملٌ  ،قالقةٌ  الناس ؛لك أقول

                                                             

 .155   الدينوري، حنيفة أبو الطوال، األخبار ؛21   ،11 ج احلديد، أ، ابن البالدة، نج . رشح1



 185 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1 .«وقيٍق  ركنٍ  إَل وااليلج ومل العلم بنور وااليسضي مل، ريٍح  كّل  مع يميلون

 روى حيدث ،أربعدة   بحدب   أمدرين اهلل إن  » :حدديث رواة من الفزاري وإسامعيل

  :الرتمذي

 بريدة ابن عن ربيعة أيب عن رشيك أخربنا السدي، بنت ابن الفزاري موسى بن إسامعيل حدقنا

 هأّني وأخيربِّن أربعية بحيّب  أميرِّن اهلل إنّ »  (وسلم عليه اهلل صل) اهلل لرسو قال  قال أبيه عن

 واملقيداد وأبيوذر» قيالث ذلك يقول ،«منهم عَّّ »  قال .لنا سمهم ،اهلل رسول يا  قيل، «همحيٌّ 

 2«.همحيٌّ  هأنّ  وأخربِّن همبحٌّ  وأمرِّن ،وسلامن

 أحاديثه عدد

 .روايةً  عرشة مخس: ماجة ابن سنن

 .روايتان: داود أ، سنن

 .روايةً  عرشة مخس: الرتمذي سنن

 .روايات   ثالث: احلاکم مستدرك

 .واحدة   رواية  : للبيهقي الكربى السنن

                                                             

 .290  ، النعمة ومتام الدين . کامل1

 .299  ، 5 ج، الرتمذي . سنن2



 186 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحدة   رواية  : للبيهقي اإليامن شعب

 .روايات   ثالث: خزيمة ابن صحيح

 .روايةً  عرشة اتاثن: يعىل أ، مسند

 .يةً روا وعرشون أربع: للطرباين والكبري األوسطاملعجامن 

 .روايات   ثالث: للطرباين الشاميني مسند

 .روايةً  ةعرش اتاثن: عساکر ابن تاريخ

 .روايات   ثالث: الرب عبد البن التمهيد

 .روايتان: للحسكاين التنزيل شواهد

 .روايتان: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .روايات   أربع: حاتم أ، ابن تفسري

 .روايةً  عرشون: الطربي تفسري

 1 .روايةً  نووعرش نتاواثن مائة وعاملجم فيكون

 

                                                             

 ،3ج القمدي، عبداس واأللقاب، الكنى ؛437   ،3ج األمني، حمسن السيد الشيعة، أعيان: يف ترمجته ثر، راجع. لالطالع أک1

 ؛212 د 210   ،3 ج املدزي، الكدامل، هتذيب ؛250   ،1 ج ،الستة کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف ؛30  

 ؛325   ،1ج عددي، ابدن الكامدل، ؛12   حداتم، أ، ابدن البخداري، خطأ بيان ؛105   ،8ج حبان، الثقات، ابن

 .19   ،1ج اآلجري، أبوداود، سؤاالت



 187 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 

 اجلامل زيد بن أسيد( 16)

 (ه220 قبل أريخ الوفاةت)

 واحلسن هشيم عن روى .الكويف موالهم ،اهلاشمي اجلامل نجيح بن زيد بن أسيد

 ،ومجاعدة الربيع بن وقيس معاوية بن وزهري املبارك وابن والليث ورشيك صالح بن

 احلر، وإبراهيم وارة وابن کريب وأبو بغريه مقروناً  اً واحد حديثاً  البخاري عنه روى

  .ودريهم ،عفان ابن عأ   بن واحلسن سمويه وإسامعيل الطرسويس أمية وأبو

  :البزار وقال

 شديعية مع حديثه احتمل قد :آخر موضع يف وقال ،عليها يتابع مل بأحاديث ثحد  

  .فيه شديدة

 منداکريه ومدن ،بمناکري عنه ثحيد   الصويف حييى بن أمحد سمعت :الساجي وقال

 اجلمعة يوم توضأ من حديث سعيد أ، عن نرضة أ، عن عون عن رشيك عن حديثه

 العقديأ لده وأورد ،ومدائتني العرشين قبل مات الذهبي بخط   د قرأتد  ونعمت فبها

 ،حمصن بنت قيس أم عن ثابت بن عدي عن املقدام أ، عن الربيع بن قيس عن حديثه



 188 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 «؟!الصداحلون وفيندا أنلك» حديث فذکرت جحش بنت زينب عىل تدخل :قالت

 عن السند هبذا املقدام أ، عن ورشيك والثوري قيس روى امإن   :العقيأ قال .احلديث

 1 .حديث   يف حديثاً  أسيد فأدخل ،الثوب يصيب احليض دم حديث قيس أم  

 توقيقه

 وتنفدع ،صدوق   هأن   فيدد ت مقروناً  ولود  عنه وروايته عنه، بروايته وثقه: البخاري

 2 «.لالستشهاد البخاري ذکره امإن  » :عدي ابن قال .األقل عىل هبا لالستشهاد روايته

 وأخرج فيهم تكلموا الذين الرواة ضمن الباري فتح مقدمة يف حجر ابن ذکره وقد

 هذا وکالمهم احلديث، ورسقة بالكذب حبان وابن معني ابن اهتمه وقد ،البخاري هلم

 فكيدف قداال، کدام کدان فإن !صحيحه يف بأسيد احتج   الذي البخاري بصحيح طعن  

 ! لألحاديث؟ سارق   اب  کذ   عن البخاري يروي

 3.«س  بأ به يكن مل»: البزار قال

 4 .قهوث  و له حصح  : احلاکم

                                                             

 .301  ، 1 ج، التهذيب . هتذيب1

 .396   ،1 ج املالكي، الباجي سليامن والتجريح، . التعديل2

 .220  ،2ج مغلطاي، الكامل، هتذيب إکامل ؛207   1ج البزار، . مسند3

 .209   4ج الصحيحني، عىل . املستدرك4
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  عهتشيّ 

 .«فيه شديدة شيعية مع حديثه احتمل قد» :البزار قال

 .الرتفض هوو ،عالتشي   يف الغلو أو کاإلفرا  الشديد عوالتشي  

 عند املجروحني التابعني الصحابة ةأجل   من هو» :عنه الشاهرودي عأ الشيخ قال

 1«.عهملتشي   العامة

   :الدارقطني روىو

 اهلل ريض) وعيامر عيَّّ  عن الطفيل أيب عن جابر عن شمر بن عمرو قناحّد ، زيد بن أسيد قناحّد 

 2.الرحيم الرمحن اهلل بٌسم املمتوبات يف جيهر انك (وسلم عليه اهلل صل) النٌي أنّ  (عنهام

 :قدال ،شدمرح بدن عمرو ثناحد ،احلامل زيد بن أسيد ثناحد   :عساکر ابن وأخرج

 بن حممد ثناحد ،اخلراساين بن حممد أبو ناأيأن ،املزکي إسحاق أ، بن زکريا أبو وأنبأنا

 عدن جدابر عدن مرع بن عمرو ثنا، حدخبيب بن إبراهيم ناحدث ،هارون أ، بن عبيد

 :قدال ،درعداً  يبيدع بنرصدايني  هو فإذا السوق إىل طالب أ، بن عأ   خرج :قال الشعبي

 وکدان :قدال ،«املسدلمني قداي وبينك بيني ،درعي هذه» :فقال ،الدرع عأي  فعرف

 من قام ،املؤمنني أمري رشيح رأى فلام :قال .استقضاه عأي  کان ،رشيح املسلمني قاي

                                                             

 .684  ، 1 ج، احلديث رجال علم مستدرکات .1

 .302  ، 1 ج، الدارقطني . سنن2
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 فقال ،رايندالنص جنب إىل قدامه رشيح وجلس جملسه يف علياً  وأجلس القضاء جملس

 سمعت ولكني ،اخلصم جملس معه لقعدت مسلامً  خصمي کان لو رشيح يا أما»: عأي 

 وال بالسدالم وهمؤتبدد وال تصافحوهم ال :يقول( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول

 کدام روهموصدغ   لطدرقا مضدايق إىل وهمؤوأجل عليهم تصلوا وال مرضاهم تعودوا

 ؟املؤمنني أمري يا تقول ما :رشيح فقال :قال ،«رشيح يا وبينه بيني اقض ،اهلل رهمصغ  

 ؟نرصاين يا تقول ما :رشيح فقال :قال ،«زمان   منذ مني ذهبت درعي» :عأي  فقال :قال

 أرى مدا :رشيح فقال :قال .درعي هي الدرع ،املؤمنني أمري بأکذ   ما :النرصاين فقال

 أمدا :النرصاين فقال :قال ،«رشيح صدق» :عأي  فقال ؟بينة   من فهل ،يده من خترج أن

 واهلل هي !عليه يقيض وقاضيه إيل   جييء املؤمنني أمري ،األنبياء أحكام هذه أن   أشهد أنا

 ،فأخدذهتا األورق مجلدك عدىل زالت وقد اجليش من بعتكات   ،درعك املؤمنني أمري يا

 فهي أسلمت إذا أما» :عأ   فقال قال .اهلل رسول حممداً  وأن   اهلل الإ إله ال أن أشهد فإين  

 1 .املرشکني يقاتل رأيته لقد :الشعبي فقال :قال .عتيق   فرس   عىل ومحله ،«لك

 أحاديثه عدد

 ، کام يأ:حديثاً  عرش ستة عنه روي

                                                             

 .24 و 23 صص، 23 ج، دمشق مدينة . تاريخ1
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 .واحد   حديث  : البخاري صحيح

 .واحد   حديث  : احلاکم مستدرك

 .أحاديث   ثالثة: قيللبيه الكربى السنن

 .حديثان: للطرباين األوسط املعجم

 .واحد   حديث  : للطرباين الكبري املعجم

 .واحد   حديث  : للطرباين الشاميني مسند

 .واحد   حديث  : الدراقطني سنن

 .أحاديث   ثالثة: البزار مسند

 .واحد   حديث  : للبيهقي اإليامن شعب

 .واحد   حديث  : عساکر ابن تاريخ

 1 .واحد   حديث  : الاللكائي السنة أهل تقاداع أصول رشح

                                                             

 ابن الكامل، ؛28   ،1ج العقيأ، ضعفاء ؛318   ،2ج حاتم، أ، ابن والتعديل، اجلرح: يف ترمجته . لألطالع أکثر: راجع1

 الدذهبي، اإلسدالم، تداريخ ؛50   ،7ج بغدداد، تداريخ ؛15   ،2ج ي،البخار الكبري، التاريخ ؛400  ،1ج عدي،

 .70   ،15ج
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 نٌاتة بن األصٌغ( 17)

 (اهلجري األول القرن يف أريخ الوفاة:ت)

 وعدأي  عمدر عدن روى ،الكدويف القاسدم أبو ،احلنظأ ثم التميمي نباتة بن أصبغ

 .أيوب وأ، يارس بن وعامر عأي  بن واحلسن

 السدائب بدن وحممد خليفة بن وفطر وثابت واألجلح طريف ابن سعد عنه روى

  .ودريهم الكلبي

  .بحديثه يعٌأ ال مغرية كان  جرير قال

 بيشء عنه حدقا حييى وال الرمحن عٌد سمعت ما  عَّّ  بن عمرو وقال

  .له يعرض ال أيب كان  إسحاق أيب بن يونس وقال 

  .المذابني من وهيثم نٌاتة ابن األصٌغ  عيا  بن بمر أبو وقال

  .بثقةٍ  ليس  أيضا   وقال ،شيئا   حديثه يساوي ليس  معني ابن وقال

  بيشء حديثه ليس  ةمرّ  وقال

  احلديّ مْتوك  النسائي وقال

  بثقةٍ  ليس  ةمرّ  وقال

  احلديّ لنّي   أبيه عن حاتم أيب ابن وقال
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 .بالرجعة يقول كان  العقيَّ وقال

  الرتك فاستحق بالطامات فأتى ،عأي  بحب   فتن :حبان ابن وقال

  احلديث منكر :الدارقطني قالو

 ثم ،الضعف بني وهو ،عليه أحد   يتابعه ال عأي  عن يرويه ما عامة :عدي ابن وقال

 مدن جهدة من االنكار أتى اموإن   ،بروايته بأس ال عندي فهو ثقة   عنه ثحد   وإذا :قال

  عنه روى

  .احلجامة يف واحداً  حديثاً  ماجة ابن له روى ،ثقة   تابعيي  کويفي  :العجأ وقال

  عأي  رشطة عىل وکان ،روايته يف عفيض   وکان ،شيعياً  کان :سعد ابن وقال :قلت

  عندهم بالقوي ليس :احلاکم أمحد أبو وقال

  احلديث منكر :الساجي وقال

 وذکره ،هذا بلغني :فقال ،بثقة   ليس نباتة بن أصبغ :داود ال، قيل :اآلجري وقال

  (عنهم روايةال عن يردب من) باب يف الفسوي

  ضعيف   :عامر بن حممد وقال

  زائغ   :اجلوزجاين وقال

 1.دريه يروَيا ال ،عأي  عن أحاديثه أکثر :البزار وقال

                                                             

 .317 و 316 صص، 1 ج، التهذيب . هتذيب1
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 ،القاسدم أبدا يكندى ،الكدويف احلدنظأ التميمدي نباتة بن أصبغ»: حجر ابن وقال

 1«.بالرفض رمي مرتوك  

 2 «.عهتشي   يف دال   واه   ،عأي  عن احلنظأ نباته بن صبغأ» :الذهبي وقال

 ال الدوراق نباتده بدن أصبغ :أمحد عن األثرم وحكى» :مغلطاي الدين عالء وقال

 3«.عنه هارون بن يزيد رواية أحسن ما، به بأس

 توقيقه

 «.به بأس ال»: حنبل بن أمحد قال

 «.ثقة  »: العجأ قال

 أتدى اموإن   ،بروايته بأس ال عندي فهو ثقة   عنه ثحد   وإذا» :قالو قهوث   :عدي ابن

 «.عنه روى من جهة من االنكار

 4 .روايةً  له حصح   إذ املستدرك، يف قهوث  : احلاکم

 1 .األسانيد أصح   عىل فيه اعتمد الذي تفسريه يف به احتج  : حاتم أ، ابن

                                                             

 .107  ، 1 ج، التهذيب . تقريب1

 .141  ، 1 ج، الضعفاء يف . املغني2

 .253  ، 2 ج، الرجال أسامء يف الكامل هتذيب . إکامل3

 .321   4. املستدرك، ج4
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 2. به احتج  : الرب عبد ابن

 ،(الصدحابة تدراجم يف اإلصدابة) موسدوعته يف الصحابة ضمن ذکره: حجر ابن

 3«.إدراکاً  له أن   عىل يدل   ما عساکر ابن روىو» :وقال

 .وعدالته وثاقته ثباتإ يف کاف   وهذا

 ابدن قدالحيث  دريه، عىل إياه وتفضيله( ع) عأي  من لقربه به طعن من طعن اموإن  

 روايدة حبدان ابدن فجعدل«. الدرتك فاسدتحق بالطامات فأتى عأي  بحب   فتن» :حبان

 عن والبعد التعصب ولكنه قاله، ما بني مالزمة وال ،(ع)لعأي  هحب   نتيجة من الطامات

 عدأي  حلب   دعا نفسه القرآن فإن   وإال النفوس، بعض عليها جبلت التي النبوية العرتة

 اهلل، يف حدبي  هألن د لددوح   حدبي  وهذا ،(وآله عليه اهلل صىل) النبي قربى مودةو( ع)

 !هذا تطيق ال حبان ابن نفس ولكن  

 بمعتقدها، طعناً  بالرجعة االعتقاد وليس بالرجعة، قوله عليه أخذ فقد العقيأ أما

 واعتقدادات ترمجته، يف بينا کام ووثقوه أيضاً  بالرجعة يعتقد واثلة بن عامر صحا،فال

 .احلديث أهل عند حقة الصحابة

                                                                                                                                                         

 .3470   ،10ج و 2717  و 2716 صص ،8ج حاتم، أ، ناب . تفسري1

 .312   ،8ج التمهيد، .2

 .347  ، 1 ج، الصحابة متييز يف . اإلصابة3
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  :االلباين قال

 حسييٌه، فهيو ه،ربّ  وبني بينه فهو املذهب وأما واحلفظ، الصدق هو إناّم  احلديّ رواية يف العربة

 كاخلوارج املخالفني الثقات من لمثري أخرجوا قد وغريُها (الصحيحني) صاحٌي نجد ولذلك

 1.وغريهم والشيعة

 تشّيعه

  ،«زائغ» :فيه اجلوزجاين قال

 «شيعياً  کان» :سعد ابن وقال

  «.بالرفض رمي» :حجر ابن وقال

  «.عهتشي   يف دال   نباته بن صبغأ» :الذهبي وقال

 2.(السالم عليهام) واحلسن عأي  عن روى فيمن الطويس الشيخ ذکره وقد

  :ترمجته يف اخلوئي السيد قال

  .الصاحلني سلفنا من املتقدمني من وهو، املجاشعي نٌاتة بن األصٌغ

 (السالم عليه) املالمنني أمري خاصة من كان ،املجاشعي نٌاتة بن األصٌغ "  وقال النجايش ذكر 

                                                             

 .262   ،5ج الصحيحة، األحاديث . سلسلة1

 .93و 57 صص الطويس، . رجال2
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 ُهيام بين عَّ عن اجلندي ابن أخربنا .ابنه حممد إَل ووصيته األشْت عهد عنه روى، بعد  روعمّ 

 األصيٌغ عين طرييف بين سيعد عين علوان بن احلسني عن مسلم بن هارون عن احلمريي عن

 أيب بين أمحيد بن حممد عن الدوري بمر أيب عن األديب احلسني بن السالم عٌد وأخربنا ،بالعهد

 بين احلسيني عين طرييف بين احلسين عن عٌدك بن عَّ عن احلسني حممد بن جعفر عن الثلج

  .بالوصية األصٌغ عن طريف بن سعد عن علوان

 املدؤمنني أمدري خاصدة من األصبغ کان (اهلل رمحه) نباتة بن األصبغ :الشيخ وقال

 املدؤمنني أمدري إليده عهده الذي األشرت مالك عهد روى، بعده روعم   (السالم عليه)

 حممد ابنه إىل (السالم عليه) املؤمنني أمري وصية وروى، ردمص واله ملا (السالم عليه)

 هدارون عن احلمريي عن احلسن بن حممد عن جيد أ، ابن بالعهد أخربنا، احلنفية بن

 بدن سدعد عدن الكلبدي علدوان بدن احلسني عن مجيعاً  ،طريف بن واحلسن مسلم بن

  .(ع) املؤمنني أمري عن نباتة بن األصبغ عن طريف

 بدن أمحدد بن حممد عن الدوري عن اهلل عبيد بن احلسني هبا فأخربنا :صيةالو وأما

 طريف بن احلسن عن الصويف عبدك بن عأ عن احلسني حممد بن جعفر عن ثلج أ،

 :قدال، املجاشدعي نباتدة ابدن األصبغ عن طريف بن سعد عن علوان بن احلسني عن

  .نفيةاحل بن حممد ولده إىل (السالم عليه) املؤمنني أمري کتب

 حممد بن أمحد عن (.السالم عليه) عأ   بن احلسني مقتل أيضاً  عنه الدوري وروى
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 احلسني بن أمحد عن النخعي يزيد بن حممد عن اجلعفي يوسف بن أمحد عن سعيد بن

  .بطوله احلديث وذکر، األصبغ عن اجلارود أ، عن

 املدؤمنني أمدري أصحاب من - احلنظأ بالتميمي له توصيفه مع - رجاله يف هوعد  

 . (السالم عليه)

 يف الربقدي هوعدد   (،السدالم عليده) احلسدن أصحاب من توصيف   دري من هوعد  

 خدوا  من احلنظأ بالتميمي توصيفه ومع، اليمن من (السالم عليه) عأ   أصحاب

 سعد عنه وروى (السالم عليه) عأي  عن روى .(السالم عليه) املؤمنني أمري أصحاب

  .طريف بن

، 8 السدهلة ومسدجد الكوفدة مسدجد يف الصدالة فضدل يف باب ،الزيارات لکام

ماواِت َو ) :تعاىل قوله تفسري يف، البقرة سورة ،القمي   وتفسري ؛5 احلديث وَِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

 
َ
 طاووس ابن عن الوسائل خامتة من السابعة الفائدة يف احلر   الشيخ روى وقد .(ْرَض اْل

 إبدراهيم بدن عأ   عن الكليني يعقوب بن ملحمد الرسائل ابکت من ةاملحج   کشف يف

 :فقدال، رافدع أ، بدن اهلل عبدد کاتبده دعا هأن   (السالم عليه) املؤمنني أمري عن بسنده

 بن أصبغ أدخل» :فقال، املؤمنني أمري يا يل سمهم :فقال، «ثقايت من عرشةً  َأ  عَ  أدخل»

 بن وخندف مسهر بن وجويرة حبيش بن وزر الكناين وائلة بن عامر الطفيل وأبا نباتة

 وعمري زياد بن وکميل قيس ابن وعلقمة األعور واحلارث مرصف بن وحارثة زهري
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  .احلديث ...«زرارة بن

 نباتة بن أصبغ بعنوان وقع ...صحيح   األشرت مالك عهد إىل بالنسبة الشيخ وطريق

 عد   إسناد يف
 أمري عن ذلك مجيع يف روى فقد ،مورداً  ومخسني ستة تبلغ الروايات من ة 

 عدأي  بدن واحلسدن املدؤمنني أمري عن فيهام روى موردين إال، (السالم عليه) املؤمنني

 مدريم وأبدو الكناين الصباح وأبو محزة وأبو اجلارود أبو عنه وروى .(السالم عليهام)

 طريدف بدن وسدعد االسدكاف وسعد النوفأ وخالد املغرية بن واحلارث حييى وأبو

 الغنوي داود بن وحممد احلزور وعأ   العبدي جرير بن اهلل وعبد الطائي حلميدا وعبد

 املدؤمنني أمدري عن احلنظأ نباتة بن أصبغ بعنوان وروى .ومسمع الفرات بن وحممد

، 4 احلجة کتاب، 1 اجلزء الكايف] .الغنوي احلزور بن عأ   عنه وروى .(السالم عليه)

  .[34 احلديث، 111 (لهوآ عليه اهلل صىل) النبي مولد باب

 بن حممد عن هاشم بن إبراهيم عن بسنده يعقوب بن حممد روى :الكتب اختالف

 .(السالم عليه) املؤمنني أمري إىل رفعه، نباتة بن األصبغ عن، الفرات بن وحممد الوليد

 احلدديث، 63 احلددود کتداب مدن الندوادر باب، 3 احلدود کتاب، 7 اجلزء ،الكايف]

26].  

 بدن إبدراهيم :هكدذا املدرآة ونسدخة القديمة الطبعة يف ولكن، الطبعة هذه يف کذا

 أمدري عن نباتة بن األصبغ عن رفعه، الفرات بن حممد عن الوليد بن حممد عن هاشم
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 عدن الفدرات بن حممد عن هاشم بن إبراهيم عن بسنده الشيخ ورواها .(ع) املؤمنني

، الزندا حددود بداب، 10 اجلزء ،ذيبالته] .(السالم عليه) املؤمنني أمري عن األصبغ

  .[188 احلديث

 عن نباتة ابن األصبغ عن جرير أ، عن عيسى بن عثامن عن بإسناده الشيخ وروى

 احلديث، وآداهبا التجارة فضل باب، 7 اجلزء ،التهذيب] .(السالم عليه) املؤمنني أمري

16].  

، 54 التجدارة آداب بداب، 2 املعيشدة کتداب، 5 اجلزء] :الكايف يف املوجود ولكن

 راوي هدو اجلدارود أبدا فدإن  ، الصحيح وهو ،جرير أ، بدل اجلارود أبو [1 احلديث

 1.نباتة بن األصبغ کتاب

  :الكليني الشيخ روى

 وركيب الٌرصية افتيتح ييوم (السالم عليه) املالمنني أمري رأيت  قال احلنظَّ نٌاتة بن أصٌغ عن

 جيمعهدم يدوم اخللدق بخري أخربکم أال ،الناس أَيا»  قال[ مق] (وآله عليه اهلل صل) اهلل رسول بغلة

 تشيهد كنيت كفإّني قناحيّد  ،امليالمنني أمري يا بل  فقال ،األنصاري أيوب أبو إليه فقام، «؟!اهلل

 کدافر إال فضدلهم ينكر ال ،املطلب عبد ولد من سبعة اهلل جيمعهم يوم اخللق خري إن  »  فقال، ونغيب

 لنيا همسيمّ  ،امليالمنني أميري ييا  فقيال (اهلل رمحيه) ييارس بين عامر فقام، «جاحد إال به جيحد وال

                                                             

 .136 د 132 صص، 4 ج، احلديث رجال . معجم1
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 .لنعرفهم

 اهلل صىل) حممد الرسل أفضل وإن   ،الرسل ،اهلل جيمعهم يوم اخللق خري إن  » :فقال

 أفضل وإن   أال ؛نبيي  يدرکه حتى نبيها ويص ،نبيها بعد أمة   کل   أفضل وإن   (،وآله عليه

، الشهداء األوصياء بعد اخللق أفضل وإن   أال، السالم وآله عليه حممد ويص   األوصياء

 جناحدان لده ،طالدب أ، بدن وجعفدر، املطلب عبد بن محزة الشهداء أفضل وإن   أال

 به اهلل کرم يشء، دريه جناحان األمة هذه من أحد   ينحل مل، اجلنة يف هبام يطري خضيبان

 علديهم) واملهددي واحلسدني احلسدن والسدبطان ورشفه (وآله عليه اهلل صىل) حممداً 

َ َو الرَُّسدوَل ) :اآلية هذه تال ثم، «البيت أهل منا شاء من اهلل جيعله، (السالم َو َمْن يُِطِع اَّللَّ

داِْلنَِي وَ  دَهُاءِ َو الصَّ يِقنَي َو الشُّ ُِّ د ُ َعلَْيِهْم مَِن اَلَّبِيِّنَي َو الصِّ ْنَعَم اَّللَّ
َ
ِيَن أ وئلَِك َمَع اَّلَّ

ُ
وئلِدَك َحُسدَن  فَأ

ُ
أ

ِ َعلِيماً *  َرفِيقاً  ِ َو َكىف بِاَّللَّ  1.(ذلَِك الَْفْضُل مَِن اَّللَّ

 : الصدوق الشيخ وأخرج

 ييومٍ  ذات (السيالم عليه) طالب أيب بن عَّّ  املالمنني أمري علينا خرج  قال، نٌاته بن األصٌغ عن

 ذات وآله (عليه اهلل صىل) اهلل رسول علينا خرج»  يقول وهو (السالم عليه) احلسن ابنه يد يف ويد 

 ومدوىل مسلم   کل   إمام وهو، هذا أخي ،سيدهم و بعدي اخللق خري :يقول وهو هكذا يده يف ويدي يوم  

 وموىل، مؤمن   کل   إمام وهو، هذا ابني وسيدهم بعدي اخللق خري :أقول وإين   أال ،وفايت بعد مؤمن   کل

                                                             

 .450  ، 1 ج، الكايف .1
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 وخدري، (وآلده عليده اهلل صدىل) اهلل رسول بعد لمتظ کام بعدي سيظلم هوإن   أال، وفايت بعد مؤمن   کل  

د إمدا، کدربالء أرض يف املقتدول أخيده بعدد املظلوم احلسني أخوه ،ابني احلسن بعد وسيدهم اخللق  هإن 

 وحججه أرضه يف اهلل خلفاء صلبه من تسعة   احلسني بعد ومن، القيامة يوم الشهداء سادة من وأصحابه

 اهلل يمأل الذي القائم تاسعهم، املتقني وسادة املؤمنني وقادة املسلمني مةوأئ وحيه عىل وأمناؤه عباده عىل

 حممدداً  أخدي بعث والذي ؛جهلها بعد وعلامً  جورها بعد وعدالً  ظلمتها بعد نوراً  األرض به وجل   عز  

 ولقدد، جربئيدل األمدني الروح لسان عىل السامء من الوحي بذلك نزل لقد ،باإلمامة واختصني بالنبوة

 إن   ،الربوج ذات والسامء :للسائل فقال بعده األئمة عن ،عنده وأنا (وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسول سئل

  .الشهور کعدد عددهم إن   والشهور واأليام الليايل ورب، الربوج بعدد عددهم

 هلمأو :فقال رأيس عىل يده (وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسول فوضع؟ اهلل رسول يا هم فمن :السائل فقال

 ومن، نيأحب   فقد همأحب   ومن، عاداين فقد عاداهم ومن، واالين فقد واالهم من، املهدي وآخرهم هذا

 دينه وجل   عز   اهلل حيف  هبم ؛عرفني فقد عرفهم ومن، أنكرين فقد أنكرهم ومن، أبغضني فقد أبغضهم

 هدؤالء ،األرض اتبرکد خيدرج وهبدم السدامء مدن القطر نزل وهبم عباده يرزق وهبم بالده يعمر وهبم

 1.«املؤمنني وموايل املسلمني وأئمة وخلفائي أصفيائي

  :احلاکم رواه ما أحاديثه ومن

 عيل يٌايعني من»  يقول وهو صفني يوم (عنه اهلل ريض) عليا   شهدت  قال نٌاتة بن األصٌغ عن

                                                             

 .260و  259 صص، النعمة امومت الدين . کامل1
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 وعددت لدذيا أيدن الدتامم أيدن»  فقال  قال ،وتسعون تسع فٌايعه ،«القتال عل»  قال أو «املوت

 فقييل  قيال ،والقتل املوت عل فٌايعه ،الرأس حملوق صوف أطامر عليه رجل فجاء  قال «؟!به

 1(.عنه اهلل ريض) قتل حتى يديه بني حيارب زال فام ،القرِّن أويس هذا

  :الطرباين وأخرج

 يقيول (وسيلم علييه اهلل صيل) اهلل رسيول سمعت  قال ،يارس بن عامر عن نٌاتة بن أصٌغ عن

ٌّي تعياَل اهلل إنّ  ،مثلها له العٌاد ينيزّ  ويزينة مل بزينةٍ  نكزيّ  وتعاَل تٌارك اهلل إنّ »  َّي لع  إلييك بح

 فطيوبى ،بيك يرضيون أتٌاعا   لك وجعلهم هبم ترىض إماما   هلم وجعلك منهم والدنو املساكني

 فهم عليك قوصّد  كأحٌّ  من افأمّ  ؛عليك بوكّذ  أبغضك ملن وويٌل  ،عليك قوصّد  كأحٌّ  ملن

 عيزّ  اهلل عيل حيّق  هفإّني عليك بوكّذ  أبغضك من وأما ،جنتك من ورفقاؤك دارك يف جريانك

 2«.المذابني مواقف يوقفهم أن وجّل 

 : دمشق تاريخ ويف

 مين مضي عرشية لسيٌع أرضب أن قنيحيّد  خلييَّ إنّ »  عيَّّ  قيال  قال ،نٌاتة بن األصٌغ عن

 وهيي ،رمضيان مين َتيض وعرشين القنتني وأموت ،موسى فيها مات التي الليلة وهي رمضان

                                                             

 .403  ، 3 ج، . املستدرك1

 .282   ،42ج عساکر، ابن تاريخ ؛337   ،2 ج، األوسط . املعجم2
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 1«.عيسى فيها رفع التي الليلة

 أنيا  (وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول قال» :قال عأي  عن ،نباتة بن األصبغ عنوروى أيضًا: 

 2.«باهبا غري من يدخلها هأنّ  زعم من بكّذ  عَّّ  يا ،باهبا وأنت اجلنة مدينة

 عليه اهلل صىل) اهلل رسول بنت فاطمة أن   ةنبات بن األصبغ عن»: الصنعاين وأخرج

 3 «.تعرفه لو، علامً  عليه وضعت قد وکانت، محزة قرب تأيت کانت (وسلم

  :العراقيني فوائد ويف

 إذا»  (وسيلم عليه اهلل صل) اهلل رسول قال  قال ،األنصاري أيوب أيب عن نٌاتة بن األصٌغ عن

 ىحت د أبصارکم ودضوا رؤوسكم سوانك   ،اجلمع أهل يا :العرش بطنان من مناد   ينادى القيام يوم کان

 4«.الالمع کالربق العني احلور من جارية ألف سبعون معها فتمر  ، الرصا  عىل حممد بنت فاطمة متر  

 : نعيم أبو وأخرج

 (عنيه اهلل ريض) احلسيني قيرب موضع معه أتينا  قال (عنه اهلل ريض) عَّ عن نٌاتة بن أصٌغ عن

 صيل) حمميد آل من فتيةٌ  ،دمائهم مهراق هنا وها ،رحاهلم وموضع ركاهبم مناخ هنا ها»  فقال

                                                             

 .480   ،47 ج عساکر، ابن دمشق، مدينة . تاريخ1

 .378 ،  42 ج، دمشق مدينة . تاريخ2

 .574  ، 3 ج، . املصنف3

 .77   احلنبأ، اخلليأ، العراقيني . فوائد4
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 1 «.واألرض السامء عليهم تٌمي ،العرصة هبذ  يقتلون (وسلم عليه اهلل

 : التنزيل شواهد ويف

 (الِصِديِقيَ ) ومن، حممد (ِمَن انلَِّبيِيَ )  فقال اخية هذ  عٌاس ابن تال  قال نٌاتة بن أصٌغ عن

َهداءِ ) و ،طالب أيب بن عَّّ  اِلِحِيَ ) ومين، وجعفر محزة (ِمَن الشُّ َو ) ،واحلسيني احلسين (الصَّ

وئِلَك َرِفيقِل  
ُ
 2 «.زمانه يف املهدي فهو (َحُسَن أ

 وروي أيضًا: 

 عدونا يف وربع فينا فربع ،أرباعا   القرآن نزل»  (السالم عليه) عَّ قال  قال نٌاتة بن األصٌغ عن

 3«.نالقرآ كرائم فلنا ،وأحمام فرائض وربع ،الوأمث سنن وربع

 .واملنزلة الغدير حديث رواة من وهو

 أحاديثه عدد

 ، کام يأ:حديثاً  وسبعون اثنان عنه روي

 .اثنان حديثان: ماجة ابن سنن

 .أحاديث   أربعة: احلاکم مستدرك

                                                             

 .581  ، 1 ج، النبوة دالئل .1

 .198  ، 1 ج التفضيل، لقواعد التنزيل . شواهد2

 .57  ، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد3
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 .أحاديث   ثالثة: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث   ثالثة: للصنعاين املصنف

 .واحد   حديث  : شيبة أ، البن ملصنفا

 .اثنان حديثان: يعىل أ، مسند

 .اثنان حديثان: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث   ثالثة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث   أربعة: للبيهقي اإليامن شعب

 .اثنان حديثان: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .اثنان حديثان: للبيهقي النبوة دالئل

 .حديثاً  عرش ثامنية: عساکر ابن اريخت

 .أحاديث   ثالثة: البزار مسند

 .اثنان حديثان: نعيم أل، األولياء حلية

 .حديثاً  عرش ثالثة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .واحد   حديث  : احلنبأ للخليأ العراقيني فوائد

 .اثنان حديثان: للدوال، الطاهرة الذرية

 .اثنان حديثان: الطربي تفسري
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 1 .أحاديث   ثالثة: حاتم أ، ابن تفسري

 

                                                             

 ابن الكربى، الطبقات ؛464   ،3ج األمني، السيد الشيعة، أعيان ؛8   النجايش، رجال: يف ترمجته . لالطالع أکثر، راجع1

 الكامدل، ؛234   ،1ج العجدأ، الثقات، معرفة ؛319   ،2ج حاتم، أ، ابن ل،والتعدي اجلرح ؛225   ،6ج سعد،

 .44  ،1ج اجلوزجاين، الرجال، أحوال ؛35   ،2ج البخاري، الكبري، التاريخ ؛407   ،1ج عدي، ابن
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 الغافقي عامر بن إياس( 18)

 (اهلجري األول القرن يف أريخ الوفاةت)

 ابدن وعنده، عدامر بن عقبة عن روى ،املرصي املناري ثم الغافقي عامر بن إياس

  .أيوب بن موسى أخيه

 أ، عندد له .ردمص لأه من علية بن والوافد ،عأي  شيعة من کان» :يونس ابن قال

 ابدن وذکره ،به بأس ال :العجأ قال :قلت .الصالة يف واحد   حديث   ماجة وابن داود

 1.«خزيمة ابن له وصحح   ،الثقات يف حبان

 «.صدوق   ،املرصيد  املعجمة بالغنيد  الغافقي عامر بن إياس»: التقريب يفقال و

2 

 توقيقه

 3.«املرصيني ثقات من»: الثقات وقال يف صحيحه يف حبان ابن ذکره

                                                             

 .340  ، 1 ج، التهذيب . هتذيب1

 .114  ، 1 ج، التهذيب . تقريب2

 .226   5حبان، ج ابن . صحيح3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1 .صحيحه يف به احتجو

 .«به بأس ال»: العجأ قال

 حديث   هذا» :قال الغافقي، اسناده يف حديثاً  روى أن فبعد، حديثه صحح  : احلاکم

 وهدو ،عامر بن ياسإ دري برواته االحتجاج عىل اتفقا وقد ،سناداإل صحيح حجازيي 

 2 «.خيرجاه ومل سناداإل ومستقيم القاي أيوب بن موسى عم  

 .صحيحه يف مرات   ثالث به احتج   وقد حجر، ابن ذکر کام له حصح  : خزيمة ابن

 3 .به احتج  : الطحاوي

 4 .به احتج :املقديس الدين ضياء

 .«صدوق  »: حجر ابن قال

 عهتشيّ 

 «.عأي  شيعة من کان» :عنه يونس ابن قال

، اجلهندي عدامر بدن عقبة عنه روى ،الغافقي عامر بن ياس»: اخلوئي السيد وقال

                                                             

 .226   5ن حبان، ج. صحيح اب1

 .225  ، 1 ج، . املستدرك2

 .103   ،2ج اآلثار، مشكل . رشح3

 .21و 20 صص ،2ج املختارة، األحاديث .4
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 کيفيدة بداب، 2 اجلدزء ،التهدذيب] .«الغدافقي أيوب بن موسى أخيه ابن عنه وروى

 1[.1273 احلديث، الزيادات من وصفتها الصالة

 أحاديثه عدد

  کام يأ:حديثاً  وثالثون سبعة عنه روي

 .اثنان حديثان: أمحد مسند

 .واحد   حديث  : داود أ، سنن

 .واحد   حديث  : ماجة ابن سنن

 .اثنان حديثان: الدرامي سنن

 .اثنان حديثان: احلاکم مستدرك

 .أحاديث   ثالثة: للبيهقي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : داود أ، مسند 

 .واحد   حديث  : شيبة أ، البن املصنف

 .واحد   حديث  : يعىل أ، مسند

 .واحد   حديث  : حبان ابن صحيح

                                                             

 .158  ، 4 ج، احلديث رجال . معجم1
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث   ثالثة: خزيمة ابن صحيح

 .اثنان حديثان: للطرباين سطاألو املعجم

 .اثنان حديثان: للطرباين الكبري املعجم

 .اثنان حديثان: للطرباين الدعاء

 .واحد   حديث  : الدراقطني سنن

 .واحد   حديث  : للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .اثنان حديثان :حزم البن املحىل

 .اثنان حديثان: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .أحاديث   أربعة: حاويللط اآلثار معاين رشح

 .واحد   حديث  : الرب عبد البن التمهيد

 .واحد   حديث  : الروياين مسند

 1 .واحد   حديث  : لآلجري الرشيعة

 

                                                             

 معرفدة ؛33   ،4ج حبدان، ابن الثقات، ؛281   ،2ج حاتم، أ، ابن والتعديل، اجلرح: يف ترمجته . لالطالع أکثر: راجع1

 ؛53   ،1ج املرصدي، يدونس ابدن تداريخ ؛441   ،1ج البخداري، الكبري، التاريخ ؛239   ،1ج العجأ، ات،الثق

 .303   ،2 ج، مغلطاي الدين عالء الرجال، أسامء يف الكامل هتذيب إکامل ؛276   ،4ج السمعاين، األنساب،
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 )حرف الٌاء(

 الصرييف بسام( 19)

 (ه150 بعد أريخ الوفاهت)

 بن عأ   بن وزيد الطفيل أ، عن روى ،الكويف احلسن أبو الصرييف اهلل عبد بن بسام

 وعكرمدة وعطداء الفقدري ويزيدد الصدادق وجعفدر البداقر جعفر أ، وأخيه احلسني

 وأبدو ووکيدع املبدارك وابن حييى بن وخالد وکناه إسامعيل بن حاتم وعنه ،ودريهم

  .ودريهم نعيم

  «.ثقة» :حييى عن عباس قال

  «.صالح» :عنه منصور بن إسحاق وقال

  .«به بأس ال ،احلديث صالح» :حاتم أبو وقال

  .الفرائض ابني معل   :له قال عأ   بن زيد ن  أ عنه داود أ، عن اآلجري قال :قلت

  «.به بأس ال» :أمحد وقال

  «.خيطئ الثقات يف» :حبان ابن وقال
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  «.خيرجاه ومل ،حديثه جيمع لن الكوفيني ثقات من هو» :املستدرك يف احلاکم وقال

  «.؟هو من ابن أدري ال» :قال هأن   معني ابن عن الثقات يف شاهني ابن وحكى

  .«أباً  له أعرف ال ،عبداً  کان حسبهأ» :سعد ابن وقال

 1.النجايش وابن الطويس وکذلك الشيعة رجال يف عقدة ابن وذکره

 مدن صددوق   ،احلسدن أبدو الكدويف الصدرييف اهلل عبد بن بسام» :حجر ابن وقال

 2 «.اخلامسة

 الفريدا، وعنده، وعطداء مدةعكر عن، الصرييف اهلل عبد بن بسام» :الذهبي وقال 

 3 «.ثقة  ، ومجاعة حييى بن وخالد

 توقيقه

 .«ثقة  »: معني بن حييى قال

 . «صالح  »: عنه منصور بن إسحاق قال

 . «به بأس ال احلديث صالح» :حاتم أبو قال

 . «به بأس ال» :أمحد قال

                                                             

 .380  ، 1 ج، التهذيب . هتذيب1

 .124  ، 1 ج، التهذيب . تقريب2

 .265  ، 1 ج، الستة کتب يف رواية له من معرفة يف شف. الكا3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 . الثقات يف ذکره :حبان ابن

 1. له معني ابن توثيق ناقالً  الثقات أسامء تاريخ يف ذکره: شاهني ابن

 2.«خيرجاه ومل ،حديثه جيمع نل   الكوفيني ثقات من هو»: املستدرك يف احلاکم قال

 3 .«ثقة  »: اهليثمي قال

 .«ثقة  »: الذهبي قال

 .«صدوق  »: حجر ابن قال

 «.هتشديع   مدع وثقدوه وقدد، الكويف الصرييف اهلل عبد هوابن وبسام» :األلباين قال

 4 .بسطر   هذا کالمه قبل الصرييف بوثاقة حرص قد األلباين وکان

 هتشيعّ 

 (. ع) والصادق الباقر اإلمامني أصحاب من الطويس الشيخ هعد  

 ومصدنفي رجداهلم ضدمن لده هموعدد   لده الشيعة ترمجة ،بسام عتشي   دالئل منو

 .کتبهم

                                                             

 .49 . تاريخ أسامء الثقات،  1

 352   ،2 ج . املستدرك،2

 .379   ،10ج الزوائد، جممع .3

 .517   ،10 ج، األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث . سلسلة4
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 «.النجايش وابن الطويس وکذلك الشيعة رجال يف عقدة ابن ذکره» :حجر ابن قال

 1«.عهتشي   مع وثقوه وقد» :لبايناأل وقال

  :النجايش الشيخ قال

 علييهام) اهلل عٌيد وأيب جعفير أيب عن روى، اهلل عٌد أبو أسد بني موَل الصرييف اهلل عٌد بن بسام

 عيثامن قناحّد   قال عثامن بن حممد أخربنا كتاب له .الرجال كتاب يف العٌاس أبو ذكر ، (السالم

 الرواجنيي يعقيوب بين عٌاد قناحّد   قال اخلثعمي احلسني بن حممد قناحّد   قال السامك أمحد بن

 2 .بمتابه بسام عن الضٌي فضيل بن حممد قناحّد   قال

 الصدرييف اهلل عبدد بن بسام اهلل عبد أل،( احلديث کتاب)» :الطهراين الشيخ وقال

 3 «.وسائط بخمس عنه النجايش يرويه، (ع) والصادق الباقر مامنياإل عن الراوي

  :ترمجته يف اخلوئي السيد قال لاو

 بين حمميد حيدقني  قيال، مسعود بن حممد قنيحّد  ،[ الصرييف اهلل عٌد بن] بسام  الميش وقال

 عنٌسة قنيحّد   قال ،حديد بن عَّّ  عن سعيد بن احلسن عن عيسى بن حممد قناحّد   قال، نصري

 أيت حيني بياحلرية جعفر أيب يفةاخلل بٌاب (السالم عليهام) حممد بن جعفر مع كنت  قال، العابد

                                                             

 .173 و 128 صص الطويس، . رجال1

 .113 و 112 صص، لشيعةا مصنفي اسامء . فهرست2

 .315  ، 6 ج، الطهراين بزرگ آلقا . الذريعة3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 بسيام فأخرج  قال .جعفر أيب عل فأدخال (السالم عليهام) حممد ابن جعفر بن وإسامعيل بٌسام

 (السيالم علييه) جعفر فرفع  قال، (السالم عليهام) حممد بن جعفر بن إسامعيل وأخرج مقتوال  

  .(إنتهى) «.بالنار أبرش !؟فاسق يا أفعلتها»  قال إليه رأسه

، 6 اجليزء ،المايف] .عثامن بن أبان عنه وروى، (السالم عليه) جعفر أيب عن الصرييف بسام روى

 الصييد بياب، 9 اجليزء ،والتهيذيب ؛11 احليديّ، 6 اجلالالت حلوم باب، 6 األطعمة كتاب

 [.283 احلديّ، اجلالالت حلوم كراهية باب، 4 اجلزء ،واالستٌصار ؛190 احلديّ، والذكاة

1 

  :حهوصح   احلاکم خرجهأ ما احلديث أهل عنه رواه لاو

 اهلل ريض) ذر أيب عين قعلٌية بين معاوية عن الفقيمي عمرو بن احلسن عن الصرييف بسام قناحّد 

 مين» ( عنيه اهلل ريض) طالب أيب بن لعَّ (وسلم وآله عليه اهلل صل) اهلل رسول قال  قال (عنه

 فقيد عصاك ومن ،أطاعني فقد أطاعك ومن ،اهلل عىص فقد عصاِّن ومن ،اهلل أطاع فقد أطاعني

 2«.عصاِّن

 وأخرج أيضًا:

 قيام (عنيه اهلل ريض) علييا   سمعت  قال واقلة بن عامر الطفيل أبو قناحّد  ،الصرييف بسام قناحّد 

                                                             

 .208 و 207 صص، 4 ج، احلديث رجال . معجم1

 .307  ، 42 ج دمشق، مدينة تاريخ ؛128  ، 3 ج، . املستدرك2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ياَن ) مين  فقيال الميواء ابن فقام ،«مثَّ بعدي تسألوا ولن ،تفقدوِّن أن قٌل سلوِّن»  فقال ِ اَّلَّ

 ِ لُوا نِْعَمَت اّللَّ َحلُّوا قَْوَمُهْم داَر اْْلَوارِ بَدَّ
َ
يَن ) فمن  قال ،«قريش منافقو»  قال ؟( ُكْفرا  َو أ ِ اَّلَّ

ُهْم َُيِْسنُوَن ُصنْعِل   نَّ
َ
نْيِل َو ُهْم ََيَْسبُوَن أ  حيروراء أهل منهم»  قال ؟(َضلَّ َسْعيُُهْم ِِف اْحَيِلِة ادلُّ

 1 «.هذا

 عدن سدئل هأن د عأي  عن الطفيل أ، عن الصرييف بسام ثناحد  »: الطربي تفسري ويف

ِ ُكْفراً ) :اآلية هذه لُوا نِْعَمَت اَّللَّ َُّ ِيَن بَ  2 «.قريش منافقو» :قال (اَّلَّ

  :عساکر ابن وروى

 أميري ييا  فقيال طاليب أيب بن عَّ إَل جاء رجال   أنّ  واقلة بن عامر ناحّدق ،الصرييف بسام ناحّدق

اِريااِلِ  َرْروا  ) مييا ،املييالمنني   قييال ؟(فَِلْحااِلِمِِ  ِوقْاارا  ) فييام  قييال ،«الريييا »  قييال؟ (اَّلَّ

ْمارا  ) فيام قال «السفن» قال ؟(فَِلْْلِلِريِلِ  يُْْسا  ) فام  قال ،«السحاب»
َ
  قيال ؟(فَِللُْماَدبِراِ  أ

َحلُّوا قَْوَمُهْم داَر اْْلَوا) فمن قال ،«املالئمة»
َ
ِ ُكْفرا  َو أ لُوا نِْعَمَت اّللَّ يَن بَدَّ ِ

 هيم»  قيال ؟(رِ اَّلَّ

ُهاْم َُيِْسانُوَن ) فمن  قال ،«قريش منافقو نَّ
َ
نْيِل َو ُهْم ََيَْسبُوَن أ يَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِِف اْحَيِلِة ادلُّ ِ اَّلَّ

 وال بنٌييي  لييس»  قيال ؟مليك أو نٌي القرنني ذو فام  قال ،«حروراء أهل منهم»  قال ؟(ُصنْعِل  

 فرضيب قيومٍ  إَل اهلل بعثيه ،فناصحه اهلل وناصح هفأحٌّ  اهلل أحّب  صاحلا   عٌدا   كان ولمن ،ملٍك 

                                                             

 .352  ، 2 ج وصححه، . املستدرك1

 .289  ، 13 ج، القرآن آي تأويل عن البيان . جامع2
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 1«.فامت األيس قرنه عل فرضب اهلل فٌعثه فامت األيمن قرنه عل

  :احلسكاين وروى

 إلييه فقيام، الموفية منرب عل طالب أيب بن عَّّ  خطٌنا  قال الطفيل أيب عن اهلل عٌد بن بسام عن

 َفَماْن نَن )  تقرأ أما ،نعم»  قال؟ أحٌد  فيها رككيشا مل آية فيك أنزلت هل  فقال المواء ابن
َ
أ

 وأنيا ربيه مين بينيةٍ  عيل كان وسلم عليه اهلل صل فالنٌيّ ( لََع بَيِنٍَة ِمْن َرِبِه َو َيتْلُوُه شِلِهٌد ِمنْهُ 

 2«.منه الشاهد

 أحاديثه عدد

  کام يأ:حديثاً  وثالثون ثالثة عنه روي

 .أحاديث   أربعة: احلاکم مستدرك

 .أحاديث   ثالثة: للبيهقي الكربى لسننا

 .حديثان: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث   ثالثة: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد   حديث  : البزار مسند

                                                             

 .334  ، 17 ج، شقدم مدينة . تاريخ1

 .363  ، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثان: للبيهقي اإليامن شعب

 .حديثان: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .واحد   حديث  : حنبل البن الصحابة فضائل

 .واحد   حديث  : للدارقطني الصحابة فضائل

 .أحاديث   ثالثة: نعيم أل، األولياء حلية

 .حديثان: خيثمة حديث

 .واحد   حديث  : عوانة أ، مستخرج

 .أحاديث   مخسة: عساکر ابن تاريخ

 .واحد   حديث  : احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 1 .حديثان: الطربي تفسري

 

                                                             

 ،  2ج حداتم، أ، ابدن والتعدديل، اجلدرح ؛366   ،6ج سعد، ابن الكربى، الطبقات: يف ترمجته . لالطالع أکثر: راجع1

 .49   شاهني، ابن الثقات، أسامء تاريخ ؛58   ،4ج املزي، الكامل، هتذيب ؛119   ،6ج حبان، ابن الثقات، ؛433
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 اهلل عٌد بن بمري( 20)

 اين اهلجري(يف القرن الث أريخ الوفاةت)

 .بالضخم فواملعر الطويل الكويف الطائي اهلل عبد أ، ابن ويقال ،اهلل عبد بن بكري

 سدميع بن وإسامعيل کهيل بن سلمة وعنه ،جبري بن وسعيد وجماهد کريب عن روى

 .(خدالتي عندد بدت) عباس ابن حديث  هوواحداً  حديثاً  له رويا ،سوار بن وأشعث

 :معني ابن عن الساجي وقال الثقات يف حبان ابن ذکرهو، املتابعات يف مسلم عند وهو

 1«.رافيضي » :العقيأ وقال ،«بالقوي ليس الطويل بكري»

 الطويدل الكدويف الطدائي اهلل عبدد أ، ابن أو اهلل عبد بن بكري» :التقريب يف وقال

 2 «.بالرفض رمي مقبول   ،بالضخم املعروف

 توقيقه

 .صحيحه يف به احتج   :مسلم

                                                             

 .433 و 432 صص، 1 ج، التهذيب . هتذيب1

 .138  ، 1 ج، التهذيب . تقريب2



 221 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .الثقات يف ذکره :حبان ابن

 .«مقبول  »: حجر ابنقال 

 تشيّعه

 «.بالرفض رمي» :حجر ابن وقال ،«رافيضي » :العقيأ قال

 روى ، فقدد(ع) البداقر اإلمدام أصدحاب من کان هأن   الروايات بعض من يظهرو

 : الطويس الشيخ

 بنيي ميالذن، َّاليٌج عيثامن أبيو قناحّد   قال، معاوية أيب بن وعامر الطويل اهلل عٌد بن بمري عن

  اجلميل ييوم يقيول( السيالم علييه) عليا   سمعت  قال .سنة   أربعني لنا أذن  بمري قال، ىيأفص

 لعلهيم هلم أيامن ال مإّن  المفر أئمة فقاتلوا دينمم يف وطعنوا عهدهم بعد من أيامنم نمثوا وإن»

 عنهيا فسألت  بمري لقا .اليوم حتى نزلت منذ أهلها قوتل ما هأنّ  قرأها حني حلف قم ،«ينتهون

 1 «.كان وهمذا، (السالم عليه) عَّ   قال همذا، الشيخ صدق»  فقال، (السالم عليه) جعفر أبا

 بكدري عدن کهيدل بن سلمة روى»: للخالل السنة کتاب يف جاء مابكري  رواه ولا

 أهدل قتال إال وجدنا ما :يقول يارس بن عامر سمعت :قال، الطائي عدسة عن الطائي

                                                             

 .131  ، . األمايل1
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 1 «.النار دخول وأ الشام

 ديثهاحأ عدد

   کام يأ:أحاديث   سبعة روى

 .واحد   حديث  : مسلم صحيح يف

 .واحد   حديث  : ماجة ابن سنن

 .واحد   حديث  : عوانة أ، مستخرج

 .واحد   حديث  : اخلالل بكر ،أل السنة

 .واحد   حديث  : رشيق بن احلسن جزء

 .واحد   حديث  : الطربي تفسري

 2 .واحد   حديث  : حاتم أ، ابن تفسري

 

                                                             

ل بكر أبو، السنة .1  .462  ، 2 ج احلنبأ البغدادي اخلاَل 

   ،2ج ،البخداري الكبدري، التداريخ ؛601   ،3ج األمدني، حمسن السيد الشيعة، أعيان: يف ترمجته . لألطالع أکثر، راجع2

 .106   ،6ج حبان، ابن الثقات، ؛404   ،2ج حاتم، أ، ابن والتعديل، اجلرح ؛113
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 )حرف التاء( 

 المويف سليامن بن تليد (21)

 (هد170 أريخ الوفاةت)

 عن روى .الكويف األعرج إدريس أبو ويقال ،سليامن أبو املحار، سليامن بن تليد

 أبو وعنه ،الزيات ومحزة عمري بن امللك وعبد األنصاري سعيد بن وحييى اجلحاف أ،

  .ومجاعة حنبل بن وأمحد النيسابوري حييى بن وحييى نمري وابن األشج   سعيد

 :أيضدا وقدال ،«بأسداً  بده ندر ومل عالتشي   مذهبه کان» :أمحد عننقالً  املروزي قال

  .«اجلحاف أ، عن کثرياً  حديثاً  عنه کتبت»

 عندي هو ،سليامن بن تليد ثناحد :يقول حنبل بن أمحد سمعت» :اجلوزجاين وقال

  «.يكذب کان

  بيشء. وليس ،منه سمعت وقد ببغداد کان» :معني ابن وقال

 أو طلحدة أو عثامن شتم من وکل   ،عثامن يشتم کان ابکذ  » :آخر موضع يف وقال

 لعنة وعليه عنه يكتب ال الدج   (وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول أصحاب من واحداً 
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 .«أمجعني والناس واملالئكة اهلل

  «.سويدل   عيتشي   کان ،به بأس ال» :العجأ وقال

  «.به بأس ال هأن   زعموا» :عامر ابن وقال

  رجل ،خبيث   رافيضي » :داود أبو وقال
 
 1 .«وعمر بكر أبا يشتم سوء

 توقيقه

 . «اجلحاف أ، عن کثرياً  حديثاً  عنه کتبت ،بأساً  به نر ومل» :أمحدقال 

 2 .«أمحد قهوث  » :املربد ابن يوسف وقال

 .«به بأس ال»: العجأقال 

 3.حديثه نوحس   سننه يف له جر  خ: الرتمذي

 عبدداهلل أ، حدديث من حسن   حديث   هذا»: وقال ،مستدرکه يف له جخر  : احلاکم

 . «تليد عن حنبل بن محدأ

 رأيده، يف تغيدرياً  يعددً  وهدذا حديثه، له نحس   وهنا تليد يف ميتكل   احلاکم کان وقد

                                                             

 .448 و 447 صص، 1 ج، التهذيب . هتذيب1

 .31   ذمه، أو أمحد مدحه من يف الدم بحر .2

 .278   ،5. سنن الرتمذي، ج3
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 1.حياته آخر يف کتبه فاملستدرك

 جرحه

 هبذا وصفه سبب بني   وقد ،«اب  کذ  » :فيه قال حيث ،معني ابن هو به طعن من أبرز

 رسول أصحاب من واحداً  أو طلحة أو عثامن شتم من وکل   ،عثامن يشتم کان» :بقوله

 والنداس واملالئكدة اهلل لعندة وعليده عنده يكتدب ال الدج   (وسلم عليه اهلل صىل) اهلل

 . «أمجعني

 وليته ،صحيح   علميي  أساس   عىل اً مبني جرحه يكن ومل دري، ال فقط السبب هو هذا

 لن النواصب والرواة الصحابة من الكثري تكذيب إىل سيضطر   هألن   قاله، بام هو التزم

 !من االمام عأ  ق حريز بن عثامن الذي کان ينتقص ، فهو يوث  (ع) علياً  ولعنوا شتموا

يف  شك   وال ،«اً بأس به نر ومل» :الرجل يف قال حني منه حكمةً  أکثر حنبل ابن کان لقد

 کتبت» :توثيقه بعد وقال فيه، حكمه أعطى حتى ومروياته حاله سرب قد حنبل ابن أن  

 هبأن د عتدذر   أکثرهم جرحوه الذين أولئك حتىو .«اجلحاف أ، عن کثرياً  حديثاً  عنه

 هدو کدام الشديعة وددالة الرافضدة قونيوث   أخرى موارد يف مأن   مع يشتم، أو رافيضي 

 نفدس   فيهدا إذ اآلل، حدق   يف تليد روايات تعجبهم مل ولكن ،الكتاب اهذ يف مسطور  

                                                             

 .149   ،3. املستدرك، ج1
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 الصدحيحة األحاديدث تلدك تألف ال ونفوسهم، عجائب أو نكارة سمونهوي، نبويي 

 ! ذلك تريد أوال

  :حني قال عن هذه احلقيقة ابن قتيبة وقد عرب  

 وكيّل ، ليه جيب ما يظهروا نأ أو (وجهه اهلل كرم) بفضائله قواحيّد  أن املحدقني من كثريٌ  وحتامى

 لعصيا شياقا   خارجييا   (السيالم علييه) احلسني ابنه وجعلوا، صحاٌ   خمارٌج  هلا األحاديّ تلك

 فياقتلو  مجيع وهم أمتي عل خرج من»  (وسلم عليه اهلل صل) النٌي لقول الدم حالل املسلمني

 ميهلقّد  فضيله ليه تٌينّي  ولي عمير ألنّ  الشورى أهل وبني الفضل يف بينه وسووا ،«كان من كائنا  

 حتيامى ىحّتي، فضائله من حديثا   روى أو ذكر  من وأُهلوا ،بينهم شورى األمر جيعل ومل عليهم

 ال مكيأّن  ومعاويية العياص بين عميرو فضيائل بجمع وعنوا هبا قوايتحّد  أن املحدقني من كثريٌ 

  يريدونه اموإنّ  بذلك يريدونا

 احلسدن سدبطيه وأبدو عدأي  (وسدلم عليه هللا صىل) اهلل رسول أخو :قائل   قال فإن

د، واحلسدني واحلسدن وفاطمدة عدأي  الكسداء وأصدحاب ،واحلسني  الوجدوه رتمتع 

 عليده اهلل صىل) النبي قول ذاکر ذکر وإن، الصدور حسائك توطر   العيون رتوتنك  

 ،«موسدى مدن هدارون بمنزلدة مندي أنت» و  «مواله فعأي  مواله کنت من» :(وسلم

 مدنهم بغضاً  هحق   ويبخسوه لينتقصوه املخارج األحاديث لتلك التمسوا ،اهذ وأشباه
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 1 .بعينه اجلهل هو وهذا ؛يلزمه ال ما بسببهم (السالم عليه) لعأي  وإلزاماً  للرافضة

ملدن ارتددى  وهذا کداف   ،قه أربعة من رجال اجلرح والتعديلث  ، فقد وتليد ثقة   إن  

 االنصاف.

 تشّيعه

 رافضدياً  کدان» ،«يشتم رافيضي » ،«خبيث   رافيضي » ،«عالتشي   هبهمذ کان» :فيه قالوا

 «.عجائب البيت أهل فضائل يف وروى الصحابة يشتم

 2ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمام الصادق )ع( عد  وقد 

  :قالحيث ، الكتب أصحاب ضمنالنجايش  هذکر و

 ليه، العٌاس أبو ذكر ، (السالم يهعل) اهلل عٌد أيب عن روى ،املحاريب إدريس أبو سليامن بن تليد

 بين املنيذر قناحيّد   قال حممد بن أمحد قناحّد   قال حممد بن أمحد أخربنا .مجاعةٌ  عنه يرويه كتاب

 3.به عنه األزدي عَّ بن حممد بن احلسني قناحّد   قال املنذر بن حممد

   :النوري ثاملحد   وقال

 النجايش ويف .(الّسالم عليه) الصادق أصحاب من ،المويفّ  امُلحاريب إدريس أبو ُسليامن بن تمليد

                                                             

 .56 د 54 صص، 1 ج، شبهةوامل اجلهمية عىل والرد اللف  يف . االختالف1

 .173. رجال الطويس،   2

 .115  ، النجايش، الشيعة مصنفي أسامء . فهرست3



 228 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مين كونيه عنهيا تمشيف التيي وقاقته يالكد وهذا .مجاعةٌ  عنه يرويه كتاب له، العٌاس أبو ذكر 

 1.ترمجته يف خمالفونا ذكر  ما إَل مضافا  ، الشيخ رجال يف (الّسالم عليه) الصادق أصحاب

  :من أحاديثه ما أخرجه أمحد

 النٌيي نظير  قيال ،هرييرة أيب عن حازم أيب عن احلجاف أبو قناحّد  قال ،نسليام بن تليد قناحّد 

 وسيلمٌ  حياربمم ملن حرٌب  أنا»  فقال وفاطمة واحلسني واحلسن عَّي  إَل (وسلم عليه اهلل صل)

 2 «.ساملمم ملن

 عدأي  يف نزلت :قال جماهد عن ليث عن سليامن بن تليد ثناحد  » :وروى احلسكاين

 3 «.أحد   فيها رشکهي مل آيةً  سبعون

  :وروى ابن طاووس

 أنيا بينيا  قيال ماليك بن أنس عن عَّي  بن حممد عن جابر عن إدريس أبو سليامن بن تليد قناحّد 

 وخيري املالمنني وأمري املسلمني دسيّ  يدخل اخن»  قال[ إذ] (وآله عليه اهلل صل) اهلل رسول عند

 اهلل رسيول فأخيذ (،السيالم علييه) طاليب أيب نب عَّّ  طلع إذ، «بالنٌيني الناس وأوَل الوصيني

، (السالم عليه) طالب أيب بن عَّّ  وجه به ويمسح وجهه من العرق يمسح (وآله عليه اهلل صل)

                                                             

 .204  ، 7 ج، املستدرك . خامتة1

 .149،   3؛ وحسنه احلاکم يف املستدرك عىل الصحيحني، ج442  ، 2 ج، أمحد . مسند2

 .581  ، الصدوق الشيخ ل،؛ ومثله يف اخلصا52  ، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد3
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 ييا»  (السيالم عليه) عَّ   له فقال .وجهه به ويمسح (السالم عليه) عَّ وجه من العرق ويمسح

ٌّي ال هأّني إال موسى من هارون بمنزلة يمنّ  نتمو أن ترىض أما»  قال؟ يٌش  يفّ  نزل، اهلل رسول  ين

 ميا هليم وتٌينّي  وعيدي وتنجز ديني تقيض، بعدي أخلف من وخري ووزيري أخي أنت؟ بعدي

 كيام التأوييل عيل وجتاهيدهم يعلميوا مل ميا القيرآن تأوييل من مهموتعلّ  بعدي من فيه اختلفوا

 1.«التنزيل عل جاهدهتم

 أحاديثه عدد

  کام يأ:حديثاً  وثالثني مخسةً  احلديثية لكتبا أصحاب له روى

 . واحد   حديث  : الرتمذي سنن

 .واحد   حديث  : أمحد مسند

 .أحاديث   ستة :حنبل البن الصحابة فضائل

 .ناحديث: احلاکم مستدرك

 .أحاديث   أربعة: والكبري األوسطاملعجمني  يف الطرباين

 .واحد   حديث  : للطرباين عأي  بکذ   من حديث طرق

 .واحد   حديث  : للبيهقي يامناإل شعب

                                                             

 .138  ، . اليقني1
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 .حديثاً  عرش مخسة: دمشق تاريخ

 .أحاديث   ثالثة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 1.واحد   حديث  : البزار مسند

 

                                                             

 الثقدات، ، معرفدة284   ،4ج احلدديث، رجدال معجدم ؛636   ،3ج الشيعة، أعيان: يف ترمجته . لألطالع أکثر، راجع1

 ج الدذهبي، االعتددال، ميزان ؛278   ،1 ج الذهبي، الستة، کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف ؛257   العجأ،

 .87   ،2 ج عدي، ابن لكامل،ا ؛35   ،1
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 )حرف الثاء(

 دينار بن قابت( 22)

 (جعفر أ، خالفة يف أريخ الوفاة:ت)

 .املهلب موىل ،لكويفا األزدي الثاميل محزة أبو سعيد وقيل ،دينار صفية أ، بن ثابت

 جعفر وأ، اجلعد أ، بن سامل عمرو أ، وزاذان إسحاق وأ، والشعبي أنس عن روى

 بن امللك وعبد أسامة وأبو دياث بن وحفص ورشيك الثوري وعنه ،ودريهم الباقر

  .ة  وعد   موسى بن اهلل وعبيد ووکيع نعيم وأبو سليامن أ،

  «.بيشء ليس ضعيف  » :أمحد قال

  «.بيشء ليس» :معني ناب وقال

  «.لني  » :زرعة أبو وقال

  «.به حيتج   وال حديثه يكتب ،احلديث لني  » :حاتم أبو وقال

  «.احلديث واهي» :اجلوزجاين وقال

  «.بثقة   ليس» :النسائي وقال

  «.الثاميل محزة أ، حديث أ، ترك» :دياث بن حفص بن عمر وقال
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 . «أقرب الضعف إىل وهو ،تهروايا عىل بني    وضعفه» عدي: ابن وقال

  «.ضعيفاً  وکان ،جعفر أ، خالفة يف تويف  » :سعد ابن وقال

  «.بالرجعة يؤمن کان» :هارون بن يزيد وقال

  حديث فيها صحيفةً  إليه فدفع املبارك ابن جاءه» :داود أبو وقال
 
 ،عدثامن يف سدوء

  «.فتكصحي حوقب   اهلل حكقب   له قويل :وقال اجلارية عىل الصحيفة فرد  

 أبدو فدذکر املبدارك ابن فحرض الثاميل محزة أ، عند کنا» :موسى بن اهلل عبيد وقال

  .«ومىض کتب ما قفمز   املبارك ابن فقام ،عثامن يف حديثاً  محزة

  «.ضعيف  » :سفيان ابن يعقوب وقال

  «.ضعيف  » :آخر موضع   يف وقال «.مرتوك» :الدارقطني عن الربقاين وقال

  «.لني   حديثه يف عندهم ،باملتني ليس» :ربال عبد ابن وقال

 إذا به االحتجاج حد   عن خرج حتى خباراأل يف الوهم کثري کان» :حبان ابن وقال

  «.عهتشي   يف هدلو   مع ،انفرد

  «.بثقة   ليس» :الفالس عن عدي ابن وروى

 اجلدارود وابدن والددوال، العقديأ وذکدره ،الرافضدة من قوم   يف السليامين هوعد  

 1.املزي له يرقم ومل الطهارة کتاب يف ماجة ابن عند وحديثه .الضعفاء يف ريهمود

                                                             

 .8 و 7 صص، 2 ج، التهذيب . هتذيب1
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 توقيقه

 1. قهفوث   له نحس   :الرتمذي

 ؟کيدف الدثاميل محزة أبو له د للبخاري د قلت» :سأل الرتمذي البخاري :البخاري

 کبدري لده لديس ،احلدديث مقدارب عنددي وهدو ،فيده ميتكل   حنبل بن أمحد :قال هو

 «.حديث

قارب احلديث تعني التعديل والوثاقة عند البخاري، وقد أورد األلبداين کدالم وم

 2 نه.البخاري هذا يف أحد األحاديث التي يف سندها أ، محزة وحس  

، مرهأ ييقو   د البخاري د إسامعيل بن حممد ورأيت» :الرواة أحد عن الرتمذي قال

 3 «.احلديث مقارب هو :ويقول

 ثقدة   هدو :يقدول د البخاري د حممداً  وسمعت» :رافع بن إسامعيل ترمجة يف وقال

 4 «.احلديث مقارب

 بدن حممدد :فقدال، احلدديث هذا عن د البخاري د حممداً  فسألت» :العلل يف وقال

                                                             

 .305  ، الكبري الرتمذي ؛ علل183   3ج و 33   1 ج الرتمذي، . سنن1

 .342   ،4الرتمذي، ج سنن وضعيف . صحيح2

 .128  ، 1 ج، الرتمذي . سنن3

 .108  ، 3 ج، الرتمذي . سنن4
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 1 «.احلديث مقارب ،به بأس ال ،املخزومي موسى

وعدأ هدذا  عنده، الرتمدذي نقل کام البخاري عند الوثاقة تعني احلديث فمقارب

 .به بأس ال ثقة   الثاميل محزة أبا األساس فإن  

 2.بذلك قهفوث   ،مرات   ثالث له صحح: احلاکم

 ينقم مل الثاميل محزة باأ ن  إف ،سناداإل صحيح حديث   هذا» :رواه حديث عقب وقال

 3 «.فقط مذهبه يف الغلو   اال عليه

د له توثيقاً  هذا فكان ،تفسريه يف به احتج  : الرازي حاتم أ، ابن  عدن رجخيد ال هألن 

 4 .املجروحني

 5 .به احتج  : الطربي

 يكون أن جيب وقد سنده حيح  ، صعندنا - خرب   وهذا» :عنه روايةً  ايراده بعد وقال

 6.«صحيح دري سقيامً  اآلخرين مذهب عىل

                                                             

 .6  ، الكبري، الرتمذي . العلل1

 .222   4ج و 474   2ج الصحيحني، عىل تدركاملس .2

 .519  ، 2 ج، . املستدرك3

 .2783 و 2744 صص 8ج و 262   ،1ج حاتم، أ، ابن . تفسري4

 .161   ،1ج اآلثار، . هتذيب5

 .162  ، 1 ج، اآلثار . هتذيب6
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 1.به احتج  : الطحاوي

 2.فيه دمز   أي   دون التفسري دقائق يف حديثاً  له ذکر: تيمية ابن

 3.فيه طعن   دون الثاميل محزة أبو ذکره ما عىل أحياناً  تفسريه يف اعتمد: کثري ابن

 4.ن لهاأللباين: حس  

 أمثدالمدن  الكبدار ثنياملحدد   مدن جمموعدة   الدثاميل محزة باأ وثقوکام نالح  فقد 

 بده يطعدن ومل والطحداوي، والطدربي حداتم أ، وابن واحلاکم الرتمذيالبخاري و

 وثاقته، يف قدحاً  هذا يعترب فال ولإلنصاف م،احلاک ذکر کام عالتشي   يف وهلغل   إال دريهم

  :األلباين قالإذ 

 حسييٌه، فهيو ه،ربّ  وبني بينه فهو املذهب اوأمّ  واحلفظ، الصدق هو امإنّ  احلديّ رواية يف العربة

 كاخلوارج املخالفني الثقات من لمثري أخرجوا قد وغريُها (الصحيحني) صاحٌي نجد ولذلك

 5.وغريهم والشيعة

 أ، تفسري» :قالو، القرآن تفسري يف املصنفة الكتب ذکر حني النديم ابن أجاد وقد

                                                             

 .258   ،7ج اآلثار، مشكل . رشح1

 .458   ،2ج التفسري، . دقائق2

 .293  ،4و ج 180  ،4ج و 417   ،3ج کثري، ابن تفسري .3

 .342   ،4ج الرتمذي، سنن وضعيف . صحيح4

 .262   ،5ج الصحيحة، األحاديث . سلسلة5
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 أصحاب من محزة أبو وکان ،صفية أبو دينار وکنية دينار بن ثابت واسمه الثاميل، محزة

 1 «.جعفر أبا وصحب الثقات النجباء من، (السالم عليه) عأي 

 تشيّعه

د ال وهدذا ،«بالرجعة يؤمن کان» :هارون بن يزيد قال  اجلليدل فالصدحا، ،هيرض 

 .بالرجعة املؤمنني الروافض من الطفيل أبو واثلة بن عامر

 2 «.عهتشي   يف وهدل   مع» :حبان ابن وقال

 3 «.الرافضة من قوم   يف السليامين هوعد  » :الذهبي وقال

 4 .حجر ابن عند رافيضي  وهو

 من الكويف محزة أبو اميلالث دينار بن ثابت ،الثاميل» :عنه البغدادي باشا إسامعيل قال

 ،احلقدوق رسدالة ،القرآن تفسري الكتب من له .ومائة مخسني سنة تويف   الشيعة ثيحمد  

 5«.احلديث يف النوادر کتاب ،الزهد کتاب

                                                             

 .36  ، النديم ابن فهرست .1

 .206  ، 1 ج، . املجروحني2

 .363  ، 1 ج، االعتدال . ميزان3

 .146  ، 1 ج، التهذيب . تقريب4

 .246  ، 1 ج، العارفني . هدية5
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 اً ومددح حافلدةً  ترمجدةً  له نجد اإلمامية کتب يف الشخصية هذه عن نبحث وحني

 .شأنه علو   عىل اً واتفاق وثناءً 

 1(. ع) والصادق العابدين زين اإلمامني أصحاب من الطويس الشيخ هعد  و

  :النجايش الشيخ قال

 مين وليس والء  عونيّد  املهلب لآ وكان، ققة   كويف   موَل، دينار صفية أيب واسم الثاميل محزة أبو

 أيب بين املهليب ميوَل صفية أيب بن قابت  اجلعايب عمر بن حممد قال .العتيك من مّن أل، قٌيلهم

 اهلل عٌد وأبا جعفر وأبا احلسني بن عَّّ  لقي ،زيد مع قتلوا محزة و ومنصور نو  الد وأو، صفرة

 يف ومعتميدهيم وققياهتم أصيحابنا خييار مين وكان، عنهم وروى (السالم عليهم) احلسن وأبا

 . واحلديّ الرواية

 يف سدلامن مثدل زمانه يف محزة أبو» :قال هأن   (السالم عليه) اهلل عبد أ، عن وروى 

 أخربنا .القران تفسري کتاب له .ومائة مخسني سنة يف ومات، العامة عنه وروى .«مانهز

 بدن سدربة بن الرباء بن سلم بن عمر بن حممد بكر أبو أخربنا :قالوا أصحابنا من عدة

 سنة املحرم يف محدان بن عمرو سهل أبو ثناحد   :قال، باجلعا، املعروف التميمي سيار

 سنة البرصة علينا قدم املهلبي داود بن إسحاق بن سليامن ثناحد   :قال، وثالثامئة سبع

 محدزة أبدو ثنيحدد   :قدال ربده عبدد عمي( ثنيحد  ) ثناحد   :قال ومائتني وستني سبع

                                                             

 .174 و 110 صص الطويس جال. ر1
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  .بالتفسري

 ثناحد   :قال اهلل عبيد بن احلسني أخربنا حمبوب بن احلسن رواية النوادر کتاب وله

 عدن عيسى بن حممد ابني اهلل وعبد أمحد عن سعد عن أ، ثناحد   :قال حممد بن جعفر

  .به محزة أ، عن حمبوب بن احلسن

  (.السالم عليهام) احلسني بن عأ   عن احلقوق رسالة وله

 عدن إبدراهيم بن عأ   ثناحد   :قال محزة بن احلسن ثناحد   :قال عأ   بن أمحد أخربنا

 1.(السالم هامعلي) احلسني بن عأ   عن محزة أ، عن الفضيل بن حممد عن أبيه

  :الطهراين وقال

 ترمجة يف الشيخ رجال من يظهر ه150 سنة املتوىّف  الثاميل محزة أيب دينار صفية أيب بن قابت أصل

 ،األصول من محزة أيب كتاب أنّ  بالموفة حيان طاق يف( القطان( )الٌيطار) العطار عَّّ  بن يونس

 2 .ذلك وغري محزة أيب تابك يونس عن النينوائي زياد بن محيد يروي قال هفإنّ 

  :الشبسرتي الشيخ وقال

 قيوحميّد  شييوخ مين ،الميويف اليثاميل األزدي سيعيد وقييل، دينار صفية أيب ابن قابت محزة أبو

 األئمية عنيد معظيام   كيان .واحليديّ الرواية يف ومعتمدهيم الشيعة خيار ومن، الثقات ماميةاإل

                                                             

 .116 و 115 صص، الشيعة مصنفي أسامء . فهرست1

 .144  ، 2 ج الطهراين، بزرگ آلقا . الذريعة2
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 ميامنياإل عن كذلك روى .(السالم عليه) مامباإل ا  خمتص وكان ،منهم السامع كثري إليهم منقطعا  

 بالتفسيري عارفيا   كيان .(السيالم عليه) الماظم اإلمام وأدرك، (السالم امعليه) والٌاقر  السجاد

 رسالة) و (النوادر) و (القرآن تفسري) و (الزهد) كتاب مثل التآليف من جمموعة وله، واحلديّ

 1 .(احلقوق

  :تهترمج يف اخلوئي السيد وقال

 أبا يمنى ودينار، الثاميل دينار بن قابت محزة أبو»  إليه طريقه ذكر عند املشيخة يف الصدوق وقال

 سينة وتيويّف ، فييهم كانت دار  نّ أل قاملة إَل ونسب، قعل بني( من( )طي) حي من وهو، صفية

 بين وجعفير عيَّّ  بين وحمميد احلسني بن عَّّ  ،األئمة من أربعة   لقي قد عدٌل  ققةٌ  وهو (ه150)

  .(السالم عليهم) جعفر بن وموسى حممد

 بين هشام عن عمرب أيب ابن عن نو  بن أيوب قناحّد   قال نصري بن محدويه قناحّد   الميش وقال

 فأخيذها التيميي هبيا فأتييت، يدها فانمست سقطت يل صٌيةٌ  كانت  قال محزة أيب عن احلمم

، الصيٌية عل ةٌ رقّ  فدخلتني، الٌاب عل وأنا اجلٌائر خيرج فدخل، منمسة  فقال، يدها إَل فنظر

  فقال، األخرى إَل نظر قم، شيئا   هبا ير فلم الصٌية بيد فتناول باجلٌائر فخرج، ودعوت فٌميت

 الددعاء وافدق، محدزة أبدا يدا»  فقيال، (السالم عليه) اهلل عٌد أليب ذلك فذكرت  قال يشء، هبا ما

 . «عني   طرفة من أرسع يف لك فاستجيب الرضا

                                                             

 .266 و 265 صص ،1 ج(،  ع) الصادق اإلمام وأصحاب رواة يف . الفائق1
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 بدن عأ   عن حمبوب بن احلسن عن الفضل ثناحد   :قال، إسامعيل بن حممد ثنيحد  

 أبو فعل ما» :فقال (السالم عليه) اهلل عبد أ، عىل دخلت :قال، بصري أ، عن محزة أ،

 وأعلمده، السالم يمن   فاقرأه إليه رجعت إذا» :قال، عليالً  خلفته :قلت «؟الثاميل محزة

 لقدد واهلل، فدداك جعلدت :فقلت :بصري أبو قال، «کذا يوم يف اکذ شهر يف يموت هأن  

 :قلدت .«لده خدري عنددنا مدا، صددقت» :قدال .شيعةً  لكم وکان، أنس   فيه لكم کان

 هدو فدإذا، الدذنوب ىوتوق   نبيه وراقب اهلل خاف هو إن ،نعم» :قال؟ معكم شيعتكم

 يسدرياً  إال محدزة أبدو بدثل فام السنة تلك فرجعنا :عأ   قال، درجاتناً  يف معنا کان فعل

 . تويف   حتى

 بن الفضل سمعت :قال، الشاذاين نعيم بن أمحد بن حممد اهلل عبد أ، بخط   وجدت

 محدزة أبدو» :يقدول (السدالم عليه) الرضا سمعت :يقول الثقة سمعت :قال، شاذان

 احلسدني بن عأ   ،امن   أربعةً  خدم هأن   وذلك، زمانه يف( کسلامن) کلقامن زمانه يف الثاميل

 جعفدر بن موسى عرص من وبرهة، (السالم عليهم) حممد بن وجعفر عأ   بن وحممد

 :عمرو أبو قال .«زمانه يف سلامن هو، کذلك الرمحان عبد بن ويونس .(السالم عليه)

 محدزة أ، بدن واحلسني الثاميل محزة أ، بن عأ   عن نصري بن محدويه احلسن أبا سألت

  .فاضلون ثقات   همکل   :فقال، وأبيه أخويه وحممد

 بدن عمدرو عنده وروى، (السالم عليه) احلسني بن عأ   عن الثاميل محزة أبو روى 
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 السدهلة ومسدجد الكوفدة مسدجد يف الصالة فضل يف باب ،الزيارات کامل] .خالد

 أبدان عنده وروى، (السالم عليه) جعفر أ، عن وروى .[1 احلديث، 8 ذلك وثواب

ُ َو رَُسدوُُلُ َو ) تعاىل قوله تفسري يف، املائدة ورةس ،القمي تفسري]، عثامن بن إِنَّما َوِِلُُّكُم اَّللَّ

الةَ  ِيَن يُِقيُموَن الصَّ ِيَن آَمُنوا اَّلَّ   ...[.(اَّلَّ

 أ، ابدن عدأ   بدن احلسدني بدن عأ   العابدين سيد عن دينار بن ثابت بعنوان روى

 بداب، 2 اجلدزء ،لفقدها] .الفضدل بدن إسامعيل عنه وروى، (السالم عليهم) طالب

 أ، عدن الدثاميل محدزة أ، ديندار بدن ثابت بعنوان وروى .[1626 احلديث، احلقوق

 ثابت بعنوان وروى .[93 احلديث ،الروضة] .حمبوب بن احلسن عنه وروى، الربيع

 علديهم) طالدب أ، بدن عدأ   بدن احلسدني بن عأ   العابدين سيد عن الثاميل دينار بن

 بدن إسدامعيل إىل طريقده يف الفقيده مشيخة الفضل بن سامعيلإ عنه وروى .(السالم

 وروى .(السدالم عليده) العابددين سيد احلسني بن عأ   عن احلقوق ذکر من الفضل

 .عمدر بدن املفضل عنه وروى (عنها اهلل ري) الوالبية حبابة عن الثاميل ثابت بعنوان

 وتدأيت .[898 ديثاحلد، الكتداب أبدواب آخدر وهدو النوادر باب، 4 اجلزء ،الفقيه]

، األنصاري ،رفيع بن ثابت] .تعاىل اهلل شاء إن الكنى يف الثاميل محزه أ، بعنوان رواياته

 1[.الشيخ رجال، [وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسول أصحاب من، مرص سكن

                                                             

 .300د  292 صص، 4 ج باختصار،، احلديث رجال . معجم1
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  :قال الثاميل محزة أ، عن

 مين أشيياء عين سيألكأل جئتيك  فقال( السالم عليه) ي الٌاقر ي جعفر أبا الٌرصي احلسن أتى

 جعفير أبو له فقال ،ذلك يقال قد  قال «؟الٌرصة أهل فقيه ألست»  جعفر أبو فقال ،اهلل كتاب

 يأخيذون الٌرصية أهيل فجميع»  قال ،ال  قال «؟عنه تأخذ أحٌد  بالٌرصة هل»  (السالم عليه)

 قال من أرأيت ...األمر من عظيام   دتتقلّ  لقد ،اهلل سٌحان»  جعفر أبو فقال .نعم  قال «؟عنك

 أبيو فقيال .ال  احلسين فقال «؟منه القول هذا بعد خوف عليه هل، (آمن إنك)  كتابه يف له اهلل

 تهفّسي وقيد إال أحسٌك وال، خطابا   إليك وأني آية   عليك أعرض إِّن»  (السالم عليه) جعفر

 أرأييت»  قيال؟ هو ما  له فقال .«وأهلمت هلمت فقد ذلك فعلت كنت فإن، وجهه غري عل

اْرَ )  يقول حيّ ْرنِل ِفيَهِل السَّ َو َجَعلْنِل بَيْنَُهْم َو بَْيَ الُْقَرى الَِِّت بِلَرْكنِل ِفيهِل قُرى  ظِلِهَرة  َو قَدَّ

يَِّلمِل  آِمِنيَ 
َ
 أبو فقال .«ةممّ  هي  فقلت الناس أفتيت كأنّ  بلغني حسن يا؟ (ِسُروا ِفيهِل ََلِلِِلَ َو أ

 تيذهب وهيل ةمّمي أهيل خيياف وهيل ةمّمي حيّج  مين عل طعيق فهل»  (السالم عليه) جعفر

، القيرآن يف األمثيال اهلل رضب فينيا بيل ...!؟آمنيني يمونيون فمتى»  قال .بل  قال «؟أمواهلم

 1«....وجّل  عزّ  اهلل قول وذلك، فيها اهلل بارك التي القرى فنحن

  :عساکر ابن أخرجه ما عنه روي لاو

 ،النخعي زياد بن كميل عن جندب بن الرمحن عٌد عن الثاميل زةمح أبو صفية أيب بن قابت قناحّد 

                                                             

 .183 و 182 ، صص2ج ،للطربيس االحتجاج عن نقال ؛533 و 532 صص، السفينة . ورکبت1
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 ييا»  قيال قيم تينفس قيم جليس أصحرنا فلام ،اجلٌان ناحية إَل فأخرجني بيدي عَّ   أخذ  قال

 ربياِّن   فعياملٌ  ،قالقيةٌ  الناس  لك أقول ما احفظ ؛أوعاها فخريها ،أربعةٌ  القلوب ،زياد بن كميل

 االويستضيي مل رييٍح  كيّل  ميع يميليون ناعٍق  كّل  أتٌاع رعاعٌ  وُهٌج  جاةالن سٌيل عل مٌ متعلّ  وعاملٌ 

 ،امليال حتيرس وأنيت حيرسيك العليم ،املال من خريٌ  العلم ؛وقيٍق  ركنٍ  إَل اوجيال ومل العلم بنور

 حياتيه يف الطاعة باكتساب هبا يدان دين العامل وحمٌة ،النفقة تنقصه واملال العمل عل يزكو العلم

 أحيياء وهيم األموال انخزّ  مات .صاحٌه بزوال املال يفنى ،وصنعه موته بعد األحدوقة ومجيل

 يي« ههنيا إنّ  هيا ؛موجيودة القليوب يف وأمثياهلم مفقودة أعيانم ،الدهر بقي ما باقون والعلامء

 آلية يسيتعمل علييه ميأمونٍ  غري لقنا   أصٌته بل !محلة   له أصٌت لو علام  »ي  صدر  إَل بيد  وأشار

 ليه بصرية ال ،احلّق  ألهل منقادٌ  أو عٌاد  عل وينعمه كتابه عل اهلل بحجج يستطهر ،اللدني الدين

 سيلس بالليذة منهيومٌ  أو ،ذاك وال ذا ال ؛شيٌهة من عارضٍ  بأول قلٌه يف الشك يقتد  أحنائه يف

 هبيام شيٌههام أقيرب اليدين دعياة من ليسا ،خارواإلدّ  األموال جيمع مغري أو ،للشهوات القياد

 .حامليه بموت العلم يموت كذلك السائمة ماألنعا

 وناألقّلي أولئيك ،وبيناته اهلل حجج تٌطل ال لمي ةٍ بحّج  هلل قائمٍ  من األرض َتلو لن ،بل اللهمّ 

 يف فيزرعوهيا نظرائهم إَل دوهاالي حتى حججه من اهلل يدفع هبم ،قدرا   اهلل عند األعظمون عددا  

 ،األعيل باملحيل معلقية أرواحها أبدانٌ  تلك ،ألمرا حقيقة عل العلم به هجم ،أشٌاههم قلوب

 إذا وليك يل اهلل وأسيتغفر رؤييتهم إَل شوقا   ها  ها  .دينه إَل والدعاة بالد  يف اهلل خلفاء أولئك
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 1«.فقم شئت

 وأخرج أيضًا:

 علييه اهلل صيل) اهلل رسيول قيال  قيال ،احلميراء أيب عن جٌري بن سعيد عن الثاميل محزة أيب عن

 عدنٍ  ةجنّ  خلقت ،غريي إله ال اهلل أنا إِّّن   العر  ساق عل مثٌتا   يب أرسي ليلة رأيت»  (وسلم

 2 «.بعَّي  نرصته بعَّي  أيدته ،خلقي من صفويت حممد ،بيدي

 وأخرج أيضًا:

 أبيه عني  طالب أيب بن عَّّ  بن احلسني بن عَّّ  بن حممد يعنيي  جعفر أيب عن الثاميل محزة أيب عن

 نٌييه عيل اهلل فيتح مليا»  قال ،طالب أيب بن عَّّ  أبيه عن عَّّ  بن احلسني أبيه عن نياحلس بن عَّّ 

 ،نواجذ  بدت حتى فضحك ذلك صٌيحة من الفجر بالناس صّل  ،ةممّ ( وسلم عليه اهلل صل)

 وهيذا أضيحك ال يل وميا  فقال ؟!الضحمة هذ  مثل ضحمت رأيناك ما اهلل رسول يا  فقالوا

 وبيأخي العٌياس يوبعمّ  يب باهى اهلل أنّ  وجّل  عزّ  اهلل عن خيربِّن (والسالم الصالة عليه) جربيل

 وبياهى ،سيامواٍت  سيّت  ومالئمية النٌيني وأروا  العر  ومحلة اهلواء سمان طالب أيب بن عَّّ 

 3 «.الدنيا سامء أهل بأمتي

                                                             

 .79   ،1ج األولياء، حلية ؛253 و 252 صص، 50 ج، دمشق مدينة . تاريخ1
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 وأخرج أيضًا:

 اهلل رسيول قال  قال ،كمال بن أنس عن الغفاري بشري عن إسحاق أيب عن الثاميل محزة أيب عن»

 1«.بعدي هلم وتٌنّي  حلدي يف وتواريني لنيتغّس  أنت»  لعَّي ( وسلم عليه اهلل صل)

 وأخرج أيضًا:

 فقام بالكعبة يطوف احلسن خرج» :قال ،احلسني بن عأ   عن الثاميل محزة أبو ناخربأ

 وذهدب فالطدوا فدرتك ،فالن إىل حاجتي يف معي اذهب حممد أبا يا :فقال رجل   إليه

 حممدد أبدا يدا :فقدال ،معه ذهب الذي للرجل حاسد   رجل   إليه خرج ذهب فلام ،معه

 اذهدب ال وکيف :سناحل له فقال :قال !حاجته إىل فالن مع وذهبت الطواف ترکت

 فقضيت املسلم أخيه حاجة يف ذهب من :قال( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل ورسول معه

د اکتسدبت فقدد ؛عمرةً  له کتبت له ىضتق مل نإو ،وعمرةً  ةً حج   له کتبت حاجته  ةً حج 

 2 «.طوايف إىل ورجعت وعمرةً 

 وأخرج أيضًا:

 خيرج حتيى فقعيدت أصيوت أن فمرهت احلسني بن عَّّ  باب أتيت  قال ،الثاميل محزة أيب عن

 ،محيزة أبيا ييا»  فقيال له حائطٍ  إَل انتهى قم يل ودعا السالم عَّّ  دفرّ  ،له ودعوت عليه فسلمت

                                                             

 .387 و 386 صص، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ1
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 فيإذا حيزينٌ  وأنيا يوميا   عليه اتمأت إِّّن »  فقال ،اهلل رسول ابن يا بل  قلت «؟احلائط هذا ترى

 كئيٌيا   أراك يل ميا ،احلسيني بين عيَّّ  يا  قال قم وجهي جتا  يف ينظر والثياب الوجه حسن رجٌل 

 كيام أحيزن عليهيا ميا  فقليت .والفاجر الربّ  منه يأكل حارٌض  رزٌق  فهو ؟!الدنيا أعل ؟!حزينا  

 ،أحيزن هيذا عيل ما  قلت .قاهرٌ  ملٌك  فيها حيمم صادٌق  وعٌد  هو ؟!اخخرة علأم   فقال ،لتقو

 قيال ،اليزبري ابن فتنة همن فأَتوّ  ما  قلت ؟احلسني ابن يا عَّّ  يا حزنك فام  قال .تقول كام هألنّ 

 ؟مفيهي فليم اهلل فخياف  قيال ،ال  قليت ؟!يعطه فلم تعاَل اهلل سأل أحدا   رأيت هل عَّّ  يا  يل

 1«.ناجاك (السالم عليه) اخلرض هذا عَّّ  يا  يل فيقول عني غاب قم .ال  قلت

 عدىل بالليل اخلبز حيمل کان احلسني بن عأ   أن   الثاميل محزة أ، عن»وأخرج أيضًا: 

 دضب تطفئ الليل سواد يف الصدقة إن  » :ويقول الليل ظلمة يف املساکني به يتبع ظهره

 2 «.الرب

 وأخرج أيضًا:

 حتيادقهم ال مخسة   انظر ،بني يا  أيب يل قال»  قال ،عَّّ  بن حممد جعفر أيب عن الثاميل محزة أيب نع

 إياك  قال ؟اخلمسة هالالء فمن ،فداك جعلت أبة يا  قلت ،طريق يف ترمعهم وال تصاحٌهم وال

 قيم فيها طمعال  قال ؟منها أقّل  وما أبة يا  قلت ،منها وأقّل  بأكلةٍ  بائعك هفإنّ  الفاسق ومصاحٌة
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 .383  ، 41 ج، دمشق مدينة . تاريخ2



 247 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ميا أحيوج ماليه يف خييذلك هفإّني الٌخيل ومصاحٌة إياك  قال ؟الثاِّن ومن أبة يا  قلت ،يناهلا ال

 يقيرب السياب بمنزلة هفإنّ  ابالمّذ  ومصاحٌة إياك  قال ؟الثالّ ومن أبة يا  قلت ،إليه تمون

 هفإّني األمحيق ةومصياحٌ إيياك  قال ؟الرابع ومن أبة يا  قلت ،القريب منك ويٌاعد الٌعيد منك

 لرمحيه القاطع ومصاحٌة إياك  قال ؟اخلامس ومن أبة يا  قلت ،فيرضك ينفعك أن يريد حيرضك

ْتُمْ ) كفروا الذين يف ،مواضعٍ  قالقة يف اهلل كتاب يف ملعونا   وجدته هفإنّ   إَل (َفَهْل َعَسيْتُْم إِْن تََوَلَّ

يَن َينُْقُضوَن َعْهَد ا) الرعد ويف اخية آخر ِ ِ ِمْن َبْعِد ِميثِلقِهِ اَّلَّ َ ال ) الٌقيرة ويف اخيية (ّللَّ إِنَّ اّللَّ

  ِ ْن يَْْضَِب َمثَ
َ
 1«.اخيتني آخر إَل (يَْستَْحِِي أ

 وأخرج أيضًا:

 أقٌل ملا  قال ،بخيت بن القاسم عن الثاميل جعفر بن أمحد بن اهلل عٌد عن الثاميل محزة أبو قنيحّد 

 كييف  احلميم بين ميروان هليم وقيال دمشيق مسيجد وادخل ،احلسني برأس الموفة أهل وفد

 اليرؤوس وهيذ  آخيرهم عيل واهلل فأتينيا رجيال   عرشي قامنيية مينهم علينا ورد  قالوا ؟صنعتم

 علييه فأعادوا ؟صنعتم ما  فقال احلمم بن حييى أخو  وأتاهم رفيفانص مروان فوقب ،والسٌايا

 رفيوانصي قيام قيم .أبيدا   أمير عيل مأجيامعم لن ،القيامة يوم حممد عن حجٌتم  فقال المالم

 بنيت هند احلديّ فسمعت  قال ،احلديّ قو وحّد  يديه بني الرأس فوضعوا يزيد عل ودخلوا

 أمري يا  وقالت وخرجت بثوهبا عتفتقنّ  معاوية بن يزيد حتت وكانت كريز بن عامر بن اهلل عٌد

                                                             

 .409 و 408 صص، 41 ج، دمشق مدينة . تاريخ1
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  قيال .نعيم  قيال ؟(وسيلم هعليي اهلل صل) اهلل رسول بنت فاطمة بن احلسني أرأس ،املالمنني

 عليه عجل ،قريش وكحية( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول بنت ابن عل وحدي عليه فأعويل

 قضييب يزييد وميع يدييه بني والرأس عليه فدخلوا للناس أذن قم  قال .اهلل قتله فقتله زياد ابن

  املري ماحلام بن احلصني قال كام وأنا هذا إنّ   قال قم قغر  يف به ينمّ وهو

 وأظلام أعق كانوا وهم إلينا أحٌة رجال من هاما   يفلقن

 بدرزة أبدو له يقال( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول أصحاب من رجل   فقال :قال

 مأخدذاً  ثغدره مدن قضيبك أخذ لقد أما ؟!احلسني ثغر يف بقضيبك أتنكث :األسلمي

 القيامة يوم جتيء يزيد يا كإن   ماأ ،يرشفه( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول رأيت املرب  

 1.ووىل فقام شفيعه وحممد القيامة يوم هذا وجييء شفيعك زياد وابن

  :األولياء حلية ويف

 ال»  فقيال، بمائيه كثيرة عن، احلسني بن عَّّ  سئل  قال حممد بن جعفر عن الثاميل محزة أيب عن

 وقيد، ميات هأّني يعليم ومل ينيا ع تابيّضي حتى فٌمى ولد  من سٌطا   فقد يعقوب فإنّ ، تلوموِّن

 مين ييذهب حيزنم أفيْتون !واحيدةٍ  غيزاةٍ  يف بيتيي أهيل مين رجيال   ريعشي أربعة إَل نظرت

 2«.!قلٌي؟

                                                             

 .85 و 84 صص، 62 ج، دمشق مدينة . تاريخ1
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  :اآلجري وأخرج

 (وسيلم علييه اهلل صيل) اهلل رسيول عيل قدم  قال ،حوشب بن شهر عن الثاميل محزة أبو أنٌأنا

 ،جٌيارا   أربعون ومعه غالم وهو املسيح بن رثاحلا ابنه ومعه أخو  وقيس العاقب ومعه املسيح

إِنَّ َمثَاَل ِعي ا ) إلييه فيأوحي .تقول ما لننمر اإنّ  فواهلل ؟املسيح يف تقول كيف حممد يا  فقال

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلََقُه ِمْن تُراٍب   بيل؟ تقيول ما، له إجالال   نخرة فنخر  قال اخية آخر إَل (ِعنَْد اّللَّ

َك ِفيِه ِمْن َبْعِد مِل جِلَءَك ِمَن الِْعلِْم َفُقْل تَعاِللَْوا نَاْدُ  ) وجّل  عزّ  اهلل فأنزل، اهلل هو َفَمْن َحِلجَّ

ْنُفَسُكمْ 
َ
ْنُفَسنِل َو أ

َ
بْنِلَءُكْم َو نِسِلَءنِل َو نِسِلَءُكْم َو أ

َ
بْنِلَءنِل َو أ

َ
 األبنياء ذكير سمع فلام  قال (أ

 غضيٌا   (وسيلم علييه اهلل صل) اهلل رسول فغضب  قال ،كفوا   هلذا هات ابنه بيد فأخذ، غضب

 يمينيه عين احلسين فأقيام، (عينهم اهلل ريض) وفاطمية وعلييا   واحلسيني احلسن دعا قم شديدا  

 هلم فائتنا، وأنفسنا ونساؤنا أبناؤنا هالالء»   وقال، صدر  إَل وفاطمة وعليا   يسار  عن واحلسني

 فيواهلل، الرجيل هيذا تالعن أن اهلل كركأذ إِّّن   فقال ي العاقب أخا  يعنيي  فوقب  قال ،«بأكفاء

 أو (كفة) نافخ ومنمم احلول حيول ال صادقا   كان ولئن، خري مالعنته يف لك ما كاذبا   كان لئن

 1 .ورجع الصلح كّل  فصاحلو   قال - اهلل عٌيد شك - (كف)

  :شيبة أ، ابن وروى

 وال األئمية خليف نصيَّّ  ال  يقيول ي غلوّ  فيه وكان ي الثاميل محزة أبا إنّ   سنياحل بن لعَّّ  قلت

                                                             

 .2203  ، 5 ج، . الرشيعة1
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 1 «.بالسنة ونناكحهم خلفهم نصَّّ  بل»  سنياحل بن عَّّ  فقال؟ رأينا ما مثل يرى من إال نناكح

 :قال، حصني بن عمران عن رجاء أ، عن الثاميل محزة أ، عن» :برشان ابن وروى

 مدن أحدداً  خليد ال أن وجل   عز   ر،   سألت» :(وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول قال

 2«.فأعطانيها ،النار بيتي أهل

 :عبداس ابن عن جبري بن سعيد عن صفية أ، بن ثابت عن» :التنزيل شواهد ويف

 3«.املؤمنني صالح هو» :طالب أ، بن عأ   يف (وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسول قال :قال

 األصبغ عن :ميرسة بن زکريا وهو حييى أ، عن الثاميل محزة أ، عن»وروى أيضًا: 

 وثلث عدونا يف وثلث فينا ثلث ،أثالثا القرآن نزل) :يقول علياً  سمعت :قال ،نباتة بن

 4 «.(وأمثال وسنن وأحكام فرائض

 قدال :قدال ،احلمراء أ، عن جبري بن سعيد عن الثاميل محزة أ، عن» وروي أيضًا:

 سداق إىل نظدرت السدامء إىل ، أرسي ملدا) :(وسدلم وآلده عليه اهلل صىل)  اهلل رسول

 5«.به ونرصته بعأي  أيدته اهلل رسول حممد اهلل إال إله ال :عليه فإذا األيمن العرش

                                                             

 .1025  ، شيبة أ، ابن . مصنف1

 .107  ، برشان ابن . أمايل2

 .346  ، 2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد3

 .58  ، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد4

 .298 و 297 صص، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد5
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 قولده يف احلسني بن عأ   بن حممد جعفر أ، عن الثاميل محزة أ، عن» وروي أيضًا:

ْكََثُ اَلَّاِس إاِلَّ ُكُفوراً ) :تعاىل
َ
ىب أ
َ
 عليده اهلل صىل هللا رسول أقامه يوم عأي  بوالية) :قال (فَأ

 1 «.(وسلم

وَن ) :قوله يف جعفر أ، عن الثاميل محزة أ، عن» وروي أيضًا: ُُ ًة َيْهد ئِمَّ
َ
َو َجَعلْنا مِْنُهْم أ

ِرنا ِْ
َ
 2 «.(السالم عليها فاطمة ولد يف نزلت) :قال (بِأ

 وروي أيضًا: 

 العيراق أهيل من رجالن اء ج إذ عند  جلالٌس  إِّّن   قال، احلسني بن عَّّ  عن الثاميل محزة أيب عن

 قيول  قياال «؟هي وما»  فقال .القرآن من آياٍت  عن َتربنا [كي] جئناك اهلل رسول ابن يا  فقاال

يَن اْصَطَفيْنِل)  تعاَل اهلل ِ ْوَرثْنَِل الِْكتِلَب اَّلَّ
َ
  قاال ،«؟يقولون وأيش ،العراق أهل يا»  فقال (ُثمَّ أ

 دحمّمي ةأّمي»  احلسيني بين عيَّّ  هلم فقال (،وسلم عليه اهلل صل) حممد أمة يف نزلت اإّن  يقولون

 نزليت»  فقيال؟ نزليت فييمن ،اهلل رسول ابن يا  القوم بني من فقلت  قال «!اجلنة يف إذا   همكلّ 

 اليذي»  قيال ؟لنفسيه الظيامل فييمم مين خربنياأُ   قلت - مرات قالث - «الٌيت أهل فينا واهلل

 حتيى بيتيه يف هلل العابيد»  قيال؟ واملقتصد  فقلت «.- اجلنة يف وهو - وسيئاته حسناته استوت

                                                             

 .456  ، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد1

 .583   ،1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد2
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 1«.ربه سٌيل إَل ودعا سيفه شهر من»  قال؟ باخلريات السابق  فقلت .«اليقني يأتيه

َعدم  ) :تعاىل اهلل قول عن جعفر أبا سألت :قال ،الثاميل محزة أ، عن»وروي أيضًا: 

 العظيم النبأ واهلل أنا :ألصحابه يقول عأي  کان) :فقال (َعِن الن بَإِ اْلَعظِيمِ *  َيتَساَءُلونَ 

 أعظدم آيدة هلل وال، يمن د أعظدم نبدأ هلل ما واهلل ،بألسنتها األمم مجيع يف اختلف الذي

 2 «.يمن  

 وروي أيضًا: 

 قنيحيّد  اهلل رسيول ابين ييا [ ليه] قلت [ف] عَّّ  بن حممد عل دخلت  قال ،الثاميل محزة أيب عن

 ٍّ  [يوجيد هيل]  قليت .«أبى من إال اجلنة يدخل [الناس] كل محزة أبا يا»  قال .ينفعني بحدي

 إِّّن   قليت .«اهلل رسول حممد، اهلل إال إله ال يقل مل من ،نعم»  قال !؟اجلنة يدخل [أن] يأبى أحٌد 

  فقيال !اهلل رسيول حمميد اهلل إال إليه ال  يقوليون أمية وبني واحلرورية والقدرية املرجئة تركت

 منهيا والٌياقون، وشيعتنا نحن إال يقلها فلم إياها اهلل سلٌهم القيامة يوم كان إذا ،أهيات أهيات»

ُ )  يقول اهلل سمعت أما، براء َُ ِرَن 
َ
ِل ال َيتَََكَُّماوَن إاِلَّ َماْن أ وُح َو الَْمِئَِكُة َصفًّ يَْوَم َيُقوُم الرُّ

 وآليه علييه اهلل صيل) اهلل رسيول حمميد، اهلل إال إله ال  قال من [يعني، ](الرَّْْحُن َو قِلَل َصوابِل  

                                                             

 .156  ، 2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد1

 .417  ، 2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1 «.(وسلم

  :وروى الاللكائي

 قتيل مليا  قال ،احلنفية بن حممد عن اجلعد أيب بن سامل عن صفية أيب بن قابت محزة أبو ناحّدق قال

 اليدار علييه فيدخلوا النياس فاجتمع األنصاري حمصن بن عمر أليب دارٍ  يف عَّ   استخفى عثامن

 يف يل حاجية ال»  قيال .نٌايعك  وقالوا ،حياضها عل اهليم االبل تداكّ  ليٌايعو  يد  عل كوافتداّ 

 قكأحيّد  ال  السيدوي أروى أبو يل قال .معنا إذا   فانطلق  قال ،«والزبري بطلحة عليمم ،ذلك

 أتينا حتى الناس من مجاعةٍ  يف معه وأنا عَّ   فخرج  أذناي وسمعت عيناي قكأحّد  ،رأيت ما إال

 فابسيط ،بيعيتهم يف يل حاجة وال ليٌايعوِّن اجتمعوا قد الناس إنّ »  له فقال ،اهلل عٌيد بن طلحة

 وأحّق  يمنّ  بذلك أوَل أنت  طلحة له فقال ،«رسوله ةوسنّ  وجّل  عزّ  اهلل كتاب عل أبايعك يدك

 أخياف» :عَّ   له فقال ي.عنّ  قتفرّ  قد من الناس هالالء من لك اجتمع وقد ،وقرابتك لسابقتك

  قيال !تمرهيه شييئا   أبدا   قٌَّ من ترى ال فواهلل ،ذلك َتافنّ  ال قال «!يب وتغدر بيعتي نمّت أن

 ،معيه ونحين العيوام بين الزبري أتى قم قال كفيل بذلك َّّ عم  اهلل  قال ،«كفيل بذلك عليك اهلل»

 لقاحيا   أخيذ قيد طلحية وكان ،طلحة عليه ردّ  الذي مثل عليه وردّ  ،لطلحة قال ما مثل له فقال

 الركٌيان فرضيبت ،يفعليوا ومل ليٌايعو  عليه اجتمعوا قد الناس وكان املال بيت ومفاتيح لعثامن

 . وغرر بخبي  تٌايع أصٌعه إَل نظرأ كأِّّن   فقالت ،برشاف وهي عائشة إَل بخرب 

                                                             

 .420  ، 2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد1
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 قدد الرجدل هذا إن   :له قالوا عأي  عىل الناس اجتمع ملا :احلنفية ابن وقال سامل قال

 أقدرب وال سابقةً  أقدم وال منك أحق   األمر هلذا نجد وال إمام   من لناسل بد   وال تلقُ 

 مدا واهلل :قالوا ،«أمري لكم يمن   خري   وزير   فإين   تفعلوا ال» :قال .منك رمحاً  اهلل برسول

 ال بيعتدي إن  » :قدال ذلك رأى فلام ،يده عىل واوتداک   .نبايعك حتى أبداً  بفاعلني نحن

 فخدرج ،املسدجد املسجد :فنادى منادياً  وأمر ،«ظاهراً  املسجد يف إال ،خلوة   يف تكون

 ولكدلي  وباطدل   حدق  » :قدال ثم عليه وأثنى اهلل فحمد املنرب فصعد معه الناس وخرج

 ،فأقبدل يشء أدبدر امولقل   امولرب   احلق   قل   وألن ،علفُ  بام لقديامً  الباطل کثر فألن ،أهل  

 اجلهدد عدىل وما فرتة   يف تكونوا أن أخشى وإين   ،لسعداء كمأن   أمرکم عليكم رد   وألن

 اهلل أخدذ ومدن ،مقدرب ملك سادس معهام ليس واثنان الثالث وقام ،الرجالن سبق

 وخاب ادعى من هلك السادس أثر يرجو وطالب جمتهد وساعي نجا يقوصد   ميثاقه

 1«.افرتى من

 أحاديثه عدد

  کام يأ:حديثاً  وثامنون ستة   عنه روي

 .يثانحد: الرتمذي سنن

                                                             

 .1383 و 1382 صص، 8 ج، السنة أهل . اعتقاد1
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد   حديث  : ماجة ابن سنن

 .أحاديث   أربعة: احلاکم مستدرك

 .حديثان: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد   حديث  : للصنعاين املصنف

 .واحد   حديث  : شيبة أ، البن املصنف

 .واحد   حديث  : للرتمذي املحمدية الشامئل

 .واحد   حديث  : املحامأ أمايل

 .حديثان: البزار مسند

 .واحد   حديث  : روياينال مسند

 .واحد   حديث  : احلميدي مسند

 .واحد   حديث  : للبيهقي اإليامن شعب

 .واحد   حديث  : للبيهقي النبوة دالئل

 .واحد   حديث  : للبيهقي األوقات فضائل

 .حديثان: للبيهقي والصفات األسامء

 .واحد   حديث  : للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .يثاً حد وعرشون اثنان: عساکر ابن تاريخ
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 .واحد   حديث  : لآلجري الرشيعة

 .واحد   حديث  : الدنيا أ، البن اإلخوان

 .حديثاً  عرش مخسة :نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد   حديث  : برشان البن برشان بن امايل

 .حديثان: للطربي اآلثار هتذيب

 .واحد   حديث  : الاللكائي السنة أهل اعتقاد أصول رشح

 .واحد   حديث  : حنبل البن الزهد

 .واحد   حديث  : للدوال، الطاهرة الذرية

 .حديثاً  عرش أربعة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .واحد   حديث  : الطربي تفسري

 1 .أحاديث   ثالثة: حاتم أ، ابن تفسري

 

                                                             

 ؛364   ،6ج سدعد، ابن الكربى، قاتالطب ؛295   ،11ج للتسرتي، الرجال قاموس: يف ترمجته . لألطالع أکثر، راجع1

 ؛165   ،2ج البخاري، الكبري، التاريخ ؛172   1ج العقيأ، ضعفاء ؛450   ،2ج حاتم، أ، ابن والتعديل، اجلرح

 .84   ،9ج الذهبي، اإلسالم، تاريخ ؛93   ،2ج عدي، ابن الكامل،
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 هرمز بن قابت( 23)

 (اهلجري الثاين القرن يف أريخ الوفاةت)

 بدن عدي عن روى ،وائل بن بكر موىل ،داحلدا املقدام أبو الكويف هرمز بن ثابت 

 وشدعبة الثدوري وعنه ،ودريهم جبري بن وسعيد وائل وأ، املسيب بن وسعيد دينار

 عتيبدة بدن احلكدم عنده روى .ودريهم وإرسائيل ورشيك املقدام أ، بن عمرو وابنه

  .أقرانه من وهم ومنصور واألعمش

  «.ثقة  » :معني وابن أمحد قال

  .احليض يف واحداً  حديثاً  له وروى ،«الح  ص» :حاتم أبو وقال

  «.ثقة  » :داود أ، عن اآلجري وقال

  «.فيه يتكلمون» :األزدي وقال

  «.هريمز ويقال ،هرمز بن ثابت الثوري شيوخ يف» :احلجاج بن مسلم وقال

  «.التصغري من عتور   امفإن   هرمز ابن هأن   زعم من» :الثقات يف حبان ابن وقال

  «.ثقة   کويفي » :سفيان ناب يعقوب وقال

 بدن وأمحدد املدديني ابن قهوث  » :خلفون ابن کتاب من نقالً  مغلطائي بخط   وقرأت
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 :صدالح ابن زاد» :وقال ،النسائي وزاد خلفون ابن کتاب رأيت ثم ،«ودريمها صالح

 يف احلديض يف حديثده حبدان وابن خزيمة ابن وأخرج ،ة  سن   صاحب عالياً  شيخاً  کان

  «.القطان ابن هحوصح   صحيحهام

 1.«الدارقطني دري فهضع   أحداً  أعلم وال ثقة   وثابت ،علة له أعلم ال» :عقبه وقال

 بكنيتده مشدهور   ،احلدداد املقددام أبدو الكدويف هرمدز بدن ثابت» :حجر ابن وقال

 2«.صدوق  

 بدن وزيدد املسديب ابن عن الكويف املقدام أبو هرمز بن ثابت» :الكاشف يف وقال

 3«.ثقة  ، وشعبة عمرو ابنه وعنه، وهب

 توقيقه

 .«ثقة  » :أمحد قال

 . «ثقة  »: معني ابنقال 

 . «ثقة  » :داود أبوقال 

 . الثقات يف حبان ابن ذکره

                                                             

 .16 و 15 صص، 2 ج، التهذيب . هتذيب1

 .148  ، 1 ج، التهذيب تقريب .2

 .283  ، 1 ج، للذهبي الستة کتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف3
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 . «ثقة   کويفي »: سفيان ابن يعقوب قال

 .قهوث  : املديني بن عأ  

 .«صالح  »: حاتم أبوقال 

 .قهوث   :صالح بن أمحد

 .«ثقة   وثابت» :القطان ابن قال

 .«ثقة  »: الذهبي قال

 .«صدوق  »: حجر ابنقال 

 عهتشيّ 

 يف بيندا کدام عهتشدي   يف مفرطاً  أو عالتشي   شديدي من هرمز بن ثابت بن عمرو کان

 أخدرى، أدلة أکدته إذا خاصة أبيه، عقيدة عن أحياناً  االبن اجتاه يكشف وقد ترمجته،

. زيددياً  کان وإن يعةالش من أکثرهم هوعد   اإلمامية، أعالم هرمز بن لثابت ترجم فقد

  :ترمجته يف النجايش الشيخ قال(. ع) السجاد اإلمام عن نسخةً  روى وقد

 ابنيه عنيه رواهيا، (علييهام) احلسيني بن عَّّ  عن نسخة روى ،احلداد املقدام أبو هرمز بن قابت

 بن العٌاس بن عَّّ  قناحّد   قال ،سفيان بن احلسني بن عَّّ  قناحّد   نو  ابن قال .قابت بن عمرو

 بين عيَّّ  عن أبيه عن قابت بن عمرو قناحّد   قال ،األسدي يعقوب بن عٌاد قناحّد   قال ،الوليد
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 1 .(السالم عليهام) احلسني

  :اخلوئي السيد وقال

 أبو هرمز بن قابت  النجايش قال .اءاحلّذ  قابت، اداحلّد  قابت ي املقدام أبو قابت ي هرمز بن قابت

  (.السالم عليه) احلسني ابن عَّّ  نع نسخة   روى  اداحلّد  املقدام

 أبيو الفياري  قيائال، (السيالم عليه) السجاد أصحاب من رجاله يف ي الطوي ي الشيخ وعد 

 أصيحاب مين (السيالم علييه) الٌياقر أصيحاب ومين .عجل بني موَل ،اداحلّد  العجَّ املقدام

  .بالمويف - تقدم ما إَل مضافا   - األخريين يف ووصفه (،السالم عليه) الصادق

 هيرم بين املقيدام أيب ابين وهو، اءاحلّذ  ( السالم عليه) احلسني بن عَّّ  أصحاب يف الربقي وقال

 .الفاري

  .النسخة جهة من واالختالف، اداحلّد  هرمز بن قابت هو هكأنّ   أقول

  .عمرو ابنه عنه وروى، (السالم عليه) جعفر أيب عن روى املقدام أبو فثابت، كان وكيف

 .[14 احليديّ، (88)( السيالم علييه) احلسيني وزيارة كربالء فضل يف باب ،زياراتال كامل

 2 .للٌْتية تعرضه عند الميش وذكر 

، حيث عنه عمرو ابنه بواسطة الصدوق الشيخ أخرجه ما، اإلمامية عند رواه ولا

                                                             

 .117 و 116 صث، النجايش . رجال1

 .306 و 305 صص ،4 ج احلديث، رجال . معجم2
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  :قال

 شيعة امإنّ  ،املقدام باأ يا»  (السالم عليه) جعفر أبو يل قال  قال ،أبيه عن املقدام أيب بن عمرو عن

 متغيريةٌ ، بطيونم مخيصية، شيفاههم ذابليةٌ  ،اليذابلون الناحلون الشاحٌون (السالم عليه) عَّّ 

، بجٌياههم األرض واستقٌلوا فراشا   األرض اَتذوا الليل همجنّ  إذا ؛وجوههم مصفرةٌ ، ألوانم

 1«.حيزنون وهم ناسال يفر  ؛بماؤهم كثريٌ ، دعاؤهم كثريٌ ، دموعهم كثريةٌ ، سجودهم كثريٌ 

 عدن جبري بن سعيد عن أبيه عن املقدام أ، بن عمرو عن الصدوق الشيخ وروى

 هرب   من آدم تلقى التي الكلامت عن( وآله عليه اهلل صىل) النبي سألت :قال، عباس ابن

، َأ  َعد تبدت إال واحلسدني واحلسن وفاطمة وعأ   دحمم   بحق   سأله» :قال، عليه فتاب

 2.«عليه فتاب

  :الكايف يفروي و

 العامية إنّ   (السيالم علييه) جعفر أليب قلت  قال ،أبيه عن املقدام أيب بن عمرو عن حمٌوب ابن

 أمية ليفيتن اهلل كيان وميا ذكر  جّل  هلل رضا كانت الناس اجتمع حيّ بمر أيب بيعة أنّ  يزعمون

 كتياب يقيرؤون ميا أو»  (السيالم علييه) جعفر أبو فقال؟ بعد  من( وآله عليه اهلل صل) دحممّ 

ْو ُِتِدَل )  يقول اهلل ليس أو ؟!اهلل
َ
 فَإِْن ماَت أ

َ
ُْ َخلَْت مِْن َقْبلِِه الرُُّسُل أ ٌُ إاِلَّ رَُسوٌل َِ َو ما ُُمَمَّ

                                                             

 .444  ، . اخلصال1

 .135 و 134 صص، . األمايل2
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 ُ َ َشديْئاً َو َسددَيْ َِّ  اَّللَّ دد اَّللَّ ْعقدابُِكْم َو َمددْن َيْنَقلِدْب لََع َعِقَبْيددِه فَلَدْن يَُ َّ
َ
 اْنَقلَْبدُتْم لََع أ

اكِِرينَ   وجّل  عزّ  اهلل أخرب قد أوليس»  فقال، آخر وجهٍ  عل ونرّ ييفس مإّن   له فقلت  قال  (الشَّ

َو )  قيال حييّ ؟!الٌينيات جياءهتم بعيدما من اختلفوا قد مأّن  األمم من قٌلهم من الذين عن

ِس وَ  ُُ ناهُ بُِروِح الُْق ُْ يَّ
َ
ْريََم اْْلَيِّناِت َو أ َِ ِيدَن مِدْن  آتَيْنا ِعيََس اْبَن  ُ َمدا اْقَتَتدَل اَّلَّ لَْو شداَء اَّللَّ

ُِ ما جاَءْتُهُم اْْلَيِّناُت َو لِكِن اْخَتلَُفوا فَِمْنُهْم َمْن آَمَن َو مِْنُهْم َمْن َكَفَر َو لَْو  هِْم مِْن َبْع ُِ َبْع

 ُُ َ َيْفَعُل ما يُِري ُ َما اْقَتَتلُوا َو لِكنَّ اَّللَّ  1«.؟!(شاَء اَّللَّ

 :سؤاله يف قال هن  إ إذ ،برتياً  يكون أن من املقدام أ، تربئة الرواية هذه من يستفاد قد

 ...«بكر أ، بيعة أن   يزعمون العامة إن  »

 .معروف   هو کام القائل عىل انكار   صيغة وهذه

 أحاديثه عدد

 احلدذاء ثابت وأحياناً  ،هرمز بن ثابت باسمه املختلفة الروائية الكتب يف عنه روي

 وثالثدني تسدعةً  د مكدرراً  د رواه ما جمموع وبلغ املقدام، أبو ثابت أو ادد  احل ثابت أو

 .حديثاً 

 .واحد   حديث  : داود أ، سنن يف له

                                                             

 .270  ، 8 ج للكليني . الكايف1
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 .واحد   حديث  : ماجة ابن سنن

 .حديثان: النسائي سنن

 .واحد   حديث  : للنسائي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : الدارمي سنن

 .حديثان: أمحد مسند

 .واحد   حديث  : رباينللط األوسط املعجم

 .حديثان: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث   ثالثة: للبيهقي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : للبيهقي اإليامن شعب

 .واحد   حديث  : للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .أحاديث   ثالثة: شيبة أ، البن املصنف

 .واحد   حديث  : للصنعاين املصنف

 .حديثان: الدارقطني سنن

 .واحد   حديث  : البزار سندم

 .واحد   حديث  : راهوية ابن مسند

 .أحاديث   ثالثة: نعيم أل، األولياء حلية
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 .حديثان: حنبل البن السنة

 .حديثان: خزيمة البن التوحيد

 .واحد   حديث  : للطربي اآلثار هتذيب

 .أحاديث   أربعة: الطربي تفسري

 1 .حديثان: حاتم أ، ابن تفسري

 

                                                             

 ،8ج الطدربيس، املستدرك، الندوري خامتة ؛19  ،4األمني، ج حمسن السيد ة،الشيع أعيان: يف ترمجته . لألطالع أکثر، راجع1

 ،3ج حنبل، ابن العلل، ؛171   ،2ج البخاري، الكبري، التاريخ ؛328   ،6ج سعد، ابن الكربى، الطبقات ؛246  

 الدذهبي، ،اإلسدالم تداريخ ؛124   ،6ج حبدان، ابن الثقات، ؛459 ،  2حاتم، ج أ، ابن والتعديل، اجلرح ؛96  

 .325  ،8ج
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 احلامِّن يزيد نب ةقعلٌ( 24) 

 (التابعني من)

 بن وسلمة ثابت أ، بن حبيب وعنه ،عأ   عن روى .الكويف احلامين يزيد بن ثعلبة

  .بالشك ،ثعلبة بن يزيد أو يزيد بن ثعلبة عن احلكم عن وقيل ،عتيبة بن واحلكم کهيل

  «.حديثه يف يتابع ال ،نظر   حديثه يف» :البخاري قال

  .«ثقة  » :النسائي وقال

  «.يرويه ما مقدار يف منكراً  حديثاً  له أر مل» :عدي ابن قالو

 إذا خبدارهإب حيتج   ال يعالتش   يف دالياً  وکان عأي  رشطة عىل وکان» :حبان ابن وقال

  «.عأ   عن به انفرد

 حبيدب وبرواية عأي  عن بروايته الثقات يف ذکره وقد ،اجلوزي ابن عنه حكاه کذا

 1. عنه ثابت أ، بن

 ،النسائي قةوث   دال   شيعيي  ،عأي  رشطة صاحب احلامين يزيد بن ةثعلب» :لذهبيا قال

 2 «.منكراً  حديثاً  له أر مل :عدي ابن وقال ،نظر   حديثه يف :فقال البخاري وأما

                                                             

 .23  ، 2 ج، التهذيب . هتذيب1

 .192  ، 1 ج، الضعفاء يف . املغني2
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د  احلامين يزيد بن ثعلبة» :فقال فيه رأيه حجر ابن اخلبري احلاف  أعطى التقريب ويف

 1«.شيعيي  صدوق   کويفي  د امليم وتشديد املهملة ردبكس

  هتوقيق

 .«ثقة  »: النسائي فيه قال

 . «يرويه ما مقدار يف منكراً  حديثاً  له أر مل»: عدي ابن قال

 . الثقات يف حبان ابن ذکرهو

 2. الشيخني رش  عىل عمرو بن عبداهلل عن يزيد بن ثعلبة حديث حصح  : احلاکم

 ذوو رواهدا التدي املقبولدة سدانيداأل إال کتابده يف يدخل ومل، به احتج  : الطحاوي

 3 .الثبت

خ الشهري  أوضح وقد  مل مدا ذکدر» :قدال حيدث، ثعلبدة هو من نفسه الطربياملؤر 

 احلامين ثعلبة عن حديثاً  أورد ثم ،«عأي  عن احلامين يزيد بن ثعلبة أخبار من ذکره يمض

 4. له منه توثيق   فهذا ،«سنده حيح  ، صعندنا - خرب   وهذا» :قال ثم

                                                             

 .149،   1. تقريب التهذيب، ج1

 .آخر راوياً  هذا ثعلبة يكون وقد الذهبي، ووافقه. 552   ،1. املستدرك، ج2

 .308   اآلثار، معاين . رشح3

 .3  ، 3 ج للطربي عأ مسند، االثار . هتذيب4
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فيده  ، والدذي اشدرت (األحاديث املختدارة)ذکره يف کتابه  :اء الدين املقديسضي

 1.«اسناده صحيح  » :ج حديثه قالمن احلديث، وحني خر   ختريج ما صح  

 . «صدوق  » :حجر ابنقال 

 هذا» :ثعلبة إسناده يف وقع حديث   يف قال حيث قه،وث  : احلنفي الظاهري ابن أمحد

 اهلل ري) طالدب أ، بدن عدأ   احلسدن أ، ؤمننياملد أمري حديث من صحيح   حديث  

 2 «.(عنه

 قعلٌة جارحي مع وقفة

د ،معتداداً  أمراً  کان الشيعي الراوي جرح أن   الواضح ملن هإن    شديئاً  روى إذا ةخاص 

 البخداري لقدول وااستند واملتأخرين املتقدمني من والبعض ،(ع) البيت بأهل يتعلق

 3 .األلباين ومنهم رجل،لل جرحه منها واواستفاد «نظر فيه»

 من سامعه وأما» :عدي ابن قال کام هويف کالم البخاري، فيه نظر( ) عبارة ومعنى

  4 «.البخاري قال کام، نظر   ففيه عأي 

                                                             

 .25،   2األحاديث املختارة، ج. 1

 .539   ،1 ج البخاري، ابن مشيخة .2

 .554   الضعيفة، . سلسلة األحاديث3

 .109   ،2ج . الكامل4
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 جدرح تعندي ال، لكن هدا نفسده ثعلبدة حدق   يفقد ذکرهدا  عبارته أن   افرتاض وعىل

  «.وسطاً  يكون فيمن هعبارت وهذه» :بقوله حجر ابن احلاف  هافرس   وقد الرجل،

 .[الفزاري بلج أ، ترمجة يف املاعون، بذل]

 تشيّعه

 «.شيعيي  صدوق  » ،«عالتشي   يف دالياً  وکان» :فيه قالوا

 أمدري رشطة صاحب ،الكويف احلامين يزيد بن ثعلبة» :الشاهرودي عأ   الشيخ قال

 معاويدة إىل (المالسد عليده) املؤمنني أمري کتاب نقل صدوق   (،السالم عليه) املؤمنني

 1 «487 و 486 و 444   الغارات کتاب يف رواياته من ةعد  

  :، حيث قالمن أحاديثه ما رواه الشيخ الطويس

 معاويية إَل( السيالم عليه) طالب أيب بن عَّّ  املالمنني أمري كتب  قال، احلامِّن يزيد بن قعلٌة عن

 ركيب ملين عذر وال، شٌهة يف يدعنا ومل كتابه إلينا أنزل [تعاَل] اهلل فإنّ ، بعد أما»  سفيان أيب بن

ْخرى) ،مٌسوطة والتوبة، بجهالةٍ  ذنٌا  
ُ
 متامدييا   اخلالف رشع نَمّ  وأنت، (َو ال تََُِّر وازَِرٌة وِْزَر أ

 رتتيذكّ  قيد كوكأنّ ، باألجل بعد وتمذيٌا   العاجل يف رغٌة   والعالنية الّس  خمتلف ملاأل ةرّ غم  يف

 . «سٌيال الرجوع إَل جتد فلم منك ىيمض ما

                                                             

 .90  ، 2 ج، احلديث رجال علم . مستدرکات1
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 إىل املدؤمنني أمدري اهلل عبدد من» :العا  بن عمرو إىل( عليه اهلل صلوات) وکتب

 منهدا بده ووثقدت الدنيا من تلويت ال   أعجبك الذي فإن  ، بعد اأم   .العا  بن عمرو

 بقدي ما حذرت مىض بام اعتربت ولو، ارةدر   افإن   الدنيا إىل تطمئن فال، عنك منقلب

 مدا عدىل تدؤثر مل ذلك لوال، ثرتهآو هواك تبعت كولكن  ، به وعظت بام منها وانتفعت

 1«.والسالم، ةباحلج   وأوىل رجاءً  أعظم األن   ،دريه إليه دعوناك

 2«.، ستغدر» :لف    ويف ،«عأ   يا بك ستغدر األمة إن  » :حديث رواة من وهو

 .أحاديث ثالثة األنواربحار يف املجليس له روى وقد

 .واحد   حديث  : مايلوالطويس يف األ

 .حديثان: والثقفي يف الغارات

 أحاديثه عدد

  کام يأ:حديثاً  عرش سبعة أحاديثه بلغت

 . (احلامين هو ثعلبة أن افرتاض عىل) ،واحد   حديث  : احلاکم مستدرك

 .حديثان: للبيهقي الكربى السنن

                                                             

 .217  ، . األمايل1

 .447 ،  42ج عساکر، ابن تاريخ .2
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 .أحاديث   ثالثة: للطرباين (عأ   بکذ   من) حديث طرق

 .واحد   حديث  : يبةش أ، البن املصنف

 .حديث  واحد  : يعىل أ، مسند

 .حديث  واحد   :للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .واحد     حديث: للبيهقي اإليامن شعب

 .حديثان: دمشق تاريخ

 .حديثان: للبيهقي النبوة دالئل

 1أحاديث. أربعة: البزار مسند

 فاختة أيب بن قوير (23)

 )تأريخ الوفاة يف القرن الثاين اهلجري(

 وقيل هانئ أم موىل ،الكويف اجلهم أبو اهلاشمي عالقة بن سعيد ،فاختة أ، بن رثوي

 وأ، وجماهدد الزبري وابن أرقم بن وزيد عمر وابن أبيه عن روى .جعدة زوجها موىل

 .ةوعد   أرطأة ابن اجوحج   وشعبة وإرسائيل والثوري األعمش وعنه .ودريهم جعفرُ 

                                                             

 ؛98   ،4ج حبدان، ابن الثقات ؛371   ،1 ج الذهبى، االعتدال، نميزا ؛25   ،4ج الشيعة، أعيان: يف ترمجته . راجع1

 .174   ،2ج البخاري، الكبري ؛ التاريخ237   ،6ج سعد، الكربى، ابن الطبقات
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 :عأ   بن عمرو قال

 .عنه ثحيّد  سفيان وكان ،عنه قانحيّد  ال رمحنال وعٌد حييىكان 

 أركيان مين قيوير كان  الثوري سفيان قال ،أبيه عن الثقفي صفوان أيب بن عثامن بن حممد وقال

 .المذب

  فقيال ،سليم أيب بن وليّ زياد أيب بن ويزيد فاختة أيب بن قوير أيب سئل  أمحد بن اهلل عٌد وقال

 .بعض من بعضهم أقرب ما

 .رافضيا كان  إسحاق أيب بن يونس وقال

 .بشئ ليس  معني ابن عن الدوري وقال

 .ضعيُف   حييى عن وغري  خيثمة أيب ابن وقال

ُّ  ضعيف  اجلوزجاِّن إبراهيم وقال  . احلدي

 .القوي بذاك ليس  زرعة أبو وقال

 .جبري بن وحكيم خباب بن هلالل مقارب   ضعيف   :حاتم أبو وقال

 .بثقة ليس :النسائي وقال

 .مرتوك :الدارقطني لوقا

 ،بني    رواياته عىل الضعف وأثر مجاعة   فهضع   ،الرفض إىل نسب قد :عدي ابن وقال

 ابدن کدان :األوسدط التاريخ يف البخاري وقال .دريه إىل منه أقرب الضعف إىل وهو
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 .يغمزه عيينة

 يرمدى کدان ،حديثده واحتملدوا ودريمها وإرسائيل شعبة عنه ثحد   :البزار وقال

 .بالرفض

 وهدو حديثده يكتدب ثدوير آخر موضع ويف ،هبام بأس ال وأبوه هو :العجأ وقال

 .ضعيف

 .الشأن مستقيم يكن مل :السختياين أيوب عن الضعفاء يف الساجي وحكى

 .عندهم بالقوي ليس :احلاکم أمحد أبو وقال

 .احلديث لني   :سفيان بن يعقوب وقال

 .مرتوك :اجلنيد بن عأ   وقال

 .موضوعة   اکأن   أشياء روايته يف جيئ حتى األسانيد يقلب کان :حبان ابن وقال

 يف اجلوزي ابن وحكى حديثه عىل مهدي ابن رضب :داود أ، عن اآلجري وقال

 .بثقة   ليس :قال هأن   اجلوزجاين عن الضعفاء

 .عالتشي   إال عليه ينقم مل :املستدرك يف احلاکم وقال

 1.الضعفاء من ودريهم الصقأ العرب وأبو اجلارود وابن العقيأ وذکره

                                                             

 .33 – 32   ،2 ج التهذيب، . هتذيب1
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 توقيقه

 .«هبام بأس ال وأبوه هو» :العجأ قال

 1.السنة کتاب يف مرتني .ثوير عن عبداهلل ابنه روى: حنبل بن أمحد

 إال يدروي ال وهدو ،الرجاليدة أبيه بآراء الناس أعرف حنبل بن أمحد بن اهلل وعبد

 مدن عن إال أحد   عن يكتب مل اهلل وعبد» :عدي ابن قال. أبيه لدى وثاقته ثبتت نعم  

 2«.عنه بالكتابة أبوه أمره

 يف أبدوه لده يدأذن مدن اال يأخذ ال کان د حنبل ابن د اهلل عبد ن  فإ» :حجر ابن قال

 3«.عنه األخذ

 د اهلل عبدد ن  أ مشتقد وقد» :الواسطي بشار بن عبداهلل بن إبراهيم ترمجة يف وقال

 4«.أبيه عند ثقة عن الإ يكتب ال کان د حنبل ابن

 5العلل. کتابه يف لثوير جرحه يفيد ما حنبل ابن عن ورد وقد

 بوثاقة وقوله رأيه عن حنبل ابن عدول عىل دليل   کتابه يف ثوير حلديث ابنه واخراج

                                                             

 .251   ،1ج ،81 .  1

 .214  ،5ج، . الكامل2

 .225  ، املنفعة . تعجيل3

 .19  ، املنفعة . تعجيل4

 .50   ،3ج .5
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 .السنة کتاب يف عنه بروايته ألبيه تبعاً  ثوير حنبل بن أمحد بن اهلل عبدوقد وث ق  .ثوير

 1.سننه يف له نحس  : الرتمذي

تدان  احدتج  : حداتم أ، ابن  باألسدانيد اخراجده اشدرت  الدذي تفسدريه يفبده مر 

 2.الصحيحة

 األخبار، من اهلل رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار هتذيب کتابه يفوث قه : الطربي

 9اهلل رسدول قبدول يف هحلديثد روايته بعد قال فقد لديه، ثبت ما إال فيه خيرج ال وهو

 3«.سنده حيحص خرب وهذا» :وقيرص کرسى هدايا

 4.هب احتج  : الرب عبد ابن

 5«.حديثه واحتملوا ،ودريمها وإرسائيل شعبة عن ثحد   قد وثوير» :البزار قال

 بده، يطعدن ومل فاختدة، أ، بدن ثدويرعن  الرتمذي عند بحديث احتج  : تيمية ابن

 يِف  ءَ َجدا َوَقددْ  ِسدي اَم  اَل » :قدال. اآلخدرة يف اهلل املؤمنات ترى هل: عنوان حتت ذکرهو

                                                             

 .69  ،3؛ ج222   ،2ج الرتمذي، . سنن1

 .982   ،3ج حاتم، أ، ابن . تفسري2

 .222   ،3ج ،207   3، ج544   ،1ج اآلثار، . هتذيب3

 .210  ،20ج ،209  ،19ج . التمهيد،4

 .182   ،6 ج، البزار . مسند5
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ِذي ُعَمرَ  اْبنِ  َحِديِث  ِمِذي   َرَواهُ  ال  ْ اِئيَل  َعنْ  الرتِّ  1«.َفاِختَةَ  َأِ،  ْبنِ  ثوير َعنْ  إرْسَ

ة إن الضعيف، خاص   باحلديث ال حيتج   تيمية ابن ومن املعلوم عند أهل احلديث أن  

 .عنده ثقةً  ثوير فيكون کان يف العقيدة،

 ورد   اهلل، رؤية معاري لسان عىل ثوير يهف الذي الرتمذي حديث أورد: الدارمي

 يف البحث إىل املرء حيتاج الرد   مقام يف هأن   مع رواته، جيرح أو باحلديث يطعن ومل عليه

 2.ذلك يفعل مل الدارمي نلك   حاديث،األ سند

 بده واسدتدلوا احلديث هلو معنى يف ثوير يرويه حديثاً  أوردوا: األعالم نجد علامء

 ثوير وروى» :قالواحيث  األسانيد، لدراسة سهمحتم   من بالردم هفي طعن   أدنى دون

 3«.عباس ابن عن أبيه عن فاختة أ، بن

 السدند رجال وثاقة يرون مأن   أم !جرحه؟ يف الرجاليني أقوال عليهم خفيت فهل

 !ثوير؟ فيهم بام

 لئدكأو جهل يعني األول االحتامل ألن   األوىل، هو الثاين االحتامل إىل الذهاب إن  

.علم   بغري وافتائهم األعالم  ، وهذا أمر  دري معقول 

                                                             

 .424   ،6 ج، الفتاوى . جمموعة1

 .809   ،2ج، سعيد أ، اإلمام . نقض2

 .173   ،15 ج، النجدية األجوبة يف السنية . الدرر3



 276 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 لده جرحهم سبب النيسابوري احلاکم أبان وقد ،ثويراً  الرجاليني أکثر ضعف لقد

 1«.عالتشي   إال عليه ينقم مل» :فقال

 عدن تدروى   ال مالك إسحاق أ، بن ليونس قيل :قال ،شبابة ثناحد  »: العقيأ قال

 کان ؟!به صنعأ وما ،أعلم :إرسائيل قال ،عنه يكثر إرسائيل :قال ؟فاختة أ، بن ثوير

 2«.رافضياً 

 يكون هذا وعىل بثوير، والرجال احلديث أهل کبار من ثامنية احتجاج أوردنا وقد

 . الرواة بوثاقة قادح   دري فاالعتقاد ،العقل أهل عند ثقةً 

 تشيّعه

 إىل نسدب قدد» :يعدد ابدن وقال .«رافضياً  کان» :عنه إسحاق أ، بن يونس قال

 .«الرفض

 7.3العابدين زين اإلمام أصحاب من والطويس الربقي هعد   وقد

  :عنه قاله ولا ،اخلوئي السيد له وترجم

 1.عبيدة أبو عنه وروى ،7احلسني بن عأ   عن ثوير بعنوان روى

                                                             

 .510   ،2ج . املستدرك،1

 .181 – 180   ،1 ج، العقيأ . ضعفاء2

 .111  الطويس، رجال ؛8  . الرجال،3
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 أبوعبيددة عنده وروى ،7احلسدني بدن عدأ   عدن فاختة أ، بن ثوير بعنوان وروى

 4.أبيه عنه وروى 3.الثاميل محزة أبو عنه ىورو 2.اءاحلذ  

 :الشاهرودي عأ   الشيخ وقال

 عدن يدروي ،عالقة بن سعيد فاختة أ، واسم ،الكويف جهم أبو فاختة أ، بن ثوير

 أصدحاب مدن هدذا وثدوير .جدش قاله کام طالب أ، بنت هانىء أم موىل وکان ،أبيه

 الندوري ثاملحدد   قالده کدام الشيعة مشاهري من وهو ،:والصادق والباقر السجاد

 مدن الصددوق هوعدد   5الكدايف يف اءاحلدذ   عبيدة أبو اجلليل عنه ويروي :قال ،ودريه

 وقدد .کتابه أحاديث منها واستخرج بصحتها حكم التي املعتمدة األصول صواحب

 عقيدته حسن عىل الدالة الرشيفة رواياته من ةً عد   (ثور) لغة 6سفينة مستدرك يف ذکرنا

 7.يأتيان واحلسني احلسن ابناهو ،وکامله

  :الكيش روى

                                                                                                                                                         

 .7 احلديث، 30الغيب بظهر لإلخوان الدعاء باب، 2 الدعاء کتاب، 2اجلزء . الكايف،1

 .79 احلديث . الروضة،2

 (....قربانا قربا إذ آدم ابني نبأ عليهم )واتل: تعاىل قوله تفسري يف املائدة سورة مي،الق . تفسري3

 .324   ،4 ج، احلديث رجال ؛ معجم866 احلديث، اهلداية باب، 3 اجلزء . الفقيه،4

 .508   ودريه، لالخوان الدعاء باب ،2 . ج5

6  .1. 

 .93  ،2 ج، احلديث رجال علم . مستدرکات7
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 املياك قييس وابين القاص ذر بن عمرو فصحٌني ا  حاّج  خرجت  قال ،فاختة أيب بن قوير عن

 نسيأل مسيألةٍ  آالف أربعة حزرنا فقد االن أنظر  قالوا منزال   وانزل إذا وكانوا هبرام بن والصلت

  .لكذ قلدناك وقد ،يوم كّل  قالقني عن عنها 7جعفر أبا

 ،7جعفدر أ، عىل أنا فنزلت ،فافرتقنا املدينة دخلنا إذا حتى ذلك منيفغ   :ثوير قال

 وکندت صدحبوين ،والصدلت املدارص قديس وابدن ذر ابدن ،فداك جعلت :له فقلت

 .ذلدك نيفغم   ،عنها 7جعفر أبا نسأل مسألة آالف أربعة حزرنا قد :يقولون أسمعهم

 دخل ،دد   من کان فلام ،«هلم ذنأف جاؤوا إذاف ؟!ذلك من مكيغ   ما» :7جعفر أبو فقال

 :7جعفر أبو فقال ،؟!قوم ومعه ذر ابن بالباب ،فداك جعلت :فقال 7جعفر أل، موىل

 فلدام   ،مدوايتكل   ومل وقعددوا مواسل   دخلوا فلام   ،فأدخلتهم فقمت ،«هلم فأذن قم، قوير يا»

  .مونكل  يت ال واقبلوا األحاديث يستفتيهم 7جعفر أبو أقبل ذلك طال

 به جاءت فلام ،«اخلوان هايت» :رسحة هلا يقال له جلارية   قال 7جعفر أبو ذلك رأى فلام  

 حيّدا   اخلوان هلذا إنّ  حّتى إليه ينتهي حّدا   شئ لمّل  جعل الذي هلل احلمد» :7جعفر أبو فقال ،فوضعته

مداهلل عُرفِ  وإذا اهلل ذكر ُوِضع إذا» :قال ه؟حد   وما :ذر ابن فقال ،«إليه ينتهي  ،اکلوا ثم :قال .«محم

 اليذي احلمدهلل» :قال ،يده يف صار فلام   أدم من بكوز   فجائته «اسقيني» :7جعفر أبو قال ثم

 :قدال ؟هحدد   وما :ذر ابن فقال ،«إليه ينتهي حّدا   الموز هلذا انّ  حّتى إليه ينتهي حّدا   شئ لمّل  جعل

 .«فيه كان كسان وال من عروته عند من يرشب وال، رغف إذا هلل وحُيممد رشب إذا عليه اهلل اسم يذكر»
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 أبو ذلك رأى، فلام  يتكلمون فال األحاديث يستفتيهم عليهم أقبل فردوا فلام :قال

 ،اهلل رسول ابن يا بىل :قال ؟«حديثنا من إليمم سقط ما بٌعض حتّدقنا أال ذر، ابن يا» :قال 7جعفر

 .«تضيّلوا لين هبيام َتسمتم إن بيتي، وأهل اهلل كتاب اخخر، من أكرب أحدُها الثقلني فيمم تارك اِّّن » :قال

 «؟ليه تقيول فيامذا الثقليني؟ يف خلفتنيي ما فقال  9اهلل رسول لقيت فإذا ذر، ابن يا» :7جعفر أبو فقال

 اوأم   فمزقناه األکرب اأم   :قال ثم ،حليته عىل تسيل دموعه رأيت ىحت   ذر ابن فبكي :قال

 حّتيى القيامية ييوم قيدم تزول ال واهلل ال، ذر ابن يا تصّدقه إذن» :7جعفر أبو فقال .فقتلناه األصغر

ٌّنا وعن أنفقه وفيام اكتسٌه أين من ماله وعن أفنا  فيام عمر  عن  قالث عن يسأله  .«الٌيت أهل ح

 فتبعهم :قال ،«يقولون ما فانظر تٌعهما» له ملوىل 7جعفر أبو فقال ،وخرجوا فقاموا :قال

 معدك؟ خرجندا هدذا عىل :ذر البن يقولون سمعتهم ،فداك جعلت :الفق ،رجع ثم

 رجدالً  اسأل وکيف ،واليته عن يسألني اهلل أن   يزعم رجالً  ن  إ ،أقول ما ويلكم :فقال

 1.الكوز وحد اخلوان حد   يعلم

  :الطرباين أخرجو

 ألسيت»  فقيال ،الغيدير ييوم 9اهلل رسول خطٌنا  قال ،أرقم بن زيد عن فاختة أيب بن قوير عن

 ميوال  كنيت مين  فقيال (عنه اهلل ريض )عَّي  بيد فأخذ ،بل  قالوا ؟!أنفسهم من باملالمنني أوَل

                                                             

 .485 – 483   ،2 ج الطويس، الشيخ، الرجال عرفةم . اختيار1
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 1«.عادا  من وعاد واال  من وال اللهمّ  ،وال  مفعَّ  

 ،عقبدة بدن الوليدد مع يتصل   :قال ،أبيه عن فاختة أ، بن ثوير عنوأخرج أيضًا: 

 بعدث فوالدذي !اهلل نقصدهم نقصدوها قدد :مسعود بن اهلل عبد فقال ،التكبري فنقص

 2«.واحدة نقصها ما سنني عرش 9اهلل رسول مع تصلي   لقد، باحلق   9حممداً 

ثنا » :عدي ابن روى  حيبني ال) :يقول علياً  سمعت ،أبيه عن فاختة أ، بن ثويرحد 

 3«.(زنا ولد وال کافر

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  وثامنون سبعة   عنه روي

 .أحاديث   عرشة :أمحد مسند يف له

 .أحاديث   أربعة: الرتمذي سنن

 .حديثان: احلاکم مستدرك

 .أحاديث   ثالثة: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث   سبعة: للصنعاين املصنف

                                                             

 .194   ،5 ج، الكبري . املعجم1

 .211   ،10 ج، . املصدر السابق2

 .376   ،1االعتدال، ج ميزان ؛107   ،2 ج، . الكامل3
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 .أحاديث   ستة: شيبة أ، البن املصنف

 .حديث  واحد  : يعىل أ، مسند

 .حديث  واحد  : للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث  تسعة : للطرباين الكبري املعجم

 .حديث  واحد  : املحامأ أمايل

 .حديث  واحد  : للبيهقي اإليامن شعب

 .حديث  واحد  : للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .حديث  واحد  : حزم البن املحىل

 .اثنان حديثان: الرب عبد البن التمهيد

 .أحاديث   أربعة: عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث   ثامنية: البزار مسند

 .اثنان حديثان: شايشال مسند

 .حديث  واحد  : الروياين مسند

 .أحاديث   ثالثة: الاللكائي السنة أهل اعتقاد أصول رشح

 .أحاديث   مخسة: األولياء حلية

 .حديث  واحد  : لآلجري الرشيعة
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 .حديث  واحد  : اآلثار معاين رشح

 .أحاديث   أربعة: للطربي اآلثار هتذيب

 .حديث  واحد  : الصنعاين تفسري

 .أحاديث   ستة: الطربي سريتف

 1.اثنان حديثان: حاتم أ، ابن تفسري

 )حرف اجليم(

 اجلعفي يزيد بن جابر (24)

 (ه128 تأريخ الوفاة)

 يزيدد أبدو ويقدال اهلل، عبدد أبدو اجلعفي يغوث عبد بن احلارث بن يزيد بن جابر

 واملغرية وخيثمة وطاوس وعطاء وعكرمة الضحى وأ، الطفيل أ، عن روى. الكويف

 ومسدعر ورشيك حي ابن واحلسن وإرسائيل والثوري شعبة وعنه. ومجاعة شبيل بن

                                                             

 اجلرح ؛326   ،6ج سعد، ابن الكربى الطبقات ؛60   احلأ، داود ابن داود، ابن رجال: يف ترمجته . لالطالع أکثر، راجع1

 ؛105  ،2ج عددي، الكامدل، ابدن ؛262   ،1ج الثقات، العجداي، معرفة ؛472   ،2ج حاتم، أ، والتعديل، ابن

 .183   ،2ج البخاري، الكبري التاريخ
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 . ودريهم عوانة وأبو ومعمر

ثنا( جابر قال إذا الثوري: عن نعيم أبو قال  فذاك و )أخربنا( )حد 

 منه. احلديث يف أورع رأيت ما سفيان: عن مهدي ابن وقال

 احلديث يف صدوق   جابر شعبة: عن علية ابن وقال

 من فهو و )سمعت( )حدثنا( قال إذا جابر کان شعبة: عن بكري أ، بن حييى لوقا

 الناس أوثق

 )سدألت( أو )سمعت( قال إذا کان معاوية: بن زهري عن أيضاً  بكري أ، ابن وقال

 الناس أصدق من فهو

وا فال شئ يف شككتم مهام وکيع: وقال ثنا ثقدة   جابراً  أن   يف تشك   مسدعر عنده حدد 

 .صالح بن وحسن وشعبة وسفيان

 إلن لشدعبة: الثدوري سدفيان قدال يقول: الشافعي سمعت احلكم: عبد ابن وقال

 فيك ألتكل من اجلعفي جابر يف تكل مت

 جدابر عدن ينهيداين وشدعبة سفيان کان عوانة أبو يل وقال منصور: بن معىل وقال

 وسفيان شعبة فيقول عندك کان من فأقول: عليه أدخل وکنت اجلعفي

 جاء ألن ه قال: جابر؟ عن ورويت وفالناً  فالناً  طرحت مل لشعبة: قيل وکيع: وقال

 .عنها نصرب مل بأحاديث
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ابًا، جدابراً  وکان زائدة، إال رآه لن جابراً  يدع مل معني: ابن عن الدوري وقال  کدذ 

 کرامة وال حديثه يكتب ال آخر: موضع   يف وقال

 عليندا يقددم أن قبدل ابرجد حديث ترکنا سعيد: بن حييى عن عمرو بن بيان وقال

 الثوري

 ال جدابر يدا جلدابر: الشعبي وقال خالد: أ، بن إسامعيل عن سعيد بن حييى وقال

ب حتى متوت دم حتى والليايل األيام مضت فام إسامعيل قال. 9اهلل رسول عىل تكذ   اهت 

 .بالكذب

، لزائدة: قيل يعىل: بن حييى وقال  جدابرو لديىل أ، ابدن عدنهم؟ تدروي ال مل ثالثة 

ا قال: والكلبي. اجلعفي اباً  واهلل فكان اجلعفي أم   بالرجعة يؤمن کذ 

 جدابر مدن أکدذب لقيدت فديمن لقيدت مدا حنيفة: أ، عن احلامين حييى أبو وقال

 حديث   ألف ثالثني عنده أن   وزعم. بأثر   فيه جاءين إال رأيي من بشئ أتيته ما اجلعفي،

 يظهرها مل

: بن عمرو وقال ثان ال الرمحن وعبد حييى کان عأ   حيدثنا الرمحن عبد کان عنه، حيد 

 ترکه ثم ذلك قبل عنه

 الرمحن وعبد حييى ترکه حنبل: ابن أمحد وقال

 ترکت لقد عيينة؟! بن سفيان من تعجبون أال مهدي: ابن عن بشار بن حممد وقال
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، ألف من أکثر عنه حكى ملا اجلعفي جلابر ث هو ثم حديث   .عنه حيد 

 .حديثه يكتب وال بثقة ليس آخر: موضع يف وقال احلديث، مرتوك :النسائي وقال

 احلديث ذاهب أمحد: أبو احلاکم وقال

، حديث   له عدي: ابن وقال  احتمله وقد الثوري، من عنه رواية أقل وشعبة صالح 

ة الناس،  منه أقرب الضعف إىل هذا مع وهو بالرجعة، يؤمن کان أن ه به قذفوه ما وعام 

 بن املغرية حديث من واحداً  حديثاً  الصالة يف السهو يف داود أبو له وىر الصدق، إىل

 شعبة

 ...دريه اجلعفي جابر عن کتا، يف ليس عقبه: وقال

 العلم من باب   ألف مخسون عندي اجلعفي: جابر يل قال مطيع: أ، ابن سالم وقال

ثت ما ا فقال: له، هذا فذکرت أيوب فأتيت أحدًا، به حد   .کذاب فهو اآلن أم 

 أ، بدن ليدث يل فقال اجلعفي، جابرا أردت ثعلبة: عن احلميد عبد بن جرير وقال

اب   فهو تأته ال سليم:  .کذ 

 بالرجعة يؤمن کان عنه، أروي أن أستحل   ال جرير: قال

 حديثه يف بالقوىي  عندي ليس داود: أبو وقال

 .العافية ر،   سألت اجلعفي بجابر مررت إذا کنت األحو : أبو وقال

 کالمداً  اجلعفدي جابر من سمعت يقول: عيينة بن سفيان سمعت الشافعي: وقال
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 .السقف علينا يقع أن خفت فبادرت،

 .بالرجعة يؤمن کان سفيان: قال

اب   اجلوزجاين: إبراهيم وقال  کذ 

 تسدل م کيف اجلعفي: جلابر قلت يقول: مجيلة أبا سمعت موسى بن إسحاق وقال

 .کفرت لك قلت إن قال: املهدي؟ عىل

 أبير  فلن) قوله: عن اجلعفي جابر سأل رجالً  سمعت سفيان: عن احلميدي وقال

 هبذا؟ أراد ما قلت: کذب، سفيان: قال بعد، تأويلها جيئ مل قال: (أيب يل يأذن حتى األرض

 السدامء مدن يندادي حتدى ولدده مدن خيدرج ال السامء يف علياً  أن   تقول الرافضة قال:

( مع )اخرجوا  .هذا تأويل هذا جابر يقول: فالن 

 عابوا الذين حممد أبا يا أرأيت سفيان: يسأل رجالً  سمعت أيضًا: احلميدي وقال 

 .أهونه هذا سفيان: فقال األوصياء؟ ويص حدثني قوله: اجلعفي جابر عىل

 قعدب يف فسدقاين البداقر جعفدر أ، عىل دخلت جابر: عن ورقاء عن شبابة وقال

 حديث ألف أربعني به حفظت حسائي

د اجلعفدي جدابر يقول زائدة سمعت يعىل: بن حييى وقال  أصدحاب يشدتم رافيضي

 .9النبي

 وروايته رأيه يف جداً  ضعيفاً  وکان يدل س کان سعد: ابن وقال
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به الضعفاء، يف العقيأ: وقال  جبري بن سعيد کذ 

يع، يف يغلو ضعيفاً  کان العجأ: وقال  يدل س وکان التش 

 عيينة ابن بهکذ   الضعفاء، يف الساجي: وقال

 يف وذاك واهلل، أي قال: يكذب؟ جابر أکان خداش: بن ألمحد قلت امليموين: وقال

 بني    حديثه

 صاحب وکان بالرجعة يؤمن جابر کان :(احلديث مشكل) کتابه يف قتيبة ابن وقال

 .وشبه نرينجات

ثني شيبة: أ، بن عثامن وقال  فيده ليس وقت   يف آتيه کنت قال: جدي، عن أ، حد 

، وال قثاء   وال فاکهة    فيقدول: وخيدار بقثداء فيجئ داره يف له بساتني إىل فيذهب خيار 

 .زرعته ما فواهلل ُکْل،

 العددل مالده فقال: جابر عن رشيك سئل الضعفاء، يف الصقأ: العرب أبو وقال 

 د صوته هبا د ومد   الري

 .جابر يف الناس رشيك خالف العرب: أبو وقال

 اإلبر، إال أجد مل ثم سلطان   عليكام يل کان لو يزيد: بن ولداود جلابر الشعبي وقال

كتكام  هبا لشك 

ة، السنة يف به َييج جابر کان بدر: أبو وقال  مدا فلعل   الكالم، يف وخيلط فيهذي مر 
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 .الوقت ذلك يف کان عنه حكي

ج ثنا جابر عن األشجعي حديث القرآن فضائل يف عبيد أبو وخر   قبدل مسعر: حد 

 فيه وقع فيام يقع أن

 عقله تغري من کان ما األشجعي: قال

م بالرجعة، يؤمن احلاکم: أمحد أبو وقال  يف سدفيان بن يعقوب وذکره بالكذب اهت 

 عنهم الرواية عن يردب من باب

 يرجع علياً  إن يقول وکان سبأ بن اهلل عبد أصحاب من سبائياً  کان حبان: ابن وقال

 مذهبه من ليس الثوري قلنا: عنه، رويا والثوري شعبة بأن   حمتجي  احتج   فإن الدنيا، إىل

 وکتبوها عنها يصربوا مل أشياء عنده فرأوا ودريه شعبة وأما الضعفاء، عن الرواية ترك

 . التعجب جهة عىل الشئ بعد الشئ عنه أحدهم ذکر فرب ام ليعرفوها،

ثنا حممد قال: فارس ابن  بدن يزيد جملس يف حنبل بن أمحد رأيت قال رافع: بن حد 

 جدابر عن تنهونا اهلل عبد أبا يا له: فقلت اجلعفي، جابر عن زهري کتاب ومعه هارون

 .«لنعرفه قال» وتكتبونه،

ثان ال والقطان مهدي ابن کان يقول: أمحد سمعت امليموين: وقال  جدابر عدن حيد 

 ذلك أهل وکان بشئ،

 ويقول إليه يضطر حكم له ليس قال: عندك؟ هو کيف ألمحد: قلت األثرم: وقال
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 عن بحر بن عأ   عن وأنت أنا کتبت ألمحد احلكم بن أمحد سأل ولعله سألت( )سألت

 حنيفدة: أ، رسول فجاءه جابر عند کنت مسعر، قال: عن الواسطي احلسن بن حممد

 سدبعًة، عد   حت ى وفالنًا، وفالناً  حممد بن القاسم سمعت قال: وکذا؟ کذا يف تقول ما

 فقدال: هذا، بعد فيه تقول ما ألمحد قيل قالوا: کانوا إن جابر: لقا الرسول، مىضفلام  

 جريدر، عن املغرية بن حييى عن نقل ثم العقيأ کل ه ذلك نقل. واستعجمه شديد   هذا

 يقدول سدمعته فدإين   تأتده، ال أسد بني من رجل   هدبة يل: فقال جابر إىل مضيت قال:

 اهلل کتداب يف مدا واهلل ال قومده: مدن رجدل   لده فقال اهلل، کتاب يف رشيح بن احلارث

 بدن جهدم معده وکدان أميدة بندي دولة   آخر يف خرج کان الذي احلارث يعني رشيح؛

 1صفوان.

 توقيقه 

ثنا( جابر قال إذا»: الثوري سفيان قال  «.فذاك و )أخربنا( )حد 

 ،«منه احلديث يف أورع رأيت ما» سفيان: عن مهدي ابن وقال

 .«فيك ألتكل من اجلعفي جابر يف تكل مت إلن» لشعبة: الثوري سفيان وقال

                                                             

 .44 – 41   ،2 ج، التهذيب . هتذيب1
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 1«.وسفيان شعبة وثقه وقد»: اهليثمي قال

ثنا( قال إذا جابر کان احلديث، يف صدوق   جابر»: شعبة قال  فهو و )سمعت( )حد 

 .«الناس أوثق من

 بأحاديث جاء ألن ه قال: جابر؟ عن ورويت وفالناً  فالناً  طرحت مل» لشعبة: وقيل

 .«عنها نصرب مل

 عدىل يثنيان والثوري شعبة کان»: الرب عبد ابن قال له، والثوري شعبة توثيق وعن

 2«.واإلتقان باحلف  ويصفانه اجلعفي جابر

 الثنداء حيسدن وکدان عنه روى شعبة ولكن اجلعفي، جابر يف تكل موا وقد»: وقال

 3«.شعبة مثل من بذلك وحسبك عليه

 4وقد احتج  به ابن عبدالرب.

 أصدق من فهو )سألت( أو )سمعت( د جابر د قال إذا کان»: ويةمعا بن زهري قال

 .«الناس

وا فال شئ يف شككتم مهام»: وکيع قال ، جابراً  أن   يف تشك  ثنا ثقدة   مسدعر عنده حدد 

                                                             

 .311  ،1ج الزوائد، . جممع1

 .158  ،20ج، . التمهيد2

 .169   ،20 ج، . التمهيد3

 .169   ،20ج مهيد،. الت4
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 .«صالح بن وحسن وشعبة وسفيان

، حديث   له»: عدي ابن قال  کدان أن ه به قذفوه ما وعامة الناس احتمله وقد صالح 

 .«بالرجعة يؤمن

 صوته هبا ومد   ،«الري العدل ماله» فقال: جابر، عن رشيك سئل

 .«جابر يف الناس رشيك خالف» العرب: أبو وقال

 1.عنده ثقةً  فيكون مرات، ثالث تفسريه يف به احتج  : حاتم أ، ابن

 2.به احتج  : الطربي

 3.به احتج  : الطحاوي

 ضدعفه عدىل لدمالع أوعيدة أحدد الكدويف، اجلعفدي يزيدد بن جابر»: الذهبي قال

 4«.ورفضه

ون املالكي: املذهب أتباع د وهم املالكية  بعدض عدىل اجلعفدي جدابر بروايدة حيتج 

ب ثم حزم، ابن هذا احتجاجهم نقل وقد له، توثيق   وهذا مسائلهم،  تقليدداً  جابراً  کذ 

                                                             

 .2010   ،6ج ؛1140   ،4ج ؛978   ،3ج حاتم، أ، ابن . تفسري1

 .175   ،1ج اآلثار، . هتذيب2

 .34   ،13ج ،213   ،4ج اآلثار، مشكل . رشح3

 .59   ،8 ج، اإلسالم . تاريخ4
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مني  1.اجلرح أهل من للمتقد 

 2.اجلعفي جابر إال يروه ومل( جالساً  بعدي أحدُ  يؤم ال) بحديث مالك احت ج وقد

قه»: اليامين قال املعلمي  3«.احلديث يف د احلديث أهل بعض أي د بعضهم وصد 

 بالمذب امهاهّت 

م  وقال، وث قاه والثوري فشعبه وإال تعصبه، من وهذا بالكذب، جابراً  معني ابن اهت 

، أن ه شعبة فيه  وسرب بجابر التقى وشعبة معني. ابن زعم کام يكذب ال لذا فهو صدوق 

ر لن حنبل ابن او معني ابن بخالف منه، وسمع حوالهأ  شدك   فال يلقاه، ومل عنه تأخ 

م العاقل أن    .به يلتق مل لن دريه عىل شعبة شهادة يقد 

ا  ؛ فهدذا«9اهلل رسدول عدىل تكدذب حتى متوت ال جابر يا» جلابر: الشعبي قول أم 

ن، من نوع   هو الشعبي من القول  وجد ولو صادقًا، کان اً جابر أن   عن ينبئ وهو التكه 

ر ملا کذباً  عليه الشعبي د فقوله عليه، لسانه تسليط عن تأخ  ، جمر   بينا کام والشعبي د ظنًّ

دعني د من اهلمداين احلارث ترمجة يف  يرجدع وهدذا، بالكدذب النداس اهتدام يف املترس 

 . النفسية لطبيعته

                                                             

 .61   ،3ج . املحىل،1

 .876   ،3 ج اهلروي، القاري عأ   املصابيح، مشكاة رشح املفاتيح . مرقاة2

 .39   الكاشفة، . األنوار3
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م حتى والليايل األيام مضت فام»: إسامعيل وقال  «.بالكذب اهت 

 حييدى ذکره ما يعني وربام جلابر، نسبه الذي الكذب هذا هو ما د إسامعيل يبني ومل

 اجلعفي وجابر ليىل أ، ابن عنهم؟ تروي ال مل ثالثة   لزائدة: قيل» :زائدةد عن يعىل بن

ا قال: والكلبي، ابا واهلل فكان اجلعفي أم   «.بالرجعة يؤمن کذ 

م فزائدة  راو   لتكذيب يدعو ال وهذا بالرجعة، لقوله الإ ليشء ال بالكذب جابراً  اهت 

 کام واثلة بن عامر الطفيل کأ، الصحابة بعض حتى هبا آمن اعتقادية مسألة فهذه ما،

 .ترمجته يف بينا

ام سبب عدي ذکر ابن وقد  يؤمن کان أن ه به قذفوه ما وعامة»: فقال له، الناس اهت 

 «!بالرجعة

 کدان عنده، أروي أن استحل   ال»: فقال نه،ع روايته عدم سبب أيضاً  و ذکر جرير

 «.بالرجعة يؤمن

 ولضداعت الرواة من القليل إال السنن کتب يف بقي ملا هذا جرير بقول أخذنا ولو

ا الرواة فأکثر األحاديث، ا خوارج إم  ا قدرية وإم   ... روافض شيعة وإم 

 : البزار وقال

 وقيد، كويف   وهو، عَّي  برجعة يقول كان أّنه ذكر زمانه، أهل به خيالف رأيٌ  عليه ينمر كان وإّنام

 وابين وهشييم عوانية وأبيو أنيسة أيب بن وزيد وزهري وإرسائيل والثوري شعٌة ي هالالء احتمل
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 1يعرفونه. وكانوا حديثه ي وغريهم عيينة

 من بشئ أتيته ما اجلعفي جابر من أکذب لقيت فيمن لقيت ما»: حنيفة أ، قول أما

 «.بأثر فيه جاءين إال رأيي

، عدم فهو  اآلثدار عدن وبعيدد رأي صداحب بأن ده حنيفدة أبدو اشتهر وقد انصاف 

ذب أن عجب فال والسنن،  أن   يعندي إذ جلدابر، مدُح  هو احلقيقتة يف وقوله جابرًا، يك 

 أ، عكدس عدىل :بيتده وأهدل 9اهلل رسدول عن لآلثار وحافظاً  ملتزماً  کان جابراً 

ف قياساته يف أفر  الذي حنيفة  2.والتعديل اجلرح أهل من واحد   من أکثر هوضع 

ثنا: )مسلم صحيح يف ورد ثنا احللدواين، احلسدن( حد  ثنا آدم، بدن حييدى حدد   حدد 

ثنا قال: مسعر، ث أن قبل يزيد بن جابر حد  ث ما حيد  ثني) حد   شبيب، بن سلمة( وحد 

ثنا ثنا احلميدي، حد   مدا يظهدر أن قبدل جابر عن حيملون الناس کان قال: سفيان حد 

مه أظهر ما أظهرفلام   أظهر،  ومدا لده: فقيدل الناس، بعض وترکه حديثه يف الناس اهت 

 3بالرجعة. اإليامن قال: أظهر؟

 کدانوا احلدديث د أهل د أي الناس ألن   وصدقه، جابر وثاقة عىل يدل   النص هذا

                                                             

 .134   ،11 ج، البزار . مسند1

 . ...عدي وابن والنسائي ومسلم البخاري أبوحنيفة ضع ف فقد ،74   السفينة، ورکبت کتابنا . راجع2

 .16 د 15   ،1 ج، مسلم . صحيح3
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 .بالرجعة اإليامن أظهر حني ترکوه ولكن هم عنه، يأخذون

ث: )مسلم أيضاً  وقال ثنا احللواين، حسن( ناوحد  ثنا احلامين، حييى أبو حد   قبيصة حد 

ام وأخوه  ألدف سدبعون عندي يقول: جابراً  سمعت يقول: مليح بن اجلراح سمعا أن 

ثني) کل ها 9النبي عن جعفر أ، عن حديث اج( وحد  ثنا الشاعر، بن حج   بن أمحد حد 

 عنددي إن   يقدول جدابراً  أو: سدمعت جدابر قدال يقدول: زهرياً  سمعت قال: يونس،

ثت ما حديث   ألف خلمسني ث ثم قال: بشئ، منها حد  ، يوماً  حد   هدذا فقال: بحديث 

 ألفًا. اخلمسني من

 سدمعت يقدول: الوليدد أبا سمعت قال: اليشكري، خالد بن إبراهيم( وحدثني)

 حدديث   ألدف مخسون عندي يقول: اجلعفي جابراً  سمعت يقول: مطيع أ، بن سالم

 9النبي عن

ثنا شبيب، بن سلمة( نيوحدث) ثنا احلميدي، حد   رجدالً  سمعت قال: سفيان، حد 

وجل   قوله عن جابراً  سأل  خدري وهدو يل اهلل حيكدم أو أىب يل يدأذن حىت الرض أبرح فلن) عز 

 أراد ومدا لسفيان: فقلنا وکذب، سفيان: قال هذه تأويل جيئ مل جابر: فقال (اْلاكمني

 ولدده من خرج من مع نخرج فال السحاب يف علياً  إن   تقول الرافضة إن   فقال: هبذا؟

، مع أخرجوا ينادى: أن ه علياً  يريد السامء من مناد   ينادى حتى  فدذا جدابر: يقول فالن 

 9يوسف أخوة يف کانت وکذب اآلية، هذه تأويل
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ثني) ثنا سلمة،( وحد  ثنا احلميدي، حد  ث جدابراً  سدمعت قدال: سفيان، حد   حيدد 

 1وکذا. کذا يل وإن   شيئاً  منها أذکر أن أستحل   ما حديث   ألف ثالثني من بنحو  

 عنددي اجلعفدي: جدابر يل قال»: حجر ابن عنه نقله فيام مطيع أ، ابن سالم وقال

ثت ما العلم من باب ألف مخسون ا فقال: له هذا فذکرت أيوب فأتيت أحدًا، به حد   أم 

اب فهو اآلن  «.کذ 

، مستند   أي   دون بالكذب يت همه أيوباً  نجد وهنا مده فقدد صدحيح   مل عقلده ألن   اهت 

دى قدد کان إن ذاك يف الضري وما الكالم، هذا حيتمل  أهدل أئمدة عدن العلدم هدذا تلق 

ع ينبغي فال إال، ليس للمبالغة هذا قوله وربام ؟:البيت  دون بالكذب باهتامه الترس 

 .ملموس   دليل  

عي هريرة أبو کان لقد : الرامهرمدزي روى رجده وخي ومل کثدرياً  علدامً  محدل أن ده يد 

ثنا» ثني البرصي، اهلل عبد بن عمر حد   مخس 9اهلل رسول عن حف  هريرة أبا أن   أ، حد 

 لرميتمدوين الثالدث أخرجدت ولو، جرابني منها أخرجت إين  : وقال، أحاديث جرب  

 2«.باحلجارة

 !جابر؟ مع فعلوا کام تكذيبه عىل أولئك جيرؤ فهل

                                                             

 .16 – 15   ،1 ج، مسلم . صحيح1

 .556  ، الفاصل . احلد2
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 : البخاري عن حجر ابن قال

 صدحيح   حديث   ألف مائة أحف  يقول: البخاري سمعت محدويه: بن حممد قالو

 البارحدة نمت ما يقول: سمعته وراقه: قال. صحيح   دري حديث   ألف مائتي وأحف 

 وقال حديث   ألف مائتي نحو فإذا احلديث، من تصانيفي يف أدخلت کم عددت حتى

، يل قيل لو أيضًا:  1!خاصة الصالة يف حديث   فآال عرشة أروي حتى قمت ملا مَتَن 

 2.حديث ألف سبعامئة حيف  الرازي زرعة أبو کان وقد

؟ ألف مخسني جابر حيمل أن الضري فام  !حديث 

 عليداً  إن   يقدول وکدان سدبأ، بن اهلل عبد أصحاب من سبائياً  کان»: حبان ابن قال

 .«الدنيا إىل يرجع

 فقد عليه، للتشنيع يدعو ال سفيان عن قبله مسلم من کالم  راوه حبان ابن ما قاله

ثني وقد موسى: قال»: عساکر ابن روى  قدال: أنه عأًّ  عن هذا من بأعجب عباية حد 

 موضدعاً  يعني ،«بأرحيا هيودي   يرضبني فيها  أموت التي القتلة وهي ألقتلّن، قم ألبعثنّ  قم ألقتلنّ  واهلل»

 «.هامتي هبا يقرع بصخرة» بالشام

ث   رواه النص وهذا  1.التشي ع من نصيب   له ليس ميي شا حمد 

                                                             

 .488  ، ريالبا فتح . مقدمة1

 .207   ،1ج اهلاشمي، سعدي الدکتور الرازي، زرعة . أبو2
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ا  االهتامدات مدن فهدو السدامء، يف عليداً  اد عاء أن   من وللرافضة جلابر نسبوه ما أم 

 .تعليق   إىل حتتاج ال التي الباطلة

دا... قلنا عنه، رويا والثوري شعبة بأن   حمتجي  احتج   فإن  » :حجر ابن قال  شدعبة وأم 

بام ليعرفوها، وکتبوها نهاع يصربوا مل أشياءً  عنده فرأوا ودريه  عنده أحددهم ذکدر فدر 

 «.التعجب جهة عىل الشئ   بعد الشئ  

 عبارتده إن ده أورد حتدى شديئًا، احلدق   من يغني ال ظني  جمرد هذا حجر ابن قول إن  

 جهدة عدىل الشدئ بعدد الشدئ عنه أحدهم ذکر فرب ام ليعرفوها،»: فقال( رب ام) بصيغة

 «.التعجب

ده  !احلديث يف صدوق   أن ه جابر يف قوله شعبه عن نقل هنفس حجر ابن أن   وير 

 :عدي ابن قال

 مدن جداءکم هل جابر، يف يقعون الذين املجانني هؤالء إىل تنظرون ال شعبة: قال

ثنا سفيان بن احلسن أرنا يلقه مل أحد اج النسوي، حد  ثنا قال: الشاعر حج   رشيدح حد 

ثنا بن  2يكذب. يكن مل جابراً  أن   عبةش عن علية ابن ثنا األحول عباس يونس، حد 

ث مهدي بن الرمحن عبد وقد کان  اعتقاده بسبب ترکه أن ه ويبدو ترکه، ثم عنه حيد 

                                                                                                                                                         

 .300   ،42 ج، دمشق مدينة . تاريخ1

 .117   ،2 ج، . الكامل2
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 روى حتدى مهددي ابن عند صادقاً  جابر کان فقد ،(ع) البيت أهل فضل يف ورواياته

 .باعرتافهم دريه فعل کام العتقاداته إال يرتکه ومل الفرتة تلك يف عنه

 بعدض عندد بدالرواة للطعن کانت سبباً  االعتقادية لذکر أن  املسائلومن اجلدير با

مني،  قبول يف هلا تأثري ال العقائد أن   أمجعوا عىل الحقاً  احلديث معظم أهل ولكن   املتقد 

 .الوثاقة عىل املدار ألن   قبوله، أو عدم راو  

 نقل ابن حجر عن الطربي قوله: 

 ما عليه ثبت الرديئة املذاهب من مذهب   هعلي اد عي من کل   کان لو جرير ابن وقال

ثي أکثر ترك للزم بذلك، شهادته وبطلت عدالته وسقطت اد عي  به  ألن ه األمصار حمد 

 1عنه. به يردب ما إىل قوم نسبه وقد إال منهم ما

 : لدوح سعيد حممود املحقق قال

 ال بالبدعة اجلرح ألن   مردود، احلقيقة يف فجرحهم تشي عه، بسبب فيه تكل موا ومن

ة وعدالته، الراوي صدق بيان بعد إليه يلتفت  املروي أو لبدعته داعياً  يكن مل إذا خاص 

 2بدعته. يؤيد

 : عدي ابن قال

                                                             

مة1  .427  ، الباري فتح . مقد 

 .144  ، املنارة . رفع2
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، حديث   وجلابر  مدن عنده روايدة أقل وشعبة الكثري، الثوري عنه روى وقد صالح 

ث الثوري،  وأهدل عييندة وابدن صالح بن واحلسن وسفيان ورشيك زهري عنه وحد 

دة عنده ورووا الناس احتمله وقد ودريهم، الكوفة  يدؤمن کدان أن ده قدذفوه مدا وعام 

 1!بالرجعة

 وعنده، والشدعبي الطفيدل أ، عن، اجلعفي يزيد بن جابر»: ترمجته يف الذهبي قال

ه، الشيعة علامء أکرب من، والسفيانان شعبة ذ شعبة وثق   2«.فش 

ثنياملح کبار من جمموعة هناك أن   لنا إذن، تبني    يشدذ   ومل ووثقدوه، جابراً  مدحوا د 

 واحلفد  بالصددق د جلابر د له وشهد»: الرب عبد ابن فقد قال الذهبي، زعم کام شعبة

ء يف شدككتم مهدام وکيدع: وقال معاوية، د بن وزهري ووکيع وشعبة الثوري  فدال يش 

وا  3«.ثقة   اجلعفي جابر أن   تشك 

 4«.وسعيد الثوري ووث قه»: تيمية ابن وقال

 ودريهم واملالكية والطحاوي والطربي ورشيك حاتم أ، وابن الرب عبد ابن أن   امک

وا  . بينا کام بجابر احتج 

                                                             

 .119   ،2 ج، . الكامل1

 .288   ،1 ج، الستة کتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف2

 .124 د 123   ،23 ج، التمهيد. 3

 .325 ،  23ج الفتاوى، . جمموعة4
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 ،دهتشد   مع شعبة عنه روى اجلعفي جابر إن  »: املعلمي عنه نقله فيام الكوثري قال

 1«.الثوري ووث قه

 شيّعه ت

د اجلعفدي جابر يقول: زائدة سمعت»: يعىل بن حييى قال  أصدحاب يشدتم رافيضي

 .«9النبي

يع يف يغلو»: العجأ وقال  .«التش 

 .«بالرجعة يؤمن جابر کان»(: احلديث مشكل) کتابه يف قتيبة ابن وقال

 2.«الغالية الرافضة من»أيضًا:  وقال

 3«.دالياً  رافضياً  کان»: اجلوزي ابن وقال

 4«.الشيعة دالة من وکان»: األثري ابن وقال

 «.الشيعة امءعل أکرب من»: الذهبي وقال

 1«.رافيضي »: حجر ابن وقال

                                                             

 .934   ،2 ج، األباطيل من الكوثري تأنيب يف بام . التنكيل1

 .480. املعارف،  2

 .267   ،7ج . املنتظم،3

 .352   ،5ج . الكامل،4
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 : الزرکأ عنه وقال

 أهدل مدن، الشيعة فقهاء من تابعيي  اهلل، عبد أبو اجلعفي احلارث بن يزيد بن جابر

مه، احلديث رجال بعض عليه أثنى. الكوفة  واسع وکان. بالرجعة بالقول آخرون واهت 

 2بالدين. العلم دزير الرواية

 3.:والصادق اإلمامني الباقر حابأص من جابر يذکر أن  

 : ترمجته يف الطويس الشيخ قال

 الصفار عن الوليد ابن عن جيد أ، ابن به أخربنا، أصل   له اجلعفي، يزيد بن جابر»

، صدالح بن املفضل عن نجران أ، بن الرمحان عبد عن عيسى بن حممد ابن أمحد عن

 أخربنا، التفسري کتاب وله. جابر عن سليامن بن إبراهيم عن زياد بن محيد ورواه. عنه

 مهام بن عأ   أ، عن التلعكربي موسى بن هارون حممد أ، عن أصحابنا من مجاعة   به

 حممد عن الربيع بن القاسم عن الرزاز جعفر بن وحممد مالك بن حممد بن جعفر عن

 4يزيد. بن جابر عن مجيل بن منخل عن مروان بن عامر عن سنان بن

 : ايشالنج الشيخ وقال

                                                                                                                                                         

 .154   ،1 ج، التهذيب . تقريب1

 .105   ،2 ج، . األعالم2

 .176  الطويس، ؛ رجال16 و 10   للربقي، . الرجال3

 .95  ، . الفهرست4
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 ابدن: نسدبه قدديم   عدر،ي ، اجلعفدي - حممدد أبو وقيل - اهلل عبد أبو يزيد بن جابر

. جعفدي بن مرار بن وائل بن معاوية بن احلارث بن کعب بن يغوث عبد بن احلارث

 عنده روى. ومائة وعرشين ثامن سنة أيامه يف ومات، :اهلل عبد وأبا جعفر أبا لقى

فوا فيهم ُدمز مجاعة    مجيل بن ومنخل صالح بن ومفضل شمر بن عمرو: منهم، وضع 

 حممدد بن حممد اهلل عبد أبو شيخنا وکان، خمتلطاً  نفسه يف وکان. يعقوب بن ويوسف

 موضدعاً  هدذا لديس، االختال  عىل تدل   معناه يف کثرية أشعاراً  ينشدنا =النعامن بن

 . احلرام و احلالل يف شئ عنه يورد ما وقل  ، لذکرها

ثنا: قال هارون، بن حممد بن أمحد أخربناه، التفسري :منها، کتب   له  بدن أمحدد حدد 

ثنا: قال سعيد، بن حممد ثنا: قال النهدي، خاقان بن أمحد بن حممد حد   بدن حممدد حد 

ثنا: قال الصرييف، سمينة أبو عأ  عن حممد بن اهلل عبد عن الوراق زکريا بن الربيع حد 

 بن أمحد النسخة هذه وروى، ضعيف   اجلعفي له يقال حممد بن عبداهلل وهذا. به جابر

 عمرو عن الذراع حبيب بن حييى عن املحمدي اهلل عبد بن جعفر عن سعيد بن حممد

 .جابر عن شمر بن

ثنا: قال اجلندي، حممد بن أمحد أخربنا، النوادر کتاب وله : قال مهام، بن حممد حد 

ثنا ثنا: قال مالك، بن حممد بن جعفر حد  ثنا: قال الصحاف، ربيعال بن القاسم حد   حد 

 .به جابر عن مجيل بن املنخل عن مروان بن عامر عن سنان بن حممد
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 سدعيد بن حممد بن أمحد عن هارون بن حممد بن أمحد أخربنا الفضائل، کتاب وله

 جابر عن شمر بن عمرو عن ثابت بن عباد عن القطواين احلسن بن أمحد بن حممد عن

 .به

 وکتاب 7املؤمنني أمري مقتل وکتاب النهروان وکتاب صفني وکتاب اجلمل وکتاب

 .7احلسني مقتل

ثنا: قال العمي، احلصني بن احلسني الكتب هذه روى   بدن إبدراهيم بدن أمحدد حد 

ثنا: قال معىل،  شدريان بن اجلبار عبد عن نوح ابن وأخربنا الغال، زکريا بن حممد حد 

 عن أبيه عن عامر بن حممد بن رجعف عن الغال، زکريا بن حممد عن خطى نر الساکن

 .الكتب هبذه جابر عن شمر بن عمرو

، والكتدب األحاديدث من ودريها، البرصة أهل إىل جعفر أ، رسالة إليه وتضاف

 1أعلم. واهلل، موضوع وذلك

 : ترمجته يف اخلوئي السيد قاله ولا

ه . مدنهم حدد  وا لدذم   طريق وال، فيهم مطعن ال ل ن العددية رسالته يف املفيد وعد 

 7.2الصادق أصحاب خوا    من شهرآشوب ابن وعده

                                                             

 .129 – 128  ، الشيعة مصنفي أسامء . فهرست1

 .وأحواله توارخيه يف فصل، 4 اجلزء . املناقب،2
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: اجلديم فصدل من(، 3) الباب من( 2) األول القسم يف اخلالصة يف العالمة وقال

 أ، بن احلسني عن أبان بن عامر أ، عن روى: العلوي العقيقي أمحد بن عأ   السيد قال

 .«ناعلي يصدق كان إنه»: وقال، عليه ترحم 7الصادق أن   العالء

 بدن الفضدل بدن أمحدد عن الصائغ الرباء بن حممد بن أمحد روى: عقدة ابن وقال

 كيان إنه»: وقال، جابر عىل ترحم، 7الصادق أن   احلالل أ، بن زياد عن سدير بن حنان

 .«علينا يمذب كان إّنه»: وقال، املغرية ، ولعن«علينا يصدق

 جدل   ولكدن، نفسه يف ثقة، الكويف اجلعفي يزيد بن جابر إن  : الغضائري ابن وقال

ن، ضعيف عنه روى من  ومفضدل اجلعفي شمر بن عمرو الضعفاء من عنه أکثر فمم 

  األسدي. مجيل بن ومنخل والسكوين صالح بن

 1.قبيصة عنه وروى، 8حممد بن جعفر عن اجلعفي جابر وروى

اء ثابت عنه وروى، 7جعفر أ، عن اجلعفي يزيد بن جابر وروى  .احلذ 

 .(...خدم اسجدوا للمالئمة قلنا وإذا): تعاىل قوله تفسري يف، البقرة سورة مي،الق تفسري

ثنا: قاال نصري، ابنا وإبراهيم محدويه: اجلعفي يزيد بن الكيش جابر وقال  حممد حد 

 يف أصدحابنا اختلدف: قدال، احلدالل أ، بدن زيداد عن احلكم بن عأ   عن عيسى بن

                                                             

 .1 احلديث، 71 عاشورا، يوم 7احلسني زار من ثواب باب الزيارات، . کامل1
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 رحيم»: فقال، ابتدأين دخلت، فلام  7اهلل عبد أبا أسأل أنا: فقلت اجلعفي جابر أحاديث

 .«علينا يمذب كان سعيد بن املغرية اهلل لعن، علينا يصدق كان اجلعفي، جابرا   اهلل

ثنا: قال محدويه  أ، ابدن احلميدد عبدد عدن عمري أ، ابن عن يزيد بن يعقوب حد 

 فإذا فأتيتهم: قال. جمتمعون الناس فإذا، الوليد قتل حني املسجد دخلت: قال، العالء

ثني: يقول هو وإذا محراء خزي  عاممة عليه اجلعفي جابر  ووارث األوصدياء ويص حدد 

 ...جابر جن   جابر، جن   الناس: فقال: قال، 7بن عأي  حممد، األنبياء علم

ه من البد   الرجل إن  : يقال أن ينبغي الذي: أقول  لشدهادة األجالء الثقات من عد 

 حكاه ما عىل، الغضائري ابن وشهادة العددية رسالته يف املفيد يخوالش إبراهيم بن عأ  

 ذلدك يعدارض وال، «علينيا يصدق كان إّنه» زياد: صحيحة يف 7الصادق ولقول، العالمة

، االختال  عىل تدل   أشعاراً  ينشد کان املفيد الشيخ وإن   خمتلطاً  کان إن ه النجايش قول

ح کام جتنناً  يكن ومل دجابر  يف ذلك سلم لو - العقل فساد فإن    الكليني رواه فيام به رص 

 1:الكايف يف

 .وسالمته اعتداله حني برواياته األخذ ولزوم، الوثاقة ينايف ال

 وميا، واحيدة ميرة إال أيب عنيد رأيتيه ما»(: بكري بابن) زرارة موثقة يف 7الصادق قول وأما

                                                             

 .7 احلديث، 98 دينهم معامل عن ألونمفيس، األئمة: يأتون اجلن   أن   باب، 4 احلجة کتاب، 1 . اجلزء1
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َّّ  دخلم   يددخل يكدن مل جدابر کدان لدو ذإ، التوريدة من نحو   عىل محله من فالبد  ، «قط   عم

، تصدديقه وعددم تكذيبده يف کافيداً  هذا لكان، الناس من بمرأى هو وکان، ۳عليه

 عدم أن   عىل أحاديثه عن 7اإلمام سؤال إىل زياد احتاج حت ى أحاديثه يف اختلفوا فكيف

 ددري يف 7اإلمدام يالقي کان أن ه الحتامل أحاديثه يف صدقه ينايف ال 7اإلمام عىل دخوله

  ويروَيا. واالحكام العلوم منه فيأخذ داره

 بدام املؤيددة األحاديث يف صدقه عىل الدالة للصحبة معارضة املوث قة تكون ال إذن

 أهدل أرسار مدن عندده کدان وأن ده ومدحده جاللتده عدىل الدالدة الروايات من تقدم

 .:البيت

 1يف الدرجات بصائر يف الصفار رواه ما ذلك يؤيد کام

، دريدب منه وهذا، واحلرام احلالل يف شئ عنه يورد ما قل   أن ه ذکر النجايش إن   ثم

 نفسده( اهلل )قددس ولعله، املشايخ رواها، کثرية   األربعة الكتب يف عنه الروايات فإن  

 مجاعة عنه روى: قال کام الضعفاء رواها ألن ه هبا يعتنى ال رواياته أکثر أن   بذلك يريد

 احلدالل أحكدام يف قليلدة   وهدي، الثقدات عنده تدهرو ما فيبقى - وضعفوا فيهم دمز

ه عن عنه( اهلل )ري ماجيلويه عأ بن حممد: إليه الصدوق وطريق. واحلرام  حممد عم 

                                                             

 .واألرض الساموات ملكوت أراه 7الصادق أن من ،2 اجلزء من، 13 الباب من، 4 . احلديث1
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 عدن، شدمر ابن عمرو عن أبيه عن الربقي خالد بن حممد بن أمحد عن القاسم أ، بن

 .ضعيف  ، الشيخ کطريق وهو، اجلعفي يزيد بن جابر

 سبعة تبلغ الروايات من مجلة إسناد يف يزيد بن جابر بعنوان عوق احلديث: يف طبقته

 اهلل عبدد بدن جدابر وعدن، 8اهلل عبدد وأ، جعفدر أ، عدن روى فقدد. مدورداً  عرش

 شدمر بن وعمرو دالب بن اهلل وعبيد ورشيك احلر   بن زکريا عنه وروى. األنصاري

ل ومرازم الصرييف عامر أ، خال فرات بن وحممد ل صالح بن ومفض   صالح بن ومفض 

 .مجيلة أبو

 تسدعة تبلدغ أيضاً  الروايات من مجلة   إسناد يف اجلعفي يزيد بن جابر بعنوان ووقع

 احلسن عنه وروى األنصاري، اهلل عبد بن جابر وعن 7جعفر أ، عن روى فقد موارد ،

 بعنوان ووقع. سامل بن وهشام عمر بن واملفضل شمر بن وعمرو ورشيك الرسي بن

 عن روى فقد. أيضا موارد تسعة تبلغ أيضا الروايات من مجلة إسناد يف ياجلعف جابر

 الديامين عمدر بدن إبدراهيم عنه وروى. دفلة بن سويد وعن 8اهلل عبد وأ، جعفر أ،

 شدمر بدن وعمدرو أبدان بن وعمر دالب بن اهلل وعبد القهار وعبد الثوري وسفيان

 1والعرزمي.

                                                             

 .346 د 338   ،4 ج، احلديث رجال . معجم1
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 صدل يت لو قال: البدري، مسعود أ، نع جعفر أ، عن جابر عن»: البيهقي روى

، آل وعىل حممد   عىل فيها اصىل    أل صالةً  ا رأيت ما حممد   1«.تتم   أن 

 : عساکر ابن وروى

، بن حممد عن يزيد بن جابر عن ، عين 9النٌيي زوج سلمة أم سألت» قال: عأي  فقاليت عيَّي

 2«.ةالقيام يوم الفائزون هم وشيعته عليا   إنّ  يقول 9النٌيّ  سمعت

 وروي أيضًا:

ٌّك إِّنّ » لعقيل  يقول 9النٌي كان قال  سابطٌ  بن الرمحن عٌد عن اجلعفي يزيد بن جابر عن  ألح

ا   حٌنّي، ٌّ ا   لك ح ٌّ  3«.لك طالب أيب حلب   وح

 وروي أيضًا:

 :9اهللرسول قال قال: ذر، أ، عن واثلة بن عامر الطفيل أ، عن اجلعفي جابر عن

 4«.بعدي عليا   فليتوّل  ريّب، اهلل غرسها التي عدنٍ  جنّة ويسمن َمايت ويموت حيايت حييا أن رّس  من»

 وروي أيضًا:

ثنا جابر  املندرب عدىل علي داً  سمعت قال: حييى، بن اهلل عبد عن اجلعفي يزيد بن حد 

                                                             

 .379  ،2 ج، الكربى . السنن1

 .333   ،42 ج، دمشق مدينة . تاريخ2

 .18   ،41 ج، . املصدر السابق3

 .242   ،42 ج، السابق . املصدر4
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 يّب ر مين بّينيةٍ  لعيل وإِّن   إيل عهيد ما نسيت وال يب ضّل  وال ضللت وال كّذبت وال كذبت ما واهلل» يقول:

 1«.لقطا   ألقطه الواضح الطريق لعل و إِّّن  يل، فٌّينها 7لنٌيه بّينها

 وروي أيضًا:

ثنا  بنا قم» :9اهلل رسول يل قال قال: أبيه، عن بريدة بن سليامن عن اجلعفي جابر حد 

 يٌميك ما» قال: عيناها، ودمعت أباها أبرصت عليها دخلنا أنفلام   ،«فاطمة نعود بريدة أبا يا

ة اهلم   وکثرة الطعام قل ة» قالت: «؟ةبني يا  َمّيا خيري اهلل عنيد مليا واهلل أميا» قال: ،«السقم وشد 

، وأفضيلهم علام   وأكثرهم سلام   أقدمهم زوجتك أِّن ترضني أما فاطمة، يا إليه ترغٌني  ملين ابنييك وأنّ  حليام 

 2«.اجلنة أهل شٌاب

 وروي أيضًا:

 أن لك هل» :9النبي   يل قال قال: بيه،أ عن بريدة ابن عن اجلعفي يزيد بن جابر عن

 ميا» فقدال: إليده فشدكت «جتدينك؟ کيف» فقال: عليها فدخل فأتاها فاطمة؟! تعود

 3«.حلام   وأحلمهم علام   وأعلمهم سلام   أقدمهم ألوتك

 وروي أيضًا:

                                                             

 .396   ،42 ج، . املصدر السابق1

 .132 – 131   ،42 ج، . املصدر السابق2

 .131   ،42 ج، . املصدر السابق3
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 کدان عليداً  أن   العبددي صدوحان بدن صعصعة عن الشعبي عن اجلعفي جابر عن

 اسدمه يدزن ذي آل مدن محدري مدن رجل يبدر حتى بصفني يوماً  الشام د أهل مصاف

ة أشهر يومئذ   الشام أهل يف ليس الصباح بن کريب  الصدفني بني بدر منه، البأس بشد 

 ندادى ثدم رشحبيدل فقتدل البكري، طارق بن رشحبيل إليه فربز مبارز من نادى: ثم

 ثدم احلدارث، فقتدل فاقتتال احلكمي، اجلالح بن احلارث إليه فربز مبارز، من کريب:

 کريدب رمدى ثدم عائدًا، فقتل اهلمداين، مرسوق بن عائد إليه فنزل مبارز، من نادى:

، عىل بعضاً  بأجسادهم  مدن لندا بقدي هدل قدال: ثدم وعدواناً  بغياً  عليها قام ثم بعض 

: فناداه طالب، أ، بن عأ   إليه: فخرج مبارز؟  وأدعيوك اهلل أحّذرك إِّنّ  كريب، يا وحيك» عأي

 ما أکثر ما کريب: له فقال ،«النار األكٌاد أّكالة ابن يدخلك ال ويلك 9اهلل رسول وسنة اهلل ابكت إَل

 أثره، وهذا سيفي، يأخذ من شئت إن أقدم فيها لنا حاجة ال منك، املقالة هذه سمعنا

: فقال  رضبده عليداً  إن   ثدم هنيهًة، فاقتتال عأ إليه مشى ثم ،«باهلل إال قوة وال حول ال» عأي

 1فقتله.

 وروي أيضًا:

 مع أطوف کنت قال: مالك، بن أنس عن عقال أ، عن اجلعفي يزيد بن جابر عن

                                                             

 .118   ،50 ج، . املصدر السابق1
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 رأينداك اهلل رسدول يدا قلندا: ندراه، وال شيئاً  صافح رأيته إذ الكعبة حول 9 اهلل رسول

؟ يراه وال شيئاً  صافحت  فسيّلمت طوافه قض حّتى انتظرته مريم، بن عيسى أخي ذاك» قال: أحد 

 1.هعلي

 وروي يف جامع البيان:

 اهلل إن»: 9اهللرسول قال: قال عبداهلل، بن جابر عن الزبري أ، عن يزيد بن جابر عن

 كاط إَل هيدي هبم اهتدى من أّمتي، يف العلم أبواب وهم خلقه، عل اهلل حجج وأبناء وزوجته عليا جعل

 2.«مستقيم

 ال كنيتم إن اليذكر أهيل اسيألواف): نزلدت مل دا: قال، اجلعفي جابر عن»الطربي  وروى

 3«.الذكر أهل نحن: عأي  قال تعلمون(

ثنا»: حاتم أ، ابن تفسري ويف مْ ) عدأي  بدن حممدد جعفدر أ، عن اجلعفي جابر حد 
َ
 أ

ونَ  ُُ  4«.(الناس )نحن: قال (فَْضلِه مِنْ  اَّللَّ  آتاُهمُ  ما لََع  اَلَّاَس  حَيُْس

 : نعيم أبو وأخرج

 أنيس، ييا»: قال ثم، رکعتني فصىل   قام ثم، « ًوضوءا يل اسمب أنس يا)»: 9اهلل رسول قال

                                                             

 .485  ، 47 ج، . املصدر السابق1

 .76   ،1 ج احلسكاين، التفضيل للحاکم لقواعد التنزيل . شواهد2

 .8   ،17القرآن، ج آي تأويل عن نالبيا . جامع3

 .978   ،3 ج، العظيم القرآن . تفسري4
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

، «الوصييني وخياتم املحّجليني الغرّ  وقائد املسلمني وسيد املالمنني أمري الٌاب هذا من عليك يدخل من أّول

 يا هذا من»: فقال، عأي  جاء إذ وکتمته، األنصار من رجالً  اجعله اللهم  : قلت: أنس قال

، بوجهده وجهده عدرق يمسدح جعل ثم، فاعتنقه مستبرشاً  فقام، عأي : فقلت، «؟أنس

 مين يب صينعت ميا شييئا   صينعت رأيتك لقد اهلل، رسول يا»: عأي  قال، بوجهه عأي  عرق ويمسح

 «.بعدي فيه اختلفوا ما هلم وتٌنّي  صويت وتسمعهم عنّي تالدي وأنت يمنعني وما»: قال «؟!قٌل

 1«.نحوه، أنس عن الطفيل أ، نع اجلعفي جابر رواه»: نعيم ابو قال

 وقال أيضًا:

 مدا فيده مدات الدذي مرضه يف 9النبي عند کنا: قالت عنها( اهلل )ري عائشة عن

، منا تغادر فلدام   شيئًا، 9النبي مشية من مشيتها ختطئ ما متيش فاطمة جاءت إذ واحدة 

هاسا ثم يساره د عن أو يمينه د عن فأقعدها ،«بابنتي مرحٌا  »: قال رآها  فبُكدت بيشدء ر 

 تبكدني؟! وأنت بالرسار بيننا من 9اهلل رسول خصك: نسائه بني من - أنا - هلا فقلت

ها ثم ي عليك أقسمت: هلا فقلت: قالت فضحكت، بيشء سار   عليدك يل بام د أو بحق 

: فلدام  قالدت ،«رسه 9اهلل رسدول عىل ألفيش کنت ما»: قالت أخربتيني، د ملا احلق   من

ا»: فقالت ألتها،س 9النبي تويف   ا، فنعم اآلن أم   إن  : يل قدال 9اهلل رسدول فدإن بكائي، أم 

                                                             

 .64 – 63   ،1 ج، األصفياء وطبقات األولياء . حلية1
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ًة، عام   کل   القرآن َعَأ   يعرض کان 7جربيل تني العام فعرض مر   أَجدَأ  إال أرى وال مر 

 يدا: قال ثم لك، السلف نعم أنا فإين   واصربي، اهلل اتقي: يل فقال فبكيت، اقرتب، قد

 «.فضحكت األمة د هذه نساء أو العاملني د نساء سيدة ينتكو أن ترضني أما فاطمة،

 1مثله. الشعبي عن اجلعفي جابر نعيم رواه أبو قال

 علي اً  سمعت: قال، نجي بن اهلل عبد عن اجلعفي جابر عن»: الصحابة فضائل ويف

 2«.(الناس من أحٌد  معه يصَّّ  أن قٌل سنني قالث 9اهلل رسول مع صلّيت لقد): يقول

 احلنفي كايناحلس وروى

، بن حممد جعفر أ، عن يزيد بن جابر عن»  ريبّ  سيألت إِّّن   9اهلل رسيول قيال»: قال عأ 

 حمميٌد  سيأل َمّيا إلينيا أحّب  َتر من لصاعٌ  واهلل  قريش من رجٌل  فقال ريّب  ذلك فأعطاِّن وموّدته عَّي  مالاخاة

 اهلل فأنزل ذلك، عليه فشّق  9اهلل رسول لكذ فٌلغ، عدو  عل به يستعني ملما   أو يعضد  ملما   سأل أفال، رّبه

 جياء أو كنيز علييه أنزل لوال  يقولوا أن صدرك به وضائق إليك يوحى ما بعض تارك )فلعلك  عليه تعاَل

 3.(وكيل شئ كل عل واهلل، نذير أنت إنام، ملك معه

 وروي أيضًا:

 أهيل واليتنيا إَل»: قدال (اهتيدى قيم): تعاىل قوله يف جعفر أ، عن اجلعفي جابر عن»

                                                             

 .39   ،2. املسدر السابق، ج1

 .321  ، حنبل بن أمحد الصحابة . فضائل2

 .358 – 357   ،1 ج التفضيل، لقواعد التنزيل . شواهد3
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 1«.الٌيت

 وروئي أيضًا:

 لقد»: عأي  قال: قال أبيه، عن الدؤيل األسود أ، بن حرب أ، عن اجلعفي جابر عن

 حيملدون اَّلين): اخيتان هاتان نزلت وفينا، ويل اهلل لرسول إال يستغفرون ال وأشهرا سنني املالئمة ممثت

 عأي  آباء من کان من: املنافقني من قوم الفق. «(اْلكيم )العَّيَّ ِوُل إىل - حوُل( ومن العرش

 إبراهيم آبائنا من أما اهلل، سٌحان»: عأي  فقال ؟اآليات هذه فيهم أنزلت الذين ]کذا[ وذريته

 2«.؟!آبائنا من هالالء أليس ويعقوب؟! وإسحاق وإسامعيل

 وروي أيضًا:

، بن حممد جعفر أ، عن اجلعفي جابر عن  النٌيّوة أنزلت  طالب يبأ بن عَّ   قال»: قال عأي

 مين أحيٌد  معيه وميا يمينيه عن أصَّّ  وأنا 9النٌي فمان الثالقاء، يوم غداة وأسلمت االقنني، يوم 9النٌيّ  عل

 3.اخية آخر إَل ،«اليمني( )وأصحاب اهلل فأنزل غريي، الرجال

 وروي أيضًا:

، بن حممد عن اجلعفي جابر عن   فقيال 9النٌي إَل يالفهر عمرو بن احلارث أقٌل»: قال عأي

                                                             

 .491   ،1 ج، . املصدر السابق1

 .183 – 182   ،2 ج، . املصدر السابق2

 .300   ،2 ج، . املصدر السابق3
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 بٌطحاء صارفلاّم  احلارث فارحتل»: قوله إىل مثله فذکر ،«منك وقٌلنا فصّدقناك السامء بخرب أتيتنا إّنك

 1.(7عَّ بوالية( للمافرين واقع بعذاب سائل سأل) اهلل فأنزل، رأسه فشدخت السامء من جندلة أتته ممة

 وروي أيضًا:

 آمنوا الذين إن): اآلية هذه 9النبي تال: قال يه،أب عن بريدة ابن عن اجلعفي جابر عن

 أندت هدو»: وقدال عدأي  کتدف عدىل يدده فوضدع (الربيية خري هم أولئك الصاحلات وعملوا

 عطاشداً  عددوك ويدرد، مرويني رواءً  القيامة يوم وشيعتك أنت ترد عأي  يا، وشيعتك

 2«.مقمحني(

 أحاديثه عدد

 .أحاديث   وسبعة مائتان عنه روي

 .أحاديث   ثالثة: دأمح مسند

 .حديث  واحد  : حنبل البن الصحابة فضائل

 .حديثان: الرتمذي سنن

 .حديث  واحد  : داود أ، سنن

                                                             

 .382   ،2 ج، . املصدر السابق1

 .464  ،2ج، . املصدر السابق2
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 .أحاديث   ثامنية: ماجة ابن سنن

 .حديث  واحد  : مالك موطأ

 .حديثا عرشون: للبيهقي الكربى السنن

 .حديث  واحد  : داود أ، مسند

 .اً وأثر حديثاً  عرشون: للصنعاين املصنف

 .حديث  واحد  : شيبة أ، البن املصنف

 .حديث  واحد  : يعىل أ، مسند

 .حديث  واحد  : للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  عرش أربعة: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث   أربعة: للطرباين الكبري املعجم

 .حديث  واحد  : للطرباين: الدعاء

 .أحاديث   مخسة: البزار مسند

 .حديث  واحد  : الشايش مسند

 .حديثان: راهويه ابن مسند

 .أحاديث   تسعة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .أحاديث   ثالثة: اإليامن شعب
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  وثالثون سبعة: حزم البن املحىل

 .أحاديث   ثالثة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .أحاديث   سبعة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثان: الرب عبد البن التمهيد

 .أحاديث   سبعة: نعيم أل، األولياء حلية

 .حديث  واحد  : للطربي اآلثار هتذيب

 .حديثاً  وعرشون ستة: عساکر ابن تاريخ

 .حديث  واحد  : الدنيا أ، البن واملثاين اآلحاد

 .حديثاً  عرش اثنا: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .أحاديث   سبعة: الطربي تفسري

 .أحاديث   ثةثال: حاتم أ، ابن تفسري

 .حديثان: جماهد تفسري

 .حديث  واحد  : الثوري تفسري

 1.حديثان: الصنعاين تفسري

                                                             

 ،2ج حداتم، أ، ابدن والتعدديل، اجلدرح ؛345   ،6ج سدعد، الكدربى، ابدن الطبقدات: يف ترمجتده . االطالع أکثر، راجع1

 ؛113   ،2ج عددي، ابن الكامل، ؛264   ،1ج العجأ، الثقات، معرفة ،192   ،1ج ،العقيأ الضعفاء ؛497 
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 احلميد عٌد بن جرير

 (ه188 أريخ الوفاة:ت)

 مدن بقريدة ولد .القاي الرازي اهلل عبد أبو الضبي قر  بن احلميد عبد بن جرير

 إسدحاق وأ، ريعم بن امللك عبد عن روى .الري ونزل بالكوفة ونشأ صبهانأ قرى

 األحدول وعاصدم واألعمدش التيمدي وسليامن األنصاري سعيد بن وحييى الشيباين

 خالد أ، بن وإسامعيل القعقاع ابن وعامرة رفيع بن العزيز وعبد صالح أ، بن وسهيل

 بن وعطاء التميمي حيان وأ، زياد أ، بن ويزيد مقسم بن ومغرية املعتمر بن ومنصور

 املدروزي وعبدان وقتيبة شيبة أ، وابنا راهويه بن إسحاق وعنه .کثري وخلق السائب

 بدن وحممد الطويس قدامة ابن وحممد املصييص أعني بن قدامة بن وحممد خيثمة وأبو

 حييى بن وحييى معني بن وحييى املديني بن وعأ   النجاري السلمي إسامعيل بن قدامة

 .ومجاعة حجر بن وعىل   الزهراين الربيع وأبو القطان موسى بن ويوسف

 «....صحاحاً  کتبه کانت ،ة  حج  » :املوصأ عامر ابن وقال ،إليه يرحل ثقةً  کان

 «....ليل صاحب جرير کان» :املديني بن عأ   وقال

 .«الري نزل ،ثقة کويفي » :العجأ وقال

                                                                                                                                                         

 .480   قتيبة، ابن املعارف، ؛379   ،1ج الذهبي، االعتدال، ميزان ؛210   ،2ج للبخاري، الكبري التاريخ
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ،حصدني حدديث يف وجريدر األحدو  أ، عدن أ، سألت» :حاتم أ، ابن وقال

 ،نعدم :قدال ؟بحديثده حيتج   :قلت ،إيل   أحب   جرير ،لرجلنيا أکيس جرير کان :فقال

 .بكري بن يونس من عروة بن هشام يف إيل   أحب   وهو ثقة   جرير

 «.ثقة  » :النسائي وقال

 «.صدوق  » :خراش ابن وقال

 «...ثقته عىل جممع  » :الاللكائي القاسم أبو وقال

 «.شناخلُ  ادالعب   من کان» :الثقات يف حبان ابن وقال

 «.ثقة   عندهم هو» :احلاکم أمحد أبو لوقا

 «.عليه فق  مت   ثقة  » :االرشاد يف اخلليأ وقال

ثنا »: قتيبة وقال  1«.عالنية معاوية يشتم سمعته يلكن   ،املقدم احلاف  ،جريرحد 

  :الذهبي وقال

.. .الدري ثحمدد   ،الكويف الضبي اهلل عبد أبو ةاحلج   احلاف  ،احلميد عبد بن جرير

 عدرض :يقول سمعته :معني ابن قال .علمه وسعة وحفظه لثقته ثونحد  امل إليه رحل

 2.عندهم ما طلبأ جئت ثم فأبيت ،القراء مع يعطوين درهم   ألفا بالكوفة ىَل  عَ 

                                                             

 .66 د65   ،2ج التهذيب، . هتذيب1

 .272 – 271   ،1 ج، احلفاظ . تذکرة2
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 1«.اإلسالم مشايخ من وکان» :قال السري ويف

 توقيقه

 .صحيحيهام يف ومسلم البخاري به احتج  

 .«ثقة   جرير» :حاتم أ، ابن قال

 «.ثقة   کويفي » :عجأال قال

 «.ليل صاحب جرير کان» :املديني بن عأ   قال

 «.صحاحاً  کتبه کانت ،ة  حج  » :املوصأ عامر ابنقال 

 «.ثقة  » :النسائي قال

 .«صدوق  » :خراش ابن قال

 .«ثقته عىل جممع  » :الاللكائي القاسم أبو وقال

 .الثقات يف حبان ابن ذکره

 .«ثقة   عندهم هو» :احلاکم أمحد أبو قال

 .«عليه فق  مت   ثقة  » :االرشاد يف اخلليأ قال

 .«الكتاب صحيح ثقة   إليه، يرحل ثقةً  کان» :حجر ابنقال 

                                                             

 .10   ،9 ج، الءالنب أعالم . سري1
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 تشّيعه

 1.الشيعة من والسيوطي قتيبة ابن هعد  

 2«.املفر  عالتشي   إىل قتيبة ونسبه» :حجر ابن وقال

 أي   يف لندا يبدني   ومل التهذيب، هتذيب يف جرير ترمجة جريفابن ح ذکره هذا وقتيبة

 !عالتشي   ةشد   يعني الذي املفر  عللتشي   جريراً  قتيبة نسب کتاب

 ويف «.!عالنيةً  معاوية يشتم کان هأن  » :حجر ابن هتذيب يف جرير ترمجة يف جاء ولا 

 احلداف  جريدر ثناحددً  :قتيبدة وقال» :مغلطاي الدين عالء قال ،الكامل هتذيب إکامل

 3«.اخللق أدرك حتى روعم   ،عالنيةً  معاوية ميشت سمعته يلكن   ،ماملقد  

 !معاويةطال  فشتمه ،رافيضي  هن  أ يعني وهذا

 7.4الصادق اإلمام أصحاب يف الطويس الشيخ ذکره وقد

 الشديعة وسدائل يف مدوارد   عرشدة ،مدورداً  عرشد مخسة يف اإلمامية أسانيد يف وقع

 ثنيحدد   :الطويس الشيخ يلأما يف جاء ما عنه روي اول   واخلامتة، الوسائل ومستدرك

                                                             

 .389   ،1ج الراوي، تدريب ؛624   . املعارف،1

مة2  .392  ، الباري فتح . مقد 

 .188   ،3ج الكامل، هتذيب . إکامل3

 .177   الطويس، . رجال4



 323 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أهدل من رجل   جاءه إذ احلميد عبد بن جرير عند کنت :قال ،يالراز املغرية بن حييى

 7احلسدني قدرب کدرب وقد الرشيد ترکت :فقال ،الناس خرب عن جرير فسأله ،العراق

 جاءنا ،أکرب اهلل :فقال ،يديه جرير فرفع :قال .فقطعت فيه التي السدرة تقطع أن وأمر

 1«.قالقا  ، السدرة قاطع اهلل لعن» :قال هأن   9اهلل رسول عن ديث  ح فيه

 موسدى أ، عدن مغرية عن احلميد عبد بن جرير ثناحد  حه: وأخرج احلاکم وصح  

 عهداً  الناس ألقرب عأي  کان ،به حلفأ والذي :قالت (عنها اهلل ري) سلمة أم   عن

 فقالت ،مراراً  ،«عأي  جاء ،عأي  ءجا» :يقول وهو دداةً  9اهلل رسول دناعُ  ،9اهلل برسول

 :سدلمة أم   قالدت ،بعدد فجداء :قالدت «حاجٍة؟! يف بعثته كأنك»(: عنها اهلل ري) فاطمة

 إىل أدنداهم من وکنت الباب عند فقعدنا البيت من فخرجنا ،حاجةً  إليه له ن  أ فظننت

 يومه من 9اهلل رسول قبض ثم ،ويناجيه هيسار   وجعل 9اهلل رسول عليه فأکب   الباب  

 2.عهداً  الناس أقرب عأي  فكان ،ذلك

 :وروى ابن عساکر

ث  ،هريدرة أ، عدن أبيه عن صالح أ، بن سهيل، أخربنا احلميد عبد بن جرير ناحد 

 قدال ،«عليه يفتح ،ورسوله اهلل بحي   رجالً  دداً  الراية ألعطني  » :9اهلل رسول قال :قال

                                                             

 .325  ، . األمايل1

 .139 – 138   ،3 ج، . املستدرك2



 324 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 حّتيى فقاتيل اذهيب» :قال ثم ،فبعثه علياً  فدعا ،يومئذ   حتى قطي  اإلمارة أحببت فام :عمر

 ال أن يشيهدوا حّتيى قاتلهم» :قال «الناس؟! أقاتل ما عالم عَّ   قال ،«  بحال تلتفت وال عليك، اهلل يفتح

 وحسياهبم بحّقها، إال وأمواهلم دماءهم منك منعوا فقد ذلك فعلوا فإذا ورسوله، عٌد  حممدا   وأنّ  اهلل إال إله

 1«.اهلل عل

 2م.وهو من رواة حديث الثقلني وحديث ددير ُخ 

 أحاديثه عدد

ومخسدامئة  ألفداً  هاشدم بدن إبدراهيم عنده کتدب وقدد» :النبالء اعالم سري يف جاء

 3«.حديث  

 4«.حديث   آالف عرشة الكوفيني عن جلرير وجد» :ُزَنيج قال

 مدن أقدل عنده رويلكن  الكوفيني عن رواه الذي الكبري العدد هذا من وبالردم

  کايأ:روايةً  ومخسنيوأربعة  ثالثامئة رواه ما بلغ حيث العرش،

 .ست  روايات   :البخاري صحيح

                                                             

 .83،  42. تاريخ مدينة دمشق، ج1

 .170،   5؛ املعجم الكبري، الطرباين، ج148   ،3. املستدرك عىل الصحيحني، ج2

 .14   ،9 ج الذهبي، النبالء، أعالم . سري3

 .96   ،12ج الذهبي اإلسالم، . تاريخ4



 325 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .ست  روايات   :مسلم صحيح

 .روايتان: الرتمذي سنن

 .روايات   عرش: داود أ، سنن

 .روايات   عرش: أمحد مسند

 .روايةً  عرشةاثنتا : احلاکم مستدرك

 .ةً روايومخسون  احدى: للبيهقي الكربى السنن

 .روايةً  ثالثون: للبيهقي اإليامن شعب

 .روايةً  ةعرش تسع: ودريه الكبري يف الطرباين

 .رواية ةعرش وثالث مائة: شيبة أ، البن املصنف

 .رواية وثالثونتسع : حبان ابن صحيح

 .رواية ةعرش تسع: يعىل أ، مسند

 .روايات عرش :للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .رواية عرشونو ثالث: منصور بن سعيد سنن

 1.روايات   أربع: عاصم أ، البن السنة

                                                             

 احلديث، رجال معجم ؛334   ،1ج التفريش،، الرجال نقد ؛70   ،4ج الشيعة، أعيان: يف ترمجته . االطالع أکثر، راجع1

 معرفدة ؛381   ،7ج سدعد، ابدن الكدربى، الطبقات ؛158   ،1، ج التهذيب يبتقر ؛362   ،4ج، اخلوئي السيد
 



 326 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 األمحر زياد بن ( جعفر28)

 (ه175 أريخ الوفاة:ت)

 بدن عدأ   والدد الكويف الرمحان عبد أبو :ويقال ،اهلل عبد أبو األمحر زياد بن جعفر

 وأ، خالدد أ، بدن إسدامعيل عن روى .األمحر جعفر بن عأ   بن احلسني وجد   جعفر

 وعطداء عطاء بن اهلل وعبد األعمش وسليامن حصرية بن واحلارث برش نب بيان برش

 عمر بن وعيسى املسيب بن والعالء الواسطي خالد بن عمرو خالد وأ، السائب بن

 زيداد بدن کثدري سدهل وأ، الندواء إسدامعيل بن وکثري ظبيان أ، بن وقابوس القارئ

 سدامل بدن مسلم فروة وأ، شدرا بن وخمول سامل بن وحممد سعيد بن وجمالد الربساين

 املعتمر بن ومنصور ثعلبة بن واملنذر الضبي مقسم بن ومغرية الكناين يزيد بن ومطرح

 إسدحاق وأ، زياد أ، بن ويزيد اجلابر اهلل عبد بن وحييى األنصاري سعيد بن وحييى

 .الرماين هاشم وأ، التيمي حيان وأ، الرازي جعفر وأ، الشيباين

 أبان بن وإسامعيل السلويل منصور بن وإسحاق احلفري املفضل بن أمحد عنه روى

 األشدقر حسدن بدن وحسدني اجلامل زيد بن وأسيد شاذان عامر بن واألسود الوراق

 الكسدائي الكلبدي الدرمحن عبدد بن احلميد وعبد عيينة بن وسفيان سليامن بن وزافر

                                                                                                                                                         

 أسدامء تداريخ ؛540   ،4ج املدزي، الكامل، هتذيب ؛14   ،6ج حبان، البن الثقات ؛267   ،1ج العجأ، الثقات،

 .56   شاهني، ابن الثقات،



 327 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 بن وعأ   األودي حكيم بن وعأ   موسى بن اهلل وعبيد مهدي ابن الرمحن وعبد الكويف

 إسدحاق بدن وحممدد إسدامعيل بن مالك دسان وأبو الفقيمي الغفار عبد بن وعمرو

 احلريدري برشد بدن وحييى اجلراح بن ووکيع ،داود بن وموسى قريش أ، ابن وخملد

 .الكرماين بكري أ، بن وحييى

 .«احلديث صالح» :أبيه عن ،حنبل بن أمحد بن اهلل عبد قال 

 حييى عن شيبة أ، بن عثامن بن وحممد خيثمة أ، بن بكر وأبو دوريال عباس وقال

 .«الشيعة من وکان» :حممد زاد ،«ثقة  » :معني بن

 ،بيده :فقال ،األمحر جعفر عن معني بن حييى سئل» :الدارمي سعيد بن عثامن وقال

 .«يضعفه ومل يثبته مل

 صداحلاً  رجالً  کان ،ة  بحج   عندهم ليس» :املوصأ عامر بن اهلل عبد بن حممد وقال

 .«عيتشي   وکان ،کوفياً 

 .«الطريق عن مائل  » :اجلوزجاين يعقوب بن إبراهيم وقال

 .«ثقة  » :سفيان بن يعقوب وقال

 .«صدوق  » :زرعة أبو وقال

 .«مهدي بن الرمحان عبد عنه ثحد   ،شيعيي  ،صدوق  » :داود أبو وقال

 .«بأس   به ليس» :النسائي وقال



 328 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.بخراسان الشيعة رؤساء من يجد   کان» :األمحر جعفر بن عأ   بن احلسني وقال

 خراسان إىل ذهب .النهدي دسان وأبو ووکيع عيينة ابن عنه يروى» :اخلطيب قال

 بن حسني حفيده قال .أطلقه ثم مدةً  عليه فقبض ،بالدولة قيتعل   أمر   عنه املنصور فبلغ

 يف إليه فأشخص ،جعفر أبو فيه فكتب ،بخراسان الشيعة رؤساء من يجد   کان :عأ  

 سدبع سدنة مات :مطني وقال .دهراً  املطبق يف فحبسهم الشيعة من مجاعة   مع ساجور

 .ومائة وستني

 ،األمحدر جعفدر عدن حكيم بن عأ   بن األزرق معني بن حييى وسأل»: أيضا وقال

 «.الشيعة من وکان ،ثقةً  کان :فقال

 ،السائب بن وعطاء برش بن بيان عن ،األمحر الكويف زيد بن جعفر»: الذهبي وقال

 2«.شيعيي  صدوق   ،احلريري برش بن وحييى مهدي ابن وعنه

 توقيقه

 .«احلديث صالح»: حنبل بن أمحدقال 

 .«ثقة  » :معني بن حييى

                                                             

 .162   ،7 ج، بغداد ؛ تاريخ41 – 38   ،5 ج للمزي، الكامل . هتذيب1

 .294   ،1 ج، الستة، الذهبي کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف .2



 329 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .«ثقة  » :سفيان بن يعقوب قال

  .«صدوق  » :زرعة أبو قال

 . «صدوق  » :داود أبو قال

  .«بأس   به ليس» :النسائي قال

 .«صدوق   ثقة  » :شيبة أ، ابن

 .له شيبة أ، ابن توثيق ونقل الثقات أسامء تاريخ يف ذکره: شاهني ابن

حهام. حديثني له جخر  : احلاکم  1وصح 

 .«شيعيي  صدوق  »: الذهبيقال 

 .«يعيتش   صدوق  »: حجر ابنقال 

 2.وثقه: األلباين

 تشّيعه

 وکان» ،«شيعي» ،«عشي  يت وکان» ،«الشيعة من وکان» :قيل عنه ما تشيعه عىل يدل  

 إبدراهيم قال» ،«فحبسه الشيعة من مجاعة مع ساجور يف إليه فأشخص» ،«الشيعة من

                                                             

 .155   ،3 ج . املستدرك،1

 !.7عأ   فضل يف روى حني أخرى موارد يف به طعن ولكن ه ،270   ،7ج الغليل، . إرواء2



 330 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ،مذهبه يف يعني»: البغداداي اخلطيب قال ،«الطريق عن مائل   :اجلوزجاين يعقوب بن

 1«.يعالتش   من إليه نسب وما

 وهدذه «.ةالشديع رؤسداء من جدي کان» :األمحر جعفر بن عأ   بن احلسني وقال

 :املندتظم يف اجلدوزي ابدن قالده ما منها وأوضح ،رافيضي  هأن   عىل تدل   وحدها العبارة

 رأي يرى لن هوأن   ،باإلمامة يتعلق   أمر   عنه املنصور فبلغ خراسان إىل خرج قد وکان»

ه ،الرافضة  ثم ،طويالً  دهراً  السجن وأودعه بغداد إىل ومحله ،عليه قبض من إليه فوج 

 2.أطلقه

 7.3الصادق اإلمام أصحاب ضمن الطويس الشيخ ذکره وقد 

  :الشاهرودي النامزي عأ   الشيخ قال

 :واحلسدني احلسدن عدىل املدؤمنني أمدري نص   حديث عنه آدم بن حييى وروى

 4.عادامها من وذم   وفضائلهام

 الرجدال ومدن فاطمدة 9اهلل رسدول إىل النساء أحب   کان» :حديث رواة من وهو

                                                             

 .306  ،1 ج بغداد، . تاريخ1

 .290   ،8 ج، وامللوك األمم تاريخ يف . املنتظم2

 .175   الطويس، . رجال3

 .158،  2 ج، احلديث رجال علم . مستدرکات4



 331 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.الذهبي ووافقه احلاکم حهح  ص، وقد «عأي 

 :قال ثم بجعفر الطعن يف أوالً  وناور نفسه، ترتضيه فلم األلباين أما

 9النبي عن ثبت ملا خمالف هألن   املعنى حيث من بالبطالن احلديث عىل حكمت اموإن  

 2.إليه والرجال النساء أحب يف

 .رواية عرشةتا له اثن األنوار بحار ففي القليل، مصادرهم يف اإلمامية له روى

 عدد أحاديثه

 کاميأ: رواية ومخسني اً ثالث السنن صحابأ له روى

 .روايات   أربع: أمحد مسند

 .روايتان: الرتمذي سنن

 .واحدة   رواية  : الدارمي سنن

 .روايتان: احلاکم مستدرك

 .روايتان: للبيهقي الكربى السنن

 .روايات   ثالث: للبيهقي اإليامن شعب

                                                             

 .155،  3 ج، . املستدرك1

 .254،  3، ج الضعيفة األحاديث . سلسلة2



 332 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .روايات   ثامن: يبةش أ، البن املصنف

 .روايةً  عرشة ثامن: الدعاء وکتاب والكبري األوسط يف الطرباين

 .واحدة   رواية  : يعىل أ، مسند

 1.روايتان: املحامأ أمايل

 الضٌعي سليامن بن جعفر (27)

 (هد178 أريخ الوفاةت)

 

 بني يف ينزل کان .احلريش بني موىل ،البرصي سليامن أبو الضبعي سليامن بن جعفر

 الرشدك ويزيدد عدثامن أ، واجلعدد البنداين ثابدت عدن روى ،إلديهم فنسدب ةضبيع

 السدائب بدن وعطاء األعرا، وعوف جريج وابن األعرج قيس بن ومحيد واجلريري

  .ومجاعة دينار بن ومالك احلسن بن وکهمس

 وسديار الرزاق وعبد مهدي بن الرمحن وعبد املبارك ابن قبله ومات الثوري وعنه

 عبدد بن وصالح وقتيبة مطهر ابن السالم وعبد النيسابوري حييى بن وحييى حاتم بن

                                                             

، 1 ج، االعتدال ؛ ميزان35   ،5ج احلديث، رجال معجم ؛107   ،4ج الشيعة، أعيان: يف ترمجته . االطالع أکثر، راجع1

 ؛186   ،1ج العقديأ، الضدعفاء ؛269  ،1ج العجدأ، الثقدات معرفة ؛161  ،3ج حنبل، البن العلل ؛407 

 .104   ،10ج الذهبي، اإلسالم تاريخ ؛162  ،1ج حجر، ابن التقريب، تقريب



 333 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .ومجاعة نسري بن وقطن الصواف هالل بن وبرش الرتمذي اهلل

 يكتدب ال يقول حرب بن سليامن إن   :له قيل ،به بأس ال :أمحد عن طالب أبو قال

 لبرصدةا وأهدل ،عدأي  فضدل يف بأحاديدث ثحيد   وکان عيتشي   کان امإن   :فقال !حديثه

 عبد عنه روى وقد مجعها قد کان ،نعم :قال !رقاق حديثه عامة :قلت .عأي  يف يغلون

 ال أم منه سمع أدري فال ،شيئاً  عنه حييى من أسمع مل أين   إال ودريه الرمحن

 ثهمفحدد   بصدنعاء علديهم سدليامن بن جعفر قدم :أمحد عن زياد بن الفضل وقال

 .إليه فيجلسحيييء  عقلم بن الصمد عبد وکان کثرياً  حديثاً 

 ابن حييى کان ثقة عنه عباس وقال ،ثقة   :معني ابن عن ودريه خيثمة أ، ابن وقال

 وکدان عنده يروي ال سعيد بن حييى کان :آخر موضع   يف وقال حديثه يكتب ال سعيد

 يستضعفه

 ثابدت عن مناکري أحاديث وفيها مراسيل وکتب ثابت عن أکثر :املديني ابن وقال

 9النبي عن

 بدن جعفدر حلدديث ينبسدط ال مهدي بن الرمحن عبد رأيت :سنان بن أمحد وقال

 .سليامن

 حديثه ستثقلأ :سنان بن أمحد قال

 أمياً  کان يقال :البخاري وقال



 334 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .عيتشي   وکان ضعف   وبه ثقةً  کان :سعد ابن وقال

 يومداً  کالمداً  الدرزاق عبدد مدن سدمعت :معدني ابدن عدن الطياليس جعفر وقال

 عنهم أخذت الذي أستاذيك ن  إ له :فقلت ،املذهب من عنه ذکر ما عىل به فاستدللت

 بدن جعفدر علينا قدم :فقال ؟املذهب هذا أخذت نفعم   ،ة  سن   أصحاب همکل   ،ثقات

 عنه هذا فأخذت اهلدى حسن فاضالً  فرأيته سليامن

 ابدن جلعفدر حدديث عدن املقددمي بكدر أ، بن حممد سألت :الرضيس ابن وقال

 ،دريه جعفر أفسد ما ،الرزاق عبد فقدت :قال ،الرزاق عبد عنه روى :فقلت ،سليامن

 .عالتشي   يف يعني

 تشدتم كأن   بلغنا :سليامن بن جلعفر قيل :اجلزري شجاع بن حممد بن اخلرض وقال

 بقيدة بدن وهب عنه وحكى .لك يا بغضاً  ولكن ،فال الشتم اأم   :فقال ؟وعمر بكر أبا

 .ذلك نحو

 بده عندى امفإن   عنه حكيت التي احلكاية اوأم   :الساجي اءزکري عن عدي ابن وقال

 عدنهام فسدئل ،عمدر اآلخر ويسمى بكر أبا أحدمها يكنى هبام تأذى قد له کانا جارين

 .قال کام أو الشيخني به يعن ومل ؛لك يا بغضاً  ولكن ،فال السب   اأم   :فقال

 معروف   احلديث حسن وهو ،کثرية   وروايات   صالح   حديث   وجلعفر :أمحد أبو قال

 الشديخني فضدل يف أيضداً  روى وقدد .بده بدأس ال هن  أ وأرجو ،الرقاق ومجع عبالتشي  
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 وهدو عنده الدراوي مدن فيده البالء فلعل ،منكر فيه کان وما باملنكرة ليست وأحاديثه

 .حديثه يقبل أن جيب لن عندي

  .رجب يف (78) سنة مات سعد ابن قال

 جعفر أتى من فقال زريع بن يزيد جملس يف کنا ،املقدام بن أمحد األشعث أبو وقال

 وجعفدر االعتزال إىل ينسب الوارث عبد وکان .يقربني فال الوارث وعبد سليامن بن

 .الرفض إىل ينسب

 حديثه بعض يف خيالف :الضعفاء يف البخاري وقال

ثنا :الثقات کتاب يف حبان ابن وقال  أ، بدن إسحاق ثنا، حد  سفيان بن احلسن حد 

 :فقلت ،جعفر إىل أ، بعثني :قال ،أبيه يدي بني هارون بن يزيد بن جرير ثناحد   ،کامل

 هدو فإذا ،شئت ما البغض ولكن   ،فال السب   اأم   :قال ،وعمر بكر أبا تسب   كأن   بلغنا

 .احلامر مثل رافيضي 

 أهدل إىل امليدل ينتحل هأن   دري ،الروايات يف الثقات من جعفر کان :حبان ابن قال

 أن   خدالف   أئمتندا مدن احلدديث أهدل بدني ولديس مذهبده إىل بداعية يكن ملو البيت

 .جائز بخربه االحتجاج إليها يدعو يكن ومل بدعة فيه کانت إذا املتقن الصدوق

 احلدديث يف يكدذب ال وکدان السدلف بعدض عدىل حتامل فيه کان :األزدي وقال

 نظدر فيهدا وددريه تثاب عن حديثه فعامة احلديث وأما ،والرقائق الزهد عنه ويؤخذ
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 ومنكر

 مناکري أحاديثه وبقية ،ثابت عن أکثر :أيضاً  وقال عندنا ثقة   هو :املديني ابن وقال

 .يبكي قعد علياً  ذکر وإذا شتمه معاوية ذکر إذا جعفر کان :الدوري وقال

 عيتشي   وکان اخلائفني من جعفر کان :هارون بن يزيد وقال

 طعن من رأيت وما املذهب لعلة فيه تكلم امإن   :فيهم املختلف يف شاهني ابن وقال

 ضعيف سليامن بن جعفر :بقوله عامر ابن إال حديثه يف

 عنه ذکرت امإن   ،فيه خطأ يف وال احلديث يف عليه يطعن أحداً  نسمع مل :البزار وقال

 1.فمستقيم حديثه وأما شيعيته

 ،املوحدة تحوف املعجمة [الصاد] بضم   الضبعي سليامن بن جعفر» :حجر ابن وقال

 2«.(يعيتش   کان لكنه زاهد   صدوق   ،البرصي سليامن أبو

  :للذهبي الكاشف ويف

 مهددي ابدن وعنده ،اجلدوين عمدران وأ، ،ثابدت عن ،الضبعي سليامن بن جعفر

 3.الشيعة زهاد من وهو ،أمياً  کان قيل ،علومه کثرة مع شئ فيه ثقة   ،وأمم ومسدد

                                                             

 .83 – 81،  2، ج حجر البن التهذيب . هتذيب1

 .162،  1 ج، التهذيب . تقريب2

 .294،  1ج، الستة کتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف3
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 1«.مشهور   ثقة   صالح   ق  صدو ،الضبعي سليامن بن جعفر»: وقال

 

 توقيقه

 .صحيحه يف به جاحت   :مسلم

 .«به بأس ال» :أمحد قال

 .«ثقة  » :معني ابن قال

 .«عندنا ثقة   هو» :املديني ابن قال

 . «متامسك   ثقة  »: اجلوزجاينقال 

 .«ثقة   کان» :سعد ابن قال

 .«الثقات من جعفر کان» :حبان ابن قال

 .«ثقة  »: العجأقال 

 .الثقات أسامء تاريخ يف ذکره: نيشاه ابن

 عنه ذکرت امإن   ،فيه خطأ يف وال احلديث يف عليه يطعن أحداً  نسمع مل» :البزار قال

 .«فمستقيم   حديثه وأما شيعيته

                                                             

 .209،  1 ج، الضعفاء، الذهبي يف . املغني1
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 1.وثقه: اهليثمي

 «.مشهور   ثقة   صالح   صدوق  » :الذهبيقال 

 «.صدوق  »: حجر ابنقال 

 2.قهوث  : األلباين

 تشّيعه

 3.قتيبة بنا تشيعه عىل نص  

 بعدض عدىل حتامدل فيده کدان» ،«عبالتشي   معروف»، «عيتشي   کان)» :فيه قالوا ولا

 فيه متكل   إنام  » ،«يبكي قعد علياً  ذکر وإذا شتمه معاوية ذکر إذا جعفر کان» ،«السلف

 «.رافيضي  هو فإذا» ،«الرفض إىل ينسب وجعفر» ،«املذهب ةلعل  

 مايأ: فضهتر   عىلأيضًا  يدل   ولا

 تشتم كأن   بلغنا :سليامن بن جلعفر قيل» :اجلزري شجاع بن حممد بن اخلرض وقال

 «.لك يا بغضاً  ولكن فال الشتم أما :فقال !وعمر بكر أبا

 1«.الشيخني يبغض وکان» :عنه حبان ابن قال

                                                             

 .269   1ج الزوائد، . جممع1

 .159   ،7ج الغليل، . إرواء2

 .624   . املعارف،3
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 2«.فيه ويغلو عيتشي   وکان» :أيضاً  وقال

 3«.ع دالمتشي  » :وقال ابن عساکر

کان ينشد شعر السديد احلمدريي، والسديد معدروف » :لسان امليزانقال صاحب 

 4.«ومتهم بالرفض وشتم السلف بأشعاره يف أهل البيت )ع(

 الطياليسد جعفدر قدالفقد  الصنعاين، الرزاق عبد عتشي   يف سبباً  الضبعي کان وقد

 مدن عنه ذکر ما عىل به فاستدللت يوماً  کالماً  الرزاق عبد من سمعت :معني ابن عن

 نفعم   ،سنة   أصحاب کلهم ثقات   عنهم أخذت الذي أستاذيك ن  إ :له فقلت ،املذهب

 اهلددى حسدن فاضدالً  فرأيته سليامن بن جعفر علينا قدم :فقال ؟املذهب هذا أخذت

 .عنه هذا فأخذت

 5.قهووث   7الصادق اإلمام أصحاب من الطويس الشيخ هعد  و

 مدن ،ثقدة   ،البرصدي الضدبعي سدليامن بدن جعفدر :ترمجتده يف اخلوئي السيد قال

                                                                                                                                                         

 .140   ،6ج، . الثقات1

 .252   األمصار، علامء . مشاهري2

 .269   57. تاريخ مدينة دمشق، ج3

 .437،   1. لسان امليزان، ج4

 .176   الطويس، . رجال5
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 أصدحاب يف الشديخ رجدال يف أجدده مل :املدنهج يف املدريزا قال 7،1الصادق أصحاب

 التدي النسدخة يف موجوداً  وکان ،عندنا التي النسخة يف موجود   هو :أقول .7الصادق

 کان السقط أن   به املطمأن فمن ،اهلل عناية املوىل نسخة يف وکذلك ،داود ابن عند کانت

 2.العامل هللوا ،املريزا نسخة يف

  :حنبل بن أمحد أخرجه ما أحاديثه ومن

 عبد بن مطرف عن الرشك يزيد حدثني :قال ،سليامن بن جعفر ثناحيث روي حد

 طالب أ، بن عأ   عليهم روأم   رسيةً  9اهلل رسول بعث :قال ،حصني بن عمران عن اهلل

 مدن أربعدة   اقددفتع :عفدان قال ،فتعاهد سفره يف شيئاً  فأحدث (عنه تعاىل اهلل رىض)

 بدأنا سفر من قدمنا إذا اکن   :عمران قال 9اهلل لرسول أمره يذکروا نأ 9حممد أصحاب

 ن  إ ،اهلل رسول يا :فقال منهم رجل فقام عليه فدخلوا :قال ،عليه منافسل   9اهلل برسول

 کذا فعل علياً  ن  إ ،اهلل رسول يا :فقال الثاين قام ثم ؛عنه عرضأف ،وکذا کذا فعل علياً 

 ؛وکدذا کدذا فعدل عليداً  ن  إ ،اهلل رسدول يدا :فقال الثالث قام ثم ؛عنه عرضأف ،وکذا

 فاقبدل :قدال ؛وکذا کذا فعل علياً  ن  إ ،اهلل رسول يا :فقال الرابع قام ثم ؛عنه فاعرض

 مندى   عليداً  ن  إ ،علياً  دعوا ،علياً  دعوا» :فقال ،وجهه تغري وقد الرابع عىل 9اهلل رسول

                                                             

 .(19) الشيخ . رجال1

 .37،  5 ج، احلديث رجال . معجم2
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 1«.بعدي مؤمن   کل   ويل   وهو ،منه وأنا

  :أيضاً  عنه وروى

 فيده قددم الدذي اليوم کان امل   :قال أنس عن ثابت ثنا، حد  سليامن بن جعفر ثناحد  

 ؛شدئ کدل   منهدا أظلدم فيه مات الذي اليوم کانفلام   ،شئ کل   منها أضاء 9اهلل رسول

 2.قلوبنا أنكرنا حتى األيدي 9اهلل رسول عن نفضنا ما :وقال

  :النسائي وروى

 وعندده 9النبدي إىل جربيل جاء :قال ،أنس عن ثابت عن سليامن بن جعفرأخربنا 

 السالم جربيل وعىل السالم هو اهلل إن   :فقالت ،«السالم خدجية يقرئ اهلل إن» :فقال خدجية

 3.وبرکاته اهلل ورمحة السالم وعليك

  :احلسكاين وأخرج

 بين جعفير سيدي قنيحّد   قال ،أيب نيقحّد   قال ،الضٌعي سليامن بن جعفر بن احلسن قنيحّد 

 4«.آذاِّن فقد آذاك من»  لعَّي  يقول 9النٌي سمعت  قال جابر عن أبيه عن حممد

 :الطويس للشيخ األمايل ويف

                                                             

 .111   ،3ج وصححه، احلاکم، املستدرك، ؛438 – 437،  4 ج، أمحد . مسند1

 .268،  3 ج، أمحد . مسند2

 .75  ،الصحابة . فضائل3

 .149،  2ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد4
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 الضٌي سليامن بن جعفر ي أيب حّدقنا  قال ،الضٌعي سليامن بن جعفر ابن احلسن بن حممد حّدقنا

 عين نمير أيب بين اهلل عٌد بن رشيك حدقني  قال ،الفضل بن يعقوب حدقني  قال ،أبيه عن ،ي

 قالقيا   ،تسعا   عَّّ  يف أعطيت»  9اهلل رسول قال  قال ،أبيه عن األنصاري الرمحن عٌد بن اهلل عٌد

  اليدنيا يف التيي الثالقية فأما ؛عليه أخافها وواحدة له أرجوُها واقنني اخخرة يف وقالقا   الدنيا يف

 ييوم أعطيى فيإِّّن   اخخيرة يف التيي الثالقية وأما .فيهم ووصيي هَّأ بأمر والقائم عوريت فساتر

 الشيفاعة مقيام يف علييه واعتميد يعنّي حيمليه طاليب أيب بن عَّّ  إَل فأرفعه احلمد لواء القيامة

 وال ضياال   بعيدي مين يرجيع ال هفإّني  ليه أرجوُها اللتان اوأمّ  .اجلنة مفاتيح محل عل ويعينني

 1«.بعدي من به قريش فغدر  عليه اأخافه التي وأما. كافرا  

 أحاديثه عدد

 کام يأ: !حديثاً  نيومخس وثامنية ثامنامئة الثقة الرافيض هذا أحاديث عدد بلغ

 .حديثاً  عرش ثالثة: مسلم صحيح يف له

 .حديثاً  عرشون: أمحد مسند

 .حديثاً  وعرشون ةست: الرتمذي سنن

 .أحاديث   ثامنية: داود أ، سنن

                                                             

 .209  ، . األمايل1



 343 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 .أحاديث   ةست: ماجة ابن سنن

 .أحاديث   سبعة: النسائي سنن

 .حديثاً  عرش ةتسع: للنسائي الكربى السنن

 .حديث  واحد  : للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .حديثان: للنسائي الصحابة فضائل

 .حديثاً  ثالثون: احلاکم مستدرك

 .أحاديث   مخسة: الدارمي سنن

 .حديثاً  عرش ةتسع: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث ةتسع: اودد أ، مسند

 .حديثاً  ومخسون ثامن :للصنعاين املصنف

 .حديثاً  وثالثون ثامن: شيبة أ، البن املصنف

 .حديثاً  عرش مخسة: يعىل أ، مسند

 .حديثاً  عرش ثامنية: حبان ابن صحيح

 .أحاديث   ثالثة: خزيمة ابن صحيح

 .حاديث  أ ثالثة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  عرشون: للطرباين األوسط املعجم
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 .حديثاً  أربعون: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث   أربعة: للطرباين الدعاء

 .أحاديث   أربعة :للرتمذي املحمدية الشامئل

 .أحاديث   مخسة: عاصم أ، البن السنة

 .أحاديث   أربعة: اجلعد ابن مسند

 .حديثاً  سبعون: للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث   أربعة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .أحاديث   سبعة: الدارقطني سنن

 .أحاديث   ستة: الروياين مسند

 .أحاديث   ستة: حزم البن املحىل

 .حديثاً  عرش أربعة: عوانة أ، مستخرج

 .ديث  أحا ثالثة: الشايش املسند

 .حديثاً  وعرشون ةمخس: البزار مسند

 .اً حديث عرش ستة: نعيم أل، مسلم صحيح عىل املستخرج املسند

 .حديثان: شيبة أ، البن العرش

 .حديث  واحد  : للطحاوي اآلثار معاين رشح
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 .أحاديث   ةعرش: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  ومخسني مائة   من أکثر: عساکر ابن تاريخ

 .حديث   مائة: األولياء حلية

 .أحاديث   مخسة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .حديثاً  ثالثون: الطربي تفسري

 1.حديثاً  وثالثون اثنان: حاتم أ، ابن تفسري

 

 

  التيمي عمري بن مجيع (30)

 (اهلجري الثاين القرنتأريخ الوفاة: )

 :البخاري قال .الكويف ثعلبة بن اهلل تيم ،التيمي عمريابن  مجيع

  حٌيان ابين وقال .نظر فيه .املثنى بن وصدقة صالح بن العالء وعنه وعائشة عمر ابن من سمع

                                                             

؛ 111   ،1ج الرجال، اجلوزجداين، أحوال ؛109   ،2ج األمني، السيد شيعة،ال أعيان: يف ترمجته . االطالع أکثر، راجع1

 حداتم، أ، ابدن والتعدديل، اجلرح ؛104   ،2ج الدوري، معني، ابن تاريخ ؛288  ،7ج سعد، ابن الكربى، الطبقات

   ،1ج العجدأ، الثقدات، معرفدة ؛140  ،6ج حبدان، ابن ؛ الثقات،188   ،1ج العقيأ، ضعفاء ؛481   ،2ج

 .372  ،5ج بغداد، تاريخ ؛55   شاهني، ابن الثقات، أسامء تاريخ ؛144  ،2ج عدي، ابن الكامل، ؛269
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ٍّ  قالقة السنن يف له  قلت. احلديّ يضع رافيض     حياتم أبيو وقال .له الْتمذي نوحّس  ،أحادي

 1الشيعة. عتق من احلديّ صالح   كويف  

  :التهذيب هتذيب ويف

 ،الشيعة عتق من تابعي   كويف    حاتم أبو وقال المويف األسود أبو التيمي عفاق بن عمري بن مجيع

 2.ققةٌ  تابعي    العجَّ وقال...بعضها الْتمذي نحّس  وقد.. .احلديّ صالح الصدق حمله

 3«.عيتشي   خيطىء صدوق   ،الكويف األسود أبو التيمي عمري بن مجيع» :ويف التقريب

 صدالح الصددق   هوحمل   الشيعة عتق من :فقال ،عنه أ، سألت» :حاتم أ، ابن قال

 4.«التابعني من کويفي  احلديث

 توقيقه

 هذا من وبالردم القوم، به طعن 7يف فضل اهل البيت ت  نقله رواياو عهتشي   بسبب

 :فهو

 .«صدوق  » :حجر ابن عند

                                                             

 .422 – 421،  1 ج، االعتدال . ميزان1

 .96،  2 ج، التهذيب . هتذيب2

 .165،  1 ج، التهذيب . تقريب3

 .  ،2 ج، والتعديل . اجلرح4
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 1.«احلديث صالح وهو ،الشيعة عتق من»البخاري: 

 قه.وث   :الساجي

 «.صالح احلديث ه الصدقحمل  » :أبوحاتم

 قه.العجأ: وث  

 .حديثاً  الرتمذي له نوحس  

 2.ح لهه إذ صح  احلاکم: وثق  

 عه  تشيّ 

 «.الشيعة عتق من»، احلديث يضع رافيضي »ه: قالوا في

 األسامء معاين باب ،3 التوحيد کتاب ،1 اجلزء :الكايفنقالً عن  اخلوئي السيد قال

 3«.عبيد بن مروك عنه وروى ،7اهلل عبد أ، عن روى»: 9 احلديث ،16 واشتقاقها

 :نهوحس  عنه روى الرتمذي 

 تيدمع عيل   فجياء ،أصيحابه بني 9اهلل رسول آخى  قال عمر ابن عن التيمي عمري بن مجيع عن

 رسيول ليه فقيال ،«!أحيدٍ  وبيني بيني تالاخ ومل أصحابك بني آخيت اهلل رسول يا»  فقال عينا 

                                                             

 .154،  4ج اهليثمي، الزوائد، . جممع1

 .154،   3ملستدرك، ج. ا2

 .117،  5 ج، احلديث رجال . معجم3
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 1«.واخخرة الدنيا يف أخي أنت»  9اهلل

 وأخرج احلاکم وصححه: 

 عين اتسأهل وهي احلجاب وراء من فسمعتها عائشة عل يأمّ  مع دخلت  قال عمري بن مجيع عن

 يف وال ،عيَّي  مين 9اهللرسيول إَل أحيّب  كان رجال   علمأ ما واهلل رجل عن تسألني  فقالت عَّي 

 2امرأته. من 9اهلل رسول إَل أحّب  كانت امرأةٌ  األرض

 :نهوحس   له الرتمذي وروى

 إَل أحيّب  كان الناس أيّ   فسئلت عائشة عل تيعمّ  مع دخلت  قال ،التيمي عمري بن مجيع عن

 صيواما   علميت ميا كيان إن ،زوجهيا  قاليت ،الرجال من  فقيل ،فاطمة  قالت ؟9هللا رسول

 3«.قواما  

  :يف علل الرشايع للشيخ الصدوقروي و

  فقلت إليه فجلست جالسا عمر ابن فرأيت اجلامع املسجد يف تصليّ   قال ،عمري بن مجيع عن

 فأخيذها 7عليا ٌعهاتّ  احلليفة ذا أتى فلاّم  ،برباءة بمر أبا 9اهلل رسول بعّ  فقال ،عَّي  عن قنيحّد 

 عنييّ  يييالدّ  ال  قال 9اهلل رسول ولمن ،ال»  قال شئ يِفَّ  لزم نم ام  ؟!مايل، عَُّّ  يا  بمر أبو قال ،منه

                                                             

 .14،  3، وقريب منه يف مستدرك احلاکم، ج300،  5 ج، الرتمذي . سنن1

 .154،  3 ج، . املستدرك2

 .362،  5 ج، الرتمذي . سنن3
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يأم  ،اهلل رسول يا  فقال 9اهلل رسول إَل فرجع قال ،«بيتي أهل من رجٌل  أو أنا إال  !؟شيئٌ  يِفَّ  لزم نم

 أتشيهد  جلمييع قليت  كثري قال ،«بيتي أهل من رجٌل  أو ناأ إال ىعنّ  ييالدّ  ال ولمن ،ال»  قال

 1.قالقا   – نعم  قال ؟هبذا عمر ابن عل

 عدد أحاديثه

 ستًا وثالثني رواية کام يأ: املحدثون له روى

 .واحد   حديث  : مسنده يف حنبل بن محدأ

 .حديثان: ماجة ابن سنن

 .نحديثا: داود أ، سنن

 .ث  أحادي ثالثة :الرتمذي سنن

 .واحد   حديث  : النسائي سنن

 .أحاديث   مخسة: احلاکم مستدرك

 .نثاحدي: الطرباين

 .نحديثا: للبيهقي السنن

                                                             

 .51،  3؛ املستدرك عىل الصحيحني، ج189،  1ج، الرشائع . علل1
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 1.ثامنية عرش حديثاً  املجموع:

 )حرف احلاء(

 األزدي حصرية بن ( احلارث31)

 )من أعالم القرن الثاين اهلجري(

 

  :الذهبي قال

 وعنيه. وطائفية وعمرمية وهيب بين زييد عن. المويف النعامن أبو، األزدي حصرية بن احلارث

 .وطائفة نمري بن اهلل وعٌد مغول بن مالك

 .بالرجعة يالمن كان  الزبريي أمحد أبو قال

 .عليها صلب ملا عَّ   بن زيد خشٌة إَل ينسٌونه، خشٌي   ققةٌ   معني بن حييى وقال

 .ققةٌ   النسائي وقال

 .التشّيع يف بالموفة تحرقنيامل من وهو ضعفه، عل حديثه يمتب  عدي ابن وقال

 طوييل كٌيريا   شييخا   رأيتيه، نعيم  قال ؟حصرية بن احلارث أرأيت جريرا   سألت  زنيج وقال

                                                             

 عأ احلديث، رجال علم مستدرکات ؛176   التربيزي، اخلطيب الرجال، أسامء يف اإلکامل: يف ترمجته . االطالع أکثر، راجع1

 .272  ،1ج العجأ، الثقات، معرفة ؛532،  2 ج، والتعديل اجلرح ؛236  ،2ج الشاهرودي،
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 ....عظيمٍ  أمرٍ  عل يرّص  السموت

 1لْتك. عنه روى الثوري لوال، العتق الشيعة من هو  الرازي حاتم أبو وقال

 : حجر ابن وقال

 الٌرصييون عنيه روى وإذا الٌييت، أهيل فضيائل يف عنه الموفيني روايات عامة عدي ابن وقال

 ضيعفه وعيل التشيّيع يف بالموفية املحْتقيني من يعّد  من أحد وهو متفرقة، أحاديّ فرواياهتم

 .حديثه يمتب

 صليع بن عمرو ترمجة يف ذكرته هذا رواية من وهو املزارعة يف لعلي  أقرا   الٌخاري عّلق  قلت

 التشّيع يف يغلو عةللشي شيٌخ  الدارقطني  وقال

 نمري وابن العجَّ ووّققه صدوٌق، شيعي   داود  أيب عن اخجري وقال

 صياد ابن يف ذر أيب حديّ منها عليه، يتابع ال منمر حديّ غري له العقيَّ  وقال

 أفسدو  املذهب مذموم كان فقال  عنه سعيد بن العٌاس أبا سألت زائٌغ، األزدي  وقال

 2ات.الثق يف حٌان ابن وذكر

 أبدو د األزدي بعدها املهملة وکرس املهملة د بفتح حصرية بن حارث»: وقال أيضاً 

                                                             

 .433 – 432،  1ج، االعتدال . ميزان1

 .121،  2ج، التهذيب . هتذيب2
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 1«.بالرفض ورمي خيطئ، صدوق   الكويف، النعامن

 توقيقه

 .«ثقة  »: معني بن حييى قال

 .«ثقة  »: النسائي قال

د أمحد بن حنبل: وث قه برواية ابنه عبد اهلل عن احلارث، ألن ه ال يروي إال عن ثقة  عن

 2أبيه.

 عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: وث قه بروايته عنه يف کتاب السنة.

 .«ضعفه عىل حديثه يكتب»: عدي ابن قال

 .«صدوق   شيعيي » داود: قال أبو

 .«ثقة  » :العجأ

 .«ثقة  »: نمري ابن

 .الثقات يف ذکره: حبان ابن

 کنا وإن، أزديي  حصرية، بن احلارث»الطحاوي: احت ج به مخس مرات، وقال عنه: 

                                                             

 .173،  1 ج، التهذيب . تقريب1

 .543،  2 ج ،السنة. 2
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 1«.روايته الناس وقبول لشهرته فيه ذلك إىل نحتاج ال

 عنده روى الثوري لوال»: حاتم أ، قول خالل من له الثوري سفيان توثيق ويظهر

 .للثوري شيخاً  احلارث کان إذ ،«لرتك

ج إذ وثقه،: احلاکم ح لده: مدن أکثدر يف مستدرکه يف له خر   وهدذا موضدع  وصدح 

 2.توثيق  

 3«.ثقة  »: قال اهليثمي

 4.«خيطىء صدوق  »: األلباين

 5«.وث ق قد ولكن ه، أيضاً  شيعياً  حصرية بن احلارث کان وإن»: وقال أيضاً 

 تشّيعه

 مدن هلو ،«التشي ع يف بالكوفة املتحرقني من وهو)» ،«بالرجعة يؤمن کان»قيل فيه: 

يع يف يغلو للشيعة، شيخ» ،«العتق الشيعة  ،«وهأفسدد املدذهب، مدذموم کدان» ،«التش 

                                                             

 .122،  7 ج، اآلثار مشكل . رشح1

 .501   ،4ج . املستدرك،2

 .403   ،10ج ،3   ،8ج الزوائد . جممع3

 .219   الضعيفة، األحاديث . سلسلة4

 .570،  10 . سلسلة األحاديث الضعيفة، ج5
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 «.بالرفض رمي»

 . موارد وتسعة مائة   يف أسانيدهم يف ووقع کتبهم يف اإلمامية له ترجم وقد

 :معجمه يف اخلوئي السيد قال

 عنيه وروى 7،1الصيادق أصيحاب من، تابعي  ، كويف، األزدي النعامن أبو  حصرية بن احلارث

، 7جعفير أيب عين وىر. 7الصادق أصحاب يف الربقي ذكر ، مسلم بن وسعدان احلمم بن عَّ

، 212 النيوادر بياب، 3 احليج كتاب، 4 اجلزء  المايف. اجلريري إبراهيم بن سفيان عنه وروى

 2(28 احلديّ

 : الصفار روى

 يريد وهو بالثعلٌية عَّ بن احلسني رجل لقى قال  عتيٌة، بن احلمم عن حصرية بن احلارث عن

 أهيل مين فقيال  «أنيت؟ الٌليدان أيّ  مين»  7احلسيني له فقال عليه فسلم عليه فدخل كربالء

 ونزوليه دارنيا مين جربئيل أقر ألريتك باملدينة لقيتك لو واهلل أما الموفة، أهل يا» قال  الموفة،

 مياال هيذا وجهلنيا؟! أفعلموا عندنا، من العلم مستقى الموفة أهل أخا يا بالوحي، جّدي عل

 3«.يمون

                                                             

 .(327، )الشيخ . رجال1

 .169 – 168،  5 ج، احلديث رجال . معجم2

 .32 – 31 ، جاتالدر . بصائر3
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 : الصدوق للشيخ األمايل ويف

 رسيول قيال  قال، عٌاس ابن اهلل عٌد عن وهب بن زيد سليامن أيب عن ةحصري بن احلارث عن

 1«.النار من أمانٌ  بيتي أهل ووالية واليتي»  9اهلل

 وروى الطرباين: 

 قيال 9اهللرسيول أنّ  احلصيني بين عميران عن السٌيعي داود أيب عن حصرية بن حّدقنا احلارث

 2«.منافٌق  إال يٌغضك وال مالمنٌ  إال حيٌك ال» لعَّي 

 وروي أيضًا:

 وهو األنصاري أيوب أبا أتينا قال  سليم، بن حمنف عن صادق أيب عن حصرية بن احلارث عن

 قيم 9اهلل رسيول ميع املرشكني قاتلت أيوب، أبا له  فقلت عند ، فقلنا بصعنٌى، له خيال   يعلف

 وامليارقني، اسيطنيوالق النياكثني قالقٍة، بقتال أمرِّن 9اهلل رسول إنّ  قال  املسلمني! تقاتل جئت

 بالطرقيات بالشيعفات امليارقني اهلل شياء إن مقاتل وأنا القاسطني وقاتلت الناكثني قاتلت فقد

 3هم. ما أدري وما بالنهراوات،

 وروي أيضًا:

                                                             

 .560  ، . األمايل1

 .337،  2 ج، األوسط . املعجم2

 .172،  4 ج ،الكبري . املعجم3
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 بعيّ يقول  احلمق بن عمرو سمع أّنه عّمه عن احلمم بن صخر عن حصرية بن احلارث حّدقنا

 لنيا عليم وال طعيامٌ  لنيا وال زادٌ  لنيا ولييس تٌعثنيا إّنك اهلل رسول يا فقالوا  بسية 9اهلل رسول

 مين ويسيقيمم الطعيام مين يطعمميم الوجيه صيٌيح برجل ستمرون إنمم» فقال  بالطريق؟!

َّ  القوم نزلفلاّم  ،«اجلنة أهل من وهو الطريق، عل ويدّلمم الرشاب َّم  إَل بعضيهم يشيري جعل عم

، وينظرون بعض  أبرشي فقيالوا  إيّل؟! وتنظيرون بعيض إَل بعضيمم يشيري بميم ما فقلت  إيلَّ

 فيأطعمتهم هليم قيال بيام فيأخربوِّن ،9اهللرسيول نعيت فييك نعرف فإّنا ورسوله، اهلل بٌرشى

 قيم بيإبَّ فأوصييتهم أهيَّ إَل رجعيت قيم الطريق عل دللتهم حتى معهم وخرجت وزودهتم

 اهلل إال إليه ال أن شيهادة َلإ أدعيو» فقيال  إليه؟ تدعو الذي ما فقلت  9اهلل رسول إَل خرجت

 إَل أجٌنياك إذا فقلت  ،«رمضان وصوم الٌيت وحّج  الزكاة وإيتاء الصالة وإقام اهلل رسول وأِّّن 

 قيومي إَل ورجعيت فأسيلمت «نعيم» قيال  وأموالنيا؟ ودمائنيا أهلنيا عيل آمنون فنحن هذا

 منهم. كثريٌ  برٌش  يدي عل فأسلم بإسالمي فأخربهتم

 أريك أن لك هل عمرو، يا» يل: فقال يوم   ذات عنده أنا بينام 9اهلل لرسو إىل هاجرت ثم

 هيذا» قدال: ]أنت[ معبد بىل» قلت: ،«األسواق يف ويميش الرشاب ويرشب الطعام يأكل اجلنة، آية

 النيار، آيية أرييك أن لك هل عمرو، يا» يل: وقال طالب، أ، بن عأ   إىل وأشار ،«اجلنة آية وقومه

 آيية وقوميه هذا» قال: أنت، معبد بىل، قلت ،«[األسواق يف ]ويميش الرشاب بويرش الطعام يأكل

 آيدة مدن ففدررت 9اهلل رسول قول ذکرت الفتنة وقعت []فلام   رجل   إىل وأشار ،«النار
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 لو واهلل قال: أعلم، ورسوله اهلل قلت: هذا؟ بعد قاتأ   أمية بني وترى اجلنة آية إىل النار

ثني يقتلوين، حتى أمية بنو الستخرجني جحر   جوف يف جحر   يف کنت  حبيبدي به حد 

. إىل بلد   من وينقل اإلسالم يف حتتز   رأيس إن   9اهلل رسول  1بلد 

 وروى النسائي: 

 اهلل عٌيد أنا» يقول  املنرب عل عليا   سمعت قال  اجلهني، سليامن أيب عن حصرية بن احلارث عن

 فخنيق ،9رسيوله وأخيو اهلل عٌيد أنيا رجل  قالف ،«مفْتي كّذاب إال يقوهلا ال 9رسوله وأخو

 2فحمل.

 وروي أيضًا: 

 ييا  9اهلل رسيول قيال» قال  عَّي  عن ناجد بن ربيعة عن صادق أيب عن حصرية بن احلارث عن

ٌّته أّمه، هبتوا حتى هيودٌ  أبغضته مثٌل  عيسى من مثٌل  فيك عَّّ،  باملنزلة أنزلو  حتى النصارى وأح

 3«.به ليس الذي

 محد بن حنبل:وروى أ

 بنيت أسيامء سمعت  يقول خثعم من رجال   سمعت  قال القاسم، عن حصرية بن احلارث عن

                                                             

 .240 – 239،  4 ج، األوسط . املعجم1

 .126،  5 ج، الكربى . السنن2

 .137،  5 ج، . املصدر السابق3



 358 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 يل اجعيل اللّهيم  موسيى أخيي قال كام أقول اللّهم»  يقول 9اهلل رسول سمعت  تقول عميس

 ونيذكرك، كثيريا   نسيٌحك كيي، أمري يف وأرشكه، أزري به اشدد، أخي علّيا  ، أهَّ من وزيرا  

 1«.بصريا   بنا كنت إّنك ،كثريا  

 وروى ابن عساکر:

 9اهلل رسيول خيرج» قيال  عيَّي  عن ناجد بن ربيعة عن صادق أيب عن حصرية بن احلارث عن

 2واحلسني. واحلسن وبفاطمة يب النصارى ملٌاهلة خرج حني

 وروي أيضًا:

 وأخو اهلل ٌدع أنا» فقال  عَّي  عند يوم ذات كنّا قال  وهب، بن زيد عن حصرية بن احلارث عن

 هيذا قيال كيام لميم ألقيولنّ  واهلل غطفيان  من رجلٍ ٌ فقال ،«كّذاٌب  إال بعدي يقوهلا ال رسوله

 فياتٌعتهم أصيحابه فحمليه يضيطرب فجعيل فرصع قال  رسوله، وأخو اهلل عٌد أنا المّذاب 

 مين علييك مياذا فقيال  صياحٌمم، عن أخربِّن منهم  لرجل فقلت عامرة، دار إَل انتهينا حتى

 فأصيابه الملمية تلك قال حتى بأسا   به نعلم كنا ما واهلل ال بعضهم  فقال باهلل، فسألتهم مر ؟!أ

 3مات. حتى كذلك يزل فلم ترى، ما

                                                             

 .678،  2 ج ،. فضائل الصحابة1

 .167،  14 ج، . تاريخ مدينه دمشق2

 .61 ،  42 ج، السابق. املصدر 3
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 وروي أيضًا: 

 يا» :9اهلل رسول قال قال: أنس عن جندب بن القاسم عن حصرية بن احلارث عن

 هيذا مين علييك يدخل من أول أنس، يا» قال: ثم رکعتني فصىل   قام ثم ،«وضوءا   يل أسمب أنس،

 اللهدم   قلدت: أنس: قال ،«الوصييني وخاتم املحّجلني الغر وقائد املسلمني وسيد املالمنني أمري الٌاب

، جاء إذ وکتمته األنصار، من رجالً  أجعله ، فقلدت: «؟أنيس يا هذا من» فقال: عأي  عدأي

 بوجهده، عدأي  عرق ويمسح بوجهه وجهه عن يمسح جعل ثم فاعتنقه مستبرشاً  فقام

 عنّيي تالّدي وأنت يمنعني وما» قال: «؟!قٌل يب صنعت ما شيئا   صنعت رأيتك لقد اهلل رسول يا» فقال:

 1«.بعدي فيه اختلفوا ما هلم وتٌنّي  صويت وتسمعهم

 وروي أيضًا:

 لن إنك» لعَّي  قال 9النٌي أنّ  مالك بن أنس عن جندب بن القاسم عن حصرية بن احلارث عن

 2«.صابرا   بعدي من وتوجد غيظا   وَتأل تالّمر حتى َتوت

 وروي أيضًا:

ثنا  أيوب أبا أتينا قال: سليم، بن خمنف عن صادق أ، عن حصرية بن احلارث حد 

 9اهلل رسول مع بسيفك املرشکني قاتلت فقلنا: بصفينًا، له خيالً  يعلف وهو األنصاري

                                                             

 .386،  42 ج، . املصدر السابق1

 .422،  42 ج ،. املصدر السابق2
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 والقاسدطني الناکثني ثالثة: بقتل أمرين 9اهلل رسول إن   قال: املسلمني! تقاتل جئت ثم

 بالسبعات د املارقني اهللشاءد إن مقاتل، وأنا والقاسطني الناکثني قاتلت فقد واملارقني،

 1هو. أين أدري وما بالنهروانات، بالطرقات

 ويف شواهد التنزيل:

 أمرنيا عين يسيأل أن أراد مين»  قال عَّ   عن حنش عن صادق أيب عن حصرية بن احلارث عن

 وإن وأشيياعه، موسيى سينة عيل واألرض السياموات اهلل خليق يوم وأشياعنا فإّنا القوم، أمرو

 إن)  اخيية هيالالء فليقيرأ ; وأشيياعه فرعيون سينة عيل واألرض الساموات خلق يوم عدّونا

. (حييذرون -[  قوليه] إَل - استضيعفوا اليذين عل نمن أن ونريد). (األرض يف عال فرعون

 عليمم ليعطفنّ  وعدال ، صدقا   موسى عل المتاب وأنزل النسمة وبرأ ; حلٌةا فلق بالذي فأقسم

 2«.ولدها عل الرضوس عطف[ كذا] اخيات هالالء

 وروي يف کتاب السنة لعبداهلل بن حنبل: 

 قيال»  قيال عنيه( اهلل )ريض عَّي  عن ناجذ بن ربيعة عن صادق أيب عن حصرية بن احلارث عن

 باملنزلية أنزلو  حتى النصارى وأحٌته أّمه هبتوا حتى هيودٌ  أبغضته 7عيسى من مثٌل  فيك  9النٌي

 مفيرٌط، وميٌغٌض  مفيرطٌ  حميب   رجيالنُ  يفَّ  هليك»  عنه( اهلل )ريض عَّ   قال قم، «به ليس التي

                                                             

 .473،  42 ج، . املصدر السابق1

 .557 – 556  ،1 احلسكاين، ج احلاکم، التنزيل . شواهد2
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 1يٌهتني. أن عل شنآِّن حيمله ومٌغٌض  يِفَّ  ليس بام يقرظني

 وروي يف شواهد التنزيل:

 - عٌياد قال وكذا، جندب أبو هو  مطني قال - جندب بن سمالقا عن حصرية بن احلارث عن

 اهلل رسيول سيمعت  تقيول عمييس بنيت أسيامء سمعت  يقول خثعم من رجال   سمعت  قال

 وزييرا   يل اجعيل اللّهم موسى، أخي قال كام أقول إِّّن  الّلهم»  يقول وسلم( وآله عليه اهلل )صل

 2«.بصريا» قوله  إَل - «ريأم يف وأرشكه أزري به أشدد أخي عليا   أهَّ من

 وروي أيضًا:

 احلٌية فليق باليذي أقسيم إِّّن »  قال 7عليا   أنّ  حنش عن صادق أيب عن حصرية بن احلارث عن

 اليذين اهلل وعد»  اخية هذ  عليمم لتعطفنّ  وعدال ، صدقا   حممدٍ  عل المتاب وأنزل النسمة وبرأ

 3«.األرض يف ليستخلفنّهم الصاحلات وعملوا آمنوا

 دد أحاديثهع

 روي عنه تسعة وسبعون حديثًا کاميأ:

 .واحد   حديث  : املفرد األدب يف البخاري

                                                             

 .543،  2 ج ،. السنة1

 .479،  1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد2

 .536،  1 ج، يلالتفض لقواعد التنزيل . شواهد3
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 السنن الكربى للنسائي: حديثان.

.  املعجم األوسط للطرباين: سبعة أحاديث 

.  املعجم الصغري للطرباين: أربعة أحاديث 

.  املعجم الكبري للطرباين: مخسة أحاديث 

 .أحاديث   أربعة: احلاکم مستدرك

.: الصنعاين الرزاق عبد: املصنف  حديث  واحد 

.  املصنف البن أ، شيبة: مخسة أحاديث 

 .حديثان: يعىل أ، مسند

 املصدر السابق البن عساکر: ستة عرش حديثًا.

.  مسند البزار: مخسة أحاديث 

 الرشيعة لآلجري: ثالثة أحاديث. 

.  دالئل النبوة للبيهقي: حديث  واحد 

.السنة للخالل: حدي  ث  واحد 

.  مسند الروياين: حديث  واحد 

.  رشح معاين اآلثار للطحاوي: حديث  واحد 

.  رشح مشكل اآلثار للطحاوي: مخسة أحاديث 
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 السنة البن حنبل: حديثان.

.  حلية األولياء أل، نعيم: حديث  واحد 

.  فضائل اخللفاء أل، نعيم: حديث  واحد 

.  فضائل الصحابة البن حنبل: أربعة أحاديث 

.  1شواهد التنزيل للحسكاين: سبعة أحاديث 

 اهلمداِّن ( احلارث32)

 (ه65أريخ اوفاة ت)

 

 بدن احلدارث ويقال الكويف، زهري أبو اخلاريف اهلمداين األعور اهلل عبد بن احلارث

 بدن وزيدد مسعود وابن عأي  عن روى مهدان. من بطن   وحوت احلويت: ويقال عبيد،

 البخدرتي وأبدو السدبيعي إسدحاق وأبو الشعبي عنه ىرو. سلامن امرأة وبقرية ثابت

                                                             

؛ تاريخ 304،   4؛ أعيان الشيعة، ج40؛ الرجال، الربقي،   133. االطالع أکثر، راجع ترمجته يف: رجال الطويس،   1

؛ الثقات، 72،   3؛ اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج277،   1؛ معرفة الثقات، العجأ، ج342،  1ابن معني، ج

 .173،   6ابن حبان، ج
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ة بن اهلل وعبد رباح أ، بن وعطاء الطائي  صدحيحه: مقدمة يف مسلم قال. ومجاعة مر 

ثنا» ثنا حد  ثني الشعبي، عن مغرية عن جرير قتيبة، حد   وکدان األعدور، احلدارث حد 

 ... کذاباً 

 معني: ابن عن الدوري وقال

 بأٌس. به وليس دمسعو ابن من سمع قد احلارث

 .ققةٌ  معني  ابن عن الدارمي عثامن وقال

 هذا. عل معني ابن يتابع ليس عثامن  قال

 بحديثه. حيتّج  ال زرعة  أبو وقال

 بحديثه. حيتّج  َمن وال بقويي  ليس حاتم  أبو وقال

 بأٌس. به ليس آخر  موضع يف وقال بالقوّي، ليس النسائي  وقال

 احلساب، منه أتعلم إليه أختلف نعم، قال  احلارث؟ إَل َتتلف نتك للشعٌي  قيل جمالد  وقال

 .الناس أحسب كان

، يقدمون وهم الموفة أدركت سريين  ابن عن سوار بن أشعّ وقال  باحليارث بيدأ مين مخسة 

 .باحلارث قنّى بعٌيدة بدأ ومن بعٌيدة قنّى

 مدن نيدةثام عنددي شدهد الشعبي: عن الكلبي جناب أ، عن جماهد بن عأ   وقال

دم ثامنيدة عدد   حتى اهلمداين؛ واحلارث دفلة بن سويد منهم فاخلري اخلري، التابعني  أن 
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 خرباً  فذکر يقول، علياً  سمعوا

 النداس، وأفدرض النداس وأحسب الناس، أفقه احلارث کان داود: أ، ابن وقال

 .عأي  من الفرائض تعل م

 عبدد عليه يصأ   أن أوىص احلارث إن   إسحاق: أ، عن التاريخ يف البخاري وقال

 . اخلطمي يزيد بن اهلل

 حدني إسدحاق أل، ثابدت أ، بدن حبيدب قال أبيه، عن وکيع عن أمحد مسند ويف

ث  ملدئ هدذا حدديثك يسداوي إسدحاق، أبدا يدا الوتر: يف عأي  عن احلارث عن حد 

 ذهباً  مسجدك

 ضعيف   احلارث الدارقطني: وقال

ة عدي: ابن وقال  فوظحم دري يرويه ما عام 

( ه 65) سنة مات احلديث يف واهياً التشي ع  يف دالياً  احلارث کان حبان: ابن وقال

 الذهبي بخط   وقرأته تارخيه، يف القراب إسحاق وفاته ذکر وکذا

ثون زال ما فقال: باحلارث؟ حيت ج ليحيى: قيل خيثمة: أ، ابن وقال  يقبلدون املحد 

 .حديثه

ب أن ه إبراهيم عن حكى ملا له العلم کتاب يف الرب عبد ابن وقال  أظن   احلارث: کذ 

اب احلارث يف بقوله عوقب الشعبي  عليده نقدم وإن دام کذبده، احلارث من يبن ومل کذ 
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 .عأِّ  حب   يف إفراطه

، قول له کان سعد: ابن وقال
 
 الزبري ابن أيام تويف   رأيه، يف ضعيف وهو سوء

 الثقات يف شاهني: ابن وقال

، األعور احلارث ي:املرص صالح بن أمحد قال  روى مدا أحسدن وما أحفظه ما ثقة 

، عن  يف يكدذب يكدن مل قال: يكذب؟ کان الشعبي قال فقد له: قيل. عليه وأثنى عأي

 . رأيه يف کذبه کان إن ام احلديث،

 بده احدتج   قدد الرجدال، يف تعنت ده مدع والنسدائي امليدزان يف الذهبي بخط   وقرأت

 يروي ثم يكذبه الشعبي وهذا األبواب، يف حلديثه همروايت مع توهينه عىل واجلمهور

ب أن ه والظاهر عنه!  أخرج وان ام النسائي به حيتج   مل: قلت. احلديث يف ال حكاياته يكذ 

 مجيع هذا متابعًة، والليلة اليوم يف وآخر ميرسة بابن مقروناً  واحداً  حديثاً  السنن يف له

 البدن ذلك أر ومل صحيحه يف به احتج   بانح ابن أن   املنذري احلاف  وذکر عنده. ماله

ة بن عمرو طريق من أخرج وإن ام حبان،  ابدن عدن الكويف اهلل عبد بن احلارث عن مر 

 ددري ثقدة رجدل حبدان ابن عند هو هذا الكويف اهلل عبد بن واحلارث حديثًا، مسعود

، ليس هذا قوله کان وإن الثقات يف ذکر کذا األعور. احلارث  1لم.أع واهلل بصواب 

                                                             

 .128 – 126،  2 ج، ذيبالته . هتذيب1



 367 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 : الذهبي وقال

 اهلميداِّن أسيد بين كعيب بين اهلل عٌد بن احلارث، زهري أبو اإلمام العالمة هو األعور احلارث

 الشيعٌي عنه حّدث. حديثه يف لنيٍ  عل العلم كثري فقيها   كان، مسعود وابن عَّي  صاحب المويف

 .وغريهم، السٌيعي إسحاق وأبو مرة بن وعمرو ربا  أيب بن وعطاء

 بين بمير أبيو قال مرسل، ذلك وباقي أحاديّ أربعة احلارث من سمع إسحاق أبا أنّ  جاء وقد

)ريض من الفرائض تعّلم الناس، وأحسب، الناس أفقه احلارث كان  داود أيب  .عنه( اهلل عَّي

 قنّيى األعيور باحليارث بيدأ من مخسة، يقدّمون وهم الموفة أهل أدركت  سريين بن حممد قال

 .رشيح قم مسوق قم علقمة قم باحلارث قنّى بعٌيدة بدأ منو، السلامِّن بعٌيدة

 سينتني يف القرآن تعّلمت  يقول كان األول، الشيعة ومن العلم أوعية من احلارث كان قد  قلت

 1سنني. قالث يف والوحي

 توقيقه

 أصدابتهم وبعضدهم، والتعديل اجلرح رجال بني والرد   لألخذ مثاالً  احلارث کان

 فيه. رأيل َيتد ومل احلرية

                                                             

 .155 – 152،  4 ج، النبالء أعالم . سري1
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 1فيه. متحري    وأنا االعتدال( )ميزان يف احلارث ترمجة استوفيت وقد: الذهبي قال

ثقه مدحه من أوالً  وسنذکر  له: الشعبي تكذيب مع نقف ثم وو 

ث حني إسحاق أل، ثابت أ، بن حبيب قال  يا»: الوتر يف عأي  عن احلارث عن حد 

 .«ذهباً  مسجدك ملئ هذا حديثك يساوي إسحاق أبا

 :سريين بن حممد قال

، يقّدمون وهم الموفة أهل أدركت  بدأ ومن، السلامِّن بعٌيدة قنّى األعور باحلارث بدأ من مخسة 

 واملحيّدقني، الرؤسياء مين القيوم أعيان هم مفهوم، هو كام الموفة وأهل. باحلارث قنّى بعٌيدة

 .غريهم نم بلدهم بأهل أعرف وهم احلارث، ووقاقة جاللة يف منهم شهادةٌ  وهذ 

 مدنهم أدرکدت، عدنهم يؤخدذ مخسدة   مسعود ابن أصحاب من کان: )أيضاً  وقال

 2«.أحسنهم وکان عليهم يفضل وکان. أره فلم، احلارث وفاتني، أربعةً 

ة قال. «ثقة   هو»: معني بن حييى قال  .«بأس به ليس»: مر 

 .«بأس   به ليس»: النسائي قال

 تعلم الناس، وأفرض الناس وأحسب سالنا أفقه احلارث کان»: داود أ، قال ابن

 .«عأي  من الفرائض

                                                             

 .155 – 152،  4 ج، النبالء أعالم . سري1

 .437،  1 ج، االعتدال . ميزان2
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 عنده شداهني ابدن ونقل وث قه: احلديث يف مرص أهل إمام املرصي صالح بن أمحد

،»: قوله  1«.عليه! واثنى عأي  عن روى ما وأحسن أحفظه ما ثقة 

 .الثقات أسامء تأريخ کتاب يف ذکره: شاهني ابن

ى أن ه وذکر موارد، ستة يف تفسريه يف به احتج  : حاتم أ، ابن  تفسدريه إخدراج حتر 

 2.واألسانيد األخبار بأصح  

اب عدن خيرج کيف وإال له، الشعبي تكذيب عىل ردي  هو واحتجاجه باحلارث  کدذ 

ى إن ه قال وقد  ! األخبار اسنادًا يف تفسريه؟ أصح   حتر 

 :مثالً  فقال حاتم، أ، ابن تفسري موضع من أکثر يف تيمية ابن مدح وقد

ا القرآن تفسري إخراج منه ُطلب أّنه التفسري يف كتابه أول يف ذكر قد حاتم أيب وابن  بأصّح  خمترص 

ا. األخٌار بأصّح  إخراجه حتّرى وأّنه األسانيد، إسناد 
3 

 4.املقبولة األسانيد عىل أحاديثه يف اعتمد الذي يف به احتج  : الطحاوي

 5«.املتابعات يف به بأس وال وث ق واحلارث»املنذري  قال احلاف 

                                                             

 .71،  1ج شاهني، ابن،الثقات أسامء . تاريخ1

 .حاتم أ، ابن تفسري مقدمة . راجع2

 .201   ،15ج الفتاوى، . جمموع3

 .19   اآلثار، مشكل . رشح4

 .379،  2 ج، والرتهيب . الرتديب5
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ثون  .«حديثه قبلوا»: معني ابن تعبري حسب املحد 

 :فقال مدحه، أن ه إال احلارث بشأن حريته من الردم عىل: الذهبي

 أوعيية مين احليارث كان قد  قلت... العلم كثري فقيها   كان... احلارث زهري أبو اإلمام العالمة

 ليزعمهم اجلمهور خمالفة يستطع مل ولمنّه اقتهوق إَل شعور  ال يف يميل كان الذهٌي ولعّل  العلم،

 وضيٌطه، احليارث صدق عل يدّل  فهذا العلم، أوعية من احلارث كان قد  يقول فحني، توهينه

 !أبدا   العلم أوعية من يمون فلن ضعيفا   أو كاذبا   كان لو وإال

  بالمذب له الشعٌي اماهّت 

 الشعبي قول مستندهم کان هودري املديني کابن باحلارث طعنوا الذين أدلب لعل  

 أخدذها حقي  وهي سامعها يألف مل التي األحاديث بعض سمع الشعبي أن   ويبدو فيه،

 يف يشدك   أو يكذب ده أن الطبيعدي ومدن ،9اهلل رسول عن عأي  عن أو عأي  عن احلارث

  کل   کذب
 
 !سامعه، وقد يكون للحسد دور فيام صدر عنه يعتد مل يشء

اظ تذکرة يف الذهبي روى  قدال ؟اهلجري رشيد تعرف فهل: سأل الشعبي أن ه احلف 

 :الشعبي

، نعيم  قليت املالمنني؟ أمري حيّب  رجلٍ  يف لك هل رجٌل  يل قال إذ اهلجريني يف واقف بينام، نعم

 قضييتفلياّم  حاّجيا   خرجيت قيال  حييّدث وأنشأ إَلّ  بيد  أشار رآِّنفلاّم  رشيد، عل فأدخلني
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 إلنسيان فقليت عيَّي  بياب فأتيت باملدينة فمررت املالمنني. مريبأ عهدا أحدقت لو قلت نسمي

 أعنيي لسيت  فقلت، احلسن أعني أِّّن  يظنّ  وهو نائٍم، هو فقال  املسلمني، سيد عل يل استأذن

 ؟ميات قيد لييس أو قيال ، املحجليني الغيرّ  وقائد املتقني وإمام املالمنني أمري أعني إّنام احلسن،

 رّس  عرفيت إذا أميا فقال ، الثقيل الدقار من ويعرق حيي  بنفس اخن ّس ليتنف إّنه واهلل أما فقلت 

 فقليت تميون، بأشيياء فأنٌيأِّن املالمنني أمري عل فدخلت واخرج. عليه وسلم فادخل حممدٍ  آل

 لسيانه فقطيع رشييد إَل فٌعيّ زييادا   احليديّ وبلغ وقمت، اهلل فلعنك كاذبا   كنت إن لرشيد

 1وصلٌه.

 ،«اهلل فلعندك کاذبداً  کنت إن»: سامعه يعتد مل ما سمع نيح الشعبي قول والشاهد

ق أن دون رسيعاً  رشيد بكذب شك   فقد د، إسدقا ً  هدذا ولعل   األمر، من يتحق   نفيسي

بل إن  جرأة الشعبي يف تكذيبه لغريه قد وصلت  !طبعه بعني لألشياء فكل  إنسان  ينظر

ب هو حتى ختي ل  أن  الكل  يكذب؟! جاء يف إىل تكذيب أحد الصحابة، فهل کان يكذ 

 سري الذهبي:

 من رجٌل  فحّدث، امللك عٌد خالفة يف بدمشق الشعٌي إَل جلست  قال، يزيد بن ربيعة حّدقني

 وآتيوا الصيالة وأقيميوا، شيئا   به ترشكوا وال رّبمم اعٌدوا»  قال أّنه، 9اهلل رسول عن الصحابة

 ليه فقيال ،«برآء منه وأنتم فعليهم رشا كان نوإ، فلمم، خريا   كان فإن، االمراء وأطيعوا، الزكاة

                                                             

 .84،  1 ج، احلفاظ . تذکرة1
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 1!!كذبت  الشعٌي

 : قال حني احلقيقة من الرب عبد ابن اقرتب وقد

 إفراطيه عليه نقم وإّنام كذبه احلارث من يٌن ومل )كّذاب( احلارث يف بقوله عوقب الشعٌي أظنّ 

 عَّي  حّب  يف

 عيَّي  بيذكر نفسيه تطييب فيال أمويا   كان والشعٌي ،7له والتشّيع عَّي  إّنه حب السٌب، هو فهذا

 .غري  عل وتقديمه

 : القرطبي قال

 يف إفراطه عليه نقم وإّنام، كذٌب  احلارث من يٌن ومل، بشئٍ  وليس بالمذب الشعٌي رما  احلارث

 ييذهب الشيعٌي ألنّ ، الشيعٌي كّذبه - أعلم واهلل - هاهنا ومن غري  عل له وتفضيله علي  حّب 

 2أسلم. من أّول أّنه وإَل بمر أيب تفضيل إَل

ث صالح بن ألمحد وقيل ثنا الشعبي فقول»: مرص حمد   کذابًا! وکان احلارث( )حد 

 3«.رأيه يف کذبه کان إن ام احلديث، يف يكذب يكن مل فقال:

باً  الشعبي کان وقد داج ومدن مروان بن امللك عبد من مقر   بظلمده املعدروف احلج 

                                                             

 .309 – 308،  4 ج، النبالء أعالم . سري1

 .5،  1 ج، القرآن ألحكام . اجلامع2

 .71،  1 ج شاهني ابن،الثقات أسامء . تاريخ3
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 :الشعبي ث قالحي ،7لعأِّ  وعداوته وبغضه وإجرامه

 مجييع عيل ومنمٌا   قومي عل عريفا   فجعلني عارفا ، هبا فوجدِّن أشياء عن وسألني احلّجاج قدم

 1....منزلة بأحسن عند  أزل فلم يل، وفرض ُهدان

 من املنبعث النور فهو يكره رؤية عطائهم، وأخذ الظاملني وجه إىل النظر اعتاد ومن

 !العلوي البيت

 : الذهبي قال

، أمير  وقيّوى بيه احيتج فقد، الرجال يف تعنته مع والنسائي األربعة السنن يف احلارث وحديّ

. عنيه ييروي قم يمذّبه الشعٌي فهذا، األبواب يف حلديثه روايتهم مع أمر  توهني عل واجلمهور

 أوعيية مين وكيان فيال، النٌيوي احليديّ يف وحماياته وأميا هلجته يف يمّذب كان أّنه والظاهر

 2العلم.

 عدىل ذلدك حيملدوا مل العلدامء فدإن  . يكذب( )کان: الشعبي وقال»ل األلباين: وقا

 3«.احلديث رواية يف الكذب

 :شاهني ابن قال للحارث، الشعبي تكذيب وحول

                                                             

 .85،  1 ج، احلفاظ . تذکرة1

 .437،  1 ج، االعتدال . ميزان2

 .168 – 167،  12ج، األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة لضعيفةا األحاديث . سلسلة3
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 يسيأالن واحلسني احلسن رأى أّنه هو روى قد ألّنه نظٌر، احلارث يف الشعٌي من المالم هذا ويف

، حديّ عن احلارث ، عن الرواية يف صحيٌح  احلارث أنّ  عل يدّل  وهذا عَّ   مليا ذليك ولوال عَّي

 أرفيع هو من احلارث وقت كان ألّنه احلارث يسأالن وفضلهام علمهام مع واحلسني احلسن كان

، أصحاب من احلارث من  1روايته. صّحة عل للحارث سالاهلام فدّل  عَّي

، سعد ابن اتطبق يف مذکور   7عأي  حديث عن احلارث 7واحلسني احلسن وسؤال

 .168، الصفحة6اجلزء 

ا: الذهبي قال اب( )احلارث: الشعبي قول فأم   بالكذب عنى أن ه عىل فمحمول  ، کذ 

د ويعتقده عنه يروي فلامذا وإال، التعمد ال اخلطأ  الدين. يف الكذب بتعم 

، الذهبي وکالم  تدرويج هدو عنده الشدعبي فرواية کاذبًا، احلارث کان فإن صحيح 

 يف اخلطدأ هدو بالكدذب الشدعبي قصد أن   يقال أن إال للمسلمني، داعوخ لألکاذيب

 .نظره وجهة حسب األحاديث بعض

 نفيسد عدىل فخشيت واجلد الفرائض حساب منه تعل مت لقد»: الشعبي فيه وقال

 2«.تعلمه ل ن أدري فال الوسواس، منه

 احلارث هخيدع أن يمكن أال! منه؟ يتعل م يديه بني جيلس ثم بتكذيبه يعتقد فكيف

                                                             

 .71،  1 ج شاهني، ابن ،الثقات أسامء . تاريخ1

 .83،  1 ج الذهبي، احلفاظ . تذکرة2
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 احلارث؟! بصدق قناعة الشعبي لدى يكون أن إال تعليمه؟! يف عليه ويكذب

 عنده قدد روى فوجدت السنن کتب يف احلارث عن الشعبي روايات تتب عت وقدد

، سديأيت کام رواية ومخسني وواحدة مائة رواياته البالغة جمموع من رواية مائة من أکثر

 !کاذبًا؟ کان نإ احلارث عن الرواية لنفسه أجاز فكيف

کام أن  الشعبي نفسه قد تعرض للتكذيب من بعض معارصيده، حيدث روى ابدن 

 عساکر: 

 الشيعٌي مثليه، وهو قال  المّذابني؟ من احلارث إنّ  يقول الشعٌي إنّ  السٌيعي إسحاق أليب قيل

 حتيى يأخيذ فليم السيٌي مين أعطيي واحليارث درهيم! قالقامئة حفنةٍ  يف فأخذ املال بيت دخل

 1مخس.

 ويف جامع بيان العلم:

 يفتيي وجيليس باللييل يسيتفتيني اليذي األعيور ذاك فقال  الشعٌي، عند النخعي إبراهيم ذكر

 2المذاب! ذاك فقال  إلبراهيم، ذلك فذكرت قال  بالنهار! الناس

 وإذا کان الشعبي من أقران احلارث فال يؤخذ بقوله، فقد قال الذهبي:

 ملذهب أو لعداوة هأن   لك الح إذا سيام ال ،به عبأيُ  ال بعض   يف بعضهم األقران کالم

                                                             

 .419،  25 . تاريخ مدينة دمشق، ج1

 .154،  2 ج الرب، عبد ابن وفضله، العلم بيان . جامع2
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 أهله سلم األعصار من عرصاً  أن   علمت وما ،اهلل عصمه من إال منه ينجو ال حلسد   أو

 1.کراريس ذلك من لك لرسدُت  شئت فلو ،والصديقني النبيني سوى ذلك من

 حيدث ،الرتمذي سنن عىل رشحه يف الكشمريي أنور حممد الشعبي کالم ول ن رد  

 :قال

اب احلارث إن   وقيل اباً  يوجد مل التابعني من أحداً  فإن   أسلمه ال ولكن ي، کذ   وال کذ 

ح کام کاذباً   أ، حدق   يف قيدل وکدذلك، شيعي إن ه وقيل، امليزان خارج يف الذهبي رص 

 2عليًا. حيبان أي الطفيل

فه أن ه من عنه روي وما احلارث، معني ابن وث ق لقد ، فغري ضع  : سدألوه فقدد دقيق 

ثون زال ما فقال: باحلارث؟ حيت ج»  املحددثني أدلب رأي فرأيه ،«حديثه يقبلون املحد 

 الرجدايل وهدو الوقدت، ذاك يف احلدارث بقبدول معني ابن من شهادة وهذه. قبوله يف

ثني بعض إىل يشري معني ابن ولعل فن ه، يف دريه عىل املقدم اخلبري  تصلنا مل الذين املحد 

ثني قبول استمرارية عىل يدل  ( زال ما) ولهوق. أراؤهم  تغدري وعددم للحدارث املحدد 

 .أرائهم

 : سريين ابن قاله ما معني ابن کالم ويؤيد

                                                             

 .111،   1. ميزان االعتدال، ج1

 .99،  2 ج، الرتمذي سنن رشح الشذي ف. العر2
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 أر ، فليم احلارث وفاتني أربعة   منهم أدركت، عنهم يالخذ مخسةٌ  مسعود ابن أصحاب من كان

 1أحسنهم. وكان، عليهم يفّضل وكان

 وأحسدنهم اخلمسدة وأفضل مخسة   فضلهمأ الكوفيون، هم مسعود ابن وأصحاب

 ثقدات مدن وهم وعبيدة، ومرسوق وعلقمة رشيح عىل احلارث يفضل فهو احلارث،

 .هلم املشهود الرواة

م إال احلارث شأن يف سريين ابن شهادة وضوح من فبالردم  .تكذيبه له نسبوا أن 

 مدن للحدط   وافدرتاء کذب ختللها احلارث، ضد   کبرية محلة هناك کانت أن ه ويظهر

 .شأنه

 : احلارث عن دفاعه يف الصنعاين قال

 مسلم تملف حّتى بالتشّيع فيه والقد  األعور احلارث مثل وردّ  الشيعة غالة قول من والعجب

 تعّلميت قيال إّنيه كقوليه  جرحا   وال قدحا   تعّد  ال احلارث عن أشياء بذكر صحيحه مقّدمة يف

 ميا مجلية يف هيذا مسلم ذكر للنووي  مسلم رش  يف قال... سنني قالث يف أو سنتني يف الوحي

  وكذبهالتشّيع  يف وغلّو  مذهٌه قٌيح من عليه وأخذ به وجر  األعور احلارث عل أنمر

 هبا املراد يتبني يكاد ما التي العبارات هبذه القدح من العجب د الصنعاين أي د قلت

 قدول ذلدك مدن عجدبوأ اخلطا، عن تسمعه کام فيه ضري ال ما عىل محلها صحة مع

                                                             

 .437،  1 ج، االعتدال . ميزان1
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ا مسلم شارح ه مذهبه قبيح من إن   ما بالتشي ع األلفاظ هلذه مآس وأيالتشي ع  يف ودلو 

! هذا  الكدالم يعندي هدذا أن   أرجدو قال: حيث عياض القاي أحسن ولقد بإنصاف 

 بعضهم فرسه فقد الصواب، الحتامله أحواله أخف   من احلارث عن مسلم نقله الذي

. ومعرفة ابةالكت هنا الوحي بأن    وعىل کتب، إذا ووحي أوحى يقال اخلطا،: قال اخلط 

. هذا يف احلارث عىل ليس هذا  1درك 

 تّشيعه

ه  2.الشيعة والشهرستاين من قتيبة ابن عد 

 3الشيعة. من کان احلارث أن   األرشاف أنساب يف وجاء

 7.4طالب أ، بن عأ   املؤمنني أمري شيعة من وکان»: الطربي وقال

ديع يف داليداً  احلدارث کدان»: حبدان بدن حداتم وأب وقال  بدني خدالف وال ،«التش 

 .ذلك يف ومغاالته احلارث تشي ع حول واملؤرخني الرجاليني

 ضدمن الطدويس الشديخ ذکدره فقدد عنده، ورووا للحدارث اإلماميدة ترجم وقد

                                                             

 .125 – 123،  1 ج، الصنعاين لألمري األثر علم يف النظر . ثمرات1

 .190،  1امللل والنحل، ج ،624  . املعارف،2

 .377   ،6. ج3

 .147  ،الطربي جرير بن حممد والتابعني، الصحابة تاريخ من املذيل ذيل من . املنتخب4
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 7.1احلسن اإلمام أصحاب

 : ترمجته يف اخلوئي السيد قال

 2.السبيعي إسحاق أبو عنه وروى، 7املؤمنني أمري عن روى

 3.إسحاق أبو عنه وروى، 7املؤمنني أمري عن وروى

 : أيضاً  وقال

 يف األعيور احليارث بعنيوان رجاليه يف الشييخ وعيّد ، 7امليالمنني أميري أوليياء يف الربقيي ذكر 

 9اهلل رسيول عين روى. . ويأيت7عَّ أصحاب يف اهلمداِّن احلارث وبعنوان ،7احلسن أصحاب

 يف وترمجته الرواية ذكرنا، بالقرآن التمسك بلزوم( وآله عليه اهلل صل) وأمر ، لمةٍ مظ فتنةٍ  وقوع

 أميري عين نٌاتية بين األصيٌغ ترمجية يف، املتقّدمية الروايية ويف، مفصيال  ، (7 )ص الٌيان كتاب

 األعيور احلارث وروى ضعيفٌة. الرواية أنّ  تقّدم لمن، الثقات من األعور احلارث عّد  7املالمنني

                                                             

 .94   الطويس، . رجال1

 حدب بداب، 1 والكفدر اإليدامن کتاب، 2 واجلزء، 7 احلديث، 22 التوحيد جوامع باب، 3 التوحيد کتاب، 1 اجلزء . الكايف،2

 تأديب يف وباب، 2 احلديث، 6 قريش نساء فضل باب، 3 النكاح کتاب، 5 واجلزء، 6 احلديث، 126 عليها واحلر  الدنيا

 باب، 9 واجلزء، 1616 احلديث، األزواج اختيار باب، 7 اجلزء والتهذيب، فقط؛ إسحاق أبو وفيه، 4 ديثاحل، 156 النساء

 .644 احلديث، األرحام ذوي من أوىل مرياث باب، 4 اجلزء، واالستبصار، 1172 احلديث، والعامت األعامم مرياث

 162،  5 ج، احلديث رجال احلميد(؛ معجم الويل وهو رمحته )وينرش تعاىل قوله تفسري يف الشورى، سورة القمي، . تفسري3

– 163. 
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 1.اجلالب عمر بن سعد عنه وروى، 7عَّ عن

 مخسداً  وخامتتده ومسدتدرکه الشديعة وسدائل يف بلغت عديدة روايات وللحارث

 .وستني اثنتني األنوار بحار ويف رواية، وثالثني

 : األمايل يف املفيد الشيخ رواه ما منها

 نفيرٍ  يف 7 طالب أيب بن عَّ ي املالمنني أمري عل اهلمداِّن احلارث دخل  قال نٌاتة بن األصٌغ عن

، مريضا   وكان، بمحجنه األرض وخيٌط مشيته يف يتأّود احلارث فجعل، فيهم وكنت الشيعة من

 اليدهر نال  فقال ؟«حارث يا جتدك كيف»  فقال منزلة، منه له وكان 7املالمنني أمري عليه فأقٌل

 «خصيومتهم؟ وفيم»  قال. بٌابك أصحابك اختصام غليال   و أوارا   وزادِّن، منّي املالمنني أمري يا

 يدري ال مرتاٍب  مْتّددٍ  من، تالٍ ٍ ومقتصد غالٍ  منهم مفرط فمن، قٌلك من الثالقة ويف فيك  قال

 يرجع إليهم، األوسط النمط شيعتي خري إنّ  أال، ُهدان أخا يا حسٌك»  فقال حيجم؟! أم أيقدم

 قلوبنيا عين اليرين وأميي أيب فيداك كشيفت ليو  احليارث له فقال، «التايل يلحق وهبم، الغايل

 .أمرنا من بصريةٍ  عل ذلك يف وجعلتنا

 احليّق  فياعرف، احليّق  بآيية بل بالرجال يعرف ال اهلل دين إنّ . عليٌك  ملٌوٌس  امرؤٌ  فإّنك القدك»: 7قال

 خرّب  قم سمعك فأرعني أخربك، وباحلّق  جماهٌد، به والصادع احلديّ، أحسن احلّق  إن حارث يا. أهله تعرف

                                                             

، 5، ج احلدديث رجدال ؛ معجدم3 احلدديث، 7عدأ بدن احلسدني عىل اهلل خلق ما مجيع بكاء يف، 26 الباب الزيارات، . کامل1

 172 – 173. 
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 يف األول صّديقه إِّّن  قمّ ... األول وصدّيقه رسوله وأخو عٌداهلل إِّّن  أال. أصحابك من حصافة، له كان من به

 وولّييه ووصييه صنو  وأنا، وخالصته حارث يا خاّصته ونحن، اخخرون ونحن األولون فنحن، حّقا   أمّتمم

 أليف عتواسيتود واألسيٌاب القيرون وعليم اخلطاب وفصل المتاب فهم أوتيت. ورّس  نجوا  وصاحب

 القدر بليلة وأمددت، واَّتذت وأيدت، عهدٍ  ألف ألف إَل باٍب  كّل  يفيض، باٍب  ألف مفتاٍ   كّل  يفتح مفتا 

. عليهيا ومن األرض اهلل يرث حّتى والنهار الليل جرى ما ذريتي من استحفظ وملن يل جيري ذلك وإنّ ، نفال  

 .«املقاسمة وعند وضاحل وعند الرصاط وعند املامت عند لتعرفني حارث يا وأبرّشك

 أقيول، صحيحة   قسمة   أقاسمها، النار مقاسمة»: قال موالي؟ يا املقاسمة وما: احلارث قال

 حيارث ييا»: فقدال احلارث بيد 7املؤمنني أمري أخذ ثم. «فخذيه عدّوي وهذا فاتركيه ولييّ  هذا

 واملنيافقني قيريش حسيد إليه شموت وقد يل فقال بيدي وآله عليه اهلل صل اهلل رسول أخذ كام بيدك أخذت

 أنيت وأخيذت تعاَل العر  ذي ي من عصمته ي يعني وبحجزته اهلل بحٌل أخذت القيامة يوم كان إذا إّنه  يل

 نٌييه يصينع وميا بنٌيه؟! اهلل يصنع فامذا، بححزتمم شيعتمم وأخذ بحجزتك ذريتك وأخذ بحجزيت عَّّ  يا

ن( أحٌٌت مع أنت منع طويلة، من قصرية حارث يا إليك خذها بوصيه؟!  يقوهلدا، «اكتسيٌت ما ولك )مم

 .ثالثاً 

 .لقيني أو املوت لقيت متى بعدها أبايل ما: يقول وهو رداءه جير   احلارث فقام

نه فيام =احلمريي السيد هاشم أبو وأنشدين: صالح بن مجيل قال  : اخلرب هذا تضم 

 محال له أعجوبة ثم   کم*  عجب حلارث عأي  قول

  قبال منافق   أو مؤمن   من*  يرين يمت من مهدان حار يا 
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  عمال وما واسمه بنعته*  وأعرفه طرفه يعرفني 

  زلال وال عثرةً  ختف فال*  تعرفني الرصا  عند وأنت

 العسال احلالوة يف ختاله*  ظمأ عىل بارد من أسقيك

 الرجال تقر، ال دعيه*  للعرض توقف حني للنار أقول

 1متصال الويص   بحبل الً حب*  له إن   تقربيه ال دعيه

 : األبيات هذه أورد أن بعد احلديد أ، ابن قال

 المتياب أهيل أنّ  عل يدّل  ما العزيز المتاب ففي، نفسه عن قاله 7أّنه صّح  إن بمنمر هذا وليس

 إال المتياب أهيل مين وإن)  قوليه وذلك، 7مريم بن بعيسى يصّدق حّتى مّيٌت  منهم يموت ال

 أنّ  ذليك معنيى  املفسيين من كثريٌ  قال، (شهيدا عليهم يمون القيامة وموي موته قٌل به ليالمنن

، عنيد  عيسيى املسييح رأى احترضي إذا السيالفة المتيب أهل من وغريهم اليهود من ميٍت  كّل 

 2به. مصدقا   التمليف أوقات يف يمن مل من به فيصّدق

 أحاديّ عدد

 رواية کام يأ: د ومخسون وواحد مائة مروياته بلغت

                                                             

 .7 – 3،  املفيد الشيخ . األمايل،1

 .300 – 299،  1 ج، البالدة نج . رشح2
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 .واحدة   رواية  : ماجة ابن يف سننله 

 .روايتان: داود أ، سنن

 .روايات   سبع: الرتمذي سنن

 .روايات   أربع: للنسائي الكربى السنن

 .روايتان: الدارمي سنن

 .واحدة   رواية  : احلاکم مستدرك

 .روايةً  عرشة أربع: للبيهقي الكربى السنن

.للبيهقي واآلثار السنن معرفة  : ست  روايات 

 .واحدة رواية: الطياليس مسند

.للصنعاين: املصنف  : ست  روايات 

 .روايةً  وعرشون سبع: شيبة أ، البن املصنف

 .روايتان: للطرباين الدعاء

 .روايات   تسع: للطرباين األوسط املعجم

 .روايات   سبع: للطرباين الكبري املعجم

 .روايتان: يعىل أ، مسند

 .روايات   ثالث: الدارقطني سنن



 384 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .روايتان: الرب عبد البن التمهيد

 .واحدة   رواية  : الشهاب مسند

 .روايات   ثالث: البزار مسند

 .روايات   ثالث: منصور بن سعيد سنن

 .روايات   ثالث: للبيهقي اإليامن شعب

 .روايات   ثالث: اآلثار معاين رشح

 .روايات   أربع: اآلثار مشكل رشح

 .روايةً  ثالثون: عساکر البن دمشق تاريخ

 .روايتان: طربيال تفسري

. : ست  حاتم أ، ابن تفسري  1روايات 

 عَّّ  بن ( حٌان33)

 (ه171 تأريخ الوفاة)

                                                             

   ،2ج الشاهرودي، عأ احلديث، رجال علم مستدرکات ؛301   ،4ج الشيعة، أعيان: يف ترمجته ثر، راجع. االطالع أک1

 معدني، ابدن تداريخ ؛78   ،3ج حداتم، أ، ابدن والتعدديل، اجلدرح ؛168   ،6ج سعد، ابن الكربى، الطبقات ؛257

 .265   ،1ج الدوري،
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 وابدن صدالح أ، بدن وسدهيل األعمدش عدن روى الكويف العنزي عأ   بن حبان

 بدن وجعفدر عمري بن امللك وعبد األيأ خالد بن وعقيل سليم أ، بن وليث عجالن

 دسدان وأبو املبارك ابن وعنه. ودريهم يزيد بن ونسوي زياد أ، بن ويزيد املغرية أ،

 الربيدع وأبدو الطياليس الوليد وأبو املثنى بن وحجني زبان بن حييى بن وبكر النهدي

 .لوين سليامن بن وحممد الزهراين

 أمحد: قال

 مندل من حديثا   أصّح  حٌان

 سواء كالُها معني  ابن عن منصور بن إسحاق أبو وقال

 صدوٌق  حٌان عنه  يالدارم عثامن وقال

 إليك؟ أحّب  أهّيام قلت 

 يضّعفهام كأّنه وَترا   كالُها، قال 

 أمثلهام حٌان عنه  الدوري وقال

 قيس من إيلّ  أحّب  وُها ضعٌف، فيهام عنه  مّرة وقال

 الوديعة ملمان تركا إّنام عنه  مّرة وقال

 صدوقان ومندل حٌان معني  بن حييى قال خرا   ابن وقال

 بأٌس  هبام ليس عنه  قيالدور وقال
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 بشئٍ  حديثه ليس حٌان عنه  خيثمة أيب ابن وقال

 أخو  وال هو ال عنه  داود أبو وقال

 عنهام أحّدث ال داود  أيب عن اخجري وقال

 فّضعفه عَّي  بن حٌان عن أيب سألت املديني  بن عَّّ  بن اهلل عٌد وقال

 حديثه أكتب ال وقال 

 غلطٌ  حديثهام يف  نمري بن اهلل عٌد بن حممد وقال

 لنّيٌ  حٌان زرعة  أبو وقال

 به حيتّج  وال حديثه يمتب حاتم  أبو وقال

 بالقوي عندهم ليس الٌخاري  وقال

 ضعيٌف  والنسائي  سعد ابن وقال

 مْتوكان الدارقطني  وقال

 حديثهام وخيرج ضعيٌف، مّرة وقال

ٌّ  له عدي  ابن وقال  حديثيه حيتميل َمّين وهو ائب،وغر افرادات حديثهٍ  وعاّمة صاحلٌة، أحادي

 ويمتب

 دينا   صاحلا   كان اخلطيب  بمر أبو وقال

 منه أفضل بالموفة فقيها   رأيت ما وائل  بن اجلٌار عٌد بن حجر وقال
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 (ه 111) سنة ولد فضيل  بن حممد قال

 بالموفة (ه 171) سنة تويف سعد  ابن وقال

 ومطني خليفة قال وكذا

 (ه 72) سنة مات الزيادي  حسان أبو وقال

 .التفسري يف وآخر واحدا   حديثا   السنن يف ماجة ابن له وروى

 يتشي ع کان وقال الثقات يف حبان ابن وذکره: قلت

، کويفي  العجأ وقال  أهدل وجدوه مدن وجهداً  کدان آخر: موضع   يف وقال صدوق 

 فقيهاً  وکان الكوفة

 عندهم بالقوي ليس أمحد: أبو احلاکم وقال

 الدورقي قال ما مثل معني ابن نع حاتم أبو وقال

تها رافع أ، ابن عن أحاديثه داود: أ، عن اآلجري وقال  .بواطيل عام 

 احلديث واهي اجلوزجاين: وقال

 صالح   السنن: يف البزار وقال

 ضعيف   قانع: ابن وقال
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 1مندل. يف ذکر   وله شاعر   احلديث ضعيف ماکوال: ابن وقال

 :العجأ قال

 11 وجيو  مين وجهيا   وكيان يتشّيع وكان احلديّ، جائز صدوٌق  كويف   ،العنزي عَّ بن حٌان

 وموتيه وتركيه، عيادا  قم حنيفة أيب عند قعدوا الذين العرشة من فقيها   وكان الموفة، أهل ألف

 2أخيه. مندل موت بعد

 توقيقه

 .مندل من حديثاً  أصح   حبان: أمحد قال

 .«بأس   به ليس، صدوق   حبان»: واحد من أکثر عنه روى فيام معني ابن قال

، أحاديث   له»: عدي ابن قال ة صاحلة  ، افرادات   حديثه   وعام   ل دن وهدو ودرائدب 

 .«ويكتب حديثه حيتمل

 .«دين اً  صاحلاً  کان» :اخلطيب بكر أبو قال

 .«منه أفضل بالكوفة فقيهاً  رأيت ما»: وائل بن اجلبار عبد بن حجر قال

 3.صحيحه يف به واحتج  ، الثقات يف ذکره: حبان ابن

                                                             

 .152 – 151   ،2 ج، التهذيب . هتذيب1

 .281   ،1 ج، قاتالث . معرفة2

 .462   ،12ج حبان، ابن . صحيح3
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 .«احلديث جائز صدوق   کويفي »: العجأ قال

 «.صالح  » السنن: يف البزار قال

ح: احلاکم تان له صح   1.مهر 

تان به احتج  : حاتم أ، ابن  2.مر 

 3.مرات   أربع به احتج  : الطحاوي

 4.به احتج  : املقديس الدبن ضياء

 5.«العلامء الفقهاء أحد وکان»: الذهبي قال

وا: ألعالما نجد علامء  فيه. دمز   دون حبان سنده يف بحديث   احتج 

 .103   ،11ج النجدية، األجوبة يف السنية الدرر

 6.«به يستشهد فمثله الذهبي، قال کام يرتك مل»: عنه األلباين قال

 تشّيعه

                                                             

 .321 و172   ،4ج . املستدرك،1

 .2717 و 2716   ،8ج حاتم، أ، ابن . تفسري2

 .229  ،13ج ،104   ،11ج ،372   ،4ج ،46   ،2ج، اآلثار مشكل . رشح3

 .137  ،11 ج املختارة، . األحاديث4

 .77  ،11ج اإلسالم، . تاريخ5

 .682   ،2ج وفوائدها، فقهها من ويشء الصحيحة حاديثاأل . سلسلة6
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 «.يتشي ع وکان»: والسمعاين والعجأ حبان ابن قال

 يف النجايش وث قه وقد عنه، واةوالر 7الصادق اإلمام أصحاب من إمامياً  حبان کان

 1.مندل أخيه ترمجة

 :الشبسرتي احلسني عبد قال

 مين المويف، العْتي وقيل، العنزي عَّّ  بن حٌان وقيل، حيان اهلل عٌد أبو وقيل، عَّّ  أبو العنزي

 بين وحمميد النهيدي غسيان أبيو عنيه روى. شاعرا   فقيها   وكان، االمامية وفضالء حمّدقي ققات

 171 سينة بالموفة وتويّف ، ه 111 سنة ولد. وغريهم لوين سليامن بن وحممد ياألسد الصلت

 2.ه 172 سنة وقيل ،ه

 : احلاکم أخرجه ما عنه روي لا

 اهلل )ريض عليا   شهدت قال  نٌاتة بن األصٌغ عن طريف بن سعد عن العنزي عَّّ  بن حٌان عن

 تسيع فٌايعيه ،«القتيال عيل» قيال  أو «امليوت عيل يٌيايعني من» يقول  وهو صّفني يوم عنه(

 صيوٍف  أطيامر علييه رجيٌل  فجياء قيال  به؟ وعدت الذي أين التامم  أين فقال قال  وتسعون.

 يدييه بني حيارب زال فام القرِّن، أويس هذا فقيل قال  والقتل، املوت عل فٌايعه الرأس، حملوق

                                                             

 .422  ، الشيعة مصنفي اسامء . فهرست1

 .492   ،1 ج، 7الصادق اإلمام وأصحاب رواة يف . الفائق2
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 1.(عنه اهلل )ريض قتل حتى

 وروي عنه أيضًا: 

ثنا  قولده يف عبداس بدن عدن صدالح أ، عن الكلبي عن العنزي عأ بن حبان حد 

ل وج   عدىل نزلدت (المياذبني) قولده إىل ونسياءكم( ونسياءنا وأبناءكم أبناءنا ندع تعالوا قل) عز 

 حسدن يف وأبناءکم( و )أبناءنا فاطمة يف ونساءکم( و )نساءنا نفسه وعىل 9اهلل رسول

 وأصحاهبم قال املسيح وعبد والسيد العاقب يف نزلت الكاذبني عىل والدعاء وحسني،

 9اهلل رسول أن   ودريه عباس بن اهلل عبد عن التفاسري يف االخبار تواترت وقد احلاکم:

 هيالالء» قدال: ثدم وراءهدم، فاطمة وجعلوا وحسني وحسن عأي  بيد املباهلة يوم أخذ

 2«.الماذبني عل اهلل لعنة علفنج نٌتهل قم ونساءكم، وأبناءكم أنفسمم فهلّموا ونساؤنا، وأنفسنا أبناءنا

 الطرباين وروى

 قيال قاليت  سلمة، أمّ  عن عَّّ  بن حممد جعفر أيب عن طريف بن سعد عن عَّّ  بن حٌان حّدقنا

 بين حٌان.. .،«مهاجريت من ستني رأس عل عنه( اهلل )ريض عَّ بن حسني يقتل»  9اهلل رسول

 احلسيني يقتيل»  9اهلل رسيول قيال قاليت  سلمة أمّ  عن جعفر أيب عن طريف بن سعد عن عَّ

                                                             

 .403،  3 ج، . املستدرك1

 .50  ، احلديث علوم . معرفة2
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 1ي الشيب ي «.القتري يعلو  حني

 وروي أيضًا:

 أبييه عين األسود أيب بن حرب أيب عن جريج بن امللك عٌد حّدقنا العنزي، عَّّ  بن حٌان حّدقنا

 منيه النياس فوافيق عنيه( اهلل )ريض عَّي  عند يوم ذات كنا قاال  المندي، زاذان عن رجل وعن

 أصيحايب؟! أيّ  عين» قيال  أصحابك، عن حّدقنا املالمنني، أمري يا فقالوا  ،ومزاٍج  نفسٍ  طيب

 عين قالوا  تسألون؟! أهّيم فعن أصحايب، 9حمّمد أصحاب كّل » قال  9حمّمد أصحاب عن قال 

 اهلل عٌد عن قالوا  «أهيم؟ عن» قال  القوم، دون عليهم والصالة بذكرك تلطفهم رأيناهم الذين

 )كفى بقوله أراد ما علمنا ما فواهلل قال  ،«بذلك وكفى السنة بعدم القرآن قرأ» قال ،مسعود بن

 عنيه( اهلل )ريض ذر أيب عن فسئل قال  اهلل! بعٌد كفى أو السنة بعدم القرآن بقراءة كفى بذلك(

 العليم، عيل حريصيا   دينه، عل شحيحا   حريصا   وكان ويمنع، فيعطي السالال يمثر كان» قال 

 قيال )ريض اهلل عنيه(  وابنه بن حذيفة عن فحّدقنا قلنا  ،«امتأل حتى له وعاءٍ  يف له ملئ قد بحرٌ 

 فحيّدقنا وقيالوا  ،«عامليا   هبيا جتدو  عنها، غفل حتى املعضالت عن وسأل املنافقني أسامء علم»

 األول العليم أدرك الٌييت،أهيل اميرؤ ذليك احلمييم، لقيامن بمثاله لمم من» قال  سلامن، عن

 بين عيامر عين حّدقنا قلنا  ،«الينزف بحرف اخخر والمتاب األول المتاب وقرأ اخخر والعلم

 للنيار ينٌغيي وال معه، زال حيّ وبرش  وشعر  ودمه بلحمه اإليامن اهلل خلط امرؤ» قال  يارس،

                                                             

 .105،  3 ج، الكبري . املعجم 1
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 رجيٌل  ليه فقيال ،«التزكية عن اهلل نى مهال ،» قال  نفسك، عن فحّدقنا قلنا   شيئا   منه يأكل أن

 سيألت إذا كنيت ريّب، بنعمة حاال   فإِّّن  قال  (فحدث ربك بنعمة وأما) يقول وّجل عزّ  اهلل فإنّ 

 1«.ابتديت سمت وإذا أعطيت

 وروي أيضًا:

 )ريض عيَّ   قتل مّلا قال  جّد  عن أبيه عن رافع أيب بن اهلل عٌيد بن حممد عن عَّي  بن حٌان حّدقنا

 املواسياة، هليي هيذ  إنّ  اهلل، رسيول ييا  7يلجرب قال األلوية، أصحاب أحد يوم عنه( تعاَل اهلل

 2اهلل. رسول يا منمام وأنا جربيل  قال ،«منه وأنا منّي إّنه»  9النٌي فقال

 :الصحابة فضائل ويف

 أصيحاب عيَّ   قتيل مّليا  قيال جّد  عن أبيه عن رافع أيب بن اهلل عٌيد بن حممد عن عَّّ  بن حٌان

 وأنيا منّي إنه»  9النٌي له فقال، املواساة هلي هذ  إنّ ، اهلل رسول يا  جربيل قال أحد، يوم األلوية

 3اهلل. رسول يا منمام وأنا  جربيل قال، «همن

 : اآلجري وروى

 غاليب بين برشي ميوَل عمر أيب عن األزرق سلامن بن إسامعيل عن العنزي عَّي  بن حٌان حّدقنا

                                                             

 .214 – 213،  6 ج، الكبري . املعجم1

 .318،  1 ج، الكبري . املعجم2

 .656،  2 ج حنبل، البن الصحابة . فضائل3
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 الصياحلات وعمليوا آمنوا الذين نإ) اخية هذ  يف)ريض اهلل عنه(  احلنفية بن حممد عن األسدي

 1.(عنه اهلل )ريض طالب أيب بن لعَّّ  ودٌ  قلٌه ويف إال مالمنا   تلقى ال  (ودا الرمحن هلم سيجعل

 :وروي يف تاريخ مدينة دمشق

 ييوم كيان مليا قال  رافع، أيب عن أبيه عن رافع أيب بن اهلل عٌيد بن حممد عن عَّّ  بن حّدقنا حٌان

 بين هاشيم فقتيل عليهم فحمل ،«عليهم امحل» لعَّي  فقال قريش، من نفر إَل 9النٌي نظر أحد

 ،«علييهم امحل» لعَّي  فقال قريش، من مجاعة إَل 9النٌي نظر قم مجاعتهم، وفّرق املخزومي أمية

، «امحل»لعَّي  فقال قريش من نفر إَل نظر قم اجلمحي، فالنا   فقتل مجاعتهم ففّرق عليهم فحمل

 امحيل» لعيَّي  فقال قريش، من نفر إَل نظر قم اجلمحي فالنا   فقتل مجاعتهم قففرّ  عليهم فحمل

 هيذ  إنّ   7جربيل له فقال لالي، بن عامر بني أحد وقتل مجاعتهم ففّرق عليهم فحمل ،«عليهم

 2اهلل. رسول يا منمم وأنا جربيل  فقال ،«منه وأنا منّي إّنه  9فقال املالاساة،

 : الروياين مسند وروي يف

 خراسيان مين قيومٌ  جياء  قال، أبيه عن بريدة ابن عن عطاء بن اهلل عٌد عن عَّي  بن قنا حٌانحّد 

 ؟9اهلل رسيول إَل كان الناس أحّب  عن َتربنا أما  فقالوا... فال بني من أّما  فقال أِقْلنا،  فقالوا

 أميية بنيو  قيال ،9اهلل رسيول إَل كان الناس أبغض عن فأخربنا  قالوا. طالب أيب بن عَّّ   قال

                                                             

 .2066،  4 ج، . الرشيعة1

 .76،  42 ج، . املصدر السابق2
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 1وحنيفة. وققيف

 :نعيم أبو وأخرج

 زييد إَل أرسيله طالب أيب بن عَّّ  أنّ ، عٌاس ابن عن الشعٌي عن جمالد عن عَّي  بن حّدقنا حٌان

 صيدرك لفيي اهلل وإنّ  علييم اهلل لٌيذات علمتيك ميا إِّّن  امليالمنني، أميري يا  فقال، صوحان بن

 2عظيم.

ة احلسكاين وروى  :منها عنه، روايات عد 

 )ريض اهلل عنيه( عٌياس ابين عين صالح أيب عن الملٌي السائب بن حممد عن عَّي  بن حٌان عن

 7وعيَّ وآليه( عليه اهلل )صل اهلل رسول يف نزلت أّنا (الراكعني مع واركعوا)[  تعاَل قوله يف]

 3وركع. صّل  من أول خاصة، وُها

 وروي أيضًا:

 عيز قوليه يف عٌياس ابين عين صيالح أيب عن ملٌيال حّدقنا  قال العنزي، عَّي  بن حٌان حّدقنا

 رسيول أمير، عيَّي  يف نزليت [ قال، ]اخية (ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول أهيا يا)  وجل

 مين وال اللهيمّ  ميوال ٌ  فعيَّ   موال  كنت من»  فقال عَّي  بيد اهلل رسول فأخذ، فيه يٌّلغ أن 9اهلل

                                                             

وياين بكر أل، الروياين . مسند1  .79،  1 ج، الر 

 .72،  1 ج، األصفياء وطبقات األولياء . حلية2

 .111،  1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد3
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، عنه تفسري  يف السٌيعي وأخرجه احلربي عن مجاعة روا   احلسماِّن قال«. عادا ٌ  من وعادٍ  واال ٌ 

 كتياب يف مستقصياة احليديّ هيذا وطرق. الملٌي عن مجاعة وروا  السٌيعي من سمعته فمأِّّن 

 1أجزاء. عرشة يف تصنيفي من املواالة حّق  أداء إَل اهلداة دعاء

 وروي أيضًا:

 ميع وكونيوا اهلل اتقيوا)  قوليه يف عٌياس ابين عن صالح أيب عن الملٌي عن عَّي  بن حٌان عن

 2خاّصة. طالب أيب بن عَّّ  يف نزلت [ قال] (الصادقني

 وروي أيضًا:

 كيان أفمين)[   تعياَل قوليه يف] عٌياس ابن عن صالح أيب عن الملٌي عن عَّي  بن حٌان حّدقنا

 هوقولي] .معييط أيب بن عقٌة بن الوليد (فاسقا كان كمن) طالب أيب بن عَّّ [ هو قال ] (مالمنا

 بين الولييد يف نزليت (النيار فمأواهم)[   وقوله] .عَّي  يف نزلت (املأوى جنات فلهم)[  تعاَل

 3عقٌة.

 وروي أيضًا:

 إنيام)[   تعياَل، قوليه يف] عٌاس ابن عن صالح أيب عن الملٌي عن العنزي عَّّ  بن حٌان حّدقنا

                                                             

 .252 – 251،  1 ج، . املصدر السابق1

 .342 – 341،  1 ج، . املصدر السابق2

 .577،  1 ج، . املصدر السابق3
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 1.واحلسني واحلسن وفاطمة وعَّي  اهلل رسول يف نزلت[  قال] (اهلل يريد

 وروي أيضًا:

 ويطعميون)  تعياَل قوليه يف عٌياس ابين عين صيالح أيب عن الملٌي عن، عَّ بن حٌان حّدقنا

، شيمورا وال جيزاء منمم نريد ال اهلل لوجه نطعممم إنام، وأسريا ويتيام حٌه مسمينا عل الطعام

 أطعيم بطالي أيب بين عيَّّ  يف نزليت ( قيال) اخيات (قمطريرا عٌوسا يوما ربنا من نخاف إنا

 2القرا . عل وأفطر عشاء 

 وروي أيضًا:

 علييه اهلل )صيل اهلل رسول تال  قال برزة، أيب عن داود أيب عن املسَّ - وبحر عَّّ  بن حٌان عن

 أنيت هيم»  قيال( و) (الربية خري هم أولئك الصاحلات وعملوا آمنوا الذين إن)  وسلم( وآله

 3«.وضاحل وبينمم بيني ما وميعاد عَّّ، يا وشيعتك

 أحاديثه عدد

 حديثًا کام يأ: عرش ومخسة مائة روى

 .حديثان: أمحد مسند يف

                                                             

 .51،  2 ج، . املصدر السابق1

 .406،  2، ج . املصدر السابق2

 .463،  2 ج، . املصدر السابق3
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 .حديث  واحد  : حنبل البن الصحابة فضائل

 .حديث  واحد  : الرتمذي سنن

 .حديث  واحد  : ماجة ابن سنن

 .حديثان: الدرامي سنن

. أربعة: احلاکم مستدرك  أحاديث 

. مخسة: للبيهقي الكربى السنن  أحاديث 

. ثالثة: يعىل أ، دمسن  أحاديث 

 .حديث  واحد  : حبان ابن صحيح

. تسعة: للطرباين األوسط املعجم  أحاديث 

 .حديثا عرش ستة: للطرباين الكبري املعجم

. ثالثة: للطرباين: الدعاء  أحاديث 

 .حديث  واحد  : عاصم أ، البن السنة

. مخسة: البزار مسند  أحاديث 

 .حديث  واحد  : الروياين مسند

 .حديثان: للبيهقي اإليامن بشع

 .حديثان: للبيهقي النبوة دالئل
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. ستة: حزم البن املحىل  أحاديث 

. أربعة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح  أحاديث 

 .حديث  واحد  : للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  عرش ثالثة: عساکر ابن تاريخ

. مخسة: منصور بن سعيد سنن  أحاديث 

. ثالثة: منعي أل، األولياء حلية  أحاديث 

 .حديث  واحد  : للحاکم احلديث علوم معرفة

 .حديث  واحد  : لآلجري الرشيعة

 .حديث  واحد  : الدنيا أ، البن اللسان وآداب الصمت

 .حديثان: الدنيا أ، البن األخالق مكارم

 .حديث  واحد  : الدنيا أ، البن اإلخوان

 .اً حديث عرش مخسة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .حديث  واحد  : الطربي تفسري

 1.حديثان: حاتم أ، ابن تفسري

                                                             

 اجلدرح ؛92   معدني، الددارمي؛ ابدن يختار ؛381  ،6ج سعد، ابن الكربى، الطبقات: يف ترمجته . االطالع أکثر، راجع1

 معرفدة ؛240   ،6ج حبدان، ابدن الثقدات، ؛293  ،1ج العقيأ، الضعفاء، ؛270   ،3ج حاتم، أ، ابن والتعديل،
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ٌّه( 34)  العرِّن جوين ح

 الطدرباين: قال. الكويف قدامة أبو البجأ العرين نم عبد بن عأ   بن جوين بن حبة

 واحلكدم کهيل ابن سلمة وعنه. وعامر وعأ مسعود ابن عن روى. رؤية له إن   يقال»

 ومجاعة. يميالت حيان وأبو عتيبة بن

 هلل واحلمد اهلل سبحان يقول إال قط   رأيته ما» أبيه: عن کهيل بن سلمة بن حييى قال

ثنا أو يصأ   أن إال أکرب، واهلل اهلل إال اله وال  «....حيد 

 بالقوي، ليس» النسائي: وقال

: وال بمرتوك   هو ليس يتشيع وکان شيخ» جزرة: صالح وقال  «.وسط   ثبت 

 «.ثقة   تابعيي  يفي کو» العجأ: وقال

 «.العراق احلجاج قدم ما أول مات» ودريه: خليفة وقال

 «.(ه 79) سنة ويقال( ه 76) سنة مات» ودريه: سعد ابن وقال

                                                                                                                                                         

 يف الكاشدف ؛251  ،4ج السدمعاين، األنسداب، ؛427   ،2ج عدي، ابن الكامل، ؛281   ،1ج العجأ، الثقات،

 .307،  1 ج الذهبي، ،الستة کتب يف رواية له من معرفة
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 «.حبة وث ق أمحد أن   مرضب بن حارثة ترمجة يف» تقدم: قد» قلت:

 يضعفب. وهو أحاديث روى» سعد: ابن وقال

 «.احلد   جاوز منكراً  له رأيت ما» عدي: ابن وقال

 «.احلديث يف واهياً التشي ع  يف دالياً  کان» حبان: ابن وقال

 «.ضعيف  » الدارقطني: وقال

 .«کذب وهذا بدريًا، ثامنون صفني معه شهد علياً  أن   روى» اجلوزي: ابن وقال

 .«حبة إىل السند صح   إن واهلل، أي»: قلت

 مجعده يف عقددة ابن رجهأخ بحديث   متعلقاً  الصحابة يف املديني موسى أبو وذکره

 1أعلم. واهلل واه ، حبة إىل االسناد لكن   مواله( فعأي  مواله کنت )من طرق

 : حجر ابن وقال

ٌّة  اليراء وفتح املهملة ي بضمّ  ي العرِّن مصغرا   ي بجيم جوين ي ابن ققيلة موّحدة قم أوله ي بفتح ح

 2التّشيع. يف ا  غالي وكان أغالطٌ  له صدوٌق  المويف، قدامة ي أبو نون بعدها

، عن الكويف، العرين جوين بن حب ة»: االعتدال ميزان ويف  3«.الشيعة دالة من عأ 

                                                             

 .155 – 154،  2 ج، التهذيب . هتذيب1

 .183 – 182،  1 ج، التهذيب . تقريب2

 .450،  1 ج، االعتدال . ميزان3
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 1«.مذهب   سوء عنه يذکر»: البخاري وقال

 توقيقه

 هلل واحلمد اهلل سبحان يقول إال قط   رأيته ما»: أبيه عن کهيل بن سلمة بن حييى قال

 .«...أکرب واهلل اهلل إال اله وال

 .«وسط   ثبت   وال بمرتوك   هو ليس» جزرة: صالح قال

 .«ثقة   تابعيي  کويفي » :العجأ قال 

م قد»: حجر ابن حيث قال وث قه،: حنبل بن أمحد  مرضدب بن حارثة ترمجة يف تقد 

 «.حبة وث ق امحد أن  

، عن روى هذا وحب ة»: عدي ابن قال  روى وقدد أصحابه، من معروف   وهو عأي

 جداوز قدد منكراً  حديثه يف رأيت وقل ام کثرية أحاديث روىو مسعود بن اهلل عبد عن

 .«...احلد

 .الثقات يف ذکره أن ه إال له تضعيفه من بالردم: حبان ابن

 2.«وسل م عليه اهلل  )صىل   النبي رأى قد د حب ة أي د إن ه يقال»: الطرباين قال

                                                             

 .93،  3 ج، الكبري . التاريخ1

 ..8   ،4ج الكبري، . املعجم2
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 1.ثقاتال من عنده کتابه وأسانيد التمهيد، يف به احتج  : الرب عبد ابن

ج: الطحاوي  2.باملقبولة وصفها کتابه وأسانيد اآلثار، مشكل يف له خر 

 3.«صدوق  »: حجر قال ابن

 تشّيعه

يع يف دالياً  کان» ،«يتشي ع وکان»لا قالوا فيه:   يدذکر» ،«الشديعة ددالة من» ،«التش 

 «.مذهب   سوء عنه

ه ابن قتيبة والشهرستاين وابن رسته ودريهم من رجال الش  4يعة.وقد عد 

 .روايةً  ستني األنوار بحار يف بلغت اإلمامية، مصادر يف عديدة روايات له

 :ترمجته يف اخلوئي السيد قال

ٌّة ٌّة وكنية، العرِّن( جوير) جوين بن ح  أصيحاب مين، العيرِّن جويه ابن وقيل، قدامة( )أبو ح

. الييمن نمي، 7امليالمنني أميري أصيحاب يف الربقي وعّد (. 5) 7احلسن أصحاب ومن 7،5عَّي 

                                                             

 .416   ،6ج . التمهيد،1

 .815. مشكل اآلثار،  2

 .102   أمحد، مسند يف دداملس . لالطالع أکثر، راجع: القول3

 ؛ األعالق النفيسة، ابن رسته.190،   1؛ امللل والنحل، الشهرستاين، ج624. املعارف،   4

 .(9) الشيخ . رجال5
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 .األول القسم من( 371) َمدو  أّنه الميش إَل داود ابن ونسب

 بعنوان نسخته يف موجودا   كان أّنه أو سهوٌ  فهو، ومدحه ذكر  عن خاليةٌ  الميش نسخة إنّ   أقول

ٌّة  .العرِّن ح

ٌّة روى  2.املقيدام أبيو عنيه وروى 1.األسدي عٌادة عنه وروى(، 7) املالمنني أمري عن العرِّن ح

 عين أبييه عين اليٌالد أيب بين إبيراهيم وروى 3.عنيه جد  عن أبيه عن إبراهيم بن حييى وروى

ٌّة عن أو األصٌغ  7.4املالمنني أمري عن العرِّن ح

 :احلاکم أخرجه ما رواها التي األحاديث ومن

ٌّة عن  وآليه علييه اهلل صيل اهلل رسول مع اهلل عٌدت» قال )ريض اهلل عنه( عَّي  عن جوين بن ح

 5«.األمة هذ  من أحٌد  يعٌد  أن قٌل نيسن سٌع

 :الكليني الشيخ وأخرج

ٌّة عن  خماطٌب  كأّنه السالم بوادي فوقف الظهر إَل( 7) املالمنني أمري مع خرجت  قال العرِّن، ح

 نيالني ميا مثيل نيالني حتى قمت قم مللت حتى جلست قم أعييت حتى بقيامه فقمت ألقواٍم،

                                                             

 .1 احلديث، 90 املؤمنني أرواح يف باب، 3 اجلنائز کتاب، 3 اجلزء . الكايف،1

 .699 احلديث فيها، والصالة املساجد فضل باب، 3 اجلزء . التهذيب،2

 .349 احلديث، النوادر باب، 6 اجلزء . التهذيب،3

 .193 – 192،  5، ج احلديث رجال ؛ معجم(363 احلديث، السكر يف احلد باب، 10 اجلزء . التهذيب،4

 .112،  3 ج، . املستدرك5
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 أشيفقت قيد إِّّن  أمرياملالمنني، يا  فقلت ردائي، مجعتو قمت قم، مللت حتى جلست قم أوال  

ٌّة، يا»  يل فقال عليه، ليجلس الرداء طرحت قم ساعة، فراحة القيام، طول من عليك  هيو إنّ  ح

 وليو نعيم،»  قيال، لميذلك وإّنيم امليالمنني، أمري يا  قلت  قال، «مالانسته أو مالمن حمادقة إال

 أرواٌ ، وميا»  فقال أرواٌ   أم أجسامٌ   فقلت ،«تحادقوني حمّتٌني حلقا   حلقا   لرأيتهم لك كشف

 من لٌقعة   وإّنا السالم، بوادي احلقي  لروحه قيل إال األرض بقاع من بقعةٍ  يف يموت مالمن من

 1عدٍن. جنة

 أحاديثه عدد

 حديثًا کام يأ: وأربعني اثنني السنن کتب يف أحاديثه بلغت

 .حديث  واحد  : الرتمذي سنن

 .حديث  واحد  : الدارمي سنن

. مخسة: احلاکم مستدرك  أحاديث 

 .حديث  واحد  : أمحد مسند

 .حديث  واحد  : داود أ، مسند

. ثالثة: للطرباين األوسط املعجم  أحاديث 

                                                             

 .243،  3 ج، . الكايف1
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 .حديثان: للطرباين الكبري املعجم

 .حديث  واحد  : للطرباين الدعاء

 .حديثان: للبيهقي الكربى السنن

 .حديث  واحد  : اإليامن شعب

. سبعة: شيبة أ، البن صنفامل  أحاديث 

 .حديثان: يعىل أ، مسند

. ثامنية: البزار مسند  أحاديث 

 .حديث  واحد  : الرب عبد البن التمهيد

. مخسة: عساکر البن دمشق تاريخ  أحاديث 

 1.حديث  واحد  : الطربي تفسري

 

 قابت أيب بن ( حٌيب23)

                                                             

 الطبقدات ؛430،  2 ج عدي، ابن الكامل، ؛387   ،4ج األمني، السيد الشيعة، أعيان: يف ترمجته . االطالع أکثر، راجع1

 .269   ،8ج بغداد، تاريخ ؛182   ،4ج حبان، اابن الثقات، ؛177   ،6ج سعد، ابن الكربى،
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 (هد119 تأريخ الوفاة)

، موالهم األسدي القريش حييى أبو الكوفة فقيه، اف احل اإلمام ثابت أ، بن حبيب

ث. هند: ويقال، هند بن قيس وقيل، دينار بن قيس أبيه واسم  وابن عمر ابن عن حد 

 حدزام بدن وحكيم ماجة ابن يف عنهام وحديثه منهام يسمع مل وقيل، سلمة وأم عباس

 .الرتمذي يف عنه وحديثه

 :الرتمذي قال

 بين وعاصيم وهيب بين وزييد وائيل وأيب أرقم بن وزيد مالك بن وأنس، منه يسمع مل وعندي

 اهلميداِّن وذر وقياص أيب بين سيعد بين وإبراهيم السلمي الرمحن عٌد وأيب الطفيل وأيب ضمرة

 بين ونيافع مطعيم بن الرمحن عٌد املنهال وأيب وطاووس فروخ بن والسائب ذكوان صالح وأيب

 لٌابية أيب بين عٌيدة إَل وينيزل، امليري روةعي هو بل  وقيل املستحاضة يف وعروة وكريب جٌري

 وحصيني، شيوخه من وهو ربا  أيب بن عطاء عنه روى. العلم أئمة من وكان، عمري بن وعامرة

 أيب بين وحياتم جيريج وابين المٌيار مين وطائفة الزبري وأبو حصني وأبو واألعمش ومنصور

 ومحيزة الربييع بين سوقيي واملسيعودي والثيوري وشيعٌة سيا  بن العزيز وعٌد ومسعر صغرية

 . وخلٌق ، الزيات

 :املديني ابن قال

 هليم لييس قالقة بالموفة كان  عيا  بن بمر أيب عن يونس بن أمحد وقال حديّ، مئتي نحو له



 408 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 إال بالموفية أحيٌد  يمين ومل، الفتيا أصحاب من كانوا، ومحاد واحلمم قابت أيب بن حٌيب رابع،

 .حلٌيب يذّل 

 .سليامن أيب بن محاد قٌل الموفة مفتي كان، ققةٌ  ابعي  ت كويف    العجَّ أمحد وقال

 .نحوها كلمة أو، دعامة وكان، قابت أيب بن حٌيب حّدقنا  سفيان عن املٌارك ابن وقال

 فمأّنام، قابت أيب بن حٌيب الطائف قّدمت  قال، القتات حييى أيب عن عيا  بن بمر أبو وروى

 .نٌي عليهم قّدم

 ...حّجةٌ  ققةٌ   حييى عن مريم أيب بن سعد بن أمحد قال

 ...ققةٌ  صدوٌق   حاتم أبو وقال

 يف بدذکره الددوال، تناکدد وقدد. تدردد   بدال ثقة   وهو الثامنني أبناء من کان: قلت

 1...له جرح ال لبرصه نعت   هذا وإن ام، أعور کان: فيه عون ابن قول ملجرد له الضعفاء

 : الذهبي وقال

 فييه تمّليم عٌياس، وابن عمر ابن سمع  الٌخاري قال. بعنيالتا ققات من قابت، أيب بن حٌيب

 .عون ابن

 فييه قال ما وغاية، ترّدد بال الصحا  أفراد من كّل  به واحتّج  ومجاعٌة، معني بن حييى وّققه  قلت

                                                             

 .291 – 288،  5 ج، النبالء أعالم . سري1
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.ذكرته ملا ذكرو  وغري  الدواليب أنّ  ولوال، جرٌ   ال وصٌف  وهذا أعور، كان  عون ابن

 : حجر ابن قال

 صدوٌق  ققة وحٌيب  ياألزد قال

 .يصّح  شئ ضمرة بن عاصم عن حلٌيب ليس داود  أيب عن اخجري وقال

 شيئا   حديثه من أذكر أحتاج أن من حديثا   وأكثر أشهر هو عدي  ابن وقال

 ..معني ابن قال كام حّجةٌ  ققةٌ  وهو األئمة، عنه حّدث وقد

 2لٍم.وع فقهٍ  ذا وكان الفقهاء، طٌقات يف الطربي جعفر أبو وذكر 

 أبو موالهم، األسدي، دينار بن هند ويقال قيس، ثابت أ، بن حبيب»: أيضاً  وقال

 3«.جليل   فقيه   ثقة   الكويف، حييى

 توقيقه

 .ومسلم البخاري به احتج  

 :عياش بن قال أبوبكر

 الفتيا، أصحاب من كانوا ومحاد، واحلمم قابت أيب بن حٌيب رابٌع، هلم ليس قالقةٌ  بالموفة كان

                                                             

 .451،  1ج ،االعتدال . ميزان1

 .157 – 156،  2، ج التهذيب . هتذيب2

 .183،  1 ج، التهذيب . تقريب3
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 .حلٌيب يذّل  إال بالموفة أحد   يمن ومل

 .«سليامن أ، بن محاد قبل الكوفة مفتي کان، ثقة   تابعيي  کويفي »: العجأ أمحد قال

ثنا»: سفيان عن املبارك ابن قال  کلمدة أو، دعامدة وکدان ثابدت أ، بن حبيب حد 

 .«نحوها

مت»: القتات قال أبوحييى  .«نبي عليهم مقد   فكأن ام، ثابت أ، بن حبيب الطائف قد 

ة   ثقة  »: معني بن قال حييى  .«حج 

 .«ثقة   صدوق  »: حاتم أبو قال

ه: شعبة  .أصحابه ثقات من عد 

د، بال ثقة   وهو»: قال الذهبي د بال الصحاح أفراد من کلي  به واحتج   ترد   «.ترد 

 الكويف، األسدي ثابت أ، بن حبيب»وقال أيضًا:  ،«صدوق   ثقة  »: حجر قال: ابن

ق    1«.به االحتجاج عىل متف 

 وقدد شديئًا، حديثه من أذکر أحتاج أن من حديثاً  وأکثر أشهر هو»: عدي ابن قال

ث  .حجة   ثقة   وهو األئمة، عنه حد 

 تشّيعه

                                                             

 .393  ، الباري فتح قدمة. م1
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ه ه والشهرستاين، قتيبة ابن من کلي  الشيعة رجال يف عد   يف کتابده رسدتة ابدن وعدد 

 1.الشيعة من النفيسة األعالق

 أ، البن والتعديل اجلرح يف جاء الشيعة، من عده حيث شعبة، احلديث أئمة ومن

 : حاتم

 ققيات عين حيّدقتمم إن  فقيال أصيحابك، ققيات عين حيّدقنا ليه قيالوا الٌرصة شعٌة ورد ملا

 قابيت أيب بين وحٌييب عتيٌية بن احلمم الشيعة، هذ  من يسريٍ  نفريٍ  عن أحّدقمم فإّنام أصحايب،

 2ومنصور. كهيل بن وسلمة

ه فقدد عنه، وروايتهم له الشيعة علامء ترمجة ي عهتش يؤکد ول ا  ضدمن الربقدي عدد 

 7.3احلسني بن عأ   اإلمام أصحاب

 والبداقر 7العابددين وزيدن ،7عدأ   اإلمام أصحاب ضمن الطويس الشيخ وذکره

 4.:والصادق

 : اخلوئي السيد قال

                                                             

 .190   ،1ج والنحل، امللل، 624   . املعارف،1

 .139،  1 ج، والتعديل . اجلرح2

 .552،  4 ج، األمني حمسن للسيد الشيعة ؛ أعيان9 ، . الرجال3

 .61   الطويس، . رجال4
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، 7احلسيني بين عيَّّ  عن وروى 1.عنه رجل عن احلمم بن عَّّ  وروى، 7املالمنني أمري عن روى

 3.احلسن عنه وروى، طاووس عن وروى 2.السمط بن عامر عنه وروى

 موردًا کام يأ: أربعني حوايل يف اإلمامية کتب أسانيد يف وقع وقد

 عدن وروايدة 7السدجاد اإلمدام عدن ورواية 7عأ   اإلمام عن رواية له: الكايف يف

 .وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي عن طاؤوس

 .واحدة   رواية  : اتالزيار کامل

 .روايات   أربع: الصدوق أمايل

 .روايتان: املفيد أمايل

 .روايات   أربع: الطويس أمايل

 .روايات   أربع: للصدوق الدين وکامل الرشايع علل

 .روايات ثامنية: واخلامتة واملستدرك الشيعة وسائل

 .روايةً  أربعني: األنوار بحار

 : البينيالط مقاتل يف جاء ما حبيب، رواه ولا

                                                             

 .5 يثاحلد، 104 الرعية عىل اإلمام حق من جيب ما باب، 4 احلجة کتاب، 1 اجلزء . الكايف،1

 .5 احلديث، 123 العصبية باب، 1 والكفر اإليامن کتاب، 2 اجلزء . الكايف،2

 .195،  5 ج، احلديث رجال ؛ معجم1 ذيل احلديث، 29 الخ.. السنة دري عىل طلق من بني الفرق باب، 6 اجلزء . الكايف،3
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 فقام، احلسن من ونال، منه فنال عليا   فذكر خطب معاوية بويع ملا  قال، قابت أيب بن حٌيب عن

 وأيب احلسين أنيا، علييا   الذاكر أهّيا»  فقال قام قم، فأجلسه بيد  احلسن فأخذ عليه لريدّ  احلسني

 وجيّدك، 9اهلل رسيول وجيّدي، هنيد وأّميك، فاطمية وأّمي، صخرٌ  وأبوك معاوية وأنت، عَّ  

 وأقيدمنا قدما   ورّشنا حسٌا   وأألمنا ذكرا   أمخلنا اهلل فلعن قتيلة؛ وجّدتك، خدجية وجّديت، حرٌب 

 ونحين  معيني بين حيييى فقال  فضل قال. آمني  املسجد أهل من طوائف فقال. «ونفاقا   كفرا  

 1مني.آ أقول وأنا  الفرج أبو قال. آمني نقول أيضا   ونحن  عٌيد أبو قال. آمني نقول

 أحاديثه عدد

 وثالثدة تسدعامئة فكاندت تتبعناهدا وقدد ،«حديث مئتي نحو له» :املديني ابن قال

..  أحاديث 

 .حديثاً  عرش ثالثة: البخاري له روى

. تسعة: مسلم  أحاديث 

 .حديثاً  عرش تسعة: داود أ، سنن

 .حديثاً  وعرشون أربعة: ماجة ابن سنن

 .حديثاً  وعرشون ثامنية: الرتمذي سنن

                                                             

 .78،  1 ج األصبهاين، الفرج أبو، الطالبيني . مقاتل1
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 .حديثاً  وعرشون واحد: النسائي نسن

 .حديثاً  وأربعون تسعة: للنسائي الكربى السنن

 .حديثاً  وثامنون سبعة: أمحد مسند

 .حديثاً  وعرشون أربعة: الدارمي سنن

 .حديثاً  وأربعون ستة: احلاکم مستدرك

 .حديثاً  وثامنون سبعة: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثاً  عرش مخسة: داود أ، مسند

 مخسة: يعىل وأ، راهوية وابن اجلعد وابن واحلميدي املبارك وابن الشافعي مسانيد

 .حديثاً  ومخسون

 .حديثاً  وعرشون مائتان: للطرباين والكبري واألوسط الصغري املعجم

 .حديثاً  وثامنون ثامنية: شيبة أ، البن املصنف

 .حديثاً  وأربعون مخسة: الصنعاين الرزاق لعبد املصنف

 .حديثاً  عرش ستة: خزيمة ابن صحيح

. ثامنية: حبان ابن صحيح  أحاديث 

 .حديثا عرش ثالثة: عاصم أ، البن السنة
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 1.حديثاً  وثالثني ستة: الدارقطني سنن

 

 عثامن بن ( حرام36)

 (اهلجري الثاين القرن يف تأريخ الوفاة:)

 وددريه، معمدر وعنه، اهلل عبد بن جابر ابني عن املدين، األنصاري عثامن بن حرام

 الشدافعي وقدال، «حديثده النداس تدرك» أمحد: وقال، «بثقة   ليس وحييى مالك» قال:

 يقل دب ،التشدي ع يف داليداً  کدان» حبدان: ابن وقال، «حرام   حرام عن الرواية» ودريه:

 عن معني بن حييى سألت» احلاف : يزيد بن إبراهيم وقال، «املراسيل ويرفع األسانيد

 املدديني: ابدن وقدال، اجلوزجداين قدال کدذا ،«حدرام   حرام عن احلديث فقال: حرام

 بدن وحممد جابر بن الرمحن عبد عثامن بن حلرام قلت يقول: سعيد بن حييى سمعت»

؟ هم عتيق وأبو جابر  .«عرشةً  جعلتهم شئت إن قال: واحد 

                                                             

   ،2ج الشاهرودي، عأ   احلديث، رجال علم مستدرکات ؛551   ،4ج الشيعة، أعيان: يف ترمجته . االطالع أکثر، راجع1

 العجدأ، الثقدات، معرفدة ؛313   ،2ج البخداري، الكبري، التاريخ ؛320   ،6ج سعد، ابن الكربى، الطبقات ؛293

 يف روايدة له من معرفة يف الكاشف ؛406  ،2ج، عدي ابن الكامل، ؛137  ،4ج حبان، ابن الثقات، ؛282   ،1ج

 .307،  1 ج الذهبي، الستة، کتب
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 :(الدراوردي)

 علييه اهلل )صيل النٌيي أنّ  أبييهام عن جابر ي ي ابني وحممد الرمحن عٌد عن عثامن بن حرام حّدقنا

 .«وزر عليك شّد  رقيقا   يمن مل إذا الواحد القميص يف صّل » يقول  كان وسلم( وآله

 لمانيت عرشا   األعرايب حّج  لو قال  مرفوعا ، أبيهام عن جابر ابني عن حرام عن( حازم أيب ابن)

 عاميلال يف األميوال ألهيل احتياطوا مرفوعيا   ]وبه[ سٌيال إليه استطاع من هاجر إذا حّجة عليه

 .احلّق  من الثمر يف جيب وما والنوائب والواطٌة

 إال األمة خراج حّرم أّنه مرفوعا   جابر عن عتيق أيب عن عثامن بن حرام حّدقنا  (الزنجي مسلم)

 .وجهه يعرف كسب أو عمل هلا يمون أن

 (عباد بن زهري)

 لولد يمني ال قال  مرفوعا ، أبيهام عن جابر ابني عن عثامن بن حرام عن ميسة بن حفص حّدقنا

 يف يميني وال ملييٍك، يمني مع ململوكٍ  يمني وال زوٍج، يمني مع لزوجةٍ  يمني وال والٍد، يمني مع

 .معصيةٍ  يف وال قطيعةٍ 

 ابنيي عن عثامن بن حرام حّدقنا أيوب، بن حييى حّدقنا إسحاق، بن حييى حّدقنا  (محيد بن عٌد)

 فليسّلم دخل فإذا قرينه يرجع فإّنه فليسّلم حجرته ابب أحدكم أتى إذا مرفوعا   أبيهام عن جابر

 .بطوله احلديّ معمم. القاممة تٌيتوا وال الشياطني، من ساكنها خيرج

ثنا سعيد: بن سويد وقال   جابر، ابني عن عثامن بن حرام عن ميرسة بن حفص حد 
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 ،بعسيب   بنا فرض املسجد يف مضطجعون ونحن 9اهلل رسول جاء قال: جابر عن أراه

 يا تعال» فقال: عأي  وأجفل فأجفلنا ،«قال   فيه يرقد ال إن ه املسجد؟! يف أترقدون» فقال:

،  وهدذا. «القيامية ييوم حيويض عن لذواد إّنك بيد ، نفيس والذي يل، حيّل  ما املسجد من لك حيّل  إّنه عَّ 

 1.جداً  منكر حديث

 توقيقه

 : حجر ابن قال

 نقلت... حرام اسمه من باب يف المامل يف الغني عٌد كر ذ كذا مسلم، له روى عثامن، بن حرام

 2جدا . ضعيف فهو املدِّن أراد كان فإن الطاهري، ابن احلافظ خطّ  من ذلك

، عنهم روى فيمن مذکور   دري اسمه لكن عنه، مسلم برواية ترصيح   وهذا  مسدلم 

 .مسلم وثاقته لدى تعني عنه مسلم برواية الغني عبد وشهادة! حذف فلعل ه

ح: احلاکم  3.حديثه صح 

ون کانوا املالكي املذهب فقهاء: املالكيون  عدىل عدثامن بدن حدرام بأحاديدث حيتج 

دون املالكيني أن   إال»: حزم ابن قال له، مالك جرح من الردم  بدن حدرام بمثدل حيتج 

                                                             

 .183 – 182،  2 ج، امليزان . لسان1

 .196،  2 ج التهذيب، . هتذيب2

 .196   ،3ج . املستدرك،3
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 1«.عثامن

 تشيّعة

 .«التشي ع يف دالياً  کان»: حبان ابن قال

 : الطرباين روى

 بيرأس زيياد ابن أيت مّلا أرقم، بن زيد عن مرداس بن قابت عن عتيق أيب نع عثامن بن حرام عن

 إرفيع زييد  ليه قال وأنفه، عينه يف يد  يف بقضيٍب  ينقر فجعل عنهام( اهلل )ريض عَّّ  بن احلسني

 2موضعه. يف 9اهلل رسول فم رأيت فلقد القضيب،

 :سعد ابن وروى

 زمين قيام األحٌيار كعيب أنّ  األنصاري اهلل عٌد بن جابر عن حازم أيب عن عثامن بن حرام عن

 فقيال 9اهلل رسيول بيه تمّلم ما آخر كان ما أمرياملالمنني ي  عمر عند جلوس ي ونحن فقال عمر

 رأسه فوضع صدري إَل أسندته» عَّ   فقال فسأله هنا، هو قال  هو؟ أين قال  علياي، سل عمر 

 وعلييه أميروا وبيه األنٌيياء عهيد آخر كذلك كعب  فقال ،«الصالة الصالة فقال  منمٌي، عل

 وكان أغّسله كنت» فقال  فسأله قال  علّيا ، سل قال  املالمنني؟ أمري يا غّسله فمن قال  يٌعثون.

                                                             

 .79،  6 ج، . املحىل1

 .206،  5 ج، الكبري . املعجم2
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 1«.باملاء إيلّ  خيتلفان وشقران أسامة كان و جالسا   العٌاس

 : نعيم أبو وروى

 اهلل )ريض لعيَّي  قيال 9اهلل لرسو أنّ  جابر عن، عتيق وأيب جابر بن حممد عن عثامن بن حرام عن

 الرجال يذاد، القيامة يوم حويض عن الذائد ألنت إّنك، بالنٌوة وأكرمه حممدا   نٌأ والذي»  عنه(

 بيني مقاميك أرى كيأِّّن ، املنيافقني وجو  هبا ترضب، عوسٍج  عصا يدك يف، الٌعري يذاد كام عنه

 عين عيَّّ  بين وحمميد عقيل بن حممد بن اهلل وعٌد الزبري وأيب نرضة أيب عن وفيه«. حويض يدي

 2.(عنه اهلل )ريض عليا   بٌغضهم إال املنافقني نعرف كنّا ما  قال، جابر

ثنا :التنزيل شواهد وروي يف  وعبدد حممدد عدن األنصداري عدثامن بدن حرام حد 

 اهللصدىل) اهلل رسدول أن   اهلل عبد بن جابر عن عتيق أ، ابن وعن، جابر ابني الرمحان

، أهيَّ هيالالء اللهمّ »: قال ثم ثوبه من فألبسهم وفاطمة وابنيه علي اً  دعا( لموس وآله عليه

 3«.أهَّ هالالء

 أحاديثه عدد

 حديثًا کاميأ: وستون اثنان عنه روي

                                                             

 .263 – 262،  2 ج، الكربى . الطبقات1

 .110 – 109،  1 ج، املنافقني ونعت النفاق . صفة2

 .28،  2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد3
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 .حديثان: احلاکم مستدرك

. ستة: للبيهقي الكربى السنن  أحاديث 

 .حديثان: داود أ، مسند

 .حديثاً  عرش اثنا: للصنعاين املصنف

 .حديث  واحد  : شيبة أ، البن املصنف

 .حديث  واحد  : يعىل أ، مسند

. أربعة: للطرباين الكبري املعجم  أحاديث 

 .حديث  واحد  : البزار مسند

 .حديث  واحد  : الشايش مسند

. ثالثة: اجلعد ابن مسند  أحاديث 

 .حديث  واحد  : عساکر ابن تاريخ

 .حديث  واحد  : نعيم أل، األولياء حلية

 .حديث  واحد  : خملد بن لبقي والكوثر احلوض يف روي ما

 .حديث  واحد  : للحاکم الصحيح إىل املدخل

. ثالثة: منده البن الصحابة معرفة للبغوي و الصحابة معجم  أحاديث 

 .حديثاً  عرش ثامنية: نعيم أل، الصحابة معرفة
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 .حديث  واحد  : نعيم أل، املنافقني ونعت النفاق صفة

 .حديث  واحد  : احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .حديث  واحد  : الطربي تفسري

 1.حديث  واحد  : الصنعاين تفسري

 العرِّن احلسني بن ( احلسن37)

 (اهلجري الثالث القرن حدود يف تأريخ الوفاة:)

 :حاتم أبو قال وجرير، رشيك عن الكويف، العرين احلسني بن احلسن

 الشيعة من رؤساء وکان عندهم، بصدوق   يكن مل

 .الثقات حديث حديثه يشبه ال عدي: ابن قالو

 .املقلوبات ويروى بامللزقات األثبات عن يأيت حبان ابن وقال

 اهلل، عبدد عدن علقمدة عدن إبدراهيم عدن األعمدش عن جرير عن مناکريه: ومن

 .«وتركها را  قم صائٍف  يومٍ  يف شجرةٍ  ظّل  يف راكب كمثل الدنيا مثل إّنام والدنيا؟! أنا ما» مرفوعًا:

                                                             

 ؛282   ،3ج حاتم، أ، اابن والتعديل، اجلرح ؛306   ،2ج الدوري، معني، ابن تاريخ: يف ترمجته . االطالع أکثر، راجع1

 تداريخ ؛101  ،3ج للبخداري، الكبدري التاريخ ؛444   ،2ج عدي، ابن الكامل، ؛101   ،1ج العقيأ، الضعفاء،

 .106   ،9ج اإلسالم، الذهبي، تاريخ ؛272   ،8ج بغداد،
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ة بن عمرو عن املسعودي رواه حبان: ابن قال  ال واملسعودي قال: إبراهيم، عن مر 

ة   به تقوم  حبيب عن فقال: األعمش عن سعيد بن اهلل عبيد األعمش قائد ورواه، حج 

 .السلمي الرمحن عبد أ، عن ثابت أ، بن

 االعرا،:

ٌّية مسجد يف ارياألنص احلسني بن اجلعفي، حّدقنا احلسن يوسف بن الفضل حّدقنا  العيرِّن، ح

 قيال (منيذر أنيت إّنيام) عٌياس ابن عن سعيد عن السائب بن عطاء عن مسلم بن معاذ حّدقنا

 يف جريير ابين روا . «املهتيدون هيتدى عَّّ  يا بك اهلادي، وعَّ   املنذر أنا» وآله(  عليه اهلل )صل

 .منه اخفة فلعّل  نمرةٌ  ومعاذ معاذ، عن احلسن عن حييى بن أمحد عن تفسري 

 احلريي: احلكم بن ]احلسني[

 عٌياس، البن رجٌل  قال قال  جّد ، عن أبيه عن اهلل عٌد بن عيسى عن احلسني بن احلسن حّدقنا

 .أقرب ألفا   قالقني إَل إّنا نقول أوال  فقال آالف، قالقة عَّي  مناقب ألحسب إِّّن  اهلل! سٌحان

 احلريي: احلكم بن ]احلسني[

 بين عَّّ  عن أبيه عن حممد بن جعفر عن يزيد بن حسني العرِّن، حّدقنا احلسني نب احلسن حّدقنا

 امليريض يصيَّّ » قال  وسلم( وآله عليه اهلل )صل النٌي عن عَّي  عن عَّي  بن احلسن عن احلسني

 مين أخفيض سيجود  وجعيل أوميى يسجد أن يستطع مل فإن قاعدا ، صّل  يستطع مل فإن ،«قائام

 صيّل  يستطع مل فإن القٌلة، مستقٌل األيمن جنٌه عل صّل  قاعدا   يصَّ أن طعيست مل فإن ركوعه،
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ٌّ  وهيو الدارقطني، أخرجه.«القٌلة يَّ َما رجليه مستلقيا    لينّي  زييد بين وحسيني منميرٌ  حيدي

 1أيضا .

 توقيقه

ح: احلاکم  2.له صح 

 موافقداً  املسدتدرك تلخديص يف وث قه أن ه إال ميزانه يف به طعنه من بالردم: الذهبي

 .حديثه تصحيح يف احلاکم

 3.املقبولة األسانيد إال فيه يدخل مل الذي کتابه يف به احتج  : الطحاوي

 عهتشيّ 

 .«الشيعة من رؤساء وکان»: حاتم أبو قال

 : النجايش الشيخ فقال اإلمامية، له ترجم وقد

 أخربنيا. :دحممي بن جعفر عن الرجال عن كتاٌب  له مدِّن، النجار العرِّن احلسني بن احلسن

  قيال الدهقان، احلسني أبو َتام بن عَّّ  بن حممد حّدقنا  قاال اهلل، عٌيد بن واحلسني عَّّ  بن أمحد

                                                             

 .200 – 199،  2 ج، امليزان . لسان1

 .151،  3 ج، . املستدرك2

 .457،  11 ج، اآلثار مشكل . رشح3
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 احلسين عين شييٌان بين زكرييا بين حيييى حيّدقنا  قال أبيه، عن اجلرجاِّن حممد بن عَّّ  حّدقنا

 1بمتابه.

 اهلل عبدد بن العظيم عبد عنه وروى، هاشم بن عأ   عن روى: اخلوئي السيد وقال

 اهلل عبدد بدن العظديم عبدد عنه وروى، مجيع بن عمرو عن وروى 2الكايف،. احلسني

 4احلسني. اهلل عبد بن العظيم عبد عنه وروى، إبراهيم بن دياث عن وروى 3.العلوي

 : الشاهرودي الشيخ قال وفيه

 الواحيد ٌيدع بين حمميد بين احلسين عنه رواها العظيمة الفضائل جوامع يف مهمةٌ  رواياٌت  وله

 بين احلسين بين وحمميد صيالح بين رجياء بين وعيَّ األزدي حييى بن وأمحد تسنيم بن وحممد

 5احلّقة. للعقائد املتّضمنة العرشات دعاء رواة من وهو...العٌاس

 : النيسابوري احلاکم روى

 صيالح أيب عين الملٌيي عن العنزي عَّّ  بن حٌان حّدقنا  قال، العرِّن احلسني بن احلسن حّدقنا

                                                             

 .51  ، الشيعة مصنفي اسامء . فهرست1

 .6 احلديث، 84 تأخر أو ألمرا هذا تقدم، يرضه مل إمامه عرف من أنه باب، 4 احلجة کتاب، 1 . اجلزء2

، فيها والصالة املساجد فضل باب، 3 اجلزء ؛ التهذيب،6 احلديث، 48 املساجد بناء باب، 4 الصالة کتاب، 3 اجلزء . الكايف،3

 .296،  5 ج، احلديث رجال ؛ معجم726 احلديث

 احلدديث، وأحكامده التيمم باب، 1 اجلزء :والتهذيب، 6 احلديث، 40 التيمم صفة باب، 1 الطهارة کتاب، 3 اجلزء . الكايف،4

538. 

 .373،  2 ج، احلديث رجال علم . مستدرکات5
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 (ونسداءكم ونسداءنا وأبنداءكم أبناءنا نُع تعالوا فقل)  عّزوّجل قوله يف، عٌاس ابن نع

 و)أبناءنا، فاطمة يف ونساءكم( و)نساءنا، وعَّّ  نفسه 9اهلل رسول يف نزلت (الماذبني) قوله إَل

 املسييح وعٌيد والسييد العاقيب يف نزليت الماذبني عل والدعاء، وحسني حسن يف وأبناءكم(

 وأصحاهبم.

 أن  ، وددريه عبداس بدن اهلل عبد عن التفاسري يف األخبار تواترت وقد: احلاکم قال

 ثدم، وراءهدم فاطمة وجعلوا وحسني وحسن، عأي  بيد املباهلة يوم أخذ 9اهلل رسول

 عيل اهلل لعنة فنجعل نٌتهل قم، ونساءكم وأبناءكم أنفسمم فهلّموا، ونساؤنا وأنفسنا أبناؤنا هالالء»: قال

 1«.الماذبني

 وروي يف املستدرک:

 زربين عين عميرو بين املنهيال عن األنصاري مري أبو حّدقنا العرِّن، احلسني بن احلسن حّدقنا

 السيامء مين نيزل» قيال  وآله( عليه اهلل )صل اهلل رسول عن)ريض اهلل عنه(  حذيفة عن حٌيش

، يسّلم أن اهلل فاستأذن ملٌك  َّ َّم  2«.اجلنة أهل نساء سيدة فاطمة أنّ  فٌرّشِّن قٌلها، ينزل مل عم

 وروي أيضًا:

)ريض اهلل عنيه(  جابر عن الشعٌي عن اهلل عٌد بن أجلح حّدقنا العرِّن احلسني بن احلسن حّدقنا

                                                             

 .39  ، احلاکم احلديث، علوم . معرفة1

 .151،  3 ج . املستدرك،2
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 احلٌشية، مين)ريض اهلل عنيه(  جعفير قدم خيرب من وآله( عليه اهلل )صل اهلل رسول قدم مّلا قال 

ٌّل وآله( عليه اهلل )صل اهلل رسول تلّقا   بفيتح أفيرٌ   أنيا بيأهّيام أدرى ما واهلل» قال  قم هتهجٌ فق

 1«.جعفر بقدوم أم خيرب

 : الكامل ويف

 عن جماهد عن املمي حنظلة عن إبراهيم بن سفيان حّدقنا  قال العرِّن، احلسني بن احلسن حّدقنا

 2«.عٌادة الفرج انتظار»  9اهلل رسول قال  قال عٌاس، ابن

 :عساکر ابن وروى

 ي عين السياج ي بيياع اهلل عٌيد أيب عن قابت بن حّدقنا عمرو العرِّن، احلسني نب حّدقنا احلسن

 3«.واخخرة الدنيا يف أخي أنت» لعَّي  يقول 9اهلل رسول سمعت قال  أنٍس، عن احلسن

 وروي أيضًا:

 قوليه يف أبييه عين جماهيد ابين عين القاسيم بن عَّّ  حّدقنا األنصاري احلسني بن احلسن حّدقنا

 بيه وصيّدق 9اهلل رسيول بالصدق جاء الذي قال  (به وصدق بالصدق جاء لذيوا) عّزوّجل

 أيب بين عيَّ   اهليادي قيال  (هياد قيوم ولميل منذر أنت إنام) تعاَل قوله ويف طالٌب  أيب بن عَّ  

                                                             

 .211،  3 ج، . املصدر السابق1

 .260،  5 ج اجلرجاين، عدي البن . الكامل2

 .52،  42 ج، . تاريخ مدينه دمشق3
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 1طالب.

 وروي املحاميأ:

 عين بييهأ عن هاشم بن عَّّ  حّدقنا [قال] ي بالعرِّن ي يعرف األنصاري احلسني بن احلسن حّدقنا

 قيٌض الذي مرضه يف 9اهلل رسول حنا  قال أرقم، بن زيد عن صٌيح بن مسلم عن اجلحاف أيب

 ملين حيرب أنيا»  فقيال عليهم( اهلل )رمحة وحسني وحسن وفاطمة)ريض اهلل عنه(  عَّي  عل فيه

 2«.ساملمم ملن سلمٌ  حاربمم،

 :الطربي وروى

 بين عطياء عن اهلروي حّدقنا، مسلم بن معاذ حّدقنا  قال، األنصاري احلسني بن احلسن حّدقنا

 وضع (هاد قوم ولمل منذر أنت إنام) نزلت مّلا  قال عٌاس ابن عن جٌري بن سعيد عن السائب

  فقيال، عيَّي  منميب إَل بييد  وأوميأ، «هاد قوم ولمّل  املنذر أنا»  فقال، صدر  عل يد ( ص)

 3«.بعدي املهتدون هيتدي بك، عَّ   يا اهلادي أنت»

 :احلسكاين أخرجو

 يف عٌياس ابن عن صالح أيب عن الملٌي عن حٌان حّدقنا  قال العرِّن، احلسني بن احلسن حّدقنا

                                                             

 .360،  42 ج، ابق. املصدر الس1

 .447 – 446 املحامأ،   املحامأ، . أمايل2

 .142،  13 ج، القرآن آي تأويل عن البيان . جامع3
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 يف اليذليل )اخلاشيع(  قيال (اخلاشيعني عيل إال لمٌرية وإنا والصالة بالصرب استعينوا)  قوله

 اليذين)  قوليه يف و م(عليه السيال ،وعلّيا عليه اهلل )صل اهلل رسول يعني عليها؛ املقٌل، صالته

 ييارس بين وعيامر مظعون بن وعثامن عَّي  يف نزلت (راجعون إليه وأنم رهبم مالقوا أنم يظنون

 1.(عنهم اهلل )ريض هلم وأصحاٌب 

 وأخرج أيضًا:

 حممد بن جعفر عن تغلب بن أبان عن الربعي يعل بن حييى عن العرِّن احلسني بن احلسن حّدقنا

 2«.املحسودون نحن»  قال (فضله من اهلل آتاهم ما عل الناس سدونحي أم)  تعاَل قوله يف

 وأخرج أيضًا:

 أيب عين الملٌي حّدقنا  قال العنزي، عَّّ  بن حٌان حّدقنا  قال العرِّن، احلسني بن احلسن حّدقنا

، اخيية (ربدك مدن إِلك أنَّل ما بلغ الرسول أيها يا)  عّزوّجل قوله يف عٌاس ابن عن صالح

، بيد اهلل رسول فأخذ، فيه يٌّلغ أن( عليه اهلل صل) اهلل رسول أمر، عَّي  يف نزلت  قال   فقيال عَّي

 3«.عادا  من وعاد واال  من وال الّلهم موال ، فعَّ   موال  كنت من»

 وأخرج أيضًا:

                                                             

 .115،  1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد1

 .183،  1 ج، . املصدر السابق2

 .251،  1 ج، . املصدر السابق3
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 يف أبييه عين جماهد بن الوهاب عٌد عن القاسم بن عَّّ  حّدقنا العرِّن، احلسني بن احلسن حّدقنا

 )صيل اهلل رسول بالصدق جاء ]الذي[  قال (به وصُ  بالصُ  جاء واَّل )  تعاَل هللا قول

. به صّدق ]الذي[ و، وسلم( وآله عليه اهلل عَّ 
1 

 أحاديثه عدد

 حديثًا. عرش ثامنية عنه روي

. ثالثة: الصحيحني عىل املستدرك يف له  أحاديث 

 .حديث  واحد  : للحاکم احلديث علوم معرفة

 .حديث  واحد  : للطرباين ريالصغ املعجم

 .حديثان: للبيهقي اإليامن شعب

. ثالثة: عساکر البن املصدر السابق  أحاديث 

 .حديث  واحد  : املحامأ أمايل

. ستة: للحسكاين التنزيل شواهد  أحاديث 

 .حديث  واحد  : الطربي تفسري

اجلدرح والتعدديل ابدن أ،  ؛54،   5لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، السيد األمني، ج

                                                             

 .178،  2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد1
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 ؛ تاريخ اإلسالم، الذهبي.332،   2؛ الكامل، ابن عدي، ج6،   3حاتم، ج

 ( احلسن بن صالح بن حي38)

 هد(169)تأريخ الوفاة: 

احلسن بن صالح بن حي، اإلمام القدوة أبو عبد اهلل اهلمداين الكويف الفقيه العابد، 

ث عن سلمة بن ک هيل وعبد اهلل بن دينار ومنصدور بدن ولد سنة مائة کإرسائيل، حد 

 .  املعتمر وإسامعيل بن عبد الرمحن السدي وسامك بن حرب وخلق  کثري 

 قال أبو نعيم: 

، فام رأيت أفضل من احلسن بن صالح.  ث   کتبت عن ثامنامئة حمد 

 .  وقال أبو حاتم: ثقة  حاف   متقن 

 .  وقال أمحد بن حنبل: ثقة 

أ هو وأمه وأ خوه الليل مثالثة للعبادة، فامتت فقسام الليدل بيدنهام، وقال وکيع: جز 

 فامت عأي   فقام احلسن بالليل کل ه. 

عن أ، سليامن الداراين، قال: ما رأيت من اخلدوف أظهدر عليده مدن احلسدن بدن 

 صالح، قام ليلًة بعم  يتساءلون فغيش عليه فلم خيتمها إىل الفجر. 

 هم وکأن  الدنيا کل ها قد حيزت يل.وعن احلسن قال: رب ام أصبحت ما معي در
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وعنه قال: إن  الشيطان يفتح للعبد تسعًة وتسعني بابًا من اخلري يريد هبدا بابدًا مدن 

 .  الرش 

 روى عباس عن ابن معني قال: يكتب رأى  األوزاعي ورأي احلسن بن صالح. 

 .  وقال أبو زرعة: اجتمع يف احلسن بن حي إتقان  وفقه  وعبادة  وزهد 

 وکيع يشب هه بسعيد بن جبري. وکان

، وما رأيت إال من دلدط يف  وقال أبو نعيم: ما کان بدون الثوري يف الورع والقوة 

 يش دري احلسن بن صالح. 

  1وقال ابن عدي: مل أر له حديثًا منكرًا جماوز املقدار.

 وقال الذهبي: 

آدم  أحد األعالم، عن سامك وعمرو بن دينار وقيس بن مسدلم، وعنده حييدى بدن

، تويف    2.هد169وأمحد بن يونس وعأ  بن اجلعد، صدوق  عابد  متشي ع 

ثقة  فقيه  عابدد  رمدي »وقد أعطى ابن حجر خالصة الرأي فيه يف التقريب، فقال: 

 3«.بالتشي ع

                                                             

اظ الذهبي، ج . ت1  .217د216،   1ذکرة احلف 

 .326،   1. الكاشف يف معرفة من له رواية يف کتب الستة، ج 2

 .205،   1. تقريب التهذيب، ج 3
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قال أيضًا: وقوهلم کان يرى السيف يعني کان يرى اخلدروج بالسديف عدىل أئمدة 

، لكن استقر األمر عىل ترك ذلك ملا رأوه قد أفىض  اجلور، وهذا مذهب للسلف قديم 

ة ووقعة ابن األشعث ودريمها، عظة  ملن تدب ر؛ وبمثل هذا  إىل أشد  منه، ففي وقعة احلر 

الرأي ال يقدح يف رجل  قد ثبتت عدالته واشدتهر بداحلف  واالتقدان والدورع التدام. 

، وأما ترك اجلمعة ففي مجلة ر أيه ذلك أن ال يصأ واحلسن مع ذلك مل خيرج عىل أحد 

ح والية اإلمام الفاسق، فهذا ما يعتذر به عن احلسن وإن کان  خلف فاسق  وال يصح 

. الصواب خالفه فهو إمام  جمتهد 
1 

لقد کان احلسن يرى اخلروج عىل أئمة اجلور وال يصأ  خلف الفاسق، وهدذا مدا 

 أخذوه عليه، وما ذهب إليه يبدو أن ه تعل مه من أهل البيت )ع(.

 قال العجأ: 

وکان ثقًة ثبتًا متعب دًا وکان يتشي ع وکان حسن الفقه إال أن  ابدن املبدارك 

 2کان حيمل عليه بعض احلمل حلال التشي ع ومل يرو عنه شيئًا.

م عىل عثامن! فقال: أفترتحم »وقال فيه وکيع:  . فقيل له: إن ه ال يرتح  هو عندي إمام 

                                                             

 .251 – 250،   2. هتذيب التهذيب، ج 1

 .296،   1. معرفة الثقات، ج 2
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اج؟!  1«أنت عىل احلج 

أحد األئمة، تكل م فيه للتشي ع وما له يف البخداري سدوى حكايدة  »قال ابن حجر: 

 2«.معل قة  

 توقيقه

 البخاري: استشهد به يف رواية حكاية  معل قة  عنه.

 «.ما رأيت أفضل من احلسن بن صالح»قال أبو نعيم: 

 «. ثقة  حاف   متقن  »قال أبو حاتم: 

 «. ثقة  »قال أمحد بن حنبل: 

 «. ي األوزاعي ورأي احلسن بن صالحيكتب رأ»قال ابن معني: 

 «. اجتمع يف احلسن بن حي إتقان  وفقه  وعبادة  وزهد  »وقال أبو زرعة: 

 کان وکيع يشب هه بسعيد بن جبري. 

ما کان بدون الثوري يف الورع والقوة، وما رأيت اال مدن دلدط يف »قال أبو نعيم: 

 «. يشء دري احلسن بن صالح

                                                             

 .499،   1. ميزان االعتدال، الذهبي، ج 1

مة فتح الباري،   2  .457. مقد 



 434 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 «.يثًا منكرًا جماوز املقدارمل أر له حد»قال ابن عدي: 

 «.ثقة  »قال العجأ: 

ح له حديثًا يف مستدرکه.  1احلاکم: صح 

 «.صدوق  »قال الذهبي: 

، رجل  قد ثبتت عدالتده واشدتهر بداحلف  واالتقدان والدورع »قال ابن حجر:  ثقة 

 «.التام

 تشّيعه

م عىل عثامن»ل ا يدل  عىل تشي عه قوهلم:  وکدان » ،«للتشدي ع تكل م فيه» ،«إن ه ال يرتح 

 «.رمي بالتشي ع»، «متشي ع»، «يتشيع

ه ابن قتيبة من الشيعة  .2وعد 

وقد تأث ر احلسن بن صالح برأي جعفر األمحر د أحد رؤساء الشيعة د وترك صالة 

 اجلمعة، وهذا يدل  عىل قربه منهم وأخذه عنهم. 

ح عدىل تدرك ويقال إن  جعفر األمحر هو الذي محل احلسن بن صدال»قال العقيأ: 

                                                             

 .170،   1. املستدرك، ج1

 . 624. املعارف،   2
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 1«.اجلمعة، فقال احلسن: إين  أعيد، فقال: لعل  إنسان  يراك فيقتدي بك

 قال الشهرستاين د عن مجاعته وعن کثري النوى: 

الصاحلية أصدحاب احلسدن بدن صدالح بدن حدي، والبرتيدة أصدحاب 

کثريالنوى األبرت، ومها متفقدان يف املدذهب وقدوهلم يف اإلمامدة کقدول 

م  دا عدأي .توق فوا يف أمر عثامن َأهو مؤمن  أم کدافر  السليامنية إال أن  .. وأم 

فهو أفضل الناس بعدد رسدول )اهلل صدىل اهلل عليده وسدلم( وأوالهدم 

 2....باإلمامة

ذکر اإلمامية احلسن بن صالح فيمن روى عن االمدام الصدادق )ع(، و قدال فيده 

 الطويس: 

ول عن ابدن واحلسن بن صالح بن حي، له أصل، روينامها باإلسناد األ

 حمبوب عن احلسن بن صالح بن حي وعن احلسن الرباطي. 

 3«.زيديي »وقال فيه: 

 وقد نسبه املسعودي إىل الشيعة الزيدية، حيث قال: 

                                                             

 ، وراجع ترمجته يف هذا الكتاب.187،   1. الضعفاء العقيأ، ج 1

 .161،   1. امللل والنحل، ج 2

 101 – 100. الفهرست،   3
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والذي ذهب إىل أن  اإلمامة قد جتوز يف قريش ودريهم من النداس هدو 

املعتزلة بأرسها ومجاعة  من الزيدية مثل احلسن بن صالح بن حييى ومن 

 1ل بقوله.قا

 قال السيد اخلوئي: 

احلسن بن صالح بن حي، روى عن أ، عبد اهلل )عليه السدالم( وروى 

 2عنه احلسن بن حمبوب.

إال أن يف األخري ابن حمبوب. أقول: هو احلسن بن صالح بدن حدي کدام يدأيت عدن 

  3الكايف والتهذيب بعنوان احلسن بن صالح واحلسن بن صالح الثوري.

 رواه ابن عساکر: ومن أحاديثه ما 

...احلسن بن صالح بن حي عن موسى اجلهني عن فاطمة بنت عأي عن 

 : أنيت منّيي »أسامء بنت عميس أن  النبي )صىل اهلل عليه وسلم( قال لعدأي

 4«.بمنزلة هارون من موسى إال أّنه ليس بعدي نٌي  

ع( وروى ابن شهر آشوب أن  سفيان الثدوري جداء إىل اإلمدام جعفدر الصدادق )

                                                             

 223،   3. مروج الذهب، ج 1

 .435والشجاج، احلديث  ؛ وباب دية اجلراحات244، باب القود ومبلغ الدية، احلديث 4. الفقيه، اجلزء 2

 . 306،   5. معجم رجال احلديث، ج 3

 183،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج 4
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 فسمع منه کالمًا أعجبه فقال: 

بل هيذا خيري مين اجليوهر، وهيل اجليوهر إال هذا واهلل يا ابن رسول اهلل اجلوهر! فقال له: 

الرتديب والرتهيب، عدن أ، القاسدم األصدفهاين أن ده دخدل عليده سدفيان . «حجٌر؟!

 ، القصة.«مطرودٍ أنت رجٌل مطلوٌب وللسلطان علينا عيوٌن، فاخرج عنّا غري »الثوري، فقال )ع(: 

ودخل عليه احلسن بن صالح بن حي فقال له: يا ابن رسول اهلل، ما تقول يف قوله 

من أويل األمر الذين أمر اهلل  أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكمتعاىل 

فلام  خرجوا قال احلسن: مدا صدنعنا شديئًا أال سدألناه مدن «. العلامء»بطاعتهم؟ قال: 

 1«.األئّمة منّا أهل الٌيت»لامء؟! قال: فسألوه فقال: هؤالء الع

 عدد أحاديثه

 روى عنه اجلمهور تسعًا وعرشين حديثًا وأثرًا کاميأ:

 روى له البخاري حكايًة معلقًة.

 سنن النسائي: حديثان.

 مستدرك احلاکم: حديثان.

                                                             

 .373،   3. مناقب آل أ، طالب، ج 1
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.  املعجم الصغري للطرباين: حديث  واحد 

.أربعة  املعجم الكبري للطرباين:  أحاديث 

. الدعاء للطرباين:  حديث  واحد 

 املصنف البن أ، شيبة: حديثان.

.  مسند البزار: حديث  واحد 

.  السنن الكربى للبيهقي: ثالثة أحاديث 

.  شعب اإليامن: ثالثة أحاديث 

.  رشح معاين اآلثار: حديث  واحد 

 التمهيد البن عبد الرب: حديثان.

 حلية األولياء أل، نعيم: حديثان.

.ت  اريخ دمشق البن عساکر: ثالثة أحاديث 

.  1تفسري الطربي: حديث  واحد 

 ( احلسني بن احلسن األشقر39)

                                                             

؛ 417،   1؛ ميدزان االعتددال، ج120،   5؛ أعيان الشيعة، ج70. راجع ترمجته يف: معامل العلامء، ابن شهرآشوب،   1

؛ 18،   3؛ اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج295،   2التاريخ الكبري، البخاري، ج؛ 197،   1تاريخ ابن معني، ج

 .164،   6الثقات، ابن حبان ج
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 هد(208)تأريخ الوفاة: 

احلسني بن احلسن األشقر الفزاري الكويف، روى عن رشيك وزهدري وابدن حدي 

وابن عيينة وقيس بن الربيع وهشيم ودريهم. وعنه أمحد بن عبدة الضبي وأمحدد بدن 

ل وابن معني والفالس وابن سعد وحممد بن خلف احلدادي وعبدد الدرمحن بدن حنب

 حممد بن منصور احلارثي والكديمي ودريهم... 

 « دال  من الشت امني للخرية»قال اجلوزجاين: 

وليس کل  ما روى عنه من االنكار فيه من قبله، بل رب ام کان من »وقال ابن عدي: 

 «. ديثه بعض ما فيهإن  يف ح»، قال: «قبل من روى عنه

 «.(ه208مات سنة )»وذکره ابن حبان يف الثقات وقال: 

 أخرج له النسائي حديثًا واحدًا يف الصوم. 

وذکره العقيأ يف الضعفاء وأورد عن أمحد بن حممد بن هانئ قال: قلت أل، عبدد 

ث عن حسني األشقر، قال:  ب»اهلل د يعني ابن حنبل د حتد  ، «مل يكن عندي لن يكدذ 

ث يف أ، بكدر وعمدر!  وذکر عنه التشي ع، فقال له العباس بن عبدد العظديم إن ده حيدد 

ث »وقلت: أنا يا أبا عبد اهلل، إن ه صنف  بابًا يف معائبهام، فقال:  ليس هذا بأهل  أن حيدد 

 عنه 

وقال له العباس إن ه روى عن ابن عييندة عدن أ، طداووس عدن أبيده عدن حجدر 
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ٌّني وتعرض عل الرباءة منّي فال تترّبأ منّي»: املدري، قال: قال يل عأي  ٌّي، فس «. إّنك ستعرض عل س

، أخربين أربعة مدن الصدحابة أن  «ونسبه إىل طاووس»فاستعظمه أمحد وأنكره، قال: 

 : اً «. اللهم وال من واال  وعاد من عادا »النبي )صىل اهلل عليه وسلم( قال لعأي  .. .فأنكره جد 

، «سمعت ابن معني ذکر األشقر فقال: کان من الشيعة الغاليدة» وقال ابن اجلنيد:

، قال: «ال بأس به»قلت: فكيف حديثه؟ قال:   «.نعم، کتبت عنه»، قلت: صدوق 

 1«.ليس بالقوي عندهم»وقال أبو أمحد احلاکم 

احلسني بن احلسن األشقر الفزاري الكويف، صدوق  َيم  ويغلدو »وقال ابن حجر: 

 2«.عارشة، مات سنة ثامن ومائتنييف التشي ع، من ال

 توقيقه

 «.ال بأس به»قال ابن معني: 

 ابن حبان: ذکره يف الثقات.

ن هو لديه. ج فيه إال عم   ابن خزيمة: احتج  به يف صحيحه الذي مل خير 

                                                             

 292 - 291،   2. هتذيب التهذيب، ج 1

 

 214،   1. تقريب التهذيب، ج 2
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ب عنده، لكن مل ا علم بتشي عه ترکه وإال هو صادق   أمحد بن حنبل: مل يكن لن يكذ 

بل يوث ق الرواة الروافض وال يلتفت إن کان الدراوي مدنهم عنده، مع أن  أمحد بن حن

 يطعن بالصحابة أم ال. فقد جاء يف ترمجة عبد الرمحن بن صالح األزدي: 

كان عٌد الرمحن بن صالح رافضيا  وكان يغشى أمحد بن حنٌيل فيقّربيه ويدنييه، فقييل ليه فييه، 

 اهلل علييه وسيلم( وهيو ققيٌة... فقال  سٌحان اهلل! رجٌل أحّب قوما  من أهل بيت النٌي )صيل

.. وقال اخجيري عين .وكان حيّدث بمثالب أزواج رسول اهلل )صل اهلل عليه وسلم( وأصحابه

  1أيب داود  مل أر أن اكتب عنه وضع كتاب مثالب يف أصحاب رسول اهلل.

ح حديثه. ج له وصح  احلاکم: وث قه و خر 
2 

 «.صدوق  »قال ابن حجر: 

ن له حديثًا. الدکتور حكمت بن بشري بن ياسني: حس 
3 

 إال لتشي عه، وإال هو صدوق  کام قدال ابدن 
 
عفه بعضهم وطعنوا به ال ليشء وقد ض 

                                                             

 . 179 – 178،   6. هتذيب التهذيب، ج 1

 

 .138،   3. املستدرك، ج2

 

 .242،   3ر من التفسري باملأثور، ج. موسوعة الصحيح املسبو3

 



 442 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 حجر حني خل ص رأيه فيه يف تقريبه.

 تشّيعه

، وتعليقًا عىل کالمه قال حممد بن «دال  من الشت امني للخرية»قال اجلوزجاين فيه: 

تده معاويدة ويزيدد ابنده ومدروان وأجدراءه أرى اجلوزجاين عندى أئم»عقيل اليامين: 

 1«.وأذناهبم!

، وقدال الدذهبي «ويغلو يف التشي ع»، «کان من الشيعة الغالية»ول ا قالوا يف تشي عه: 

 «.وهو رافيضي »فيه: 

 روي يف األمايل للشيخ الصدوق: 

حدثنا احلسني بن احلسن األشقر عن عأ  بن هاشم عدن أ، رافدع عدن 

ن عباد بن عبد اهلل عن سلامن )رمحدة اهلل عليده( عدن حممد بن أ، بكر ع

 2«.أقض أّمتي وأعلم أّمتي بعدي عَّ  »النبي )صىل اهلل عليه وآله(، قال: 

 روى الذهبي: 

                                                             

 62. العتب اجلميل عىل أهل اجلرح والتعديل،   1

 

 642. األمايل،   2
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ويف الغيالنيات: الكديمي عن حسني بن حسن عن قيس بن الربيع عن 

سعد بن طريف عن األصبغ بن نباتة عن أ، أيدوب، مرفوعدًا: إذا کدان 

وا أبصارکم حت ى متدر  فاطمدة، يوم  : يأهل اجلمع، دض 
القيامة نادى مناد 

فتمر  ومعها سبعون من احلور العني کالربق الالمع.
1 

 وروى أمحد: 

ثني ابدن قدابوس بدن أ، ظبيدان  ثنا حسني بن احلسني األشقر، حدد  حد 

مليا قتليت مرحٌيا ، »اجلنبي عن أبيه عن جده عن عأي )ري اهلل عنه( قدال: 

 2«.برأسه إَل النٌي )صل اهلل عليه وسلم( جئت

 وروى احلاکم احلسكاين: 

ثنا احلسني بن احلسن األشقر، قال: سمعت حممد بدن فضديل قدال:  حد 

سلوِّن عاّم »سمعت ابن شربمة يقول: ما کان أحد يصعد عىل املنرب فيقول: 

إال عأ  بن أ، طالب.« بني اللوحني
3 

 عدد أحاديثه

                                                             

 532،   1. ميزان االعتدال، ج 1

 111،   1. مسند أمحد، ج 2

 50،   1. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 3
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 ب السنن تسعة عرش حديثًا.بلغت أحاديثه يف کت

.  سنن النسائي: حديث  واحد 

.  مسند أمحد: حديث  واحد 

.  مستدرك احلاکم: حديث  واحد 

.  املعجم األوسط للطرباين: حديث  واحد 

.  صحيح ابن خزيمة: حديث  واحد 

.  تاريخ دمشق البن عساکر: ثالثة أحاديث 

.  شواهد التنزيل للحاکم احلسكاين: ثالثة أحاديث 

.تفس  1ري الطربي: ثامنية أحاديث 

 ( حفص بن غياث 40)

 هد(194)تأريخ الوفاة: 

حفص بن دياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن احلارث بن ثعلبدة النخعدي أبدو 

                                                             

؛ مستدرکات علم رجال احلدديث، عدأ 470،   5األمني، ج. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، السيد حمسن 1

؛ هتذيب الكامل 262،   1؛ املغني الذهبي، ج49،  3؛ اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج112،   3الشاهرودي، ج

 .366،   6للمزي، ج
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ه وإسدامعيل بدن أ، خالدد  عمر الكويف قاضيها وقاي بغداد أيضًا. روى عدن جدد 

اين وأ، مالك األشجعي وسليامن التيمي وعا صم األحول وعبيد اهلل بن وأشعث احلد 

عمر ومصعب بن سليم وحييى بن سعيد األنصداري وهشدام بدن عدروة واألعمدش 

والثوري وجعفر الصادق وبريد بن عبد اهلل بن أ، بردة وابن جدريج وليدث بدن أ، 

 سليم وخلق. 

وعنه أمحد وإسحاق وعأ  وابنا أ، شيبة وابن معني وأبو نعيم وأبو داود احلفدري 

ان وأبو موسى وحييى بن حييى النيسابوري وعمرو بن حممدد الناقدد وأبو خيثم ة وعف 

وأبو کريب وابنه عمر بن حفص بن دياث واحلسن بن عرفدة ومجاعدة، وروى عنده 

 حييى القطان وهو من أقرانه. 

 «.واله الرشيد قضاء الرشقية ببغداد ثم عزله وواله قضاء الكوفة»قال ابن کامل: 

 « ثقة  »ودريه عن ابن معني: وقال إسحاق بن منصور  

 « له معرفة  »وقال عبد اخلالق بن منصور عن ابن معني صاحب حديثه: 

، کان وکيع رب ام سئل عن اليشء فيقول: اذهبوا إىل »وقال العجأ:  ثقة  مأمون  فقيه 

 «. قاضينا فسلوه

ث من کتابه ويتقى بعض حفظه»وقال يعقوب:  ، إذا حد   «.ثقة  ثبت 

ا  ش: وقال ابن خر 
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بلغني عن عأ  بن املديني قال: سمعت حييدى بدن سدعيد يقدول: أوثدق 

أصحاب األعمش حفص بن دياث، فأنكرت ذلك ثم قددمت الكوفدة 

بآخرة فأخرج إيل  عمر بن حفص کتداب أبيده عدن األعمدش فجعلدت 

م عىل حييى.   أترح 

 وحكى صاعقة عن عأ  بن املديني شبيهًا بذلك. 

 لم باحلديث من ابن إدريس.وقال ابن نمري: کان حفص أع

وقال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقيض، فمن کتب عنه من کتابه فهدو صدالح  

 وإال فهو کذا 

 وقال أبو حاتم: حفص أتقن وأحف  من أ، خالد األمحر 

 وقال الدوري عن ابن معني: حفص أثبت من عبد الواحد بن زياد 

 وقال النسائي وابن خراش: ثقة  

 : مجيع ما حدث به ببغداد من حفظه وقال ابن معني

وقال اآلجري عن أ، داود: کان ابن مهدي ال يقددم بعدد الكبدار مدن أصدحاب 

 األعمش دري حفص بن دياث.

 وقال داود بن رشيد: حفص کثري الغلط 

 وقال ابن عامر: کان ال حيف  حسنًا وکان عرساً 
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بن دياث يقول: وقال احلسن بن سفيان عن أ، بكر بن أ، شيبة: سمعت حفص 

واهلل ما وليت القضاء حتى حل ت يل امليتة، وکذا قدال سدجادة عنده؛ وزاد ومل خيل دف 

.  درمهًا يوم مات، وخل ف عليه الدين، وکان يقال ُختم القضاء بحفص 

ة من عدله يف قضائه: کان أبو يوسف مل ا ويل  وقال حييى بن الليث بعد أن ساق قص 

ب نوادر حفص. فلام  وردت قضاياه عليه قدال لده حفص، قال ألصحابه: تعالوا نكت

 أصحابه: أين النوادر؟ فقال: وحيكم إن  حفصًا أراد اهلل فوف قه... 

وقال أبو جعفر حممد بن احلسني البغدادي: قلت ال، عبد اهلل: من أثبدُت عنددك، 

، وحفص  شعبة أو حفص بن دياث؟ يعني يف جعفر بن حممد، فقال: ما منهام إال ثبت 

.أکث  ر روايًة، والقليل من شعبة کثري 

 1وقال ابن سعد: کان ثقًة مأمونا  کثري احلديث...

حفص بن دياث د بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة د بن طلق بدن »وقال ابن حجر: 

 2«.معاوية النخعي، أبو عمر الكويف القاي، ثقة  فقيه  

، أبو عمدرو ويف مقدمة فتح الباري: حفص بن دياث بن طلق بن معاوية النخعي

.. ])قلدت([ .القاي الكويف، من األئمة األثبات، أمجعوا عىل توثيقه واالحتجاج بده

                                                             

 .359 – 357،   2. هتذيب التهذيب، ج 1

 .229،   1. تقريب التهذيب، ج 2
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ح بده  اعتمد البخاري عىل حفص هذا يف حديث األعمش ألن ه کان يمي ز بني مدا رص 

األعمش بالسامع وبني ما دل سه نب ه عىل ذلك أبو الفضل بن طاهر وهو کام قال روى له 

 1اجلامعة.

حفص بن دياث، أبو عمر النخعي القاي، أحد األئمة الثقات... »هبي: وقال الذ

 2«.کتبوا عنه ثالثة آالف أو أربعة آالف من حفظه

 توقيقه

 احتج  به الشيخان البخاري ومسلم.

 «.ثقة  »قال ابن معني: 

 «.ثبت  »قال أمحد بن حنبل: 

 «.مأمون  فقيه  « ثقة  »قال العجأ: 

 يقول اذهبوا إىل قاضينا فسلوه.وکيع: رب ام سئل عن اليشء ف

 «.ثقة  ثبت  »قال يعقوب: 

 «.أوثق أصحاب األعمش، حفص بن دياث»قال حييى بن سعيد:  

                                                             

 396ن حجر،   . مقدمة فتح الباري، اب1

 567،   1. ميزان االعتدال، ج 2



 449 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 «.کان حفص أعلم باحلديث من ابن إدريس»قال ابن نمري: 

 «.حفص أتقن وأحف  من أ، خالد األمحر»قال أبو حاتم: 

 «.ثقة  »قال النسائي: 

 «. ثقة  »قال ابن خراش: 

م بعد الكبار من أصحاب األعمش ددري حفدص بدن و ق د کان ابن مهدي ال يقد 

 دياث.

 «.کان ثقًة مأمونًا کثري احلديث»قال ابن سعد: 

 ابن حبان: ذکره الثقات.

ة الثقات»قال الذهبي:   «.أحد األئم 

، أمجعوا عىل توثيقه واالحتجاج به»قال ابن حجر:   «.ثقة 

 تشّيعه

ه روى عن اإلمام جعفر الصادق )ع(، وبعض األخبار تددل  عدىل أن ده ذکر ابن حجر يف ترمجة حفص أ ن 

کان لإلمام جعفر الصادق )ع( مكانة خاصة عند حفص، وقد روى عنه عرشات الروايات کام سيأيت. روى 

 ابن عدي: 

قال حييى: وخرج حفص بن دياث إىل عبادان د وهو موضع ربا  د فاجتمع إليه البرصيون 
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، أشعث بن عبد امللك وعمرو بن عبيد وجعفدر بدن حممدد، ٍ  ثنا عن ثالثةفقالوا له: ال حتد  

فقال: أما أشعث فهو لكم وأنا أترکه لكم، وأما عمرو بن عبيد فأنتم أعلم به، وأمدا جعفدر 

 1بن حممد فلو کنتم بكار ألخذتكم النعال املطرقة.

د هذا األمر، فقدد تدرجم لده اإلماميدة يف  قد ال يصلح هذا دلياًل عىل تشي عه، ولكن  القرائن العديدة تؤک 

 2«... ويذکره اإلمامية يف رجاهلم.حفص بن دياث»کتبهم، و قال خري الدين الزرکأ يف ترمجته: 

و ذکره الشيخ النجايش ضمن أصحاب الكتب واألصول عن األئمة، إذ لده کتداب معتمدد وفيده مائدة 

، حيث قال عنه:   وسبعني حديثًا وطريق الشيخ إليه صحيح 

ص بن دياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن احلارث بن ثعلبة بن ربيعة بدن عدامر بدن حف

جشم بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بدن أدد، 

أبو عمر القاي، کويفي روى عن أ، عبد اهلل جعفر بن حممد )عليه السدالم( وويل القضداء 

م واله قضاء الكوفة، ومات هبدا سدنة أربدع وتسدعني ومائدة، لده ببغداد الرشقية هلارون، ث

.  کتاب 

ة من أصحابنا عن أمحد بن حممد بن سعيد قال: سمعت عبدد اهلل بدن أسدامة الكلبدي يقدول:  أخربنا عد 

سمعت عمر بن حفص بن دياث يقول. وذکر کتاب أبيه عن جعفر بن حممد، وهو سبعون ومائة حديث أو 

                                                             

 131،   2. الكامل، ج 1

 264،   2. األعالم، ج 2
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ثنا حممد احلسدن نحوها، وروى حفص عن أ ، احلسن موسى )عليه السالم(. أخربنا عأ  بن أمحد قال: حد 

ثنا حممد بن الوليد عن عمر بن حفص عن أبيه. ثنا حممد بن احلسن الصفار قال: حد   1قال: حد 

 خاصة، وإن ام کدان يقدوم هبدذا 
ومل يعتد دري الشيعة تدوين الروايات عن األمام الصادق)ع( يف مؤلفات 

 2املقربني من شيعته، وقد عده الشيخ الطويس من أصحاب اإلمامني الباقر والصادق )ع(.أصحابه 

 وذهب بعض املحققني إىل تشيعه، حيث قال السيد حمسن األمني: 

ه من دري الشيعة وتشي عه مظنون  بظني قدويي  .. ومجاعدة مدن أصدحابنا .أقول: ظاهر حاله أن 

فوه واألصح  وثاقته، ورب ام کان يتش ي ع يف الباطن ويتسرت  کدام کدان السدكوين... وذکدر ضع 

صاحب التعليقة د الوحيد البهبهاين د لا يستدل  به عىل تشي عه...
3 

ث الطربيس:   وقال فيه املحد 

ويروي عنه احلسن بن حمبوب ومجيل بن دراج من أصحاب اإلمجاع، ومن الثقات: عأ  بن 

 .. ودريهم. .بنهشجره وأبو أيوب وحممد الربقي وحممد بن حفص ا

ول ا يبعد عاميته ويقرب إماميته ما رواه يف الكايف عن عأ  بن إبراهيم عن أبيده عدن ابدن أ، عمدري عدن 

مجيل بن دارج عن يونس بن ظبيان وحفص بن دياث عن أ، عبد اهلل )عليده السدالم( قداال: قلندا: جعلندا 

                                                             

 .304؛ الفهرست، الشيخ الطويس،   135 – 134. فهرست اسامء مصنفي الشيعة،   1

 .176و  51. رجال الطويس،   2

 206،   6. أعيان الشيعة، ج 3
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يف خياَتي ممتيوب  اهلل خيالق كيّل »؟ فقدال: فداك، أيكره أن يكتب الرجل يف خامته دري اسمه واسم أبيده

  العزة هلل، ويف خاتم عيَّّ بين احلسيني  -وكان خري حممدي رأيته بعيني  -يشء، ويف خاتم أيب حممد بن عَّ 

، وفيده «احلمد هلل العَّ العظيم، ويف خاتم احلسن واحلسني  حسٌي اهلل، ويف خياتم أميري امليالمنني  هلل املليك

 مواضع تشهد بتشيعه. 

وأرصح منه ما رواه الشيخ يف التهذيب والصدوق يف اخلصال وعأ  بن إبراهيم يف تفسدريه، بأسدانيدهم 

سيأل »عن القاسم بن حممد عن سليامن بن داود عن حفص بن دياث عن أ، عبد اهلل )عليه السدالم( قدال: 

قيال أبيو جعفير )علييه ف -وكيان السيائل مين حمٌّينيا  -رجٌل أيب عن حروب أمري املالمنني )عليه السيالم( 

، ثم رشح )عليده السدالم( اخلمسدة يف کدالم  «السالم(  بعّ اهلل حممدا  )صل اهلل عليه وآله( بخمسة أسياٍف 

 1طويل  مل يعهد منهم )عليهم السالم( إلقائه إىل دري شيعتهم، فالح .

لبحث الفقهدي وقد اعتمد فقهاء اإلمامية عىل روايات حفص عن اإلمام الصادق )ع( ودخلت ميدان ا

 2االستداليل.

وقد کان حفص يرجع إىل اإلمام الصادق )ع( يف فقهه حيث روي: عن حفص بن دياث عدن أ، عبدد 

 3«....سألته عن كفارة النذر فقال»اهلل )عليه السالم( قال: 

                                                             

 264 - 263،   4. خامتة املستدرك، ج 1

؛ رشح 187،   2؛ املكاسب، الشيخ األنصاري، ج114،   1الطالع أکثر، راجع مثال: جواهر الكالم، اجلواهري، ج. ل2

 .51،   4العروة الوثقى، الشهيد حممد باقر الصدر، ج

 457،   7. الكايف، الشيخ الكليني، ج 3
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 وروى الشيخ الكلينی: 

ن بن داود عن عأ  بن إبراهيم عن أبيه، وعأ  بن حممد مجيعًا عن القاسم بن حممد عن سليام

حفص بن دياث، قال: کتب إيل  بعض إخواين أن أسأل أبدا عبدد اهلل )عليده السدالم( عدن 

مسائل من السنن فسألته وکتبت هبا إليه فكان فيام سألته... وعبارة إخوانه تعني أناسًا مدن 

 شيعة اإلمام.

قد روى الشيخ الصددوق وکان حفص يسأل اإلمام )ع( حتى يف املسائل العقائدية کالصفات اإلهلية، ف

 عدة نصو  عنه، منها: 

 : عن حفص بن دياث، قال: سألت أبا عبدد اهلل )عليده السدالم( عدن قدول اهلل عدز  وجدل 

 1«.علمه»قال:  وسع کرسيه الساموات واألرض

وقد قبل حفص شهادة اثنني من الشهود عىل أن  اإلمام الرضا )ع( هدو ويص وخليفدة اإلمدام الكداظم 

 .)ع(

 شيخ الصدوق: روى ال

عن صفوان بن حييى عن عبد الرمحن بن احلجاج عن إسحاق وعأ  ابني أ، عبد اهلل جعفدر 

بن حممد )عليه السالم( انام دخال عىل عبد الرمحن بن أسلم بمكة يف السنة التي أخذ فيهدا 

موسى بن جعفر )عليهام السالم( ومعهدام کتداب أ، احلسدن )عليده السدالم( بخط ده فيده 
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قد أمر هبا، فقاال: أمر هبذه احلوائج من هذا الوجه، فإن کان من أمدره يشء فادفعده  حوائج

إىل ابنه عأ  )عليه السالم( فإنه خليفته والقي م بأمره، وکان هذا بعد النفر بيوم بعد مدا أخدذ 

 من مخسني يومًا، وأشدهد إسدحاق وعدأ  ابندا أ، عبدد اهلل 
أبو احلسن )عليه السالم( بنحو 

السالم( واحلسني بن أمحد املنقري وإسامعيل بن عمر وحسان بن معاويدة واحلسدني )عليه 

بن حممد صاحب اخلتم عىل شهادهتام أن  أبا احلسن عأ  بن موسى )علديهام السدالم( ويص 

أبيه )عليه السالم( وخليفته، فشهد اثنان هبذه الشهادة، واثنان قاال خليفته ووکيله، فقبلت 

 1دياث القاي.شهادهتم عند حفص بن 

إن  وجود حفص يف مثل هذه القضية له داللة کبرية، فلم يكن أحد يطلع عىل األمام املعني بعد وفاة أبيه 

إال اخلاصة من الشيعة، وقد قبل حفص شهادة الرجلني عىل أن  عأ  الرضا )ع( هدو ويص اإلمدام الكداظم 

 شيعتهم.)ع( وخليفته، وهذا يدل  عىل اطالع حفص وقربه من األئمة و

 ولا يدل  عىل تشي عه وصايا اإلمام الصادق )ع( له، فقد روى الشيخ الكلينی: 

يا حفص، إّن مين صيرب صيرب »عن حفص بن دياث قال: قال أبو عبد اهلل )عليه السالم(: 

عليك بالصرب يف مجيع أمورك، فإّن اهلل عّز وجل »، قم قال  «قليال ، وإّن من جزع جزع قليال  

 2«.صل اهلل عليه وآله( فأمر  بالصرب والرفقبعّ حممدا  )
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 وروى الشيخ الصدوق: 

أحتّب الٌقياء »عن حفص بن دياث، قال: سمعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول للرجل: 

، قال: لقراءة قل آيه هو اهلل، فسكت عنده ثدم قدال: «حور ومل؟»، قال: نعم، قال:«يف الدنيا

أوليائنا وشيعتنا ومل حيسن القرآن علّم يف قرب  لريفيع من بعد ساعة يا حفص، من مات من »

اهلل به درجته، فإّن درجات اجلنة عل قيدر عيدد آييات القيرآن فيقيال لقيارئ القيرآن إقيرأ 

 1«.وارق(

 وهذه الوصية ال تصدر من اإلمام إال لشيعته کام هو معلوم.

 وروى الشيخ الكليني: 

مد القاساين، مجيعًا عن القاسم بن حممد عدن سدليامن املنقدري عن عأ  بن إبراهيم عن أبيه، وعأ  بن حم

إن قدرت أن ال ُتعرف فافعل، وميا علييك أال يثنيي »عن حفص بن دياث، قال: سمعت أبا عبد اهلل يقول: 

قال أيب عَّّ بن أيب »، ثم قال: «عليك الناس وما عليك أن تمون مذموما  عند الناس إذا كنت حممودا  عند اهلل

ليه السالم(  ال خري يف العيش إال لرجلني، رجٌل يزداد كّل يوٍم خريا  ورجٌل يتدارك منيتيه بالتوبية، طالب )ع

وأنّى له بالتوبة! واهلل لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قٌل اهلل تٌارك وتعاَل منه إال بواليتنا أهل الٌيت، أال ومن 

يوٍم وما سْت عورته وما أكن رأسه وهيم واهلل يف عرف حّقنا ورجا الثواب فينا وريض بقوته نصٍف مّد يف كّل 

والذين يالتيون ميا ذلك خائفون وجلون وّدوا أّنه حّظهم من الدنيا، وكذلك وصفهم اهلل عّز وجّل فقال  
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ما الذي آتوا؟ آتوا واهلل ميع الطاعية املحٌية والواليية »قم قال   آتوا وقلوهبم وجلة أّنم إَل رهبم راجعون

، ولمنّهم خافوا أن يمونوا مقرّصين يف حمٌتنا وطاعتنا... ييا وهم يف ذلك خائفو ن، ليس خوفهم خوف شكي

 1«.حفص كن ذنٌا  وال تمن رأسا  

 :  قال الشيخ الوحيد البهبهاين معلقًا عىل هذا النص 

ره  ادق )عليه السدالم( کدان حيدذ  وفيه شهادة عىل کون حفص من الشيعة وايامء إىل أن  الص 

لطان ودريهعن أمر القضاء وا  2...ملعروفية عند الس 

ده ما سمعه من وصدية اإلمدام  والذي يغلب عىل ظن ي أن  حفصًا کان يداري الناس وخيفي تشي عه، ويؤي 

 الصادق )ع(

إن قيدرتم أن و روي يف الكايف: عن حفص بن دياث عن أ، عبد اهلل )عليه السالم( قدال: 

عليدك ومدا عليدك أن تكدون مدذموما عندد  فافعلوا وما عليك أن مل يثن الناس ،ال تعرفوا

 3«الناس إذا کنت حممودا عند اهلل تبارك وتعاىل...؟!

 و قال الذهبي: 

ه يف ذلدك، فقدد أقسدم  ثم وجدت شهادة من عبداهلل بن إدريس تؤکد تشي ع حفص ودلدو 
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، قال عن کالم نقله حفص عن رشيك: احلمد هلل الذي  عبداهلل بن إدريس أن  حفصًا شيعيي

. أنطق ه د أي حفص بن دياث د لشيعيي وإن  رشيكًا لشيعيي  1هبذا لسانه، فو اهلل إن 

 عدد أحاديثه

روى حفص کثريًا عن اإلمام الصادق )ع(، وقد حفلدت کتدب الشديعة برواياتده 

د تشي عه وقربده مدن األمدام  رات وهذا يؤک  وجتاوزت الثالثامئة روايًة فيها بعض املكر 

 )ع(.

 أسانيد سبع وعرشين روايًة کل ها عنه عن جعفر الصادق )ع(.ففي الكايف: وقع يف 

 وسائل الشيعة للحر العامأ: مائة وسبعون روايًة.

 مستدرك الوسائل مع خامتته للطربيس: مخس  وعرشون روايًة.

 بحار األنوار: سبعون رواية.

 .املحاسن للربقي: أربع روايات  عن الصادق )ع(

 ات  عن الصادق )ع(.اخلصال للشيخ الصدوق: ست  رواي

 التوحيد للشيخ الصدوق: أربع روايات  عن الصادق )ع(.

.  أمايل الصدوق: رواية  واحدة 
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، ثالثة  منها عن الصادق )ع(.  ثواب األعامل للصدوق: أربع روايات 

 معاين األخبار للصدوق: سبع روايات  عن الصادق )ع(.

.  علل الرشايع للصدوق: أربع روايات 

 رضا للصدوق: رواية  واحدة .عيون أخبار ال

 فضائل األشهر الثالثة للصدوق: روايتان.

.  أمايل الشيخ املفيد: ثالث روايات 

.  أمايل الشيخ الطويس: ثامن روايات 

 رواياته عند أهل احلديّ

حفص بن دياث أبو عمر النخعي القاي، أحد األئمة الثقدات... »قال الذهبي: 

 1«.الف من حفظهکتبوا عنه ثالثة آالف أو أربعة آ

 وقد روي له يف کتب السنن حوايل تسعامئة رواية کاميأ:

 يف صحيح البخاري: ثامن وعرشون رواية.

 صحيح مسلم: مخس وأربعون رواية.

 سنن الرتمذي: ثالثون روايًة.
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 سنن أ، داود: أربع عرشة روايًة.

 سنن ابن ماجة: ثالثون روايًة.

 سنن النسائي: عرش روايات.

 ربى للنسائي: ست  وعرشون روايًة.السنن الك

 سنن الدارمي: أربع عرشة روايًة.

 مسند أمحد: سبع عرشة روايًة.

 مستدرك احلاکم: ستي وثالثون روايًة.

 السنن الكربى للبيهقي: مائة وأربعون روايًة.

 الطرباين يف الكبري و واألوسط وکتاب الدعاء: مخس وثالثون روايًة.

.املصنف البن أ، شيبة: أ  ربعامئة رواية 

 مسند أ، يعىل: عرشون روايًة.

 رشح معاين اآلثار للطحاوي: ثالثون روايًة.

 1سنن الدارقطني: مخس وعرشون روايًة.
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 احلمم بن ظهري الفزاري( 41)

 هد(180)تأريخ الوفاة: حدود سنة 

احلكم بن ظهري الفزاري أبو حممد بن أ، ليىل الكويف، وقال بعضهم احلكم بن أ، 

لد. روى عن السدي وأ، الزناد موج بن عدأ  الكدويف وعاصدم بدن أ، النجدود خا

 .وعلقمة ابن مرثد وليث بن أ، سليم والربيع بن أنس اخلراساين ودريهم

وعنه الثوري، وهو أکرب منه وابنه إبراهيم بن احلكم وأبو معمر القطيعي ووهدب 

فدزاري وإسدحاق بدن بن بقية ويوسف بن عدي وأبو توبة وإسامعيل بدن موسدى ال

 شاهني الواسطي وحممد بن حاتم الزمي واحلسن بن عرفة ومجاعة. 

فه»قال حرب بن إسامعيل:   «. سألت أمحد عنه فكأن ه ضع 

 «. قد سمعت منه وليس بثقة»وقال الدوري عن ابن معني: 

 «.ليس حديثه بيشء»وقال ابن أ، خيثمة عنه: 

 «. ة ال يرضاهرأيت ابن أ، شيب»وقال عأ  بن اجلنيد: 

ساقط  مليله وأعاجيب حديثه، وهدو صداحب حدديث نجدوم »وقال اجلوزجاين: 

 «. يوسف

 «. واهي احلديث مرتوك احلديث»وقال أبو زرعة: 

 «.مرتوك احلديث ال يكتب حديثه»وقال أبو حاتم: 
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 «. مرتوك احلديث، ترکوه»وقال البخاري: 

 «. قد ترکه بعض أهل احلديث»وقال الرتمذي: 

 «.ليس بثقة  وال يكتب حديثه»، وقال يف موضع  آخر: «مرتوك»ل النسائي: وقا

، مات قريبًا من سنة ) روى له  (ه180وقال ابن عدي: عامة أحاديثه دري حمفوظة 

 «. الرتمذي حديثًا واحدًا يف القول عند األرق

 «. ال يكتب حديثه»وقال اآلجري عن أ، داود: 

 «. يثکان يضع احلد»وقال صالح جزرة: 

 «. ليس بالقوي  عندهم»وقال احلاکم: 

اب»ويف الكامل البن عدي قال حييى:   «.کذ 

کان يشتم الصحابة ويروي عن الثقات األشدياء املوضدوعات، »وقال ابن حبان، 

 «. إذا رأيتم معاوية عل منربي فاقتلو »وهو الذي روى عن عاصم عن ذري عن عبد اهلل: 

، وأنكر عليه العقيأ حديث يف تسمية  قد سمعت منه»وقال ابن نمري:  وليس بثقة 

النجوم التي رآها يوسف )عليه السالم( وحديث إذا رأيتم معاوية وحديث إذا بويدع 

 1«.خلليفتني
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 توقيقه

بالردم من الطعونات التي قيلت يف حق  هذا الراوي إال أن  البعض ل ن ال حيتج  إال 

 بالثقات احتج  به، ومنهم:

تان. ابن أ، حاتم: احتج  به مر 
1 

وهذا اعرتاف  منه بأن ه ال يكذب، لكن ه بعد ذلک قال «. صدوق  »قال ابن أ، شيبة: 

، وهذه مناورة مكشوفة منه، فإذا کان صدوقًا ال يكذب فإن ده «وليس ل ن حيتج  »عنه: 

ًة إذا روي من طرق أخرى ما يؤيد ما رواه.  حيتج  به، خاص 

 2ء الثقات ناقالً قول ابن أ، شيبة فيه.ابن شاهني: ذکره يف تاريخ أسام

 3البزار: ذکر أن  مجاعة کثرية رووا عنه واحتملوا حديثه.

 4«.عامة أحاديثه دري حمفوظة»و قال ابن عدي عنه: 

ثني بسدبب نفدورهم مدن سدامعها،  قد ال تكون عامة أحاديثه حمفوظة عندد املحدد 

ا تتعلق بأهل بيت النبي )صىل اهلل عليه ة أن  وآله وسلم(، وإن  ما قاله ابن عددي  خاص 
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ال يصلح دليالً عىل توهني الرجل، وال يستطيع أهل احلديث أن يدعوا إحاطتهم بكل 

 ما روي عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

إن  سبب طعن األدلبية باحلكم هو روايته أخباراً عن مساوي  معاوية، فقد ذکر ابن 

 حجر عن ابن حبان قوله: 

إذا رأيتم معاوية عل منربي »هو الذي روى عن عاصم عن ذري عن عبد اهلل: و

 «.إذا بويع خلليفتني»، وحديث: «إذا رأيتم معاوية»وحديث: .. «.فاقتلو 

 قال حممد بن عقيل معقبًا: 

، وقدد  أرى ذنب احلكم هذا روايته هدذين احلدديثني وکالمهدا صدحيح 

وطرقه وإن  رجالده کلهدم  ذکرت النقل يف تصحيح سند احلديث األول

رجال الصحيح يف کتاب )تقوية اإليامن(، واحلديث الثاين رواه مسدلم. 

مين قاتيل »ول ا يفيد األمر بقتل معاوية ما أخرجه أمحد يف مسنده ولفظه: 

فيكون ذنب احلكم روايته ملدا ال يدروق  ،«علّيا  عل اخلالفة فاقتلو  كائنا  من كان

 1سول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.للنواصب من صحيح أحاديث ر

 تشّيعه

                                                             

 63. العتب اجلميل عىل أهل اجلرح والتعديل،   1
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 1«.رمي بالرفض»قال ابن حجر: 

 «.کان يشتم الصحابة»ومن دالئل تشي عه قول ابن حبان: 

ول ا ينبغي االلتفات له أن  بيت السدي کلهم شيعة روافض کام بينا يف ترمجة اجلدد  

زاري. کام أن  إبراهيم إسامعيل بن عبد الرمحن السدي واحلفيد إسامعيل بن موسى الف

 2بن احلكم بن ظهري قد وصفه الذهبي بالشيعي اجللد.

 وقع احلكم يف عدة أسانيد عند اإلمامية، منها ما رواه الشيخ الكليني، حيث قال: 

عن احلكم بن ظهري عن عبد اهلل بن جرير العبدي عن األصبغ بن نباتة، 

بدن عمدر وولدد أ، بكدر قال: أتى أمري املؤمنني )عليه السالم( عبد اهلل 

وسعد بن أ، وقا  يطلبون منه التفضيل هلم، فصعد املنرب ومال الناس 

احلمد هلل ويّل احلمد ومنتهى المرم، ال تدركه الصفات وال حيّد باللغيات وال »إليه فقال: 

يعرف بالغايات وأشهد أن ال إله إال اهلل وحد  ال رشيك له وأّن حممدا  رسول اهلل )صيل اهلل 

ليه وآله( نٌي اهلدى وموضع التقوى ورسول الرّب األعل، جياء بياحلّق مين عنيد احليّق ع

لينذر بالقرآن املنري والربهان املستنري فصدع بالمتاب املٌيني ومضي عيل ميا مضيت علييه 

  الرسل األولون أّما بعد.

                                                             

 231،   1. تقريب التهذيب، ج 1

 27،   1. ميزان االعتدال، ج 2
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ا األنيار أهّيا الناس، فال يقولّن رجاٌل قد كانيت اليدنيا غميرهتم فاَّتيذوا العقيار وفّجيرو

وركٌوا أفر  الدواب ولٌسوا ألني الثياب، فصار ذلك عليهم عيارا  وشينارا  إن مل يغفير هليم 

الغفار، إذا منعتهم ما كيانوا فييه خيوضيون وصيرّيهتم إَل ميا يسيتوجٌون فيفقيدون ذليك 

فيسألون ويقولون  ظلمنا ابن أيب طالب وحرمنا ومنعنا حقوقنا، فاهلل عليهم املستعان، مين 

ٌل قٌلتنا وأكل ذبيحتنا وآمن بنٌينا وشهد شهادتنا ودخل يف ديننا، أجرينا علييه حميم استق

القرآن وحدود االسالم، ليس ألحٍد عل أحٍد فضٌل إال بالتقوى؛ أال وإّن للمتقيني عنيد اهلل 

تعاَل أفضل الثواب وأحسن اجلزاء واملآب، مل جيعل اهلل تٌارك وتعاَل الدنيا للمتقيني قوابيا ، 

عند اهلل خري لألبرار، انظروا أهل دين اهلل فيام أصٌتم يف كتاب اهلل وتيركتم عنيد رسيول وما 

اهلل )صل اهلل عليه وآله( وجاهدتم به يف ذات اهلل أبحسٍب أم بنسيٍب أم بعميٍل أم بطاعيٍة أم 

التيي أميرتم  -رمحميم اهلل  -زهادٍة، وفيام أصيٌحتم فييه راغٌيني؛ فسيارعوا إَل منيازلمم 

، العامرة التي ال َترب، الٌاقية التي ال تنفيد، التيي دعياكم إليهيا وحّضيمم عليهيا بعامرهتا

ورّغٌمم فيها وجعل الثواب عند  عنهيا، فاسيتتّموا نعيم اهلل عيّز ذكير  بالتسيليم لقضيائه 

والشمر عل نعامئه، فمن مل يرض هبذا فليس منّا وال إلينا وإّن احلاكم حيميم بحميم اهلل وال 

وال وحشية، وأولئيك ال خيوف »ويف نسخٍة  «. لك، أولئك هم املفلحونخشية عليه من ذ

 «.عليهم وال هم حيزنون

وقد عاتٌتمم بدّريت التي أعاتب هبا أهَّ فلم تٌالوا ورضبتمم بسوطي الذي أقييم »وقال: 
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به حدود ريّب فلم ترعووا، أتريدون أن أرضبمم بسيفي؟! أما إِّّن أعلم الذي تريدون ويقيم 

ال أشْتي صالحمم بفساد نفيس، بل يسّلط اهلل عليمم قوما  فينتقم يل منمم،  أودكم ولمن

 1«.فال دنيا استمتعتم هبا وال آخرة كتم إليها، فٌعدا  وسحقا  ألصحاب السعري

 روى الطربي: 

عن احلكم بن ظهري عن السدي، قال: ملا قتل احلسني بن عأي )رضدوان 

 2ها محرهتا.اهلل عليهام( بكت السامء عليه، وبكاؤ

 و وري يف تاريخ مدينة دمشق: 

ثنا احلكم بن ظهري عن أ، الزناد د يعني موج بن عأ  الكويف د عدن  حد 

قال: إن  من رضا  "ولسوف يعطيك ربك فرتىض  "زيد بن عأ  يف قوله 

 3رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( أن يدخل أهل بيت بنيه اجلنة.

 وروي أيضًا: 

ثنا إبراهيم  ثني أ، عن منصور بن مسلم بن حد  بن احلكم بن ظهري، حد 

سابور عن عبد اهلل بن عطاء عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيده، قدال: قدال 

                                                             

 362 – 360،   8. الكايف، ج 1

 160،   25. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 2

 460،   19. تاريخ مدينة دمشق، ج 3
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عَّّ بن أيب طالب موَل كيّل ميالمن ومالمنيٍة، »رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: 

 1«.وهو ولّيمم بعدي

 وروي أيضًا: 

ثنا احلكم بن ظهري عن السدي عن ابن  عبداس يف قولده عدز  وجدل  حد 

قال: هو عأ  بن أ، طالب. وصالح املؤمنني
2 

 وروي أيضًا: 

ثنا احلكم بن ظهري عن عاصم عدن زر عدن عبدد اهلل أن  رسدول اهلل  حد 

 3«.إذا رأيتم معاوية عل منربي فاقتلو »)صىل اهلل عليه وسلم( قال: 

 وروى أمحد بن حنبل: 

الح، قال: ملا حرضت عبد اهلل بن احلكم بن ظهري عن السدي عن أ، ص

ب إليك بوالية عأ  بن أ، طالب  4عباس الوفاة، قال: اللهم  إين  أتقر 

 وأخرج احلاکم احلسكاين: 

ثنا احلكم بن ظهري عن السدي عن أ، مالك الغفاري دزوان الكويف  حد 

                                                             

 189،   42. املصدر السابق، ج 1

 361،   42السابق، ج . املصدر 2

 156،   59. املصدر السابق، ج 3

 662،   2. فضائل الصحابة، ج 4
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 1]قال[: هو حممد وآله أهل بيته. سالم عىل آل ياسنييف قوله: 

 : وأخرج أيضاً 

ثنا احلكم بن ظهري عن السددي ومدن يقدرتف يف قولده تعداىل [: ] حد 

 2قال: املودة آلل حممد. حسنة

 وأخرج أيضًا: 

ثنا احلكم بن ظهري عن السدي عن أ، مالك عن ابن عباس يف قوله  حد 

اآليدة، قدال: نزلدت يف النبدي  والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهمتعاىل: 

 3ني )عليهم السالم(.وعأ  وفاطمة واحلسن واحلس

 وأخرج أيضًا: 

والسددابقون حدددثنا احلكددم بددن ظهددري عددن السدددي يف قولدده تعدداىل: 

قال: نزلت يف عأي  السابقون
4 

 عدد أحاديثه

                                                             

 169،   2. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1

 212،   2. املصدر السابق، ج 2

 270،   2. املصدر السابق، ج 3

  295،   2. املصدر السابق، ج 4
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 روي عنه واحد وستون حديثًا کاميأ.

 .  سنن الرتمذي: حديث  واحد 

.  فضائل الصحابة البن حنبل: حديث  واحد 

.املعجم األوسط للطرباين: ثال  ثة أحاديث 

.  املعجم الكبري للطرباين: ثالثة أحاديث 

.  الدعاء للطرباين: ثالثة أحاديث 

.  السنة البن أ، عاصم: حديث  واحد 

.  مسند البزار: حديث  واحد 

.  مسند الروياين: حديث  واحد 

.  دالئل النبوة للبيهقي: حديث  واحد 

 تاريخ ابن عساکر: اثنا عرش حديثًا.

 شيبة: حديثان.العرش البن أ، 

.  ناسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني: حديث  واحد 

 املصاحف البن أ، داود: حديثان.

 حلي ة األولياء أل، نعيم: حديثان.

.  رشح أصول اعتقاد أهل السنة الاللكائي: حديث  واحد 
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 شواهد التنزيل للحاکم احلسكاين: اثنان وعرشون حديثًا.

 تفسري الطربي: اثنا عرش حديثًا.

 تفسري ابن أ، حاتم: حديثان.

.  1تفسري الثعلبي: حديث  واحد 

 ( احلمم بن عتيٌة42)

 هد(115)

احلكم بن عتيبة الكندي، موالهم أبو حممد، ويقال أبو عبد اهلل، ويقدال أبدو عمدر 

الكويف، وليس هو احلكم بن عتيبة بن النهاس. روى عن أ، جحيفة وزيد بدن أرقدم 

هلل بن أ، أوىف هؤالء صحابة، ورشيح القاي وقديس بدن وقيل مل يسمع منه، وعبد ا

أ، حازم وموسى بن طلحة ويزيد بن رشيك التيمي وعائشة بنت سعد وعبد اهلل بن 

اد بن اهلاد وسعيد بدن جبدري وجماهدد وعطداء وطداووس والقاسدم بدن خميمدرة  شد 

ومصعب بن سعد وحممد بن کعب القرظدي وابدن أ، لديىل وددريهم مدن التدابعني، 

                                                             

؛ اجلرح والتعديل، 239،   3رجال احلديث، الشيخ عأ  الشاهرودي، ج  . لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: مستدرکات علم1

؛ التداريخ الكبدري، 208،   2؛ الكامدل، ابدن عددي، ج259،   1؛ الضعفاء العقديأ، ج118،   3ابن أ، حاتم، ج

 .571،   1؛ ميزان االعتدال، الذهبي، ج99،  7؛ هتذيب الكامل، املزي، ج345،  2البخاري، ج
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 وروى عن عمرو بن شعيب وهو أکرب منه.

وعنه األعمش ومنصور وحممد بن جحادة وأبو إسحاق السبيعي وأبدو إسدحاق  

اج بن دينار وسفيان بدن  الشيباين وقتادة ودريهم من التابعني، وأبان بن صالح وحج 

ة.   حسني واألوزاعي ومسعر وشعبة وأبو عوانة وعد 

ما بني البتيهدا أفقده مدن »عبدة بن أ، لبابة: قال األوزاعي عن حييى بن أ، کثري و

 «. احلكم

 «. رأيت احلكم يف مسجد اخليف وعلامء الناس عيال عليه»وقال جماهد بن رومي: 

کان احلكم إذا قدم املدينة أخلوا له سارية النبي )صىل اهلل »وقال جرير عن مغرية: 

 «.عليه وسلم( يصأ إليها

 «. ادة  وفضل  کان صاحب عب»وقال عباس الدوري: 

 ما کان بالكوفة بعد إبراهيم والشعبي مثل احلكم ومحاد.»وقال ابن عيينة: 

، ولكن خيتلف معنى حديثه»وقال ابن مهدي:   «.احلكم بن عتيبة ثقة  ثبت 

قلت ليحيى بن سعيد: أي  أصحاب إبراهيم أحب  إليك؟ قال: »وقال ابن املديني: 

ة وأ، حصني  .«ليس هو بدون عمرو بن مر 

 «.أثبت الناس يف إبراهيم احلكم ثم منصور»وقال أمحد أيضًا: 

، وکدذا قدال «ثبدت  »، زاد النسدائي: «ثقدة  »وقال ابن معني وأبو حاتم والنسائي: 
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وکان من فقهاء أصحاب إبراهيم، وکان صاحب سن ة وات باع، وکدان »العجأ، وزاد: 

، إال أن  ذلك مل يظهر منه  «....فيه تشي ع 

 «.کان ثقًة ثقًة فقيهًا عاملًا رفيعًا کثري احلديث»د: وقال ابن سع

مدا أرى احلكدم »وقال اآلجري عن أ، داود: قال أبو الوليد د يعني الطياليس د: 

 «. سمع من عاصم بن ضمرة

 «. ال أعلم احلكم روى عن عاصم شيئا»وقال ابن أ، حاتم عن أبيه: 

 «. أ، أوىف، وليس له عنهام رواية  ورأى زيد بن أرقم وعبد اهلل بن »قال أبو داود: 

لقي زيد بن أسدلم وال نعلدم أن ده سدمع منده »وقال الكتاين عن أ، حاتم احلكم: 

 «.شيئاً 

 «. مل يثبت منه سامع»وقال أبو القاسم الطرباين: 

 «.کان فقيهًا ثقةً »وقال يعقوب بن سفيان: 

 «. مل يسمع من علقمة شيئاً »وقال أمحد: 

سألت أ، عن احلكم عن عبيددة السدلامين مت صدل، قدال: مل » وقال ابن أ، حاتم:

 «.يلقه

ها »وقال أمحد ودريه:  مل يسمع احلكم حديث مقسم کتاب إال مخسة أحاديث، وعد 

حييى القطان حديث الوتر والقنوت وعزمة الطالق وجزاء الصيد والرجل يأيت امرأته 
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 «. املديني عن حييىوهي حائض، رواه ابن أ، خيثمة يف تارخيه عن عأ  بن 

قال القطان: قال شعبة: احلكم عن جماهد کتاب »وقال البخاري يف التاريخ الكبري: 

 «. إال ما قال سمعت

 1«.يف الثقات، کان يدلس، وکان سن ه سن إبراهيم النخعي»وقال ابن حبان: 

 وقال الذهبي: 

، اإلمام الكبري عامل أهل الكوفة، أبدو حممدد الكنددي، مدوالهم الكدويف

ثنا  ويقال أبو عمرو، ويقال أبو عبد اهلل... قال سليامن الشداذکوين: حدد 

حييى بن سعيد، سمعت شعبة يقول: کان احلكم يفضل علي ًا عىل أ، بكر 

 2وعمر، قلت: الشاذکوين ليس بمعتمد وما أظن  أن  احلكم يقع منه هذا.

 وقال العجأ: 

فقهاء أصحاب إبراهيم  احلكم بن عتيبة، ثقة  ثبت  يف احلديث، وکان من

 3.. وکان فيه تشي ع إال أن  ذلك مل يظهر منه إال بعد موته..النخعي

 توتيقه

                                                             

 373 – 372،   2تهذيب، ج . هتذيب ال1

 209 – 208،   5. سري أعالم النبالء، ج 2

 313 - 312،   1. معرفة الثقات، ج 3
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 احتج  به البخاري ومسلم.

 «.ما بني البتيها أفقه من احلكم»قال عبدة بن أ، لبابة: 

 «.احلكم بن عتيبة ثقة  ثبت  »قال ابن مهدي: 

 «.منصورأثبت الناس يف إبراهيم، احلكم ثم »قال أمحد: 

 «.ثقة  »قال ابن معني وأبو حاتم والنسائي: 

 «.ثقة  ثبت  يف احلديث، وکان من فقهاء أصحاب إبراهيم النخعي»قال العجأ: 

 «.رأيت احلكم يف مسجد اخليف وعلامء الناس عيال  عليه»قال جماهد بن رومي: 

 «.ما کان بالكوفة بعد إبراهيم والشعبي مثل احلكم»قال ابن عيينة: 

 «.کان ثقًة ثقًة فقيهًا عاملًا رفيعًا کثري احلديث»ل ابن سعد: قا

 «.کان فقيهًا ثقةً »قال يعقوب بن سفيان: 

 «.عابد  قانت  ثقة  »قال الذهبي: 

 «.ثقة  ثبت  فقيه  »قال ابن حجر: 

 تشّيعه

، منهم:  نسبه للتشي ع أکثر من واحد 
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 1ابن قتيبة.

 .ابن رستة يف األعالق النفسية

، ومل «وکان فيه تشي ع  إال أن  ذلك مل يظهر منده إال بعدد موتده»ث قال: العجأ، حي

 !يبني  العجأ کيف ظهر تشي عه بعد موته

ثنا عن ثقدات أصدحابك»شعبة، حيث قال:  ، «مل ا ورد شعبة البرصة، قالوا له: حد 

ثكم عن نفري  يسري  من هدذه الشديعة، »قال:  ثتكم عن ثقات أصحا، فإن ام أحد  إن حد 

 2«....كم بن عتيبةاحل

حدثنا حييى بن سعيد، سمعت شعبة يقول: کدان احلكدم »قال سليامن الشاذکوين: 

، وما أظدن  »، و قال الذهبي: «يفضل علي ًا عىل أ، بكر وعمر
الشاذکوين ليس بمعتمد 

 3«.أن  احلكم يقع منه هذا

اظ مدا يددل  عدىل  بالردم من طعن الذهبي بالشاذکوين إال أن ه أورد يف تذکرة احلف 

مدحه ووثاقته لدى بعض الرجاليني، فأمحد بن حنبل ذهب يتعل م منه نقدد الرجدال، 

سمعت أبا عبد اهلل يقول: أعلمنا بالرجال حييدى بدن معدني، وأحفظندا »وقال حنبل: 

                                                             

 .624. املعارف،   1

 139 - 138،   1. اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج 2

 .209،   5. سري أعالم النبالء، ج3
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،  وأما ابن «أحفظهم الشاذکوين»، وقال زکريا الساجي: «لألبواب سليامن الشاذکوين

ه فقال: معاذ اهلل أن يتهم، إن ام کان قد ذهبت کتبه، فكان سألت عبدان عن»عدي فقال: 

ث حفظاً   1«.حيد 

وإن کان الشاذکوين دري معتمد لدى الذهبي إال أن  تفضيل احلكم لإلمام عأ  )ع( 

قد ورد من طريق آخر خال  من الشاذکوين، والدليل هو الذي يتكلم وال ينفع حينها 

 قول الذهبي: 

فقد روي عن ابن أ، ليىل أن ه قال: کندت عندد «. ع منه هذاوما أظن  أن  احلكم يق»

احلكم فجاءه داود األودي فقال: إن  الناس يزعمون أن ك تنال مدن أ، بكدر وعمدر؟ 

 2ولكن ي أزعم أن  علي ًا خري منهام.، فقال: ما أفعل

 وتقديم عأي عىل الشيخني يعد  ترف ضًا باصطالحهم.

 ة املغالني، حيث قال املزي: لقد کانت للحكم عالقات بالرافض

وقال حممد بن عمرو بن عقبة عن عمرو بن عبد الغفار: سمعت شدعبة 

م عليه،  يقول: کان عثامن بن عمري صديقًا للحكم بن عتيبة، واحلكم دهل 

                                                             

 489 - 488،   2. تذکرة احلفاظ، الذهبي، ج 1

 129يل املذيل من تاريخ الصحابة والتابعني، حممد بن جرير الطربي،   . املنتخب من ذ2
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 1وکان عثامن بن عمري يغلو يف التشي ع.

ر و وقد ذکر الشيخ الطويس احلكم ضمن أصحاب األئمة عأ  بن احلسني و البداق

 2الصادق )عليهم السالم(.

 قال السيد اخلوئي: 

فقد وقع بعنوان احلكم بن عتيبة يف إسناد مجلة من الروايات تبلغ أربعدة 

وعرشين موردًا، فقد روى عن احلسني بن عأ  وعأ  بدن احلسدني وأ، 

جعفر وأ، عبد اهلل )عليهم السالم(. وروى عنه إسامعيل بدن إبدراهيم 

واحلارث بن احلصرية وزياد بن سوقة ومعاوية بدن وإسامعيل الشعريي 

 3عامر ومعاوية بن ميرسة.

کان احلكم خيتلف کثريًا إىل األمام الباقر )ع( وکان الباقر )ع( مكرمًا لده، و روى 

 الشيخ النجايش:

عن عذافر الصرييف، قال: کنت مع احلكم بن عتيبة عند أ، جعفر )عليه 

فر )عليه السالم( له مكرمًا، فاختلفا السالم( فجعل يسأله، وکان أبو جع

                                                             

 472،   19. هتذيب الكامل، ج 1

 .184و  131و112. رجال الطويس، 2

 184،   7. معجم رجال احلديث، ج 3
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يا ُبنيَّ قم فيأخرج كتياب عيَّي )علييه »يف يشء، فقال أبو جعفر )عليه السالم(: 

، فأخرج کتابًا مدروجًا عظياًم، ففتحه وجعل ينظر حتدى أخدرج «السالم(

هذا خّط عيَّي )علييه السيالم( وإميالء »املسألة. فقال أبو جعفر )عليه السالم(: 

ييا أبيا حمميد، »وأقبل عىل احلكم، وقدال: «.  )صل اهلل عليه وآله وسلم(رسول اهلل

إذهب أنت وسلمة وأبو املقدام حيّ شئتم يمينا  وشامال ، فواهلل ال جتدون العليم أوقيق منيه 

 1«.عند قوم كان ينزل إليهم جربيل )عليه السالم(

 وعن عبد اهلل بن عطاء املكي، قال:

ط  أصغر منهم عند أ، جعفر حممد بن عأ  بن ما رأيت العلامء عند أحد  ق

احلسني، ولقد رأيت احلكم بن عتيبة مع جاللته يف القوم بني يديه کأن ده 

صبيي بني يدي معل مه.
2 

 ول ا رواه احلكم ما جاء يف مسند البزار: 

عن احلكم بن عتيبة عن عأ  بن حسني عدن مدروان بدن احلكدم، قدال: 

هلل عنهام( بني مكة واملدينة، وعدثامن ينهدى شهدت عثامن وعلي ًا )ري ا

عن املتعة وأن جيمع بينهام، يعني بني احلج  والعمرة، فلام  رأى ذلك عدأي 

                                                             

 . 261،   2. رجال النجايش، ج1

 340،   9، ج ؛ وراجع: البداية والنهاية، ابن کثري160،   2. اإلرشاد، الشيخ املفيد، ج2
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فقال عدثامن: « لٌيك حّجة  وعمرة  معا  »)ري اهلل عنه( أهل  هبام مجيعًا وقال: 

أتراين أنى الناس وأنت تفعله؟! مل أکن ألدع سنة رسول اهلل )صدىل اهلل 

 1يه وسلم( لقول أحد  من الناس.عل

 وروى الطرباين: 

ثنا احلكم بن عتيبة عن مصعب بن سعد عن أبيه، قال: أمدر رسدول  حد 

، قالوا: يدا رسدول  اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( بسد  األبواب إال باب عأي

ما أنا سددت أبيوابمم »اهلل، سددت األبواب کلها اال باب عأي فقال ) (: 

 2«.هاولمن اهلل سد

 وروي أيضًا: 

عن احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أ، ليىل عن کعب بن عجدرة أن  

أصحاب النبي )صىل اهلل عليه وسلم( قالوا: يا رسول اهلل، هذا السدالم 

قولوا اللهيّم صيّل عيل حمميد »عليك قد عرفناه، فكيف الصالة عليك؟ قال: 

يٌد جميٌد، وبارك عل حممٍد وعل آل حممٍد كيام وعل آل حممد كام صلّيت عل إبراهيم، إّنك مح

                                                             

 .151،   2. مسند البزار، البزار، ج 1

 186،   4. املعجم األوسط، ج 2
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 1«.باركت عل إبراهيم، إّنك محيٌد جميٌد 

 وروى ابن عساکر: 

عن احلكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن  رسدول اهلل )صدىل اهلل 

عليه وسلم( دفع الراية إىل عأي يوم بدر وهو ابن عرشين.
2 

 وروي أيضًا: 

ثني احلكم بن عتيبة أن   ه سمع عبد الرمحن بن أ، ليىل يقول کدان أبدو حد 

ا ننكر  ، قال: اجتمع إيل  القوم من أهل املسجد فقالوا إن  ليىل يسمر مع عأي

من أمري املؤمنني لباسه يف الشدتاء الثدوب الواحدد ويف الصديف القبداء 

املحشو، فلو سألت أباك أن يسأله إذا سدمر عندده. قدال عبدد الدرمحن: 

، قدال: بدىل، قدال: «أّما كنت معنا بخييرب»ه أبو ليىل فقال: فدخلنا عليه فسأل

فإن  رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( قال: ألعطني  الراية رجالً حيدب  »

ف  اهلل ورسوله وحيب ه اهلل ورسوله، ال يرجع حتى يفتح اهلل عىل يديه فترش 

؟ فقيل إن ه  هلا أصحاب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(، فقال: أين عأي

، فدعاين فتفل يف عيني، وقدال: اللهدم  أذهدب عنده احلدر  والدربد؛  أرمد 

                                                             

 57،   7. املصدر السابق، ج 1

 71،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج 2
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ًا وال بردًا. ، فام وجدت بعدها حر  وأعطاين الراية ففتح اهلل َعَأ 
1 

 وروي أيضًا:

ثنا حبيدب وکدان  ثني احلكم بن عتيبة وسلمة بدن کهيدل قداال: حدد  حد 

د بدن أرقدم يقدول: إسكافًا يف بني بدي وأثنى عليه خريًا، أن ه سدمع زيد

من كنيت »خطبنا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( يوم ددير خم، فقال: 

 2«.موال  فعَّ  موال  اللهّم واِل من واال  وعاِد من عادا 

 عدد أحاديثه

 بلغت أحاديثه يف کتب السنن أربعامئة حديث  کاميأ:

 يف صحيح البخاري: حديثان.

.  صحيح مسلم: مخسة أحاديث 

. سنن أ،  داود: مخسة أحاديث 

.  سنن الرتمذي: سبعة أحاديث 

.  سنن ابن ماجة: ثالثة أحاديث 

                                                             

 108،   42. املصدر السابق، ج 1

 217،   42. املصدر السابق، ج 2
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.  سنن النسائي: ستة أحاديث 

.  السنن الكربى للنسائي: عرشة أحاديث 

 سنن الدارمي: حديثان.

 مسند أمحد: مخسة عرش حديثًا.

.  مستدرك احلاکم: أربعة أحاديث 

 ديثًا.املعجم األوسط للطرباين: مخسة وثالثون ح

.  املعجم الصغري للطرباين: عرشة أحاديث 

 املعجم الكبري للطرباين: ثالثون حديثًا.

.  مسند الشاميني للطرباين: ثالثة أحاديث 

 الدعاء للطرباين: حديثان.

 السنن الكربى للبيهقي: ستون حديثًا.

.  شعب اإليامن للبيهقي: ثالثة أحاديث 

  حديثًا.معرفة السنن واآلثار للبيهقي: ثالثة عرش

.  صحيح ابن حبان: ستة أحاديث 

.  صحيح ابن خزيمة: ثالثة أحاديث 

.  املصنف البن أ، شيبة: سبعة أحاديث 
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 املصنف للصنعاين: سبعون أثرًا وحديثًا.

.  مسند أ، يعىل: مخسة أحاديث 

 مسند ابن راهوية: حديثان.

 مسند البزار: أربعة عرش حديثًا.

.  مسند الشايش: أربعة أحاديث 

 تاريخ دمشق البن عساکر: تسعة عرش حديثًا.

 التمهيد البن عبد الرب: ثالثة عرش حديثًا.

 تفسري الطربي: مخسة وعرشون حديثًا.

.  1تفسري ابن أ، حاتم: أربعة أحاديث 

 ( حميم بن جٌري األسدي43)

 )تأريخ الوفاة: حدود القرن األول اهلجري(

أ، العا  الثقفي الكدويف، روى  حكيم بن جبري األسدي، ويقال موىل احلكم بن

                                                             

؛ الكاشدف 232،   1تقريدب التهدذيب، ابدن حجدر، ج؛ 209،   6. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: أعيان الشديعة، ج1

؛ تداريخ اإلسدالم، 464؛ املعدارف، ابدن قتيبدة،   331،   6؛ الطبقات الكربى، ابن سعد، ج344،   1الذهبي، ج

 .209،   6الذهبي، ج
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عن أ، جحيفة وأ، الطفيل وعلقمة وموسى بن طلحة وأ، وائل وإبراهيم النخعدي 

ومجيع بن عمري التميمي وحممد بن عبد الرمحن بن يزيد النخعي وأ، صالح السدامن، 

 ودريهم.

وعنه األعمش والسفيانان وزائدة وفطر بن خليفة وشعبة ورشيك وعأ  بن صالح 

 «.ضعيف احلديث مضطرب»مجاعة. قال أمحد: و

 «. ليس بيشء»وقال ابن معني: 

سألت حييى بن سعيد عنده فقدال: کدم روى! إن دام روى شديئًا »وقال ابن املديني: 

يسريًا، قلت: من ترکه؟ قال: شعبة، من أجل حديث الصدقة؛ يعني حديث من سأل 

 «....وله ما

فقال: يف رأيه يشء، قلت: ما حمله؟ قال:  سألت أبا زرعة عنه»وقال ابن أ، حاتم: 

 «.الصدق إن شاء اهلل

ضعيف احلديث منكر احلديث، له رأي ددري حممدود، نسدأل اهلل »وقال أبو حاتم: 

 يف التشي ع
 «. السالمة، دال 

 «. کان شعبة يتكل م فيه»وقال البخاري: 

ل عىل أن ه ترك الرواية عنه   وقول شعبة فيه يد 

 «.ن ام روى أحاديث يسرية وفيها منكراتإ»وقال ابن مهدي: 
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ث عنه»وقال الفالس:  ث عنه وکان عبد الرمحن ال حيد   1«.کان حييى حيد 

 توقيقه

 «. حمل ه الصدق»قال أبو زرعة: 

 حييى: مل ير بحديثه بأسًا.

 قال الرتمذي: 

وقد تكل م شعبة يف حكيم بن جبري من أجل حديثه الذي روى عن ابدن 

 . «من سأل الناس وله ما يغنيه»ىل اهلل عليه وسلم(: مسعود عن النبي )ص

 2«.وروى له سفيان وزائدة، ومل ير حييى بحديثه باسا»قال حييى: 

ات  يف سننه وجعل أحاديثه حسنة، و قال:  وما ذکرنا »الرتمذي: احتج  به ثالث مر 

(، فإن ام أردنا حسن إسناده عندنا  3«.يف هذا الكتاب )حديث  حسن 

ح أحاديثه يف سبعة موارد، فقال مثال بعدد أن احلاکم: اح تج  به يف مستدرکه وصح 

ج له حديثًا:   خر 

هذا حديث  صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، والشيخان مل خيرجا عن حكيم 

                                                             

 383،   2. هتذيب التهذيب، ج 1

 104،   1. سنن الرتمذي، ج 2

 .300،  5؛ ج81،   2؛ ج104،   1سنن الرتمذي: ج؛ وأحاديثه يف 413،   5. املصدر السابق، ج 3
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ه يف التشي ع.  1بن جبري لوهن  يف رواياته، إن ام ترکاه لغلو 

، وأسانيد تف ات  متده ابن أ، حاتم: احتج  به يف تفسريه أربع مر  سريه کام قال يف مقد 

اها من أصح  األسانيد، وابن أ، حاتم کان قد سأل أبا زرعة عنه فقال له:  حمل ه »قد حتر 

 «.الصدق إن شاء اهلل

 2الطحاوي: احتج  به، وأسانيد کتابه موضع قبول لديه.

. ات  ة مر  الطربي احتج  به عد 
3 

ه إال عدن الثقدات حسدب مدا ابن عبد الرب: احتج  به يف التمهيد الذي ال يروي في

 4قال.

و من اجلديد بالذکر أن  الرجل احتج  به جمموعة من أهل احلديث، والذين جرحوه 

ح بذلك احلاکم، وإال فهو  إن ام نقموا منه مغاالته يف التشي ع وترکوه ألجل ذلك کام رص 

 حمل ه الصدق کام هو رأي أ، زرعة الرازي.

 تشّيعه

                                                             

 .90   4و ج 541و  530و  337و 260و 259،   2؛ وراجع املستدرك، ج561،   1. املستدرك، ج 1

 .428،   1. رشح مشكل اآلثار، ج2

 181، 171، 24، 23،  1. هتذيب اآلثار، ج3

 .307،   18. التمهيد، ج 4
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 يف التشي  »قالوا فيه: 
 «رمي بالتشي ع»، «عدال 

والشيخان مل خيرجدا »وبني  احلاکم سبب عدم رواية البخاري ومسلم عنه، فقال: 

ه يف التشي ع  1«.عن حكيم بن جبري لوهن يف رواياته، إن ام ترکاه لغلو 

ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمام عأ  بن احلسني )ع(.  2وعد 

 بن احلسني )ع(، منها ما رواه وقد رويت له روايات عديدة وهو يسأل اإلمام عأ  

 ابن عساکر: 

عن حكيم بن جبري، قال: قلت لعأ  بن حسني: جعلت فداك، کان أبدو 

أال أخربكم بأفضل هذ  األمة بعيد نٌيهيا أبيو »جحيفة يزعم أن ه سمع علي ًا يقول: 

فهذا سعيد بن املسييب خيرّبِّن »ثم سكت، فقال يل عأ  بن حسني: « !بمر وعمر

سعدا  قال  قال رسول اهلل )صل اهلل عليه وسلم( لعيَّّ  أال ترميي أن تميون منّيي أّنه سمع 

ٌّي بعدي؟ هل كان يف بني إرسائيل بعد موسيى أفضيل  بمنزلة هارون من موسى إال أّنه ال ن

يل »قلت: ال، فرضب عىل کتفي ثم قال: « من هارون )صل اهلل عليهام وسيلم(؟!

 3«.عَّّ بن حسني فأين ذهب بك

                                                             

 561،   1. املستدرك، ج 1

 . 112لطويس،   . رجال ا2

 370،   9؛ تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، ج 359،   30. تاريخ مدينة دمشق، ابن عساکر، ج 3
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 ابن قولويه: روي

عن حكيم بن جبري، قال: سمعت عدأ  بدن احلسدني )علديهام السدالم( 

إّن ملما  هيٌط كّل ليلٍة معه قالث مثاقيل مسيك مين مسيك اجلنية، فيطرحهيا يف »يقول: 

 1«.الفرات، وما من نٌر يف رشٍق وال يف غرٍب أعظم بركة  منه

 ومن مروياته ما أخرجه الرتمذي وحسنه: 

ري عن مجيع بن عمري التيمي عن ابن عمر قدال: آخدى عن حكيم بن جب

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( بني أصحابه فجداء عدأي تددمع عينداه 

، فقدال لده «  ؟!يا رسول اهلل، آخيت بني أصحابك ومل تالاخ بينيي وبيني أحيد»فقال: 

 2«.أنت أخي يف الدنيا واخخرة»رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: 

 ألرشاف: ويف أنساب ا

ثنا أبو نعيم الفضل بن دکدني،  ثني أبو بكر األعني ودريه، قالوا: حد  حد 

ثنا فطر بن خليفة عن حكيم بن جبري، قال: سمعت إبراهيم يقدول:  حد 

أميرت بقتيال النياكثني والقاسيطني »سمعت علقمة قال: سمعت علي ًا يقدول: 

ثت أن  أبا نعيم قال لنا: الناکثون أهل . «واملارقني اجلمل والقاسطون وحد 

                                                             

 .389،   6؛ الكايف، ج108. کامل الزيارات، جعفر بن حممد بن قولويه،   1

 300،   5. سنن الرتمذي، ج 2
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 1أصحاب صف ني واملارقون أصحاب النهر.

 وقريب من هذا السند واملتن ورد يف اخلصال: 

ثنا فطر بن خليفة عن حكيم بن جبدري عدن إبدراهيم قدال: سدمعت  حد 

أميرت »علقمة يقول: سمعت عأ  بن أ، طالب )عليه السدالم( يقدول: 

 2«.بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني

ي: وروى اخل  زاز القم 

عن حكيم بن جبري عن أ، الطفيل عامر بن واثلة، عن زيد بدن ثابدت، 

عيَّّ بين أيب »قال: سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يقدول: 

طالب قائد الربرة وقاتل الفجرة، منصوٌر من نرص  خمذوٌل من خذليه، الشياّك يف عيَّي هيو 

، حلمه حلمي ودمه دمي وأبو الشاّك يف اإلسالم، وخري من أخلف بعد ي وخري أصحايب عَّ 

 3«.سٌطي، ومن صلب احلسني َترج األئمة التسعة ومنهم مهدي هذ  األمة

 أخرج احلاکم: 

ثنا حكيم بن جبري عن عأ  بن احلسني، قال:  إّن أول من رشى نفسه ابتغاء »حد 

                                                             

 138 - 137،   2. أنساب األرشاف، البالذري، ج 1

 145خ الصدوق،   . اخلصال، الشي2

 97. کفاية األثر،   3



 490 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  رسيول اهلل )صيل اهلل عَّ  عند مٌيته عل فرا»وقال: «. رضوان اهلل، عَّّ بن أيب طالب

 1«.عليه وآله(

 و أخرج أيضًا: 

عن حكيم بن جبري عن مجيع بن عمري عن ابن عمدر )ري اهلل عدنهام( 

قال: مل ا ورد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآلده وسدلم( املديندة آخدى بدني 

يا رسيول اهلل، آخييت »أصحابه فجاء عأي )ري اهلل عنه( تدمع عيناه فقال: 

فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآلده(: « ك ومل تواخ بيني وبني أحٍد!بني أصحاب

 2«.يا عَّّ أنت أخي يف الدنيا واخخرة»

 وروى الطرباين: 

عن حكيم بن جبري عن جماهد عن ابن عباس، قال: کانت لعدأ  بدن أ، 

طالب ثامنية عرش منقبًة مل يكن له إال واحدة منها لنجى هبا، ولقد کانت 

 3عرش منقبًة ما کانت ألحد  من هذه األمة. له ثالثة

ثني سعيد بن املسيب أن  سدعد  وروي عن حكيم بن جبري عن عأ  بن حسني، حد 

                                                             

 4،   3. املستدرك، ج 1

 14،   3. املصدر السابق، ج 2

 212،   8. املعجم األوسط، ج 3
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 : ثه أن  رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( قال لعدأي أنيت منّيي بمنزلية »بن أ، وقا  حد 

 «.هارون من موسى

 روي ابن عساکر ويف تاريخ مدينة دمشق: 

ثني عبد ا هلل بن حكيم بن جبري عن أبيه عن سعيد بن جبري عن ابدن حد 

عباس، قال: بعث رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( أبدا بكدر إىل خيدرب 

فهزم فرجع، فبعث عمر فهزم فرجع جيدب ن أصدحابه وجيب نده أصدحابه، 

ألدفعيّن الرايية إَل رجيٍل حييّب اهلل »فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليده وسدلم(: 

، فدعا علي ًا، فقيل له إن ه أرمدد، قدال: «ه اهلل ورسوله، يفتح اهلل عليهورسوله وحيٌّ 

 1، فدعوه فجاءه فدفع إليه الراية ففتح اهلل عليه.«ادعو »

: »وروي أيضًا:  عهد إيل »عن حكيم بن جبري عن إبراهيم عن علقمة، قال: قال عأي

 2«.النٌي )صل اهلل عليه وسلم( أّن األّمة ستغدرك من بعدي

أمرت بقتال »عن حكيم بن جبري عن إبراهيم بن علقمة عن عأي قال: »وروي أيضًا: 

 3«.الناكثني والقاسطني واملارقني

                                                             

 97 – 96،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج 1

 447،   42. املصدر السابق، ج 2

 469،   42. املصدر السابق، ج 3
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 عدد أحاديثه

 روي عنه مائة وواحد وسبعون حديثًا کاميأ.

 يف سنن أ، داود: حديثان.

.  سنن الرتمذي: تسعة أحاديث 

 سنن ابن ماجة: حديثان.

 سنن النسائي: حديثان.

 لسنن الكربى للنسائي: حديثان.ا

 سنن الدارمي: حديثان.

.  مسند أمحد: تسعة أحاديث 

 مستدرك احلاکم: اثنا عرش حديثًا.

.  املعجم األوسط للطرباين: مخسة أحاديث 

.  املعجم الكبري للطرباين: عرشة أحاديث 

.  السنن الكربى للبيهقي: ثامنية أحاديث 

 .معرفة السنن واآلثار للبيهقي: حديثان

.  شعب اإليامن: مخسة أحاديث 

.  السنة البن أ، عاصم: حديث  واحد 
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.  سنن الدارقطني: أربعة أحاديث 

.  املصنف البن أ، شيبة: عرشة أحاديث 

.  املصنف للصنعاين: مخسة أحاديث 

 مسند أ، يعىل: حديثان.

 مسند البزار: اثنا عرش حديثًا.

.  مسند الشايش: ثالثة أحاديث 

. مسند ابن اجلعد:  مخسة أحاديث 

 مسند ابن راهوية: حديثان.

.  مسند احلميدي: حديث  واحد 

 تاريخ دمشق البن عساکر: واحد وعرشون حديثًا.

.  التمهيد البن عبد الرب: حديث  واحد 

.  رشح معاين اآلثار للطحاوي: ثالثة أحاديث 

.  رشح مشكل اآلثار للطحاوي: حديث  واحد 

.هتذيب اآلثار للطربي: أربعة أحاد  يث 

.  فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل: حديث  واحد 

.  مستخرج أ، عوانة: حديث  واحد 
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.  املشيخة البغدادية د خمطو  د أل، طاهر السلفي: حديث  واحد 

.  حلية األولياء أل، نعيم: أربعة أحاديث 

 تفسري الطربي: أربعة عرش حديثًا.

.  1تفسري ابن أ، حاتم: أربعة أحاديث 

 بن أْعنيم ( محران 44)

 هد(130)تأريخ الوفاة: 

محران بن أعني الكويف املقرئ، قرأ القرآن عىل الكبار األسود ظامل بن عمرو، وقيل 

بل قرأ عىل ولده أ، حرب بن أ، األسود وعىل عبيد بن نضديلة وأ، جعفدر البداقر، 

، وعنه أبو خالد القام ، ومحزة بن حبيب الزي ث عن أ، الطفيل ودري واحد  ات وحد 

 وقرأ عليه، وسفيان الثوري ودريهم. 

 2«.کان رافضيًا، وقال أبو حاتم: شيخ  »سئل أبو داود عنه فقال: 

 وقال فيه ابن حجر: 

                                                             

؛ مستدرکات علم رجال احلدديث، عدأ  الشداهرودي، 215،   6األمني، ج . راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، السيد حمسن1

؛ التداريخ الكبدري، 79،   8؛ تداريخ اإلسدالم، الدذهبي ج234،   1؛ تقريب التهذيب، ابدن حجدر ج 246،   3ج

 .139،   1؛ اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج16،   3البخاري ج 

 349،   7. تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج 2
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 قال الدوري عن ابن معني: ليس بشئ  

 وقال أبو حاتم: شيخ  صالح  

 وقال اآلجري عن أ، داود: کان رافضيًا. 

  قلت: وقال عثامن الدارمي عن ابن معني: ضعيف  

 وقال أمحد: کان يتشي ع هو وأخوه 

.  وقال النسائي: ليس بثقة 

 وذکره ابن حبان يف الثقات، وزاد يف الرواة عنه إرسائيل 

 1وقال ابن عدي: ليس بالساقط

، »وقال الذهبي:  محران بن أعني الكويف، تابعيي يرتف ض، قال النسائي: لديس بثقدة 

 2«.وقوا ه أبو حاتم

 توقيقه

 ه، کام ذکر الذهبي عنه.أبو حاتم: قوا  

 ابن عدي: قال فيه: 

                                                             

 22،   3هتذيب التهذيب، ج . 1

 290،   1. املغني يف الضعفاء، ج 2
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ومحران هذا له دري ما ذکرنا من احلديث، وليس بالكثري ومل أر له حديثًا 

 1منكرًا جدًا فيسقط من أجله، وهو دريب احلديث ل ن يكتب حديثه

 ابن حبان: ذکره يف الثقات.

ح له يف موردين.  2احلاکم: صح 

ج له يف  3صحيحه. ابن خزيمه: احتج  به وخر 

 4ابن أ، حاتم: قوا ه کأبيه فاحتج  به يف تفسريه.

ح حديثًا ورد فيه محران بالردم من طعنه فيه يف موارد أخرى، حيث  األلباين: صح 

 قال: 

وأما حديث جممع بن جارية، فريويه محران بن أعني عن أ، الطفيل عنه 

ة وأمحد ( وابن أ، شيب1536مثل حديث أ، الزبري. أخرجه ابن ماجة )

 5( بسند صحيح.376/  5)

وقد جرحه البعض کابن معني والنسائي ومل يذکروا السبب يف ذلك، وهذا جدرح  

                                                             

 437،   2. الكامل، ج 1

 .231،  2؛ ج442،   1. املستدرك، ج2

 .139،   4. صحيح ابن خزيمة، ج3

 3381،   10. تفسري ابن أ، حاتم، ج4

 .176،   3. إرواء الغليل، ج 5
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، ويبدو أن  طعنهم فيه هو بسبب تشي عه وترف ضه، عىل أن  الرجل  مردود  ألن ه دري مفرس  

 .لدوح  وموث ق  من قبل سي د العرتة النبوية يف زمانه اإلمام جعفر الصادق )ع(

 تشيعه

 «.تابعي يرتف ض»، «کان رافضيا»قال فيه الرجاليون: 

د يف العلل ألبن حنبل:  سألته عن عبد امللك بن أعني، فقال: کان يتشي ع وقدد »ور 

 1«.روى عنه سفيان، وأخوه محران بن أعني کان يتشي ع

، »وفيه أيضًا:  سألت حييى عن عبد امللك بن أعدني، فقدال: کدويفي لديس بده بدأس 

 2«.له أخوه محران بن أعني! فقال: هو من الشيعة الكبار فقلت:

 قال العقيأ: 

ثنا عأ  بن  ثنا صالح بن أمحد، قال: حد  ثنا حممد بن عيسى، قال: حد  حد 

املديني، قال: سمعت سفيان يقول: کانوا ثالثة أخدوة، عبدد امللدك بدن 

هم يف  هذا أعني ومحران بن أعني وزارة بن أعني، کانوا شيعًة وکان أشد 

 3األمر محران بن أعني.

                                                             

 .551،   1. العلل، ج 1

 6،   3. املصدر السابق، ج 2

 287 - 286،   1. الضعفاء، العقيأ، ج 3
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 و قال اليغموري فيه: 

هو أبو عبد اهلل محران بن أعني بن سدنبس، مدوىل الطدائيني، هدو قدارئ  

حسن الصوت نحويي شاعر  شيعيي من شيعة جعفر بدن حممدد )علديهام 

 1السالم(.

 إن  محران من أجالء الشيعة املشهورين الثقات، وقد قال السيد اخلوئي فيه: 

محزة، تابعيي من أصحاب البداقر )عليده السدالم(، ]رجدال الشديخ أبو 

ه يف أصحاب الصادق )عليه السالم( قدائالً: مدوىل کدويفي 41) ([. وعد 

ه يف )فصل يف ذکر طرف من أخبدار السدفراء( مدن کتداب  . وعد  تابعيي

الغيبة من املمدوحني، وقال: أخربنا احلسني بن عبيد اهلل عن أ، جعفدر 

يان البزوفري عن أمحد بن إدريس عن أمحد بدن حممدد بدن حممد بن سف

ال عن عبد اهلل بدن بكدري عدن زرارة،  عيسى عن احلسن بن عأ  بن فض 

قال: قال أبو جعفر )عليه السالم(. وذکرنا محران بن أعني فقدال )عليده 

 .«أجل ال يرتّد واهلل أعني»، ثم أطرق هنيئًة ثم قال: «ال يرتّد واهلل أبدا  »السالم(: 

ه الربقي يف أصحاب الباقر والصادق )عليهام السالم(.   وعد 

ثنا حممد بن عيسى عن  وقال الكيش: محران بن أعني: محدويه، قال: حد 

                                                             

 .99،   1. نور القبس، أبو املحاسن اليغموري، ج 1
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ابن أ، عمري عن هشام بن احلكم عن حجر بن زائددة عدن محدران بدن 

أعني، قال: قلت أل، جعفر )عليه السالم(: إين  أعطيت اهلل عهددًا أن ال 

قدال: «. سيل»دينة حتى ختربين عام  أسألك، قال: فقدال يل: أخرج عن امل

 «. يف الدنيا واخخرةنعم، »قلت أمن شيعتكم أنا؟ قال: 

ثني حممد بن عيسى عن زياد القنددي عدن أ، عبدد اهلل  حممد، قال: حد 

 1«.إّنه رجٌل من أهل اجلنة»)عليه السالم( أن ه قال يف محران: 

 اه محران قائالً: و علق السيد اخلوئي عأ ما رو

وهذه الروايات وإن کانت أکثرها ضعيفة السند إال أن  يف املعتدربة منهدا 

م يف ترمجة أويس القدرين حدديث  کفاية يف إثبات جاللة محران، وقد تقد 

أسبا  بن سامل عن أ، احلسن موسى )عليه السالم( أن  محران بن أعدني 

السالم(. وقال السيد من حواري حممد بن عأ  وجعفر بن حممد )عليهم 

بحر العلوم يف رجاله )الفوائد الرجاليدة( يف ترمجدة آل أعدني: قدال أبدو 

دالب الدزراري يف رسدالته: وکدان محدران مدن أکدابر مشدايخ الشديعة 

لني الذين ال يشك  فيهم، وکان أحد محلة القرآن ومن يعد  ويدذکر  املفض 

                                                             

 269،   7. معجم رجال احلديث، ج 1
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 1اسمه يف کتب القراء.

 ن عساکر: ول ا رواه محران ما أخرج اب

ثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة، قال: خطب عدأ  بدن  محران بن أعني، حد 

يا أهيا الناس، إّن العلم يقٌض قٌضا  رسيعا  وإِّّن أوشك أن »أ، طالب يف عامة فقال: 

تفقدوِّن فسلوِّن، فلن تسألوِّن عن آيٍة من كتاب اهلل إال نٌأتمم هبا وفيام أنزلت، وإّنميم لين 

 2«.ن بعدي حيّدقممجتدوا أحدا  م

 عدد أحاديثه

وقع محران يف اسناد کثري من الروايات عن أهل البيت )عليهم السالم(، فرواياتده 

 يف الكتب األَربعة، تتجاوز املائة رواية.

 ويف وسائل الشيعة: ثامن وست ون روايًة.

 ويف مستدرك الوسائل وخامتته: أربع عرشة رواية.

 ًا يف الكتب الروائية کاميأ.وقد ورد يف أربعة  وعرشين مورد

 يف مسند أمحد له: روايتان.

                                                             

 .273،   7. املصدر السابق، ج 1

 397،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج 2
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 مستدرك احلاکم: روايتان.

 سنن ابن ماجة: روايتان.

.  املعجم الكبري للطرباين: ثالث روايات 

.  السنن الكربى البيهقي: رواية  واحدة 

.  شعب اإليامن: رواية  واحدة 

 صحيح ابن خزيمة: رواية  واحدة .

.املصنف البن أ، شيب   ة: رواية  واحدة 

.  تاريخ دمشق البن عساکر: رواية  واحدة 

.  الزهد البن حنبل: حديث  واحد 

. اك: رواية  واحدة   اآلحاد واملثاين للضح 

 معرفة الصحابة أل، نعيم: روايتان.

.  معجم الصحابة البن قانع: رواية  واحدة 

.  معجم الصحابة للبغوي: رواية  واحدة 

.تفسري الطربي: رواية    واحدة 

.  تفسري ابن أ، حاتم: رواية  واحدة 
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.  1تفسري الثعلبي: رواية  واحدة 

 ( محزة الزيات45)

 هد(156)تأريخ الوفاة: 

 قال الذهبي: 

محزة بن حبيب بن عامرة بن إسامعيل، االمام القدوة، شيخ القراءة، أبدو 

 عامرة التيمي، موالهم الكويف الزيات، موىل عكرمة بن ربعي. تال عليده

ث عن عدي بدن  . وحد  محران بن أعني واألعمش وابن أ، ليىل وطائفة 

ة وحبيب بن أ، ثابت وطلحة بن مرصدف  ثابت واحلكم وعمرو بن مر 

ة .  ومنصور وعد 

ومل أجد له شيئًا عن الشعبي، وعنه أخذ القرآن عددد  کثدري  کسدليم بدن 

بدن عيسى والكسائي وعابد بن أ، عابد واحلسن بدن عطيدة وعبدد اهلل 

ث عنه الثوري ورشيك وجرير وابن فضيل وحييى  صالح العجأ. وحد 

                                                             

؛ 412،   1رفة الرجال، الشيخ الطويس، ج. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: تاريخ آل زرارة، أبو دالب الرازي؛ اختيار مع1

؛ الكاشف يف معرفة من له رواية يف 179،   4؛ الثقات، ابن حبان، ج234،   6أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني، ج 

 .350،   1کتب الستة، الذهبي، ج 
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 .  بن آدم وبكر بن بكار وحسني اجلعفي وقبيصة وخلق 

وکان جيلب الزيت من الكوفة إىل حلوان، ثم جيلب منها اجلبن واجلوز، 

وکان إمامًا قي اًم لكتاب اهلل، قانتًا هلل، ثخني الدورع، رفيدع الدذکر، عاملدًا 

. باحلديث و  الفرائض. أصله فاريسي

 قال الثوري: ما قرأ محزة حرفًا إال بأثر. 

؟ قال: نعم،  قال أسود بن سامل: سألت الكسائي عن اهلمز واالددام، ألكم فيه إمام 

ت عينك من نسكه.  ، لو رأيته لقر   محزة کان َيمز ويكرس، وهو إمام 

يصدادف مدن قدرأ  قال حسني اجلعفي: رب ام عطش محزة، فال يستسقي کراهيدة أن

 عليه. 

 قال ابن فضيل: ما أحسب أن  اهلل يدفع البالء عن أهل الكوفة إال بحمزة.

؟ قدراءة  وکان شعيب بن حرب يقول ألصحاب احلديث: أال تسألوين عدن الددر 

 محزة. 

 من العلامء قراءة محزة ملا فيها من السكت وفر  املد  وات باع الرسم 
قلت: کره طائفة 

 .. .اء، ثم استقر اليوم االتفاق عىل قبوهلاواالضجاع، وأشي

.  روى أمحد بن زهري عن حييى بن معني، قال: محزه ثقة 

 .  وقال النسائي ودريه: ليس به بأس 
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، سي يء احلف .   وقال الساجي: صدوق 

 1.وبرش املخبتنيوقيل إن  األعمش رأى محزه الزيات مقبالً فقال: 

ت القراء( ويف )التاريخ الكبري( بدأطول مدن قد سقت أخبار االمام محزة يف )طبقا

 هذا، وحديثه ال ينحط  عن رتبة احلسن. 

تويف  سنة ثامن ومخسني ومئة، وله ثامن وسبعون سنًة فيام بلغنا. والصحيح وفاته يف 

 سنة ست  ومخسني ومئة، )رمحه اهلل(.

 2ظهر له نحو من ثامنني حديثًا، وکان من األئمة العاملني.

محزة بن حبيدب الزيدات القدارئ أبدو عدامرة الكدويف التيمدي، »: وقال ابن حجر

 3«.موالهم، صدوق  

 توقيقه

 «.ما أحسب أن  اهلل يدفع البالء عن أهل الكوفة إال بحمزة»قال ابن فضيل: 

؟ قدراءة »کان شعيب بن حرب يقول ألصحاب احلديث:  أال تسألوين عدن الددر 

 «.محزة

                                                             

 . 34. احلج: 1

 92 - 90،   7. سري أعالم النبالء، ج 2

 .241،   1. تقريب التهذيب، ج 3
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 «.محزه ثقة  »قال حييى بن معني: 

 «.ثقة  يف احلديث»أمحد بن حنبل عنه: قال 

 «.ليس به بأس  »وقال النسائي ودريه: 

 «.صدوق  »وقال الساجي:  

 «.ثقة  »قال العجأ: 

 «.کان من علامء أهل زمانه»ابن حبان: ذکره يف الثقات، وقال: 

 «.کان صدوقاً »قال ابن سعد: 

 «.وحديثه ال ينحط  عن رتبة احلسن»قال الذهبي: 

 «.صدوق  » قال ابن حجر:

 تشّيعه

روي يف مصادر اإلمامية روايات  عن محزة عن جعفر الصدادق )ع(، وقدد ذکدره 

 1الشيخ الطويس يف رجاله.

ثم  محزة بن حبيب الزي ات، فقرأ عىل »قال فتح اهلل الكاشاين وهو يتكلم عن القراء: 

                                                             

 .190رجال الطويس،   .1
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الم(  1«.جعفر بن حممد الصادق )عليه الس 

أن ه کان مقرباً من رجاالت الشيعة ويرتد د عىل  والذي يظهر من مراجعة ترمجة محزة

 .أئمة أهل البيت )ع(

 قال الكلبي الغرناطي فيه: 

حرب القرآن، إمام الناس بعد عاصم  واألعمش، زاهد  عابد  خاشع  قدي م  

بالعربية والفرائض. أخذ القراءة عرضًا عن سليامن األعمش ومحران بن 

مد الصادق، واختدار مدذهب أعني وأ، إسحاق السبيعي وجعفر بن حم

 2محران.

د، وهدو مدع  ومحران هذا هو ابن أعني الدذي ذکرندا ترمجتده وصدفوه بأن ده رافيضي

 األعمش وأبو اسحاق السبيعي من الشيعة وجعفر الصادق )ع( هو امامهم. 

أخذ القراءة عرضًا عن األعمش واإلمام جعفر بدن حممدد »قال ياقوت احلموي: 

 3«....الصادق

وأما محدزة: فقدرأ عدىل جعفدر بدن حممدد الصدادق عليده »خ الطربيس: وقال الشي

                                                             

 .9،   1. زبدة التفاسري، ج 1

 56،   1. التسهيل لعلوم التنزيل، ج 2

 291 - 290،   10. معجم األدباء، ج 3
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 1«.السالم(، وقرأ أيضا عىل األعمش سليامن بن مهران

 وعامل  إماميي تشي ع الزيات، فقد قال الشيخ عباس القمدي: 
وقد أکد  أکثر من حمقق 

سدنة الزيات الكويف من شيعة أ، عبد اهلل الصادق )عليه السالم( وصداحبه املتدوىف »

 2«.]قنو[ بحلوان ه156

 وقال السيد اخلوئي: 

محزة بن حبيب أبو عامرة، أبدو عدامر السدلمي النديأ التميمدي التديمأ، 

موالهم املقرئ الكويف، من أصحاب الصادق )عليه السدالم(، ]رجدال 

اء السبعة، ذکرنا ترمجته مفصالً يف کتابنا 206الشيخ ) ([. وهو أحد القر 

 3من عنوان: )نظرة يف القراءات(. 5قرآن(، )البيان يف تفسري ال

وقال الشيخ عأ  النامزي الشاهرودي: محزة بن حبيب الزيات الكويف، من شديعة 

الصادق )عليه السالم(. له کتاب متشابه القرآن وکتاب مقطوع القدرآن وموصدولة، 

 بحلوان. کذا يف کتاب الشيعة وفنون االسالم ودريه. ولده أيضداً  ه 156وتويف سنة 

اء السبعة. کتاب أسباع القرآن وکتاب حدود آي القرآن، و هو أحد القر 
4 

                                                             

 37،   1. تفسري جممع البيان، ج 1

 .303،   2. الكنى واأللقاب، ج 2

 .279،   7. معجم رجال احلديث، ج 3

 272،   3. مستدرکات علم رجال احلديث، ج 4
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 وقال عبد احلسني الشبسرتي: 

أبو عامرة محزة بن حبيب بن عامرة بن إسامعيل التيمأ، التيمي بدالوالء، 

السلمي، وقيل النيأ الكويف املعدروف بالزيدات، مدوىل آل عكرمدة بدن 

ثي وفقهداء االماميدة  اء ربعي. من حمد  الضدعفاء املهملدني، وأحدد القدر 

 1السبعة املشهورين.

ه أرباب السري من وجوه اإلمامية املعدروفني »قال الشيخ حممد هادي معرفة:  وعد 

 2«.بالوالء آلل البيت )ع(

 روى ابن بابوية: 

عن محزة الزيات عن أ، إسحاق عن الرباء بن عازب )ري اهلل عنده(، 

، »عليه وآله( لعأي )عليه السدالم(: قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل  ييا عيَُّّ

ن ا)فقدال: فدأنزل اهلل تعداىل «. قل  اللّهم اجعل يل عهدا ، ويف صدور املالمنني موّدة  

 3(.(اَّلين آمنوا وعملوا الصاْلات سي عل هلم الرمحن ودا

 و من أحاديثه ما رواه الطرباين: 

                                                             

 .477،   1. الفائق يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق )ع(، ج 1

 .185،   2. التمهيد يف علوم القرآن، ج2

 67 - 66. األربعون حديثًا،   3
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ثني ذؤيب أن  ال نبي )صىل اهلل عليه عن محزة الزيات عن أ، إسحاق، حد 

وسلم( مل ا حرض، قالت صفية: يا رسول اهلل، لكل  امرأة  من نسائك أهل  

إَل عيَّّ أيب »يلجأ إليهم، وإن ك أجليت أهأ، فإن حدث فإىل مدن؟ قدال: 

 1«.طالب )ريض اهلل عنه(

 وروي أيضًا: 

، قال:  من »عن محزة الزيات عن أ، إسحاق عن هبرية بن يريم عن عأي

أن ينظر إىل وجه رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسدلم( مدن رأسده إىل  أراد

عنقه فلينظر إىل احلسن، ومن أراد أن ينظر إىل مدا لددن عنقده إىل رجلده 

 2«.فلينظر إىل احلسني، اقتسامه

 وروي أيضًا: 

عن محزة الزيات عن يزيد بن أ، زياد عن عبد الرمحن بن أ، نعم عن أ، 

حسين »رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده وسدلم(:  سعيد اخلدري، قال: قال

 3«.وحسني سيدا شٌاب أهل اجلنة

                                                             

 230،   4. املعجم الكبري، ج 1

 95،   3. املصدر السابق، ج 2

 39 - 38،   3. املصدر السابق، ج 3



 510 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وروى ابن عساکر: 

ثنا محزة الزيات عن األعمش عن إبراهيم عن عأي وعدن أ، سدعيد  حد 

، قال:   1«.أمرت بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني»التيمي عن عأي

 وروي أيضًا: 

ثنا محزة الزيات عن عبد اهلل  بن رشيك عن برش بن دالب عن احلسني حد 

، قال:  ٌّنا هلل وردنا نحن وهو عيل نٌينيا )صيلهلل اهلل علييه وآليه وسيلم( »بن عأي من أح

ٌّنا للدنيا فإّن الدنيا تسع الرّب والفاجر»، وضم  إصبعيه «همذا  2«.ومن أح

 وروى احلسكاين: 

ة عن أبي ه عن محزة الزيات عن عمر بن عبد اهلل بن يعىل بن مر  ه عن جدد 

إنام أنت منذر، ولكل قوم قال: قرأ رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: 

 3«.أنا املنذر وعَّ  اهلاد»، فقال: هاد

 وروي أيضًا: 

عن محزة الزيات عن أ، إسحاق السبيعي عن الرباء بدن عدازب، قدال: 

                                                             

 469،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج 1

 184،   14السابق، ج . املصدر 2

 388،   1. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 3
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 ييا عيَّّ، قيل »قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( لعأ  بن أ، طالدب: 

إن فدأنزل اهلل: «. اللهّم اجعل يل عندك عهدا ، واجعيل يل يف صيدور امليالمنني ميوّدة

قال: نزلت يف  الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحان ودا

عأي )عليه السالم(
1 

 عدد أحاديثه

 روي عنه مائتان وثالثون حديثًا کاميأ.

 روى له مسلم: حديثان.

.سنن أ، داود: ثالثة أح  اديث 

 سنن ابن ماجة: حديثان.

.  سنن الرتمذي: مخسة أحاديث 

.  سنن الدارمي: حديث  واحد 

 مستدرك احلاکم: سبعة عرش حديثًا.

.  السنن الكربى للنسائي: ثالثة أحاديث 

.  السنن الكربى للبيهقي: ثالثة أحاديث 

                                                             

 465 - 464،   1. املصدر السابق، ج 1
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.  صحيح ابن خزيمة: حديث  واحد 

 صحيح ابن حبان: حديثان.

 طرباين: سبعة عرش حديثًا.املعجم الكبري لل

.  املعجم األوسط للطرباين: عرشة أحاديث 

.  املعجم الصغري للطرباين: ثالثة أحاديث 

.  سنن الدارقطني: حديث  واحد 

.  املصنف البن أ، شيبة: سبعة أحاديث 

.  مسند أ، يعىل: مخسة أحاديث 

.  دالئل النبوة للبيهقي: ثالثة أحاديث 

.شعب اإليامن للبيهقي: ثام   نية أحاديث 

.  معرفة السنن للبيهقي: حديث  واحد 

.  اآلداب للبيهقي: حديث  واحد 

.  رشح معاين اآلثار: حديث  واحد 

.  رشح مشكل اآلثار: حديث  واحد 

.  مسند البزار: ثالثة أحاديث 

.  مسند الشهاب: حديث  واحد 
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.  مسند الشايش: حديث  واحد 

.ناسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني: حديث    واحد 

.  الزهد البن حنبل: حديث  واحد 

 رشح أصول اعتقاد أهل السنة، الاللكائي: حديثان. 

.  معجم الصحابة البن قانع: حديث  واحد 

.  مستخرج أ، عوانة: حديث  واحد 

.  حلية اآلولياء أل، نعيم: ثالثة أحاديث 

.  مسند ابن راهوية: حديث  واحد 

.املشيخة البغدادية د خمطو  د آل، ط  اهر السلفي: حديث  واحد 

.  أمايل املحامأ: حديث  واحد 

.  الصمت وآداب اللسان البن أ، الدنيا: حديث  واحد 

 مسند أ، حنيفة: تسعة عرش حديثًا.

 تاريخ مدينة دمشق البن عساکر: عرشة أحاديث.

 شواهد التنزيل للحسكاين:

 تفسري الطربي: مخسة عرش حديثًا.

 ثة عرش حديثًا.تفسري ابن أ، حاتم: ثال
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.  1تفسري الثعلبي: أربعة أحاديث 

 ( حنان بن سدير46) 

 )تأريخ الوفاة: يف القرن الثالث اهلجري(

 قال الذهبي: 

حنان بن سدير الصرييف عن جعفر بن حممد وأمي الصرييف وعمرو بدن 

قيس املالئي وحممد بن طلحة بن مرصف. وعنه العالء بن عمرو احلنفي 

افيس وحممد بن ثواب اهلبداري وعيسدى بدن سدعيد وعأ  بن حممد الطن

ه ابن حبان.  2الرازي وحممد بن اجلنيد العابد. وثق 

 توقيقه

ر ابن حبان  مل جيرحه أحد من املتقدمني ووث قه ابن حبان، ولو کان به مغمز مل يتأخ 

 عن ايراده يف کتاب املجروحني، وقد وث قه الشيخ الطويس ودريه من الشيعة.

                                                             

؛ التاريخ الكبدري، 24،   3؛ هتذيب التهذيب، ابن حجر، ج238،   6. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، ج1

؛ بحر الدم )يف من 385،   6لطبقات الكربى، ابن سعد، ج؛ ا228،   6؛ الثقات، ابن حبان، ج52،   3البخاري، ج

ه(، يوسف بن املربد،     .46مدحه أمحد أو ذم 

 165 - 164،   13. تاريخ اإلسالم، ج 2
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 تشّيعه

ه ا  1لدارقطني من شيوخ الشيعة.عد 

 2ويف کتب اإلمامية ذکروه ضمن أصحاب الصادق والكاظم والرضا )ع(.

له کتاب  وهو ثقدة  )رمحده اهلل( رويندا کتابده باإلسدناد »وقال فيه الشيخ الطويس: 

 3«.األول عن ابن أ، عمري عن احلسن بن حمبوب عنه

 وقال الشيخ النجايش: 

يب أبو الفضل الصدرييف، کدويفي روى حنان بن سدير بن حكيم بن صه

عن أ، عبد اهلل وأ، احلسن )عليهام السالم(، له کتداب  يف صدفة اجلندة 

والنار. أخربنا شيخنا أبو عبد اهلل عن حممد بن أمحدد بدن اجلنيدد، قدال: 

ثنا حممد بن أمحد بدن  ثنا عبد الواحد بن عبد اهلل بن يونس، قال: حد  حد 

ثنا عأ  بن احلسن بن فضال، قال: يعقوب بن إسحاق بن عامر،  قال: حد 

ثني إسامعيل بن مهران عن حنان بن سدير عدن أ، عبدد اهلل )عليده  حد 

السالم(، وأول هذا الكتداب: )إذا أراد اهلل قدبض روح(. إسدامعيل بدن 

                                                             

 430،   1؛ املؤَتلِف واملختَلِف، ج 184،   5. علل الدارقطني، ج 1

 334و  193. رجال الطويس،   2

 119. الفهرست،   3
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ة اجلامع عىل بابه يف  مهران عن حنان دري ثبت، وکان دکان حنان يف سد 

ر حنان ع  1مرًا طويالً.موضع البزازين، وعم 

 قال السيد اخلوئي يف ترمجته: 

ة  من الروايات تبلغ مائة وسبعة  وقع بعنوان حنان بن سدير يف إسناد عد 

وعرشين موردًا. فقد روى عن أ، جعفر وأ، عبد اهلل )عليهام السدالم( 

وعن أ، سارة الغزال وأ، الصباح الكناين وأبيه وابن أ، يعفدور وبدرد 

بن املنذر وزرارة وسامل احلنا  وفليح بدن أ، بكدر  االسكاف واحلسني

الشيباين ومسلم بن بشري ومعروف بن خربوذ ويزيد بن خليفة. وروى 

عنه أبو ثابت وأبو احلسني النخعي وابدن أ، عمدري وابدن رئداب وابدن 

حمجوب وإبراهيم بن هاشم وأمحد بن حممد وأمحد بن حممد بن أ، نرص 

ال و احلسن بن حمبوب واحلسدن بدن حممدد بدن واحلسن بن عأ  بن فض 

سامعة واحلسني بن سعيد وصفوان و عبد الرمحان بن محاد وعبد الصمد 

بن حممد وعمرو بن عثامن وحممد بن أ، عمري وحممد بن إسدامعيل بدن 

بزيع وحممد بن احلسني وحممد بن عأ  اهلمدداين وموسدى بدن القاسدم 

                                                             

 146في الشيعة،   . فهرست أسامء مصن1
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 1ويونس بن عبد الرمحان...

 2باسم حبان بن سدير، ولكن ه نفسه حنان بن سدير.روى احلاکم عنه 

 قال احلاکم: 

ثنا حبان بن سدير عن عمرو بن قيس املالئي عن احلكم عن إبراهيم  حد 

عن علقمة بن قيس وعبيدة السلامين عن عبد اهلل بن مسدعود )ري اهلل 

عنه( قال: أتينا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآلده( فخدرج إليندا مستبرشدًا 

الرسور يف وجهه، فام سألناه عن يشء اال أخربنا به وال سكتنا إال  يعرف

ت فتية  من بني هاشم فيهم احلسن واحلسني، فلدام  رآهدم  ابتدأنا حت ى مر 

التزمهم وانملت عيناه، فقلنا: يا رسول اهلل ما نزال نرى يف وجهك شيئًا 

نيا، وإّنه سيلقى أهل بيتي مين إّنا أهل بيٍت اختار اهلل لنا اخخرة عل الد»نكرهه! فقال: 

ترشيدا  يف الٌالد حتى ترتفع راياٌت سوٌد من املرشيق فيسيألون احليّق »، أو «بعدي تطريدا  

فال يعطونه قم يسألونه فال يعطونه قم يسألونه فال يعطونه، فيقاتلون فينرصون، فمن أدركه 

إّنا رايات هدى يدفعونا منمم أو من أعقابمم فليأت إمام أهل بيتي ولو حٌوا  عل الثلج ف

إَل رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى واسم أبييه اسيم أيب، فيمليك األرض فيملالهيا 

                                                             

 320 – 317،   7. معجم رجال احلديث، ج 1

 .347. راجع: رجال احلاکم يف املستدرك، مقبل الوادعي السلفي،   2
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 1«.قسطا  وعدال  كام ملئت جورا  وظلام  

 وروى ابن عساکر: 

، قدال:  ثنا حممد بن عأي ثنا سديف املكي، حد  ثنا حنان بن سدير، حد  حد 

 : يعدله.وما رأيت حممديًا قط  يشبهه، أو قال

ثنا جابر بن عبد اهلل، قال: خطبندا رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده  قال: حد 

، «من أبغضنا أهل الٌيت حرش  اهلل يوم القيامة هيوديا  »وسلم( فسمعته وهو يقول: 

نعيم، »قال: قلت يا رسول اهلل، وإن صام وصىل  وزعم أن ه مسلم؟ فقال: 

جز بذلك من سفك دمه وأن يالّدي اجلزية عن ييٍد وإن صام وصّل وزعم أّنه مسلٌم، إّنام احت

إّن اهلل علمني أسامء أمّتي كّلها كام عّلم آدم األسامء كّلها، ومّثيل »ثم قال: «. وهو صاغرٌ 

قدال حندان: «. يل أمّتي يف الطني فّمر يب أصحاب الراييات فاسيتغفرت لعيَّي وشييعته

ثه أ، هبذا احلد يث، فقال جعفر فدخلت مع أ، عىل جعفر بن حممد فحد 

 2«.ما كنت أرى أّن أيب حّدث هبذا احلديّ أحدا  »بن حممد: 

 وروى الدارقطني: 

ث عدن احلكدم  ثنا حنان بن سدير، قال: سمعت عمرو بن قيس حيد  حد 

                                                             

 464،   4. املستدرك، ج 1

 .212،   4؛ املعجم األوسط، الطرباين، ج149 – 148،   20. تاريخ مدينة دمشق، ابن عساکر، ج 2
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ة: عن احلكم عن إبراهيم عدن عبيددة ، عن عبيدة عن عبد اهلل. وقال مر 

سلم( فمر  فتية  من بني عن عبد اهلل، قال: کن ا عند النبي )صىل اهلل عليه و

 هاشم، احلديث.

 1«.خيرج رجٌل من أهل بيتي يملالها عدال  كام ملئت ظلام  وجورا  »وقال فيه: 

 وأخرج ابن خملد: 

ثنا حنان بن سدير عن سدير عن حممد بن عأ  عن أبيه عن آبائه عن  حد 

 سيطٍح  ييا قال عَّ  لنوف الشامي موال ، وهو معه عل»عأي )ري اهلل عنه(، قال: 

نوف، أنائٌم أم نٌهان؟ قال  بل نٌهاٌن أرمقك يا أمري املالمنني. قال  تدري من شيعتي؟ قال  

ال واهلل. قال  فإّن شيعتي إن شهدوا مل يعرفوا وإن غيابوا مل يفتقيدوا وإن خطٌيوا مل يزوجيوا 

يسيأل وإن مرضوا مل يعادوا، شيعتي من مل هير هرير الميالب ومل يطميع طميع الغيراب ومل 

الناس وإن مات جوعا ، إن رأى مالمنا  أكرمه، إن رأى فاسقا  هجر ، شييعتي اليذين هيم يف 

قٌورهم يتزاورون ويف أميواهلم يتواسيون ويف اهلل تعياَل يتٌياذلون، ييا نيوف ذرهيا وذرهيا 

 «.حوائجهم خفية، أنفسهم عفيفة، قلوهبم حمزونة، اختلفت هبم الٌلدان ومل َتتلف قلوهبم

أمري املالمنني، جعلني اهلل فداءك، فأين أطلب هالالء؟ قال يل  يف أطيراف األرض، هيالالء  قال  قلت يا

واهلل يا نوف شيعتي، جييء النٌي )صل اهلل عليه وسلم( يوم القيامة وهو آخٌذ بحجزة ربه وأنا آخذ بحجزتيه 

                                                             

 430،   1. املؤَتلِف واملختَلِف، ج 1
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ثالثدًا «.  المعٌيةوأهل بيتي آخذون بحجزيت وشيعتي آخذون بحجزنا، فإَل أين يا نوف؟! إَل اجلنّة ورّب 

يا نوف، أما الليل فصافون أقدامهم مفْتشون جٌاههم جتري دموعهم عيل خيدودهم، ينياجون يف فمياك »

رقاهبم، وأّما النهار فحلامء نجٌاء كرام أبرار أتقياء يا نوف برّش الزاهدين، نعيم سياعة الزاهيدين، أميا إّنيا 

أعطا ، ما مل يمن حارشا  أو عارشا  أو ساحرا  أو صاحب كوبيٍة  ساعٌة ال يسأل اهلل عّز وجّل فيها عٌٌد شيئا  إال

أو صاحب عرطٌٍة، يا نوف، شيعتي الذين اَتذوا األرض بساطا  واملاء طيٌا  والقرآن شيعارا ، قرضيوا اليدنيا 

 1«.قرضا  عل منهاج املسيح عيسى بن مريم )عليه السالم(

 عدد أحاديثه

 له عرشة أحاديث کاميأ:

 سط للطرباين: حديثان.املعجم األو

.  تاريخ مدينة دمشق: حديث  واحد 

.  فضائل الصحابة للدارقطني: حديث  واحد 

.  معجم الصحابة البن قانع: حديث  واحد 

.  معرفة الصحابة أل، نعيم: حديث  واحد 

.  األسامء والصفات للبيهقي: حديث  واحد 

                                                             

 5. حديث ابن خملد عن شيوخه، ابن خملد البزاز،   1
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 املؤتلف واملختلف للدارقطني: حديثان.

.حديث ابن خملد عن   1شيوخه البن خملد: حديث  واحد 

 )حرف اخلاء(

 ( خالد بن طهامن 47)

 )تأريخ الوفاة: يف القرن الثاين اهلجري(

اف الكويف، وهو خالد بن أ، خالد. روى  خالد بن طهامن السلويل، أبو العالء اخلف 

عن. أنس بن مالك وحبيب بن أ، ثابت وحبيب بن أ، حبيب البجأ وحصدني بدن 

ن وحصني بن مالك البجأ وعطية العويف ونافع بن أ، نافع البزاز ونفيدع عبد الرمحا

أ، داود األعمى، روى عنه. أمحد بن عبد اهلل بن يونس واحلسن بدن عطيدة القدريش 

وسفيان الثوري وعبد اهلل بن داود اخلريبي وعبد اهلل بن املبارك وعبيد اهلل بن موسدى 

أبو نعيم الفضل بن دکني وحممد بدن ربيعدة وعطاء بن مسلم اخلفاف وعأ  بن قادم و

الكال، وأبو أمحد حممد بن عبد اهلل بن الزبري الدزبريي وحممدد بدن يوسدف الفريدا، 

                                                             

؛ مسدتدرکات علدم رجدال احلدديث، عدأ  106. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: مشايخ الثقات، دالم رضا عرفانيان،   1

 ؛ الثقات، ابن حبان؛ اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم.292،  3الشاهرودي، ج 
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خالد بن أ، خالد وحييى »ووکيع بن اجلراح وحييى بن عباد الضبعي، وقال يف نسبه: 

 «. بن هاشم السمسار، أحد الضعفاء املرتوکني

 «. خالد اإلسكاف ضعيف»بن معني: قال عباس الدوري عن حييى 

 «. هو من عتق الشيعة، حمل ه الصدق»وقال أبو حاتم: 

ث عنده »وقال أبو عبيد اآلجري:  سألت أبا داود عن خالد اإلسكاف، فقال: حد 

 «. سفيان

، وذکره أبو حاتم بن حبان يف کتاب، الثقات، وقدال:  ومل يذکره أبو داود إال بخري 

 «. خيطئ وَيم»

 1لرتمذي.روى له ا

 قال الذهبي: 

خالد بن طهامن، أبو العالء الكويف. عن أنس وحصني بن مالك. وعنده 

عفه ابن معني، وقال: خلط قبل موته  . وثق  وض  ة  أبو نعيم والفريا، وعد 

 2بعرش سنني، وکان قبل ذلك ثقًة.

 و قال أيضًا: 

                                                             

 96 – 94،   8. هتذيب الكامل، املزي، ج 1

 .632،   1. ميزان االعتدال، ج 2
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ة ، وعنده داف عدن أندس وعدد   خالد بن طهامن، أبو العالء الكدويف اخلف 

فه ابن معني ، ضع   1الفريا، وأمحد بن يونس، صدوق  شيعيي

 وقال ابن حجر: 

خالد بن طهامن الكويف، وهدو خالدد بدن أ، خالدد، وهدو أبدو العدالء 

اف، مشهور  بكنيته، صدوق  رمي بالتشي ع. اخلف 
2 

 توقيقه

 کان ثقًة عند ابن معني حتى خلط قبل موته.

 «.يعة، حمل ه الصدقهو من عتق الش»وث قه أبو حاتم فقال: 

ث عنده »قال أبو عبيد اآلجری:  سألت أبا داود عن خالد اإلسكاف، فقدال: حدد 

 «. سفيان، ومل يذکره أبو داود إال بخري

 .ذکره ابن حبان يف کتاب الثقات

 «.ومل أر له يف مقدار ما يرويه حديثًا منكراً »قال ابن عدي: 

نه. الرتمذي: ذکر له حديثًا وحس 
3 

                                                             

 365،   1. الكاشف يف معرفة من له رواية يف کتب الستة، ج 1

 259،   1. تقريب التهذيب، ج 2

 .64،   4. سنن الرتمذي، ج3
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حه.احلاکم: خر    1ج له حديثًا وصح 

 «. صدوق  »قال ابن حجر 

 «.صدوق  »قال الذهبي 

 تشّيعه

، وقدد ذکدره علدامء «شديعيي »، «هو من عتدق الشديعة»، «رمي بالتشي ع»قالوا فيه: 

الشيعة وترمجوا له، فقد ذکدره الشديخ الطدويس يف رجالده ضدمن أصدحاب اإلمدام 

 2الباقر)ع(.

 قال الشيخ املازندراين: 

سي د الداماد )رمحه اهلل ( عىل احلديث: عامي ة الرجل دري ثابتة  يف حوايش ال

ثيهم أبو  ة دمزوا فيه بالتشي ع؟! قال عمدة حمد  عندي، کيف وعلامء العام 

عبد اهلل  الذهبي يف خمترصه يف أسامء الرجال: خالد بدن طهدامن الكدويف 

فه ابن معني. ومثل ذ ، ضع  ، صدوق  شيعي 
ة  اف، عن أنس وعد  لدك اخلف 

 يف رشح صحيح البخاري. 

                                                             

 .196،   4. املستدرك، ج1

 .133. رجال الطويس،   2
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ي  ة ال أن ده عدام  ولعل  شيخنا النجايش قد رام أن ه من رجال حديث العام 

ة حديثده تضدعيف  ر أن  من آية جاللة الرجل وصح  املذهب، ومن املتقر 

اه بالتشي ع مع اعرتافهم بجاللته ة إي  العام 
1 

شي عه وانقطاعده إىل وقد روى عن اإلمام الباقر )ع(، ويف روايته داللة کبرية عىل ت

 .أهل البيت )ع(

ٌّنا تغفر لمم الذنوب»فقد روى عن الباقر )ع( قول:  ، وهذا النص  ال يقوله اإلمام «بح

 2إال لشيعته.

 و له روايات قليلة يف الكايف و دريه، فقد روى له الطرباين فقال: 

ثنا خالد بن طهامن عن نافع بن أ، نافع عن معقل بدن يسدار، قدال:  حد 

، فقال يل: وض   هل ليك يف »أت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( ذات يوم 

أما إّنه سيحمل الثقل »، يعني ابنته، قلت: نعم. فقام متوکئًا َعَأ  فقال: «فاطمة

، فكأن ه مل يكن َعَأ  يشء  حتى دخلندا عدىل فاطمدة، «غريك ويمون األجر لك

تّد حيزِّن واشيتّدت فياقتي وطيال واهلل لقد اشي»فقالت: « كيف جتدينك؟»فقال هلا: 

أما ترضيني أّن زوجتيك أقيدم أمّتيي سيلام  وأكثيرهم عليام  وأحلمهيم »، فقال: «سقمي

                                                             

 169 - 168،   3. منتهى املقال يف احوال الرجال، ج 1

 453ألمايل، الشيخ الطويس،   . ا2
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 1«حلام ؟!

 وروى ابن عساکر: 

اف عن املنهال بن عمرو، قال: جاء رجل إىل ابدن  ثنا أبو العالء اخلف  حد 

ه د عليه السالم، فقال: کيف أنت؟ فحرك يد  فقال:  احلنفية فسل م عليه فر 

ة مثل  کيف أنتم؟ أما آن لكم أن تعرفوا کيف نحن؟ إن ام مثلنا يف هذه األم 

بني إرسائيل يف آل فرعون، کان يذبح أبناءهم ويستحيي نسداءهم، وإن  

هؤالء يذبحون أبناءنا وينكحون نساءنا بغري أمرنا؛ فزعمت العدرب أن  

حممدد عربيدًا، هلا فضالً عىل العجم فقالت العجم وما ذاك؟ قالوا: کدان 

قالوا: صدقتم، قالوا: وزعمت قريش أن  هلا فضالً عىل العدرب فقالدت 

العرب: وبم ذا؟ قالوا: قد کان حممد قرشيًا، فإن کان القوم صدقوا فلندا 

 2فضل  عىل الناس.

 عدد أحاديثه

 روي عنه عرشون حديثًا کاميأ:

                                                             

 230،   20. املعجم الكبري، ج 1

 348،   54. تاريخ مدينة دمشق، ج 2
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.  يف مسند أمحد: حديث  واحد 

.  سنن الرتمذي: ثالثة أحاديث 

.س  نن الدارمي: حديث  واحد 

.  مستدرك احلاکم: حديث  واحد 

.  املصنف البن أ، شيبة: حديث  واحد 

.  کتاب الدعاء للطرباين: حديث  واحد 

.  املعجم األوسط للطرباين: حديث  واحد 

.  املعجم الكبري للطرباين: أربعة أحاديث 

.  شعب اإليامن للبيهقي: حديث  واحد 

.دالئل النبوة للبيهقي: ح  ديث  واحد 

.  مسند البزار: حديث  واحد 

.  هتذيب اآلثار للطربي: حديث  واحد 

.  مسند الروياين: حديث  واحد 

.  تاريخ مدينة دمشق البن عساکر: حديث  واحد 

.  1صفة النفاق ونعت املنافقني أل، نعيم: حديث  واحد 

                                                             

؛ مستدرکات علم رجال 31،   8؛ معجم رجال احلديث، ج293،   6. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، ج1
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 ( خالد بن خملد القطواِّن48)

 هد(213)

 قال الذهبي: 

قطواين الكويف، أبو اهليثم، موىل بجيلة. عن أ، الغصدن خالد بن خملد ال

ة . وعنه البخاري وإسحاق  ثابت بن قيس ومالك وسليامن بن بالل وعد 

. وروى البخاري أيضًا ومسلم عن رجل  عنه.  وعباس الدوري وخلق 

، لكنه يتشي ع.  قال أبو داود: صدوق 

 .  وقال أمحد. له مناکري 

 . وقال حييى ودريه. ال بأس به

 وقال أبو حاتم. يكتب حديثه وال حيتج  به. 

 وقال ابن سعد: منكر احلديث، مفر  يف التشي ع. 

وذکره ابن عدي، ثم ساق له عرشة أحاديث استنكرها، ثم قال: هو من 

 .. .املكثرين، ال بأس به إن شاء اهلل

 وقد قال اجلوزجاين: کان شت امًا معلنًا بسوء مذهبه.

                                                                                                                                                         

 .337،   3ل، ابن أ، حاتم، ج؛ اجلرح والتعدي257،   6؛ الثقات، ابن حبان، ج309،   3احلديث، ج
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 املذهب د يعني التشيع  د وعبيد اهلل بن موسى أسوأ وقال أبو نعيم: کويف  

 مذهبًا منه. 

ة    .. .قلت: وکذلك عبد الرزاق وعد 

 1مات خالد سنة ثالث عرشة ومائتني

 وقال أيضًا: 

خالد بن خملد القطواين، من شيوخ البخاري، صدوق  إن شاء اهلل، قدال 

 أمحد بن حنبل: له أحاديث مناکري

 ديث مفر  التشيع  وقال ابن سعد: منكر احل

 وذکره ابن عدي يف الكامل فساق له عرشة أحاديث منكرة 

 2وقال اجلوزجاين کان شت امًا معلنًا بسوء مذهبه

 قال ابن حجر: 

خالد بن خملد القطواين أبو اهليدثم الدبجأ، مدوالهم الكدويف، وقطدوان 

.. وعنه البخاري وروى له مسلم .موضع هبا. روى عن سليامن بن بالل

 بو داود يف مسند مالك والباقون وأ

                                                             

 642 - 640،   1. ميزان االعتدال، ج 1

 311،   1. املغني يف الضعفاء، ج 2
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 ... وقال أبو حاتم: يكتب حديثه 

، ولكن ه يتشي ع   وقال اآلجري عن أ، داود: صدوق 

 وقال عثامن الدارمي عن ابن معني: ما به بأس  

 .. .وقال ابن عدي: هو من املكثرين وهو عندي إن شاء اهلل ال بأس به

 مفرطًا يف التشي ع وکتبوا عنه للرضورة. وقال ابن سعد: کان متشي عًا منكر احلديث 

 وقال العجأ: ثقة  فيه قليل تشي ع  وکان کثري احلديث 

 وقال صالح بن حممد جزرة: ثقة  يف احلديث إال أن ه کان مت هاًم بالغلو  

 وقال اجلوزجاين: کان شتامًا معلنًا لسوء مذهبه 

قال: قل يف املثالدب أو وقال األعني: قلت له عندك أحاديث يف مناقب الصحابة؟ 

 املثاقب، يعني باملثلثة ال بالنون 

وحكى أبو الوليد الباجي يف رجال البخاري عن أ، حاتم أن ه قال: خلالد بن خملد 

 أحاديث مناکري ويكتب حديثه 

 ويف امليزان للذهبي قال أبو أمحد: يكتب حديثه وال حيت ج به 

 عندنا يف عداد أهل الصدقوقال األزدي: يف حديثه بعض املناکري، وهو 

 وقال ابن شاهني: يف الثقات 
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...  1قال عثامن ابن أ، شيبة: هو ثقة  صدوق 

خالد بن خملد القطواين د بفتح القاف والطاء د أبدو اهليدثم الدبجأ، »وقال أيضًا: 

 2«.موالهم الكويف، صدوق  يتشي ع

 توقيقه

 فيه:وث ق خالدًا کل  من البخاري ومسلم، وقال الرجاليون 

 «.صدوق لكن ه يتشي ع»أبو داود: 

 «.ال بأس به»حييى بن معني:  

 «.ال بأس به إن شاء اهلل»ابن عدي: 

 «.ثقة  »العجأ: 

 «.ثقة  يف احلديث»صالح بن حممد جزرة: 

 «.هو عندنا يف عداد أهل الصدق»األزدي: 

 «.هو ثقة  صدوق»عثامن بن أ، شيبة: 

ح له يف مست  3درکه.احلاکم: وث قه، إذ صح 

                                                             

 102 - 101،   3. هتذيب التهذيب، ج 1

 .263،   1. تقريب التهذيب، ج 2

 .92،   1. املستدرك، ج3
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 «.صدوق  »ابن حجر: 

 «.صدوق  »الذهبي: 

 ابن حبان: ذکره يف الثقات.

 تشيّعه

مفدر  يف »، «لكن ه يتشي ع»وردت يف ترمجته العبارات التالية التي تدل  عىل تشي عه: 

مدت هاًم »، «کدان متشدي عاً »، «کويف املذهب»، «کان شت امًا معلنًا بسوء مذهبه»، «التشي ع

ندك أحاديث يف مناقب الصحابة؟ قال: قل يف املثالب أو املثاقب، قلت له ع»، «بالغلو  

ه السيوطي من الشيعة.«. يعني باملثلثة ال بالنون  1وعد 

حه:   ومن أحاديثه ما رواه احلاکم وصح 

ثنا عأ  بن مسهر عن ميرسدة بدن حبيدب عدن  ثنا خالد بن خملد، حد  حد 

بن عباس بعرفة  فقال املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري، قال: کن ا مع ا

يل: يا سعيد، مايل ال أسمع الناس يلب ون؟ فقلت: خيافون مدن معاويدة. 

م قدد  قال: فخرج ابن عباس من فسطاطه، فقال: لب يك اللهم  لب يك، فإن 

                                                             

 .389،   1. تدريب الراوي ج1
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 1ترکوا السن ة من بغض عأي )ري اهلل عنه(.

 وأخرج الرتمذي وحسن ه:

عن عبد اهلل بن أ، بكر  خالد بن خملد، أخربنا موسى بن يعقوب الزمعي

بن زيد بن املهاجر، قال: أخربين مسلم بن أ، سهل النبال، قال: أخربين 

احلسن بن أسامة بن زيد، قال: أخربين أ، أسامة بن زيدد قدال: طرقدت 

النبي )صىل اهلل عليه وسلم( ذات ليلة  يف بعض احلاجدة، فخدرج النبدي 

 أدري مدا هدو، فلدام  )صىل اهلل عليه وسلم( وهدو مشدتمل عدىل يشء ال

فردت من حاجتي، قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشفه فإذا 

ٌّهام »حسن وحسني عىل ورکيه، فقال:  هيذان ابنياي وابنيا ابنتيي، اللهيّم إِّّن أحي

ٌّهام ٌّهام وأحّب من حي  2«.فأح

 وروى الطرباين: 

ثنا حممد بن جعفر عن أ، حازم عن سهل  ثنا خالد بن خملد، حد  بدن حد 

أنا فرطمم عل احلوض، »سعد، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: 

َّ أقواٌم أعرفهم بعرفاٍن قم حيال بينيي  َّم َّ رشب، ومن رشب مل يظمأ؛ أال لريدّن عم َّم فمن ورد عم

                                                             

 465 - 464،   1. املستدرك، ج 1

 322،   5، ج . سنن الرتمذي2
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 1«.وبينهم

 عدد أحاديته

وکتبدوا عنده »روي عنه ستامئة وأربعة عرش حديثًا، ومن الغريب قول ابن سدعد: 

 2«ورًة!رض

بالردم من روايتهم عنه هذا العدد! إذ رووا عنه أکثر من ثالثامئة ومخسني حدديثًا 

 کاميأ:

 البخاري: واحدة  وثالثون روايًة.

 األدب املفرد للبخاري: ثالثة عرش حديثًا.

 مسلم: أربع  وعرشون روايًة.

 سنن ابن ماجة: تسع عرشة روايًة.

.  سنن النسائي: ثالث روايات 

.سنن ال  رتمذي: أربع روايات 

 مسند أمحد: رواية  واحدة  

                                                             

 156،   6. املعجم الكبري، ج 1

 406،   6. الطبقات الكربى، ج 2



 535 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مستدرك احلاکم: تسع  وثالثون روايًة.

 سنن الدارمي: مخس  ومخسون روايًة.

 املعجم الكبري للطرباين: ثامنية عرش حديثًا.

.  املعجم األوسط: أربعة أحاديث 

.  االدعاء للطرباين: ثالثة أحاديث 

.طرق حديث من کذب عأي للطرباين: حدي  ث  واحد 

.  األوائل للطرباين: حديث  واحد 

 السنن الكربى للبيهقي: مخسون روايًة.

 املصنف، ابن أ، شيبة: ست ون روايًة.

 السنن الكربى للنسائي: أربعة عرش حديثًا.

.  خصائص أمري املؤمنني للنسائي: حديث  واحد 

 صحيح ابن خزيمة: حديثان.

.  صحيح ابن حبان: ثامنية أحاديث 

.مسند أ  ، يعىل: سبع روايات 

.  سنن الدارقطني: ست ة أحاديث 

.  دالئل النبوة للبيهقي: ثامنية أحاديث 
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 شعب اإليامن للبيهقي: سبعة عرش حديثًا.

.  األربعون الصغرى للبيهقي: حديث  واحد 

.  فضائل األوقات للبيهقي: حديث  واحد 

.  معرفة السنن للبيهقي: ست ة أحاديث 

 : مخسة وعرشون حديثًا.التمهيد البن عبد الرب

 مسند البزار: مخسة وعرشون حديثًا.

 مسند الروياين: حديثان.

 مسند الشهاب: حديثان.

 رشح معاين اآلثار للطحاوي: حديثان.

 رشح مشكل اآلثار للطحاوي: اثنا عرش حديثًا.

.  الشكر هلل البن أ، الدنيا: حديث  واحد 

.مكارم األخالق البن أ، الدنيا: حديث  واح  د 

.  اکرام الضيف البن أ، الدنيا: حديث  واحد 

 اآلحاد واملثاين للضحاك: حديثان.

.  السنة البن أ، عاصم: حديث  واحد 

.  األوائل البن ا، عاصم: حديث  واحد 
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.  صفة النفاق للفريا،: حديث  واحد 

.  أمايل املحامأ: حديث  واحد 

 .ناسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني: ثالثة أحاديث  

.  معرفة علوم احلديث للحاکم: حديث  واحد 

 تاريخ مدينة دمشق البن عساکر: مخسة وثالثون حديثًا.

.  صفة النفاق ونعت املنافقني أل، نعيم: حديث  واحد 

.  معرفة الصحابة أل، نعيم: ست ة أحاديث 

 اإليامن البن منده: حديثان.

 الزهد الكبري للبيهقي: حديثان.

. الزهد للضحاك: حديث    واحد 

 هتذيب اآلثار للطربي: عرشون حديثًا.

.  فضائل الصحابة البن حنبل: حديث  واحد 

 معجم الصحابة البن قانع: حديثان.

 مستخرج أ، عوانة: مخسون حديثًا.

.  املشيخة البغدادية د خمطو  د أل، طاهر السلفي: ثالثة أحاديث 

 تفسري الطربي: ثالثة عرش حديثًا.
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.تفسري ابن أ، حاتم  : حديث  واحد 

.  1تفسري الثعلبي: حديث  واحد 

 ( خلف بن سامل املخرمي49)

 هد(231)تأريخ الوفاة 

خلف بن سامل املرمي أبو حممد املهلبي، موالهم السندي البغدادي احلداف . روى 

عن هشيم وابن علية وعبد الرزاق وابن نمري ودندر وأ، أمحد الدزبريي ومعدن بدن 

ان ويعقوب وسعد ابني إبراهيم بن سعد يف آخدرين. وعنده عيسى القزاز وحييى القط

أبو بكر أمحد بن عأ  بن سعيد املروزي وأمحد بن عأ  االبار وعباس الدوري وعثامن 

الدارمي ويعقوب بن شيبة وأمحد بن احلسن بن عبدد اجلبدار الصدويف وأبدو القاسدم 

 البغوي يف آخرين.

 قال اآلجري عن أ، داود:  

سامل مخسة أحاديث سمعها من امحد. قال: وکدان  سمعت من خلف بن

                                                             

، 3؛ مستدرکات علم رجدال احلدديث، عدأ  الشداهرودي، ج295،   6. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، ج1

مة فتح الباري، ابن حجر،   315  ؛ 174،  3البخاري، ج؛ التاريخ الكبري، 105؛ تاريخ ابن معني،   396؛ مقد 

 .243،   4؛ الثقات، ابن حبان، ج332،   1معرفة الثقات، العجأ، ج
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ث عن خلف   أبو داود ال حيد 

 وقال عأ  بن سهل بن املغرية عن أمحد: ال يشك  يف صدقه

وقال املروزي عن أمحد: نقموا عليه تتب عه هذه األحاديث د يف مسداوئ 

 الصحابة د قلت: هو صدوق  

 يف يشء.  قال: ما أعرفه يكذب مع أن ه قد دخل مع األنصاري

 وقال عبد اخلالق بن منصور عن حييى بن معني صدوق 

ث بمساوئ الصحابة   قلت: إنه کان حيد 

ث هبا، فال  ا أن حيد   قال: قد کان جيمعها وأم 

 وقال: ابن أ، خيثمة عن ابن معني: ليس باملسكني بأس  لوال أن ه سفيه  

 وقال يعقوب بن شيبة: کان ثقًة ثبتاً 

د، فقدال  وذکره يف موضع آخر   خالفه فيده احلميددي ومسدد 
يف حديث 

 يعقوب: کان خلف أثبت منهام 

 وقال النسائي: ثقة  ذکره ابن حبان يف الثقات 

 وقال کان من احلذاق املتقنني.

 سنة  (ه69وهو ابن ) (ه231قال الصويف: مات يف آخر رمضان سنة )

 وقال دريه: ابن سبعني. 
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خ ابن أ، خيثمة وا  لبخاري وفاته قلت: وکذا أر 

  (ه32وقال عأ  بن أمحد بن النرص مات سنة )

ل أصح    قال اخلطيب: واألو 

 وقال ابن سعد: کان قد صن ف املسند وکان کثري احلديث

ثني.  1وقال محزة الكناين: خلف بن سامل ثقة  مأمون  من نبالء املحد 

 وقال ابن حجر: 

ملهلبدي، مدوالهم خلف بن سامل املخرمدي بتشدديد الدراء، أبدو حممدد ا

، من العارشة صدن ف املسدند، عدابوا عليده التشدي ع  السندي، ثقة  حاف  

 2ودخوله يف شئ من أمر القاي.

خلف بن سامل، احلاف  املجود أبدو حممدد السدندي، مدوىل آل »وقال فيه الذهبي: 

 3«....املهلب، من أعيان حفاظ بغداد

 توقيقه

 «.أعرفه يكذب ال يشك  يف صدقه، ما»قال أمحد بن حنبل: 

                                                             

 132 - 131،   3. هتذيب التهذيب، ج 1

 271،   1. تقريب التهذيب، ج 2

 481،   2. تذکرة احلفاظ، ج 3



 541 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

، ليس باملسكني بأس  »قال حييى بن معني:   «.صدوق 

 «.ثقة  »قال النسائي: 

، وذکره يف موضع آخر يف حديث  خالفه فيده «کان ثقًة ثبتاً »قال يعقوب بن شيبة: 

د، فقال يعقوب:   «.کان خلف أثبت منهام»احلميدي ومسد 

 «.ثقة  »قال النسائي: 

نني» ذکره ابن حبان يف الثقات وقال:  اق املتق   «.کان من احلذ 

ثني»قال محزة الكناين:   «.خلف بن سامل ثقة  مأمون  من نبالء املحد 

 ابن شاهني: ذکره يف تاريخ أسامء الثقات.

 «.ثقة  حاف   »قال ابن حجر: 

 تشيّعه

 «عابوا عليه التشي ع»قال ابن حجر: 

يف مساوئ الصحابة  د« نقموا عليه تتب عه هذه األحاديث»وقال املروزي عن أمحد: 

 .د

ث بمساوئ الصحابة»قال عبد اخلالق بن منصور ليحيى:    «.إن ه کان حيد 

 وقع يف عدد من أسانيد اإلمامية، منها ما رواه الشيخ الصدوق: 
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ثنا عوف عن ميمدون  ثنا دندر، قال: حد  ثنا خلف بن سامل، قال: حد  حد 

حاب رسدول اهلل أ، عبد اهلل عن زيد بن أرقم، قال: کان لنفر مدن أصد

سيّدوا هيذ  »)صىل اهلل عليه وآله( أبواب  شارعة  يف املسجد، فقدال يومدًا: 

، فتكل م يف ذلك الناس، قال: فقام رسدول اهلل )صدىل «األبواب إال باب عيَّي 

أما بعد، فإِّّن أمرت بسيّد هيذ  »اهلل عليه وآله( فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: 

فيه قائلمم وإِّّن واهلل ما سددت شيئا  وال فتحته، ولمنّي أميرت األبواب غري باب عَّي فقال 

 1«.بيشء فاّتٌعته

 وروى الصدوق عنه حديثًا طويالً: 

ثنا  ثنا حممد بن جعفر، قال: حد  ثنا أبو حممد خلف بن سامل، قال: حد  حد 

شعبة عن عثامن بن املغرية عن زيد بن وهب، قال: کدان الدذين أنكدروا 

مه عىل عدأ  بدن أ، طالدب )عليده عىل أ، بكر جلوسه  يف اخلالفة وتقد 

السالم( اثني عرش رجالً من املهاجرين واألنصار، وکان من املهاجرين: 

خالد بن سعيد بن العا  واملقداد بن األسود وُأ، بن کعب وعامر بدن 

يارس وأبو ذر الغفاري وسلامن الفاريس وعبد اهلل بدن مسدعود وبريددة 

نصار: خزيمة بن ثابت د ذو الشهادتني د وسهل األسلمي، وکان من األ

                                                             

 413. األمايل،   1
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بن حنيف وأبو أيوب األنصاري وأبو اهليثم بن التيهان و ددريهم؛ فلدام  

صعد املنرب تشاوروا بينهم يف أمره، فقال بعضهم: هال نأتيه فننزلده عدن 

منرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآلده(، وقدال آخدرون: إن فعلدتم ذلدك 

وال تلقددوا بأيددديكم إىل ال اهلل عددز  وجددل  أعن ددتم عددىل أنفسددكم، وقدد

ولكن امضوا بنا إىل عأ  بن أ، طالب )عليه السالم( نستشريه  التهلكة

 ونستطلع أمره.

ًا أنت  فأتوا علي ًا )عليه السالم( فقالوا: يا أمري املؤمنني، ضي عت نفسك وترکت حق 

 )صىل اهلل عليه وآله( فإن  أوىل به، وقد أردنا أن نأيت الرجل فننزله عن منرب رسول اهلل

ك وأنت أوىل باالمر منه، فكرهنا أن ننزله من دون مشاورتك، فقال هلم عأي  احلق  حق 

لو فعلتم ذلك ما كنتم إال حربا  هلم وال كنتم إال كالمحل يف العني أو كامللح يف اليزاد، »)عليه السالم(: 

بة عل رهّبيا، ولقيد شياورت يف ذليك أهيل بيتيي فيأبوا إال وقد اّتفقت عليه األمة التاركة لقول نٌيها والماذ

السموت ملا تعلمون من وغر صدور القوم وبغضهم هلل عّز وجّل وألهل بيت نٌيه )علييهم السيالم(، وإّنيم 

يطالٌون بثارات اجلاهلية؛ واهلل لو فعلتم ذلك لشهروا سيوفهم مستعّدين للحرب والقتال كيام فعليوا ذليك 

ِّن عل نفيس ولٌٌوِّن وقالوا يل  بايع وإال قتلناك، فلم أجد حيلة  إال أن أدفيع القيوم عين حتى قهروِّن وغلٌو

نفيس وذاك أِّّن ذكرت قول رسول اهلل )صل اهلل عليه وآله(  يا عيَّّ إّن القيوم نقضيوا أميرك واسيتٌّدوا هبيا 

الية فيال جتعيل هليم دونك، وعصوِّن فيك، فعليك بالصرب حتى ينزل األمر، أال وإّنم سييغدرون بيك ال حم
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سٌيال  إَل إذاللك وسفك دمك، فإّن األمة ستغدر بك بعدي، كذلك أخربِّن جربئييل )علييه السيالم( عين 

رّبى تٌارك وتعاَل. ولمن ائتوا الرجل فأخربو  بام سمعتم من نٌّيمم وال جتعلو  يف الشيٌهة مين أمير  ليميون 

 «.أتى رّبه وقد عىص نٌّيه وخالف أمر ذلك أعظم للحّجة عليه ]وأزيد[ وأبلغ يف عقوبته إذا 

وا بمنرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يوم مجعدة  فقدالوا  قال: فانطلقوا حت ى حف 

لقدد تداب اهلل عدىل النبدي للمهاجرين: إن  اهلل عز  وجل  بدأ بكم يف القدرآن فقدال: 

بن العا   فبكم بدأ. وکان أول من بدأ وقام خالد بن سعيد واملهاجرين واألنصار

بادالله ببني أمية، فقال: يا أبا بكر، ات ق اهلل، فقد علمت ما تقدم لعأي )عليده السدالم( 

من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( أال تعلم أن  رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآلده( قدال 

عرش يا م»لنا ونحن حمتوشوه يف يوم بني قريظة وقد أقبل عىل رجال  من ا ذوي قدر  فقال: 

املهاجرين واألنصار، أوصيمم بوصيٍة فاحفظوها وإِّّن مالدي إلييمم أميرا  فياقٌلو ، أال إّن علّييا  أميريكم مين 

بعدي وخليفتي فيمم، أوصاِّن بذلك ريّب، وإّنمم إن مل حتفظوا وصّيتي فييه وتيأوو  وتنرصيو ، اختلفيتم يف 

أال وإّن أهل بيتي هم الوارقيون أميري أحماممم واضطرب عليمم أمر دينمم وويل عليمم األمر رشاركم، 

القائلون بأمر أمتي، اللهّم فمن حفظ فيهم وصّيتي فاحرش  يف زمريت واجعل له من مرافقتي نصيٌا  يدرك بيه 

فقدال «. فوز اخخرة، اللهّم ومن أساء خالفتي يف أهل بيتي فأحرمه اجلنة التي عرضها الساموات واألرض

د، فلست من أهل املشورة وال ل ن يرىض بقولده، له عمر بن اخلطاب: اسكت يا خال

فقال خالد: بل اسكت أنت يا ابن اخلطاب، فواهلل إن ك لتعلم أن ك تنطق بغري لسدانك 
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وتعتصم بغري أرکانك، واهلل إن  قريشا لتعلم أين  أعالها حسبًا وأقواها أدبدًا و أمجلهدا 

 وأقلهدا عدددًا وأمخلهدا ذکدرًا ذکرًا وأقلها دنًى من اهلل ورسوله، و إن ك أألمها حسباً 

 1...وأقلها من اهلل عز  وجل  ومن رسوله، وإن ك جلبان  عند احلرب

 وأخرج احلاکم وصححه: 

ثنا أبو عوانة عن  ثنا حييى بن محاد، حد  ثنا خلف بن سامل املخرمي حد  حد 

ثنا حبيب بن أ، ثابت عدن أ، الطفيدل عدن  سليامن األعمش، قال: حد 

 اهلل عنه(، قال: مل ا رجع رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده زيد بن أرقم )ري

ة الوداع ونزل ددير خم، أمر بددوحات  فقممدن فقدال:  وآله( من حج 

كأِّّن قد دعيت فأجٌت، إِّّن قد تركت فيمم الثقلني أحدُها أكيرب مين اخخير، كتياب اهلل »

َّ احليوضتعاَل وعْتيت، فانظروا كيف َتلفوِّن فيهام، فإّنام لن يتفرقا حّتى ي يَّم ، ثدم «ردا عم

ثم أخذ بيدد عدأي )ري اهلل «. إّن اهلل عّز وجّل موالي وأنا موَل كّل مالمنٍ »قال: 

، وذکدر «من كنت موال  فهذا وليه، اللهّم وال من واال  وعاد من عيادا »عنه( فقال: 

 2احلديث بطوله

 وروي يف تاريخ مدينة دمشق: 

                                                             

 465 - 461. اخلصال،   1

 109،   3. املستدرك، ج 2
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ثنا وهب بن جر ثنا خلف بن سامل، حد  ثني حد  ير، قال: قال جويرية: حد 

ه، قال: مل ا کان اليدوم الدذي أصديب فيده عدامر، کدان  أ، سعيد عن عم 

وحدا فيعدودا،  الرجالن يضطربان بسيفهام حت ى يفرتا فيجلسا حت دى يرت 

ورب ام قال: فانتصف النهار وقد رضب الناس کل هم فليس أحد  يتحدرك 

زالت الشمس إذا رجل   فيختلطون هكذا د وشبك بني أصابعه د حتى إذا

قد برز بني الصفني جسيم  عىل فرس  جسيم  ضخم  عىل ضخم  ينادي: يا 

حوا إىل اجلنة د ثالث مرات  د   موجع  د يا عباد اهلل، رو 
عباد اهلل د بصوت 

اجلنة حتت ضالل األسل؛ فثار الناس فإذا هو عامر بن يارس فلم يلبث أن 

 1قتل )رمحه اهلل(.

 وروي أيضًا: 

ني خلف بن سامل عن عبد الرمحن عن أبيه، أن  حجر املددري قدال: حدث

 : قلدت: وکدائن ذلدك؟! قدال: « كيف بك إذا أمرت أن تلعننيي؟!»قال يل عأي

، قال: فأمره حممد بن «العن وال تترّبأ منّي»، قلت: فكيف أصنع؟ قال: «نعم»

حممدد بدن  يوسف أن يلعن علي ًا، فقال: إن  األمري أمرين أن  ألعن علي ًا د

يوسف د فالعنوه لعنه اهلل، قال: فعامها عىل أهل املسجد، قال: فدام فطدن 

                                                             

 470،   43ق، ج . تاريخ مدينة دمش1
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.  1هلا إال رجل  واحد 

 وروى ابن أ، الدنيا: 

ثنا وکيع عن سفيان عن عمر بن قيس أن  علي ًا  ثنا خلف بن سامل، حد  حد 

)ري اهلل تعاىل عنه( رئي عليه إزار  مرقوع  فعوتدب يف لبوسده، فقدال: 

 2«.به املالمن وخيشع له القلب يقتدي»

 وروي: 

ثنا أبدو الطفيدل،  ثنا فطر حدد  ثنا أبو نعيم، حد  ثنا خلف بن سامل، حد  حد 

ه  قال: دعا عأي الناس للبيعة فجاء عبد الرمحن بدن ملجدم املدرادي فدرد 

تني ثم بايعه، ثم قال:  ٌّن»مر  ليصيٌغّن هيذ  مين هيذا »أو « ما حيٌس أشقاها ليخض

 ثم متث ل:« للحيته من رأسه

 . فإن املوت آتيك .شد حيازيمك للموت.»

  3«. إذا حل بواديك.وال جتزع من املوت.

 وروي أيضًا: 

                                                             

 310،   56. املصدر السابق، ج 1

 176 - 175. التواضع واخلمول،   2

  43،   1. مقتل أمري املؤمنني عأ  بن أ، طالب )عليه السالم(، ج 3
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ر عن أيدوب  ثنا عبد الرزاق، قال: أخربنا معم  ثنا خلف بن سامل، حد  حد 

 عن ابن سريين عن عبيدة، قال: کان عأي إذا رأى ابن ملجم قال:

 1«.من خليلك من مراد . عذيرك.أريد حٌاء  ويريد قتَّ.»

 وروي أيضًا: 

ثنا سليامن بن القاسدم، قدال:  ثنا أبو نعيم، حد  ثنا خلف بن سامل، حد  حد 

ثتني أم ي عن أم  جعفر رسية عأي قالت: إين  ألصب  عىل يديده املداء،  حد 

، فدام «واها  لك! لتخضٌّن ييوم اجلمعية بيدمٍ »أخذ بلحيته فرفعها إىل أنفه وقال: 

 2ت ى أصيب وأصيب يوم اجلمعة.مضت اجلمعة ح

 عدد أحاديثه

وقد کان صن ف املسند عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( وکان »قال ابن سعد: 

 3«.کثري احلديث

 وقد روي عنه اثنان وثالثون حديثًا کاميأ:

 مستدرك احلاکم: حديثان.

                                                             

 44 - 43،   1. املصدر السابق، ج 1

 59،   1. املصدر السابق، ج 2

 354،   7. الطبقات الكربى، ج 3
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 السنن الكربى للنسائي: حديثان.

 السنن الكربى للبيهقي: حديثان.

 جم الكبري للطرباين: حديثان.املع

.  سنن الدراقطني: حديث  واحد 

.  مسند الروياين: أربعة أحاديث 

.  مستخرج أ، عوانة: حديث  واحد 

.  رشح مشكل اآلثار للطحاوي: حديث  واحد 

.  التمهيد البن عبد الرب: حديث  واحد 

.  تاريخ ابن عساکر: ست ة أحاديث 

 .الورع البن أ، الدنيا: حديث  واحد  

 التواضع واخلمول البن أ، الدنيا: حديثان.

.  مقتل أمري املؤمنني عأ  بن أ، طالب البن أ، الدنيا: أربعة أحاديث 

.  حلية األولياء أل، نعيم: ثالثة أحاديث 

.  1معجم الصحابة البن قانع: حديث  واحد 

                                                             

،   3؛ اجلدرح والتعدديل، ابدن أ، حداتم، ج354،   7رمجته يف: الطبقات الكربى، ابن سعد، ج. لالطالع أکثر، راجع ت1

؛ تاريخ أسامء الثقات، ابن شاهني،   196،   3؛ التاريخ الكبري، البخاري، ج228،   8؛ الثقات، ابن حبان، ج371
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 ( اخلليل بن أمحد األزدي الفراهيدي50)

 هد(175)

الفراهيدي، ويقال البداهأ، أبدو عبدد الدرمحن البرصدي، اخلليل بن أمحد األزدي 

صاحب العروض وکتاب العني يف اللغة. روى عن أيوب السختياين وعاصم األحول 

 وعثامن بن حارض والعوام بن حوشب ودالب القطان.

وعنه محاد بن زيد والنرض بن شميل وأيدوب بدن املتوکدل وسديبويه واألصدمعي 

بن جرير بن حدازم وداود وهدذاب ابندا املحدرب وهارون بن موسى النحوي ووهب 

 ودريهم. قال اآلجري عن أ، داود: 

قال محاد بن زيد: کان اخلليل يدرى رأي األباضدية حتدى َمدن  اهلل عليده 

 بمجالسة أيوب 

وقال أبو داود املصاحفي عن النرض بن شميل: ما رأيت أحدًا يطلب إليه 

 ما عنده أشد  تواضعًا منه 

کانت الغاية يف استخراج مسائل النحو صحيح القياس  وقال السريايف:

ته مع سليامن أمري  هاد يف الدنيا املنقطعني إىل العلم وقص  فيه، وکان من الز 

                                                                                                                                                         

 .150،   17؛ تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج323،   8؛ تاريخ بغداد، ج78
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البرصة أو السند مشهورة  وهي أن ه أرسدل إليده يسدأله أن حيرضد عندده 

لتأديب أوالده، فأخرج خبزًا يابسًا وقال: ما دام هذا عندي ال حاجة يل 

 ال: وکان يقول من الشعر البيتني والثالثة.فيه. ق

وقال إبراهيم بن إسحاق احلر،: کان أهل البرصة د يعني أهدل العربيدة مدنهم د  

م کانوا أصحاب سن ة، أبو عمرو بن العالء واخلليل بن  أصحاب األهواء إال أربعة فإن 

 أمحد ويونس بن حبيب واألصمعي 

 ن خيار عباد اهلل املتقشفني يف العبادة. وقال ابن حبان يف کتاب الثقات: کان م

ثنا أمية بن خالد، ومل يكن بالبرصة أوثق  قلت: وقال العباس بن يزيد النجراين: حد 

 منه إال اخلليل بن أمحد

وقال أبو بكر بن الرسي: قيل لسيبويه: هل رأيت مع اخلليل کتبًا يمأ عليك منها؟ 

ها بخطي دقيق  ما سمعته من لغات العرب وما قال: مل أجد معه کتباً إال عرشين رطالً في

 سمعت من النحو، فامال من قلبه. 

وقيدل سدنة نيدف وسدتني  (ه70وقيدل سدنة ) (ه175وکانت وفاة اخلليل سنة )

 1ومائة.

اخلليل بن أمحد األزدي الفراهيدي، أبو عبدد الدرمحن البرصدي »وقال ابن حجر: 

                                                             

 142 - 141،   3التهذيب، ج  . هتذيب1
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 1«.ابد  اللغوي صاحب العروض والنحو، صدوق  عامل  ع

 وقال الذهبي: 

االمام، صاحب العربية ومنشئ علم العروض، أبو عبد الرمحن اخلليدل 

.. وکدان رأسدًا يف لسدان .بن أمحد الفراهيدي البرصي، أحدد االعدالم

ناً ورعاً قانعًا متواضعًا کبري الشأن، يقال: إن ه دعا اهلل أن يرزقه  العرب، دي 

 2وله کتاب )العني( يف اللغة. علاًم ال يسبق إليه، ففتح له بالعروض،

 قال ابن اجلوزي يف املنتظم: 

، فتذاکرنا أمر العلدامء، فجعدل  ة أدباء کل  أفق  قال الثوري: اجتمعنا بمك 

أهل کل بلد يرفعون علامءهم ويصفونم حتى جرى ذکدر اخلليدل فلدم 

يبق أحد  مدنهم إال قدال: اخلليدل أذکدى العدرب، وهدو مفتداح العلدوم 

نرص بن عأ  اجلهضمي عن أبيه: کان اخلليل من أزهد  ومرصفها. وقال

هم تعففدًا، ولقدد کدان امللدوك يقصددونه  الناس وأعالهم نفسًا وأشدد 

ضون له لينال منهم، فلم يكن يفعل ذلك، وکان يعيش من بستان   ويتعر 

                                                             

 274،   1. تقريب التهذيب، ج 1

 430 – 429،   7. سري أعالم النبالء، ج 2
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 1خل فه له أبوه.

 توقيقه

فني»قال ابن حبان يف کتاب الثقات:   «. يف العبادةکان من خيار عباد اهلل املتقش 

ثنا أمية بن خالد ومل يكن بالبرصة أوثق منه إال »قال العباس بن يزيد النجراين  حد 

 «.اخلليل بن أمحد

ما رأيت أحدًا أعلم بالسنة بعد ابن عون مدن اخلليدل بدن »قال النرض بن شميل: 

 2«.أمحد

ك من أحب  أن ينظر إىل رجل  خلق من الذهب واملسد»کان سفيان الثوري يقول: 

 3«.فلينظر إىل اخلليل بن أمحد

 «. اخلليل أذکى العرب، وهو مفتاح العلوم ومرصفها»وقال أيضًا: 

کان اخلليل من أزهد الناس وأعالهم نفسدًا »آل نرص بن عأ  اجلهضمي عن أبيه: 

فا هم تعف   «.وأشد 

ندًا ورعدًا قانعدًا .أحد االعالم»قال الذهبي:  .. وکدان رأسدًا يف لسدان العدرب، دي 

                                                             

 281 - 280،   7. املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، ج 1

 52،   1. املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، ج 2

 74،   11. معجم األدباء، ياقوت احلموي، ج 3
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 «.واضعًا کبري الشأنمت

 «.صدوق  عامل  عابد  »قال ابن حجر: 

 تشّيعه

أمجع الشيعة اإلمامية عىل أن  اخلليل الفراهيدي کان عىل مذهبهم وال شك  أن  أهل 

کل  مذهب  أعلم برجاهلم، واعتامد ابن حجر عىل ترمجة األمامية للراوت وأخذه عنهم 

 ا األمر، وقد بي نا هذا سابقًا.يف أکثر من ثالثامئة وسبعني موردًا يؤکد هذ

ة تشي ع الرجل مع ترمجته يف کتب اإلمامية:  وهذا بيان ألدل 

أل ف اخلليل بن أمحد کتابًا يف اإلمامة ينترص فيه ملذهب اإلمامية، وقد ذکره الشيخ 

 النجايش يف فهرست أسامء مصنفي الشيعة.

 قال املرادي يف ترمجة: 

ح اهلمدداين الدوادعي، املعدروف حممد بن جعفدر بدن حممدد، أبدو الفدت

باملرادي. کان وجيهًا ]وجهًا[ يف النحو واللغدة ببغدداد، حسدن احلفد  

صحيح الرواية فيام نعلمه. وکدان يتعداطى الكدالم وکدان أبدو احلسدن 

السمسمي أحدد دلامئده. لده کتداب خمتدار االخبدار، کتداب اخللديأ يف 
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 1اإلمامة.

يف کتابه املذکور واستدرك عليده، و قدال وقد أورد املرادي کتاب اخلليل بن أمحد 

 الشيخ الطهراين يف الذريعة بعد أن ذکر کتاب اإلمامة: 

))اإلمامة( للموىل أ، الصفا اخلليل بن أمحد البرصي اللغوي النحدوي 

، مددن ه175أو سددنة  ه170أو سددنة  ه160العددروي املتددوىف  سددنة 

عىل احلروف يف  أصحاب الصادق )عليه السالم(، أول من رت ب اللغات

ح النحو وصن ف فيه واخرتع العروض يف مخس دوائر  کتابه )العني( ونق 

ح بتشي عه يف اخلالصة والريداض،  يستخرج منها مخسة عرش بحرًا، ورص 

 ه371وکتابه اإلمامة مت مه أبو الفتح حممد بن جعفر املرادي املتوىف  سنة 

 2صاحب االستدراك.

سه اخل ليل قد أخذه عن أئمة أهل البيت )ع(، وقد أکد  إن  علم العروض الذي أس 

هذه احلقيقة أبو حاتم الرازي يف کتابه )الزينة يف الكلامت اإلسالمية والعربية( وقدال 

 الدکتور إبراهيم أنيس عن هذا الكتاب: 

مة د کمرجع  مدن مدراجعهم  وأشار إليه املؤل فون يف تلك القرون د املتقد 

                                                             

 394مصنفي الشيعة،    . فهرست أسامء1

 326 – 325،   2. الذريعة آدابزرگ الطهراين، ج 2



 556 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

کتابه هذا عمدة البداحثني يف العصدور التدي يوثقون ما جاء فيه، ويعترب 

 1جاءت بعده.

 قال أبو حاتم أمحد بن محدان الرازي: 

وکان اخلليل بن أمحد أول من استخرج العروض، فاستنبط منهدا ومدن 

. وسمعت بعض  علل النحو ما مل يستخرجه أحد  ومل يسبق إىل مثله سابق 

وض عن رجدل  مدن أهل العلم يذکر أن  اخلليل بن أمحد أخذ رسم العر

، أو من أصحاب عأ  بن احلسني )ع(، فوضع له  أصحاب حممد بن عأي

أصوالً وقسم الشعر رضوبًا وسامه هبدا، وجعدل لتلدك األقسدام دوائدر 

 2وأسطرًا.

 و جاء يف املناقب البن شهر آشوب: 

روي أن  اخلليل بن أمحد اخذ رسم العروض عن رجدل  مدن أصدحاب 

 3احلسني، فوضع لذلك أصوالً.حممد الباقر أو عأ  بن 

 روى الشيخ الصدوق: 

                                                             

 11د 10.   1

 80. الزينة يف الكلامت اإلسالمية العربية،   2

 326،   1. مناقب آل أ، طالب، ج 3
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ثني أبو زيد النحدوي األنصداري، قدال: سدألت اخلليدل بدن أمحدد  حد 

العروي، فقلت: مل هجر الناس علي ًا )عليه السالم( وقرباه من رسول 

اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قرباه، وموضعه من املسلمني موضعه، وعناؤه 

: هبر واهلل نوره أنوارهم، ودلبهم عدىل صدفو يف اإلسالم عناؤه؟! فقال

، والناس إىل أشكاهلم أميل، أما سمعت األول حيث يقول:  کل  منهل 

 1وکل  شكل  لشكله آلف * * أما ترى الفيل يألف الفيال

 وروى الشيخ الطويس الرواية السابقة بتفصيل  أکثر، فقال: 

ثني يونس بن حبيب النحوي د وکان عثامنيا د قال: قلت للخليل بن  حد 

؟ قال: إن  قولك يدل  عدىل   فتكتمها َعَأ 
أمحد: أريد أن أسألك عن مسألة 

أن  اجلواب أدل  من السؤال، فتكت مه أنت أيضًا؟! قال: قلت نعم، أيام 

حياتك. قال: سل. قال: قلت ما بال أصحاب رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

م کل هم بنو أمي واحدة  و عأ  بن أ، طالب مدن بيدنهم وآله ورمحهم( کأن 

؟! قال: من أين لك هذا السؤال؟! قال: قلت قد وعددتني  کأن ه ابن عل ة 

اجلواب. قال: وقد ضمنت الكتامن. قال: قلت. أيام حياتك. فقدال: إن  

مهم إسالمًا وفاقهم علاًم وبذهم رشفًا ورجحهم  علي ًا )عليه السالم( تقد 

                                                             

 300. األمايل، الشيخ الصدوق،   1
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اس إىل أشكاهلم وأشدباههم أميدل زهدًا وطاهلم جهادًا، فحسدوه، والن

 1منهم إىل من بان منهم، فافهم.

يالح  يف هذا النص  حر  اخلليل عىل أن ال ينترش عنه هذا الكالم ما دام حيدًا، 

ويبدو من هذا أن ه کان خيفي أمره خوفًا من بطش احل كام، فقد أودو احلياة زميله الذي 

 ريه القتل وتقطيع جثته!التقاه وأعجب به، أي ابن املقفع الذي کان مص

 روي يف املناقب: 

وسأل أبو زيد النحوي اخلليل بن أمحد: ما بال أصحاب حممد رسول اهلل 

مهم إسالمًا وبذهم  ؟! قال: تقد 
، وعأي کأن ه ابن دل ة 

م بنو أمي واحدة  کأن 

رشفًا وفاقهم علاًم ورجحهم حلاًم وکثرهم هدى، فحسدوه؛ النداس إىل 

: هجروا ]الناس[ علي دًا وقربداه مدن أمثاهلم وأشكاهل م أميل. ويف رواية 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قرباه، وموضعه من املسلمني موضدعه، 

وعناه يف االسالم عناه، فقال: هبر واهلل نوره عىل أنوارهم، ودلبهم عدىل 

صفو کل  منهل، والناس إىل أشكاهلم أميل، أمدا سدمعت األول حيدث 

 قال: 

                                                             

 609 - 608. األمايل،   1
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 1 لشكله ألف * أما ترى الفيل بألف الفيالوکل  شكل  

من مشهور کالمه ما قاله وقد سئل عن الدليل عىل إمامة أمري املدؤمنني عدأ  )ع(: 

 2«.استغناؤه عن الكل  واحتياج الكل  إليه دليل  أن ه إمام الكل  »

 وقال املحقق الداماد: 

، حيث وناهيك يف حقيقة األمر قوُل اخلليل بن أمحد النحوي العروي

سئل عن حال أمري املؤمنني )عليه السالم(، وقيل له: ما تقول يف عأ  بن 

أ، طالب؟ فقال: ما أقول يف حق  امرئ کتمت فضائله أوليداؤه خوفدًا، 

وکتمت مناقبه أعداؤه حسدًا ثم  ظهر من بني الكتمني ما مأل اخلافقني.
3 

بخرب دريك أخرب دريك  من نم  لك نم  عليك، ومن أخربك»وقد کان اخلليل يقول: 

 4«.بخربك

 «.من نقل إليك نقل عنك»وهذا مشابه متامًا ملا روي عن اإلمام الباقر )ع( حيث قال: 

 :  قال العالمة احلأ 

ة  فيه، واخدرتع  اخلليل بن أمحد کان أفضل الناس يف األدب، وقوله حج 

                                                             

 51،   3. مناقب آل أ، طالب، ابن شهرآشوب، ج 1

 345،   6. أعيان الشيعة، ج 2

 289 – 288. الرواشح الساموية،   3

 7،   6. إحياء علوم الدين، ج4
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 1علم العروض، وفضله أشهر من أن يذکر، وکان امامي املذهب.

: و قال ا  بن داود احلأ 

اخلليل بن أمحد، شيخ الناس يف علوم األدب، فضله وزهده أشهر من أن 

 2خيفى، کان أمامي املذهب.

 و قال السيد حسن الصدر: 

يف أول من مجع کالم العرب وحرصه وزم مجيعه وبني قيدام األبنيدة مدن 

س ذلدك بنظدر   حروف املعجم وتعاقب احلروف: فاعلم أن  أول من أس 

دة األدب صائب   مه أحًد فيه هو احلدرب العالمدة شديخ العدامل حج  مل يتقد 

ترمجة لسان العرب املوىل أبو الصفاء اخلليل بن أمحد األزدي اليحمددي 

..الفراهيدي )ري اهلل عنه(  3.. واخلليل من الشيعة بال خالف 

 و قال الشيخ حممد حسني کاشف الغطاء: 

، النحوي اإلمدامي، أشدهر اخلليل بن أمحد الفراهيدي األزدي البرصي

 4من أن يعرف أو يرتجم له، فقد طبق صيته اآلفاق وجتاوز أبعد احلدود.

                                                             

 140. خالصة األقوال،   1

 89. رجال ابن داود،   2

 104 – 103. الشيعة وفنون اإلسالم،   3

 344. أصل الشيعة وأصوهلا،   4
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 و قال السيد املرعيش النجفي: 

ثم جاء اخلليل بن أمحد فشارك يف إمتام بقية اإلعجدام، واخلليدل شديعيي 

کأ، األسود، وهدو واضدع علدم العدروض وصداحب املعجدم األول 

 1القياس.وواضع النحو عىل أساس 

قال السيد اخلوئي يف ترمجته: اخلليل النحوي العروي، عده احلأ  يف مستطرفات 

.. .الرسائر: من کرباء أصحابنا املجتهدين، وذکر أن ده اخلليدل بدن إبدراهيم بدن أمحدد

د أن ه فت ش املفت شون فام وجدوا بعدد نبيندا  املعروف أن  اخلليل هو ابن أمحد، وعن املرب 

ه وآله( من اسمه أمحد قبل والد اخلليل، فكان ولدده بتلدك املنزلدة مدن )صىل اهلل علي

الذکاء والعلم والزهد کرامًة ألول تسمية  باسم رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده وآلده(، 

ولكن ك قد عرفت ترصيح احلأ  بأن  اسم والد اخلليل هو إبراهيم، واهلل العامل. قيل إن ه 

، قدال: سئل اخلليل عن الدليل عىل إمامة  عأي )عليه السالم(، عىل نحو الكل  يف الكل 

.  2احتياج الكل  إليه واستغناؤه عن الكل 

 و قال املفرس حممد حسني الطباطبائي: 

ل کتاب صن ف يف علم اللغة هو کتاب العني ملؤلفه العدامل املعدروف  وأو 

                                                             

 82،   32. رشح إحقاق احلق، ج 1

 81 - 80،   8ج . معجم رجال احلديث، 2
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اخلليل بن أمحد البرصي الشيعي، وهو واضع علدم العدروض وأسدتاذ 

 1نحوي يف علم النحو.سيبويه ال

 وقال السيد حمسن األمني: 

أقوال العلامء فيه يف اخلالصة: اخلليل بن أمحد أفضدل النداس يف األدب 

ة  فيه واخرتع علم العروض وفضله أشهر من أن يذکر، وکان  وقوله حج 

ه مدن  إمامي املذهب، وعن ابن إدريس يف مستطرفات الرسائر أن ده عدد 

ه اخلليل بن إبراهيم بن أمحد العروي. کرباء أصحابنا إال أن ه   سام 

ويف رياض العلامء: کان اخلليل عىل ما قالده األصدحاب مدن أصدحاب 

الصادق ويروي عنه، واخلليل جليل القدر عظيم الشأن أفضل الناس يف 

علم األدب، وکان امامي املذهب وکان يف عرصد موالندا الصدادق بدل 

 .. .واللغة الباقر )ع(، وکان إمامًا يف علم النحو

وقال الشيخ البهائي يف حوايش اخلالصة أن ه کان من أصحاب الصدادق 

)ع(، وقال الكفعمي من علامئنا أن  اخلليل کان من أزهد الناس وأرفعهم 

نفساً وکان امللوك يقصدونه ويبذلون له فال يقبل، وکان حيج  سنة ويغزو 

                                                             

 83 - 82. الشيعة يف اإلسالم،   1
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 1سنة حتى جاءه املوت.

إلمام اللغة أ، عبد الرمحن اخلليل بن أمحدد بدن  و قال الطهراين: )مجل االعراب(

 2عمرو بن متيم األزدي البرصي االمامي.

 و قال الشيخ جعفر السبحاين:

واخلليل بن أمحد الذي ال يشك  أحد  يف تشي عه، من أعالم القدرن الثداين 

 3...اهلجري

 4«.ومل يشك  أحد  من علامئنا أن  اخلليل کان شيعياً »وقال: 

أن يستدل  به عىل تشي ع اخلليل هو أخذه عن أستاذه الدؤيل الشديعي، و ول ا يمكن 

 5ابن حجر يف ترمجة ابنه إبراهيم قال إن ه شيعي.

ومن املستبعد لرجل  مثل اخلليل وهو الذي کان يطلبه السالطني لرتبية ابنائهم أن 

 تأديبه له.  َيمل تربية ابنه وتأديبه، والذي يظهر أن  تشي ع ابنه هو من صنع أبيه ومن

 أحاديثه

                                                             

 .337،   6. أعيان الشيعة، ج1

 143،   5. الذريعة، ج 2

 253. أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية،  3

 78. رسائل ومقاالت،   4

 55،   1. لسان امليزان، ج5
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 قال ابن حجر: 

اخلليل بن أمحد األزدي الفراهيدي، ويقدال البداهأ. أبدو عبدد الدرمحن 

البرصي صاحب العروض وکتداب العدني يف اللغدة. روى عدن أيدوب 

السختياين وعاصم األحول وعثامن بدن حدارض والعدوام بدن حوشدب 

 .ودالب القطان

بدن املتوکدل وسديبويه واألصدمعي  وعنه محاد بن زيد والنرض بن شميل وأيدوب

وهارون بن موسى النحوي ووهب بن جرير بن حدازم وداود وهدذاب ابندا املحدرب 

 1ودريهم.

وقد أحال ابن حجر يف بداية ترمجته إىل سنن ابن ماجة، وقد راجعت کتب احلديث 

ًة ومل أعثر له عىل يشء، فعىل کالم ابن حجر يكون ابن ماجة قد  وسنن ابن ماجة خاص 

 ى له.رو

روى اخلليل حديث فلسفة احلج  عن سفيان الثوري عدن اإلمدام الصدادق )ع(،  

 فقال املزي: 

قال سويد بن سعيد: قال اخلليل بن أمحد صداحب العدروض: سدمعت 

سفيان بن سعيد الثوري يقول: قدمت إىل مكة فإذا أنا بأ، عبد اهلل جعفر 

                                                             

 142 – 141،   3. هتذيب التهذيب، ج 1
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، مل جعل املوقف من بن حممد قد أناخ باألبطح، فقلت: يا ابن رسول اهلل

المعٌة بيت اهلل عّز وجّل واحلرم »وراء احلرم ومل يصري يف املشعر احلرام؟ فقال: 

حجابه واملوقف بابيه، فلياّم قصيد  الوافيدون، أوقفهيم بالٌياب يترّضيعون، فلياّم أذن هليم 

بالدخول، أدناهم من الٌياب الثياِّن وهيو املزدلفية، فلياّم نظير إَل كثيرة ترّضيعهم وطيول 

هادهم رمحهم، فلاّم رمحهم أمرهم بتقريب قربانم، فلياّم قّربيوا قربيانم وقضيوا تفيثهم اجت

وتطّهروا من الذنوب التي كانت حجابا  بينه وبينهم، أمرهم بالزيارة بٌيته عل طهارٍة مينهم 

 «.له

ال إّن القوم يف ضيافة اهلل عّز وجيّل، و»قال: فقال له: فلام کره الصوم أيام الترشيق؟ فقال: 

، قال: قلت: جعلت فداك، فام بال الناس يتعل قون «جيب عل الضيف أن يصوم عند من أضافه

ذلك مثل رجٍل بينه وبني رجٍل جرم فهو يتعّلق »بأستار الكعبة وهي ِخَرق  ال تنفع شيئًا؟ فقال: 

 1«.به ويطوف حوله رجاء أن هيب له ذلك اجلرم

 ر التالية:وقد وجدت له بعض اآلثار رويت له يف املصاد

.  مسند ابن اجلعد: رواية  واحدة 

.  اإلخوان البن أ، الدنيا: رواية  واحدة 

.  التواضع واخلمول البن أ، الدنيا: رواية  واحدة 

                                                             

 .265د 264،   6سري أعالم النبالء، الذهبي، ج ؛ 94 – 93،   5. هتذيب الكامل، ج 1
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.  العقل وفضله البن أ، الدنيا: رواية  واحدة 

 وله کالم وأشعار أشبه باحلكم مبثوثة يف الكتب املختلفة، ومن شعره قوله: 

 ما أقول عذرتني* أو کنت تعلم ما تقول عذلتكا لو کنت تعلم 

 1لكن جهلت مقالتي فعذلتني* وعلمت أن ك جاهل فعذرتكا

احه، فكتابه العني وأقواله يف اللغدة  وللخليل الشيعي فضل عىل أهل احلديث ورش 

 2صارت معتمدًا هلم يف رشح العبارات واأللفاظ الغامضة.

 )حرف الدال(

 ( داهر بن حييى51)

 الوفاة: يف حدود القرن الثاين اهلجري()تأريخ 

 قال الذهبي: 

، ال يتابع عىل بالياه. ذکر العقديأ  داهر بن حييى الرازي، رافيضي بغيض 

                                                             

 144،   1. جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الرب، ج 1

؛ األنساب، 229،  8؛ الثقات، ابن حبان، ج372،   6. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، السيد األمني، ج2

؛ إنباه الرواه عىل أنباه 244،   2عيان، ابن خلكان، ج؛ وفيات األ48؛ فهرست ابن النديم،   357،  4السمعاين، ج

 .376،   1النحاة، ج
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من حديث عبد اهلل بن داهر عن أبيه عن األعمش عن عبايدة األسددي 

ييا أّم سيلمة، إّن »عن ابن عباس عن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( أن ه قدال: 

قال ابن «. مه من حلمي، وهو بمنزلة هارون من موسى منّي، غري أّنه ال نٌّي بعديعلّيا  حل

، فمن أدرکها فعليه بخصلتني: کتاب اهلل وعأ  بدن  عباس: ستكون فتنة 

أ، طالب، فإين  سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسدلم( يقدول وهدو 

 : م القيامة، وهو فياروق هيذ  هذا أّول من آمن يب وأّول من يصافحني يو»آخذ  بيد عأي

األمة، يفرق بني احلّق والٌاطل، وهيو يعسيوب امليالمنني، وامليال يعسيوب الظلمية، وهيو 

 «. الصّديق األكرب، وهو خليفتي من بعدي

، ومل أر أحدًا ذکر داهراً   1فهذا باطل 

 توقيقه

ح له.  2احلاکم: صح 

 3«.وداهر هذا رجل  من أهل الرأي، صالح احلديث»قال البزار: 

                                                             

 3،   2. ميزان االعتدال، ج 1

 .573،   2. املستدرك ج2

 310،   4. مسند البزار، ج 3
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 تشيّعه

  1«.کان لن يغلو يف الرفض»قال العقيأ: 

 2«.عبد اهلل بن داهر الرازي وأبيه رافضيان»وقال احلاکم: 

 3«.داهر بن حييى الرازي، رافيضي بغيض  »وقال الذهبي: 

وترف ضه هو سبب طعن البعض به، وقد بي نا أن  هذا دري قادح  يف وثاقدة الدراوي، 

ج البخاري ومسلم لرو  افض يغلون يف ترف ضهم کام هو مثبت  يف هذا الكتاب.وقد خر 

ًة لديه، فيحكم عدىل   خاص 
والذي ينظر يف ترمجة الذهبي لداهر تراه حيكم بمزاجية 

بعض األحاديث بالبطالن ألن  نفسه ال تشتهي هذا النوع مدن الروايدات وترفضدها، 

 فصار هو معيار الصحيح والضعيف، وهذا هو التع صب بعينه!

ثني أ، عدن  روى ابن ثنا عبد اهلل بدن داهدر بدن حييدى الدرازي، حدد  عساکر: حد 

األعمش عن عبابة األسدي عن ابن عباس عن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( قال ألم 

يا أّم سلمة، إّن علّيا  حلمه من حلمي ودمه من دمي، وهو منّي بمنزلة هارون من موسى غري أنيه ال »سلمة: 

، فإن أدرکها أحد  منكم فعليده  وبإسناده عن«. نٌّي بعدي ابن عباس، قال: ستكون فتنة 

                                                             

  46،   2. الضعفاء، العقيأ، ج 1

 626،  2. املستدرك عىل الصحيحني، ج 2

 3،   2. ميزان االعتدال، ج 3
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بخصلتني، کتاب اهلل وعأ  بن أ، طالب، فدإين  سدمعت رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده 

 : هذا أّول من آمن يب وأّول من يصافحني يوم القيامة، وهو فاروق »وسلم( يقول وهو أخذ  بيد عأي

و يعسوب املالمنني واملال يعسوب الظياملني، وهيو الصيديق األكيرب، هذ  األمة يفرق بني احلق والٌاطل، وه

 1«.وهو بايب الذي أوتى منه، وهو خليفتي من بعدي

ثنا أ، عن ابن أ،  ثنا عبد اهلل بن داهر الرازي، قال: حد  وروي يف مسند البزار: حد 

وسدلم( ليىل عن احلكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل أن  النبي )صىل اهلل عليده 

فمن أدركها فليأهتا »ذکر فتيًة من بني هاشم فادرورقتا عيناه، وذکر الرايات السود، فقال: 

 2«.ولو حٌوا  عل الثلج

 عدد أحاديثه

.  املستدرك للحاکم: حديث  واحد 

 تاريخ ابن عساکر: حديثان.

.  3مسند البزار: حديث  واحد 

                                                             

 43 – 42،   42ينة دمشق، ج . تاريخ مد1

 310،   4. مسند البزار، ج 2

؛ لسان امليدزان، ابدن 47 – 46،   2؛ الضعفاء، العقيأ، ج 365،   6. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، ج3

 .413،   2حجر، ج
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 ( داود بن أيب عوف 52)

  اهلجري()تأريخ الوفاة: القرن الثاين

 : حجر قال ابن

داف الكدويف، روى عدن عبدد  داود بن أ، عوف سويد التميمي الربمجي، موالهم أبو اجلح 

الرمحن بن صبيح موىل أم  سلمة ومجيع بن عمدري وأ، حدازم سدلامن األشدجعي وعكرمدة 

وقيس اخلاريف ودريهم. وعنه السدفيانان ورشيدك وإرسائيدل وعبدد السدالم بدن حدرب 

 ومجاعة. 

قه ويعظ مه قا  ل عبد اهلل بن داود: کان سفيان يوث 

ئًا   وقال وکيع عن سفيان عن أ، اجلحاف: وکان مرج 

 وقال ابن عيينة: کان من الشيعة ل ا يشي عه

 وقال أمحد وابن معني: ثقة  

 وقال أبو حاتم: صالح احلديث 

 وقال النسائي ليس به بأس  

لتشي ع، وعامة حديثده يف أهدل البيدت، وهدو وقال ابن عدي: له أحاديث، وهو من دالية ا

 عندي ليس بالقوي  وال من حيت ج به 

وذکره ابن حبان يف الثقات وقال: خيطئ وله يف السنن وابن ماجة حديث  واحدد  يف فضدل 
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 احلسن واحلسني. 

 قلت: وقال العقيأ: کان من دالة الشيعة 

 1وقال األزدي زائغ  ضعيف.

داف وقال أيضًا: داود بن أ، عو دة واجليم د مدوالهم أبدو اجلح  ف سويد التميمي الربمجي د بضم  املوح 

. باجليم وتشديد املهملة، مشهور  بكنيته وهو صدوق  شيعيي
2 

 توقيقه

 کان سفيان يوث قه ويعظ مه.

 .  قال أمحد وابن معني: ثقة 

 قال أبو حاتم: صالح احلديث.

 .  قال النسائي: ليس به بأس 

 ثقات.ذکره ابن حبان يف ال

 ذکره ابن شاهني يف تاريخ أسامء الثقات.

ن حديثه. ج له الرتمذي يف سننه وحس  خر 
3 

                                                             

 171 - 170،   3. هتذيب التهذيب، ج 1

 281،   1. تقريب التهذيب، ج 2

 .362،   5ي، ج. سنن الرتمذ3
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ح حديثه. ج له يف مستدرکه وصح  احلاکم: خر 
1 

ج يف کتابه إال ما ثبت لديه.  2أخرج له الطحاوي يف رشح مشكل اآلثار، ومل خير 

 3«.صدوق  شيعيي »قال األلباين فيه: 

داف يف  حممد فؤاد عبد الباقي: قال يف ختريج حديث عند ابن ماجة رواه أبدو اجلح 

، رجاله ثقات  »الزوائد:   4، وهذا توثيق  له.«إسناده صحيح 

 تشّيعه

، فقد قالوا فيه:  ه تبني  أن ه رافيضي وهو من دالية »إن  العبارات التي أوردوها يف حق 

ة حديثه يف أهل البيت ، «صدوق  شيعيي  وهو»، «کان من دالة الشيعة»، «التشي ع، وعام 

ة ما يرويه يف فضائل أهل البيت»  5«.وهو يف مجلة متشي عي أهل الكوفة، وعام 

 6وقد ذکره الشيخ الطويس يف أصحاب اإلمام الصادق )ع( يف رجاله.

 قال الشيخ عأ الشاهرودي: 

                                                             

 .124 – 123،   3. املستدرك، ج 1

 .117،   10. رشح مشكل اآلثار، ج2

 .189. سلسلة األحاديث الضعيفة،   3

 .51،   1. سنن ابن ماجة، ج 4

 .82،   3. الكامل، ابن عدي، ج 5

 .201. رجال الطويس،   6
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واسم ابن أ، عوف سويد الكويف، ثقة  کام نقله العالمة يف عن ابن عقدة، 

.. ويدل  عىل کونه إماميًا ما رواه الثقة اجلليل .ة املامقاين.و اختاره العالم

اخلزاز يف کتابه النصو  عىل األئمة االثني عرش )عليهم السالم(، باب 

مسندًا عنه عن احلسدن بدن عدأي )عليده السدالم( قدال:  167،   24

 : أنيت وارث علميي »سمعت رسول اهلل )صأ اهلل عليه وآله( يقدول لعدأي

ي و اإلمام بعدي، فإذا استشهدت فابنك احلسن، فإذا استشهد احلسن، فابنك ومعدن حمم

 1اخلرب.« احلسني، فإذا استشهد احلسني فإّنه عَّ  يتلو  تسعٌة...

 وقد وقع يف أسانيد بحار األنوار يف إثني عرش موردًا.

 ومن أحاديثه ما رواه احلاکم: 

اف داود بن أ، عوف عدن معاويدة بدن ث علبدة عدن أ، ذر عن أ، اجلح 

يا عيَّّ، مين فيارقني »)ري اهلل عنه( قال: قال النبي )صىل اهلل عليه وآله(: 

 «.فقد فارق اهلل، ومن فارقك يا عَّّ فقد فارقني

 2قال احلاکم: صحيح االسناد ومل خيرجاه.

 وروى ابن ماجة: 

                                                             

 .349،   3. مستدرکات علم رجال احلديث، ج 1

 .124 – 312،   3. املستدرك، ج 2
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اف د وکان مرضيًا د عن أ، حدازم عدن  عن داود بن أ، عوف أ، اجلح 

من أحيّب احلسين »رة، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: أ، هري

ٌّني، ومن أبغضهام فقد أبغضني ق الكتاب يف الزوائدد: «واحلسني فقد أح ، قال حمق 

. ، رجاله ثقات   1إسناده صحيح 

 عدد أحاديثه

 بلغت مروياته يف کتب السنن ثامن  ومخسني روايًة.

 .فهي عند أمحد يف مسنده: رواية  واحدة  

.  سنن ابن ماجة: رواية  واحدة 

.  سنن الرتمذي: ثالث روايات 

.  مستدرك احلاکم: مخس روايات 

 املعجم الصغري واألوسط والكبري للطرباين: عرشون روايًة.

 املصن ف البن أ، شيبة: اثنتا عرشة روايًة.

 السنة البن أ، عاصم: روايتان.

.  مسند أ، يعىل: رواية  واحدة 

                                                             

 51،   1. سنن ابن ماجة، ج 1
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.تاريخ دمشق ال  بن عساکر: تسع روايات 

.  االستذکار البن عبد الرب: رواية  واحدة 

 مسند الشهاب: روايتان.

.  1اعتقاد أهل السنة الاللكائي: رواية  واحدة 

 ( دينار أبو سعيد53)

 )تأريخ الوفاة: يف القرن اهلجري األول(

 

قدال دينار أبو سعيد عقيصا، عدن عدأي )ري اهلل عنده( يعدد يف مدوايل بندي تديم  

 « ليس بالقوي»النسائي: 

 «مرتوك احلديث»وقال الدارقطني: 

 «.دري ثقة  »وقال السعدي: 

 «. ليس بثقة  »وقال النسائي فيام نقله ابن عدي: 

                                                             

،   2؛ ميزان االعتدال، الدذهبي، ج 83،   22. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي، ج1

؛ اجلرح 15،   2؛ التاريخ الصغري، البخاري، ج487،   1؛ العلل، ابن حنبل، ج37،   2؛ الضعفاء، العقيأ، ج 18

 .280،   6؛ الثقات، ابن حبان، ج82؛ تاريخ أسامء الثقات، ابن شاهني،   421،  3بن أ، حاتم، جوالتعديل، ا
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 «. يتكل مون فيه»وقال البخاري: 

ليس له رواية  يعتمدد عليهدا عدن الصدحابة، وإن دام لده قصدص  »وقال ابن عدي: 

 يعتهم. حيكيها، وهو کويفي من مجلة ش

 وقال ابن معني: ليس بيشء، رش  من رشيد اهلجري وحب ة العرين وأصبغ بن نباتة. 

صاحب الكرابييس روى عن عدأي »وذکره ابن حبان يف الثقات يف عقيصا، فقال: 

د بن جحادة ر، وعنه حمم   «وعام 

 «. ثقة  مأمون»وقد اخرج له احلاکم يف املستدرك، وقال: 

 لخيص املستدرك. ومل يتعقبه املؤلف يف ت

، وهو أحب  إيل  من اصبغ بن نباتة»وقال أبو حاتم:   1«.هو لني 

روى عن أمري املؤمنني عأ بن أ، طالب وحرضد معده »وقال اخلطيب البغدادي: 

 2«.صفني، وورد األنبار أيضا يف صحبته عند عودته من صفني

 توقيقه

 ذکره ابن حبان يف الثقات.

                                                             

 434 - 433،   2. لسان امليزان، ج 1

 301،   12. تاريخ بغداد، ج 2
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ح حديثهث»قال احلاکم يف املستدرك:  ، وصح   «.قة  مأمون 

 تشيّعه

 1«کان من الرافضة»قال ابن عدي: وهو کويفي من مجلة شيعتهم، وقال العقيأ: 

 2«.شيعيي جلد  »وقال الذهبي: 

ه الشديخ الطدويس مدن  ه الربقي من أصحاب عأ  بن أ، طالدب )ع(، وعدد  وعد 

 3أصحاب اإلمام احلسني )ع(.

 قال السيد اخلوئي يف ترمجته: 

.. روى .ينار، يكنى أبا سعيد ولقبه عقيصا، وإن ام لقب بذلك لشعر  قالهد

عن احلسني بن عأي )عليه السالم(، وروى عنه فضيل الرسان. ]کامدل 

، يف قدول أمدري املدؤمنني )عليده السدالم( يف قتدل 23الزيارات، البداب 

 4[(.4احلسني وقول احلسني )عليه السالم( له يف ذلك، احلديث 

 دد من أسانيد اإلمامية، منها ما رواه الشيخ الصدوق: وقع يف ع

                                                             

 .42،   2. الضعفاء، العقيأ، ج1

 64،   2. املغني، ج2

 102و  63، رجال الطويس،   8. رجال الربقي،   3

 152،   8جال احلديث، ج . معجم ر4
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عن أ، سعيد عقيصا عن سيد الشهداء احلسني بن عدأ  بدن أ، طالدب 

)عليهم السالم( عن سيد األوصياء أمدري املدؤمنني عدأ  بدن أ، طالدب 

قال يل رسول اهلل )صل اهلل عليه وآله(  يا عَّّ، أنت أخي وأنيا »)عليه السالم(، قال: 

خوك، أنا املصطفى للنٌّوة وأنت املجتٌى لإلمامة، وأنا صياحب التنزييل وأنيت صياحب أ

التأويل، وأنا وأنت أبوا هذ  األمة. يا عَّّ، أنت وصّيي وخليفتيي ووزييري ووارقيي وأبيو 

ولدي، شيعتك شيعتي وأنصارك أنصاري وأولياؤك أوليائي وأعيداؤك أعيدائي. ييا عيَّّ، 

وأنت صاحٌي يف املقام املحمود، وأنت صاحب ليوائي يف  أنت صاحٌي عل احلوض غدا ،

اخخرة، كام أنت صاحب لوائي يف الدنيا، لقد سيعد مين تيوالك وشيقي مين عياداك، وإّن 

ٌّتك وواليتك، واهلل إّن أهل موّدتك يف السامء  -تقّدس ذكر   -املالئمة لتتقّرب إَل اهلل  بمح

تي وحّجة اهلل عليها بعدي، قولك قويل وأميرك ألكثر منهم يف األرض. يا عَّّ، أنت أمني أمّ 

أمري وطاعتك طاعتي وزجرك زجري ونيك نيي ومعصيتك معصيتي وحزبيك حيزيب، 

 1«.ومن يتول اهلل ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهلل هم الغالٌونوحزيب حزب اهلل 

 وجاء يف علل الرشائع: 

 طالدب: يدا بدن عن أ، سعيد عقيصا، قال قلت للحسن بن عأ  بن أ،

رسول اهلل، مل داهنت معاوية وصاحلته وقد علمت أن  احلدق  لدك دونده 

                                                             

 411 - 410. األمايل،   1
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؟ فقال:  يا أبا سعيد، ألست حّجة اهلل تعاَل ذكر  عيل خلقيه »وأن  معاوية ضالي باغ 

ألست اليذي قيال رسيول اهلل )صيل اهلل »قلت: بىل، قال: « ؟"ع  "وإماما  عليهم أيب 

فأنا إذن »قلت: بىل، قال: « واحلسني إمامان قاما أو قعدا؟ عليه وآله( يل وألخي احلسن

إماٌم لو قمت، وأنا إماٌم إذ لو قعدت، يا أبا سعيد عّلة مصاحلتي ملعاوية عّلة مصاحلة رسيول 

اهلل )صل اهلل عليه وآله( لٌني ضمرة وبني أشجع وألهل مّمة حني انرصيف مين احلديٌيية، 

حابه كّفاٌر بالتأويل، يا أبا سعيد، إذا كنت إماما  من قٌل أولئك كّفاٌر بالتنزيل ومعاوية وأص

اهلل تعاَل ذكر  مل جيب أن يسفه رأيي فيام أتيته من مهادنة أو حماربة وإن كان وجه احلممة فيام 

مّلا خرق السيفينة وقتيل الغيالم وأقيام اجليدار سيخط  "ع  "أتيته ملتٌسّا؛ أال ترى اخلرض 

احلممة عليه حتى أخرب  فرىض، همذا أنا، سيخطتم عيَّّ  فعله الشتٌا  وجه "ع  "موسى 

بجهلمم بوجه احلممة فيه ولوال ما أتيت ملا تيرك مين شييعتنا عيل وجيه األرض أحيٌد إال 

 1«.قتل

 وأخرج احلاکم وصححه: 

ثني أبو سعيد التيمي عن أ، ثابت موىل أ، ذر، قال: کنت مدع عدأي  حد 

ت عائشة واقفدًة دخلندي بعدض مدا )ري اهلل عنه( يوم اجلمل فلام  رأي

يدخل الناس فكشف اهلل عن ي ذلك عند صالة الظهر فقاتلت مدع أمدري 

                                                             

 211،   1. علل الرشائع، ج 1
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املؤمنني فلام  فرغ ذهبت إىل املدينة فأتيدت أم سدلمة، فقلدت إين  واهلل مدا 

جئت اسأل طعامًا وال رشابدًا ولكن دي مدوىًل أل، ذر؛ فقالدت: مرحبدًا، 

ددتي فقالددت أيددن کنددت حددني  طددارت القلددوب فقصصددت عليهددا قص 

مطائرها؟! قلت: إىل حيث کشف اهلل ذلك عن ى عند زوال الشمس، قال 

عَّ  مع القران ميع »أحسنت سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يقول: 

َّ احلوض َّم ، لن يتفّرقا حّتى يردا عم  «.والقرآن مع عَّي

.  1وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء، ثقة  مأمون 

 داد: وروي يف تاريخ بغ

عن أ، سعيد عقيصا، قال: أقبلت من األنبار مع عأي نريد الكوفة، قال: 

وعأي يف الناس، فبينا نحن نسري عىل شاطئ الفرات إذ جلج يف الصحراء 

فتبعه ناس  من أصحابه وأخذ ناس  عىل شاطئ املاء، قدال: فكندت ل دن 

ط الصحراء، فقال الناس: يا أمدري املد ؤمنني، إن دا أخذ مع عأي حتى توس 

قال: وراهب  قريدب مندا قدال: «. إّن اهلل سيسقيمم»نخاف العطش! فقال: 

، فقال:  ، قدال: فحفرندا، قدال: وکندت «احفروا ههنيا»فجاء عأي إىل مكان 

:  -يعني عرض لنا حجر  -فيمن حفر، حتى نزلنا  ارفعوا »قال: فقال عأي

                                                             

 255،   1؛ املعجم الصغري، الطرباين، ج 124،   3. املستدرك، ج 1
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، قدال:  ، قال: فأعانونا عليه حتى رفعناه، فإذا«هذا احلجر عني  باردة  طيبدة 

فرشبنا ثم رسنا ميالً أو نحو ذلك، قدال: فعطشدنا، قدال: فقدال بعدض 

القوم: لو رجعنا فرشبنا، قال: فرجع نداس  وکندت فديمن رجدع، قدال: 

فالتمسناها فلم نقدر عليها. قال: فأتينا الراهب، فقلنا: أين العدني التدي 

؟ قال: التي رشبنا منها ة عني  واسدتقينا والتمسدناها فلدم  هاهنا؟ قال: أي 

 1«.نقدر عليها، قال: فقال الراهب: ال يستخرجها إال نبيي أو ويصي 

أميرت بقتيال النياكثني وعن أ، سعيد التيمدي عدن عدأي قدال: )»وروى ابن عساکر: 

 2«.والقاسطني واملارقني

 ويف رشف املصطفى للخرکويش: 

)ري اهلل عنده( عن أ، سعيد التيمي، قال: سدمعت احلسدن بدن عدأي 

ٌّنا لغري اهلل فإّن اهلل يقيض يف األمور ميا شياء، »يقول:  ٌّنا، ومن أح ٌّنا هلل نفعه اهلل بح من أح

ٌّنا أهل الٌيت يساقط عن العٌد الذنوب كام يساقط الريح الورق من الشجر  3«.أما إّن ح

 عدد أحاديثه

                                                             

 302،   12. تاريخ بغداد، ج 1

 469،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج 2

 370،   5. رشف املصطفى، ج 3



 582 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 روي عنه أحد عرش حديثًا کاميأ:

 .مستدرك احلاکم: حديث  واحد  

.  املعجم الصغري للطرباين: حديث  واحد 

.  املعجم األوسط للطرباين: حديث  واحد 

 املعجم الكبري للطرباين: حديثان.

 تاريخ ابن عساکر: حديثان.

.  الزهد أل، حاتم الرازي: حديث  واحد 

.  الزهد ملحمد بن إدريس الرازي: حديث  واحد 

.  الطهور للقاسم بن سالم: حديث  واحد 

.رشف امل  1صطفى للخرکويش: حديث  واحد 

 ( دينار بن عمر الٌزار54)

 )تأريخ الوفاة: يف القرن اهلجري األول(

                                                             

؛ 364،   1؛ تاريخ ابدن معدني، الددوري، ج240،   6الطبقات الكربى، ابن سعد، ج. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: 1

،   7؛ التاريخ الكبدري، البخداري، ج286،   5؛ الثقات، ابن حبان، ج430،   3اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج

 .88،   3؛ ميزان االعتدال، الذهبي، ج109،   3؛ الكامل، ابن عدي، ج90
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دينار بن عمر األسدي، أبو عمر البزار الكويف األعمى موىل برش بن دالب. روى 

عن حممد بن احلنفية وزيد بن أسلم ومسلم البطني، وعنه إسامعيل بن سلامن األزرق 

 بن احلزور، ويقال کان خمتاريا. قال عبد اهلل بن أمحد عن أبيده، وسفيان الثوري وعأ  

 «. أبو عمر البزار ثقة  »قال وکيع: 

 «. ليس باملشهور»وقال أبو حاتم: 

 وذکره ابن حبان يف الثقات. 

 قلت: الذي يف کتاب ابن أ، حاتم عن أبيه روى عن زيد بن أرقم ال ابن أسلم 

 «مرتوك  »وقال األزدي: 

اب کان خمتاريًا من رش  املختار بن أ، عبيد»ليأ يف االرشاد: وقال اخل  1«.کذ 

دينار بن عمر األسدي، أبو عمر البزار د آخره راء د الكويف »وقال ابن حجر أيضًا: 

 2«.األصل األعمى، صالح احلديث رمي بالرفض

ل أبو وقيل: هو دينار بن عمر. وث قه أمحد بن حنبل، وقا»وقال يف ميزان االعتدال: 

 3«.حاتم: ليس باملشهور. ويقال کان خمتارياً 

                                                             

 188 - 187،   3ابن حجر، ج . هتذيب التهذيب، 1

 286،   1. تقريب التهذيب، ج 2

 30،   2. ميزان االعتدال، ج 3
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 توقيقه

 «. أبو عمر البزار ثقة  »قال وکيع: 

 ذکره ابن حبان يف الثقات.

 أمحد بن حنبل: وث قه.

 «.صالح احلديث»قال ابن حجر: 

، إذ قدال ابدن حجدر:  واألزدي ال »أما تضعيف األزدي له، فاألزدي دري معتمدد 

ج عىل قوله  1«.وال يعتمد عىل األزدي»، وقال: «يعر 

وقد وث ق أمحد بن حنبل دينارًا کام ذکر الذهبي، وهذا ما دفل عنه الكثريون أثنداء 

 بحثهم يف حاله.

 تشّيعه

کان خمتاريًا من رش  املختار بدن »، وقال اخلليأ: «رمي بالرفض»قال ابن حجر: 

 «.أ، عبيد

 عدد أحاديثه

                                                             

مة فتح الباري،  1  .391و 389. مقد 
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 ث  فقط کاميأ:روي عنه أحاديث قليلة، تبلغ سبعة أحادي

.  ابن ماجة: حديث  واحد 

.  السنن الكربى للبيهقي: حديث  واحد 

.  رشح مشكل اآلثار للطحاوي: حديث  واحد 

 تفسري الطربي: حديثان.

.  تفسري ابن أ، حاتم: حديث  واحد 

.  1اصالح املال البن أ، الدنيا: حديث  واحد 

 )حرف الراء(

 ( الربيع بن أنس55)

 هد(149)تأريخ الوفاة 

الربيع بن أنس البكري، ويقال احلنفي البرصي ثم اخلراساين. روى عن أنس بدن 

مالك وأ، العالية واحلسن البرصي وصفوان بن حمرز وجديه زيد وزياد وأرسل عن 

                                                             

؛ 430،   3؛ اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج246،   3. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: التاريخ الكبري، البخاري، ج1

؛ لسدان 505،   8؛ هتذيب الكامل، املدزي، ج91،   8تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج؛ 289،   6الثقات، ابن حبان، ج

 .475،   7امليزان، ابن حجر، ج
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أم  سلمة. وعنه أبو جعفر الرازي واألعمش وسليامن التيمي وسليامن بن عامر البزري 

 يان وابن املبارك ودريهم.وعيسى بن عبيد الكندي ومقاتل بن ح

 «.برصي  صدوق  »قال العجأ: 

، وهو أحب  إيل  يف أ، العالية من أ، خلدة»وقال أبو حاتم:   «. صدوق 

 «. ليس به بأس  »وقال النسائي: 

 «. مات يف خالفة أ، جعفر املنصور»قال ابن سعد: 

 «. کان يتشي ع فيفر »وقال ابن معني: 

الناس يت قون من حديثه ما کان من رواية أ، »، وقال: وذکره ابن حبان يف الثقات

 «. جعفر عنه ألن  يف أحاديثه عنه اضطرابًا کثرياً 

 1.(ه140أو سنة ) (ه139وذکر الذهبي أن ه تويف سنة )

الربيع بن أنس البكري أو احلنفي، برصيي نزل خراسان، صدوق  »وقال ابن حجر: 

، ورمي بالتشي ع من اخلامس  2«.ة، مات سنة أربعني أو قبلهاله أوهام 

 توقيقه

                                                             

 207،   3. هتذيب التهذيب، ج 1

 293،   1. تقريب التهذيب، ج 2
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 «.برصيي صدوق  »قال العجأ: 

 «.صدوق  »قال أبو حاتم: 

 «.صدوق  »قال ابو زرعة: 

 1ذکر هذا البيهقي.

 «.ليس به بأس  »قال النسائي: 

تان. ذکره ابن حبان يف الثقات، واحتج  به يف صحيحه مر 
2 

ن له.  الرتمذي: حس 

ات    3.الطحاوي: احتج  به مخس مر 

 4الطربي: احتج  به.

ح له ثامنية عرش «ورواته صادقون»احلاکم: قال يف حديث  يف سنده الربيع:  ، وصح 

 6 5حديثًا.

                                                             

 .78،   2. معرفة السنن واآلثار، ج1

 239و 133،   2. صحيح ابن حبان، ج2

 358،   3. رشح مشكل اآلثار، ج3

 .433،   1هتذيب اآلثار، ج .4

و  443و  401و  400و  373و  359و  332و  324و  276و  252و  237،   2؛ ج333،   1. املسدددددددتدرك، ج 5

 318و  311و  260،   4، ج540و 515و 500و 446

 245،  5، ج362و  137،   4. سنن الرتمذي، ج 6
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 «.صدوق  »قال ابن حجر: 

 تشيّعه

 «.کان يتشي ع فيفر »قال ابن معني: 

وبالردم من نص  ابن معني عىل افراطه يف التشي ع الذي يعني ترف ضه، إال أين  مل أجد 

ثًا واحدًا يف فضل أهل البيت )ع(، فلعل  الرواة عنده نبدذوا تلدك األحاديدث له حدي

 ورووا عنه ما يوافق هواهم.

 روى ابن عساکر: 

عن الربيع بن أنس البكري قال: مل ا أرسي بالنبي )صىل اهلل عليه وسلم( 

ق ذلك عىل  رأى فالنًا د وهو بعض بني أمية د عىل املنرب خيطب الناس فش 

وإن أدري لعله فتندة صىل اهلل عليه وسلم( فأنزل اهلل تعاىل رسول اهلل )

 1«.هذا امللك فتنة لمم ومتاع إَل حني»يقول:  لكم ومتاع إىل حني

 عدد أحاديثه

 روي عنه تسعامئة وثالثة عرش حديثًا کاميأ:

                                                             

 341،   57. تاريخ مدينة دمشق، ج 1
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 مسند أمحد: يسعة عرش حديثًا.

.  فضائل الصحابة البن حنبل: حديث  واحد 

.سنن الرتمذي: أربع  ة أحاديث 

.  سنن أ، داود: ثالثة أحاديث 

.  سنن ابن ماجة: حديث  واحد 

.  سنن الدرامي: حديث  واحد 

 مستدرك احلاکم: واحد وعرشون حديثًا.

 السنن الكربى للنسائي: حديثان.

.  فضائل الصحابة للنسائي: حديث  واحد 

.  السنن الكربى للبيهقي: تسعة أحاديث 

.املصنف للصنعاين: مخسة أحاد  يث 

 املصنف البن أ، شيبة: أحد عرش حديثًا.

.  مسند أ، يعىل: حديث  واحد 

 صحيح ابن حبان: حديثان.

.  املعجم الصغري للطرباين: أربعة أحاديث 

 املعجم األوسط للطرباين: اثنا عرش حديثًا.
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.  املعجم الكبري للطرباين: أربعة أحاديث 

.  الدعاء: للطرباين: ستة أحاديث 

.السنة البن أ  ، عاصم: حديث  واحد 

 السنة للخالل: حديثان.

.  السنة للمروزي: حديث  واحد 

.  سنن الدراقطني: أربعة أحاديث 

.  مسند البزار: سبعة أحاديث 

.  مسند الشايش: مخسة أحاديث 

.  مسند الشهاب: حديث  واحد 

.  مسند الروياين: حديث  واحد 

.  مسند ابن اجلعد: أربعة أحاديث 

 يهقي: ثالثة عرش حديثًا.شعب اإليامن للب

.  معرفة السنن واآلثار للبيهقي: حديث  واحد 

.  دالئل النبوة للبيهقي: عرشة أحاديث 

.  األسامء والصفات للبيهقي: أربعة أحاديث 

 املحىل البن حزم: حديثان.
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.  رشح مشكل اآلثار للطحاوي: مخسة أحاديث 

.  رشح معاين اآلثار: ستة أحاديث 

 نان وعرشون حديثًا.تاريخ ابن عساکر: اث

.  الرشيعة لآلجري: مخسة أحاديث 

 الصمت وآداب اللسان البن أ، الدنيا: حديثان.

 حلية األولياء أل، نعيم: اثنا عرش حديثًا.

.  هتذيب اآلثار للطربي: حديث  واحد 

.  رشح أصول اعتقاد أهل السنة الاللكائي: أربعة أحاديث 

.  کتاب العلم أل، خيثمة: حديث  واحد 

 حديث خيثمة خليثمة بن سليامن: حديثان.

.  فضل الصالة عىل النبي للجهضمي: حديث  واحد 

.  العرش البن أ، شيبة: حديث  واحد 

 الزهد وصفة الزاهدين: حديثان.

.  احلد الفاصل للرامهرمزي: حديث  واحد 

.  معرفة علوم احلديث للحاکم: حديث  واحد 

.ناسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني: حديث     واحد 
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.  األرشبة البن حنبل: حديث  واحد 

.  الزهد والرقائق البن املبارك: أربعة أحاديث 

 تفسري الطربي: مائة ومخسة وثامنون حديثًا.

 تفسري ابن أ، حاتم: ثالثامئة ومخسة عرش حديثًا.

 تفسري الثعلبي: ثامنية وثالثون حديثًا.

.  تفسري الصنعاين: حديث  واحد 

.تفسري جماهد: ست    1ة أحاديث 

 ( الربيع بن حٌيب56)

 هد(160هد و 150)تأريخ الوفاة ما بني 

الربيع بن حبيب املالح العبيس، موالهم أبو هشدام الكدويف األحدول. روى عدن 

 نوفل بن عبد امللك وحييى بن قيس الطائفي، وعنه وکيع وعبيد اهلل بن موسى.

ائذ بن حبيب يقال هلام عن ابن معني الربيع بن حبيب أخو ع»قال عباس الدوري: 

                                                             

؛ اجلدرح 204،   3؛ العلدل، ابدن حنبدل، ج369،   7ترمجته يف: الطبقات الكربى، ابن سعد، ج . لالطالع أکثر، راجع1

؛ 350،   1؛ معرفدة الثقدات، العجدأ، ج228،   4؛ الثقات، ابن حبدان، ج454،   3والتعديل، ابن أ، حاتم، ج

 .170،   6؛ سري أعالم النبالء، الذهبي، ج467املعارف، ابن قتيبة،   
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 ؛ کذا قال يعقوب بن شيبة«بني املالح، ومها ثقتان

 « شيعيي »وقال أبو زرعة: 

ث عنه عبيد اهلل بن موسى مناکري»وقال أمحد:   «. حد 

 «منكر احلديث»وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: 

 «. قلت أل، يكتب حديثه، قال: من شاء کتب، هو ضعيف  »وقال ابن أ، حاتم: 

 له يف ابن ماجة حديث واحد يف النهي عن ذبح ذوات الدر. 

وهذه األحاديث مع دريها يروَيا عن الربيع بن حبيب عبيد اهلل »وقال ابن عدي: 

 «.بن موسى وليست باملحفوظة

 1وذکره البخاري يف فصل من مات من اخلمسني إىل الستني ومائة.

كويف العبيس، موالهم األحول أخو الربيع بن حبيب بن املالح ال»وقال ابن حجر: 

 2«.عائذ بن حبيب، صدوق  

 توقيقه

 حييى بن معني: وث قه.

                                                             

 209 - 208،   3هذيب، ج . هتذيب الت1

 293،   1. تقريب التهذيب، ج 2
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 1ابن شاهني: ذکره يف تاريخ أسامء الثقات.

 «.صدوق  »قال ابن حجر: 

 تشّيعه

 «.شيعيي »قال أبو زرعة فيه: 

 وقال السيد اخلوئي يف ترمجته: 

يده السدالم(، ربيع بن حبيب العبيس الكويف، من أصحاب الصادق )عل

ه الربقي أيضًا من دون توصيف يف أصدحاب 3]رجال الشيخ ) ([. وعد 

الصادق )عليه السالم(. وقد عد  الشيخ الربيدع العبيسد مدن أصدحاب 

، أخوه عائذ عربيان.  الباقر )عليه السالم( قائالً: الكويف 

وهو مت حد مع من ذکر يف أصحاب الصادق )عليه السالم(، فإن  عائدذًا 

ب جزمًا، ويف بعض نسخ الرجال الترصيح بكدون الربيدع ابدن ابن حبي

ه يف أصحاب الباقر )عليه السالم( أيضًا.  2حبيب عند عد 

 عدد أحاديثه

                                                             

 .86. اسامء الثقات،   1

 174،   8. معجم رجال احلديث، ج 2
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 روي له القليل من األحاديث کاميأ:

.  سنن ابن ماجة: حديث  واحد 

.  املستدرك للحاکم: حديث  واحد 

.  املصنف البن أ، شيبة: ثالثة أحاديث 

.مسند أ، يعىل  : حديث  واحد 

.  1شعب اإليامن للبيهقي: حديث  واحد 

 )حرف الزاء(

 ( زاذان أبو عٌد اهلل57)

 هد(82)تأريخ الوفاة 

زاذان أبو عبد اهلل ويقال أبو عمر الكندي، موالهم الكويف الرضير البزار. يقال إن ه 

 شهد خطبة عمر باجلابية وروى عنه وعن عأي وابن مسدعود وسدلامن وحذيفدة وأ،

 هريرة وعائشة وابن عمر وجرير والرباء بن عازب وعابس، ويقال عبس الغفاري.

                                                             

؛ 457،   3؛ اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج203. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: رجال الطويس، الشيخ الطويس،   1

،   9؛ هتذيب الكامل، املزي، ج259،  1اريخ ابن معني، الدوري، ج؛ ت40 – 39،   2ميزان االعتدال، الذهبي، ج 

68. 
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ن واملنهال بن عمرو وأبو اليقظان عثامن بن عمري وهالل بن   وعنه أبو صالح السام 

ة وعطاء بن السائب وزبيد اليامي وحممد بن  يساف وأبو هاشم الرماين وعمرو بن مر 

 فضيل ودريهم.  جحادة وحممد بن عثامن شيخ ملحمد بن

 «.قلت للحكم: مالك مل حتمل عن زاذان؟ قال: کان کثري الكالم»قال شعبة: 

 «. أبو البخرتي أحب  إيل  منه»وقال شعبة عن سلمة بن کهيل: 

 «. ثقة  ال يسأل عن مثله»وقال ابن اجلنيد عن ابن معني: 

 «. أحاديثه ال بأس هبا، إذا روي عنه ثقة  »وقال ابن عدي: 

 .(ه82مات سنة )»يفة: وقال خل

 «. کان خيطئ کثريًا، مات بعد اجلامجم»وقال ابن حبان يف الثقات: 

 «. کان ثقًة کثري احلديث»وقال ابن سعد: 

قلت البن معني: ما تقول يف زاذان، روى عدن »وقال حممد بن احلسني البغدادي: 

 «سلامن؟ قال: نعم، روى عن سلامن ودريه، وهو ثبت يف سلامن

 «. أبو أمحد ليس باملتني عندهم»اکم: وقال احل

روى عن ابن مسعود وتاب عىل يديه وکن اه األکثرون أبا عمدر، »وقال ابن عدي: 

 «.وکذا وقع يف کثري من األسانيد

 «. کان ثقةً »وقال اخلطيب: 
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 1«.کويفي تابعيي ثقة  »وقال العجأ: 

عبد اهلل أيضًا، صدوق  زاذان أبو عمر الكندي البزاز، ويكنى أبا »وقال ابن حجر: 

 2«.يرسل، وفيه شيعية

 قال الذهبي: 

زاذان أبو عمر الكندي، موالهم الرضير البزاز عن عأي وابدن مسدعود، 

ويقال سمع عمر، وعنه عمرو بن مرة واملنهدال بدن عمدرو، ثقدة  تدويف  

 3.ه82

 توقيقه

 مسلم: احتج  به يف صحيحه.

 «.ثقة  ال يسأل عن مثله»قال ابن معني: 

 «.أحاديثه ال بأس هبا، إذا روي عنه ثقة  »قال ابن عدي: 

 4«.ليس به بأس  »قال النسائي: 

                                                             

 .261،   3. هتذيب التهذيب، ج1

 307،   1. تقريب التهذيب، ج 2

 400،   1. الكاشف يف معرفة من له رواية يف کتب الستة، ج 3

 .280،   4. سري أعالم النبالء، ج4
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 ابن حبان: ذکره يف الثقات.

 «.کان ثقًة کثري احلديث»قال ابن سعد: 

 «.کان ثقةً »قال اخلطيب: 

 «.کويفي تابعيي ثقة  »قال العجأ: 

 «.صدوق  »قال ابن حجر: 

 «.ثقة  »قال الذهبي: 

 1وث قه. األلباين:

 تشيّعه

 «.وفيه شيعية  »قال ابن حجر: 

 2«.کان فارسيًا من شيعة عأي »وقال عالء الدين مغلطاي نقالً عن الدوال،: 

 إن  الدارس ألحاديث زاذان يالح  کثرة روايته فيام يتعل ق بأهل البيت )ع(.

 روى الشيخ املفيد: 

ل اهلل )صدىل عن زاذان عن سلامن الفاريس )رمحه اهلل( قال: خرج رسدو

                                                             

 .204،   7. إرواء الغليل، ج1

 22،   5كامل، ج. إکامل هتذيب ال2
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أهيا الناس، إّن اهلل باهى بمم يف هذا الييوم »اهلل عليه وآله وسلم( يوم عرفة فقال: 

، ويغفر لعَّي خاّصية   ، فدنا منه فأخذ »، ثم قال: «ليغفر لمم عاّمة  أدن من ي يا عأ 

إن السعيد كّل السعيد حّق السعيد من أطاعك وتوالك من بعيدي، وإّن »بيده، ثم قال: 

 1«.كّل الشقي حّق الشقي من عصاك ونصب لك عداوة  من بعدي الشقي

 وأخرج الشيخ الصدوق: 

عن زاذان عن سلامن الفاريس )رمحه اهلل( يف حدديث  طويدل  يدذکر فيده 

قدوم اجلاثليق املدينة مع مائة  من النصارى بعد وفاة النبي )صىل اهلل عليه 

أرشد إىل أمري املؤمنني  وآله( وسؤاله أبا بكر عن مسائل مل جيبه عنها، ثم

عأ بن أ، طالب )عليه السالم( فسأله عنها فأجابه، فكان فيام سدأله أن 

قال له: أخربين عن وجه الرب  تبارك وتعاىل، فدعا عأي )عليه السدالم( 

أين وجه هذ  »بنار  وحطب  فأرضمه، فلام  اشتعلت قال عأي )عليه السالم(: 

جه  مدن مجيدع حددودها، قدال عدأي )عليده قال النرصاين: هي و« النار؟!

هذ  النار مدبرٌة مصنوعٌة ال يعرف وجهها، و خالقها ال يشٌهها، وهلل املرشيق »السالم(: 

واحلديث طويل أخذنا «. واملغرب، فأينام توّلوا فثّم وجه اهلل، ال خيفى عل رّبنا خافيةٌ 

                                                             

 161. األمايل،   1
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 1منه موضع احلاجة.

 عساکر:  و من أحاديثه عند اجلمهور ما رواه ابن

من »عن زاذان أ، عمر، قال: سمعت علي ًا يف الرحبة وهو ينشد الناس: 

، فقدام ثالثدة «شهد رسول اهلل )صل اهلل عليه وسلم( يوم غدير خم وهو يقول ميا قيال

م سمعوا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( وهو  عرش رجالً فشهدوا أن 

 2«.من كنت موال  فعَّ  موال »يقول: 

 يضًا: وروي أ

عن زاذان عن سلامن، قال: سدمعت حبدي رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده 

ٌّح اهلل ذليك النيور ويقّدسيه »وسلم( يقول:  كنت أنا وعَّ  نورا  بني يدي اهلل مطيعا  يس

قٌل أن خيلق آدم بأربعة عرش ألف عام، فلاّم خلق اهلل آدم ّركز ذلك النور يف صلٌه، فلم نيزل 

 3«.قنا يف صلب عٌد املطلب، فجزء أنا وجزء عٌَّ يف يشء واحٍد حتى افْت

 وروي أيضًا: 

عن زاذان أ، عمر عن سلامن الفاريس، قال: رأيت رسول اهلل )صىل اهلل 

                                                             

 182. التوحيد،   1

 212،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج 2

 67،   42. املصدر السابق، ج 3
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عليه وسلم( رضب فخذ عأ  بن أ، طالب وصددره، وسدمعته يقدول: 

ٌّي حمّب اهلل، ومٌغضك مٌغيض ومٌغيض مٌغض اهلل» ٌّي وحم ٌّك حم  1«.حم

 وروي أيضًا: 

ثنا عدن  عن زاذان أ، عمر، قال: کن ا عند عأي فقلنا: يا أمري املؤمنني، حد 

ذاك »قلنا: سلامن الفاريس، قال: « عن أّي أصحايب تسألوِّن؟»أصحابك، قال: 

امرؤ منّا وإلينا أهل الٌيت، من لمم مثل لقامن احلميم أدرك العلم األول والعلم اخخر وقرأ 

  2«.وكان بحرا  ال ينزف المتاب األول والمتاب اخخر،

 وروي أيضًا: 

عن زاذان عن عأي أن ه کان يميش يف األسواق وحدده وهدو وال  يرشدد 

، ويف حديث عبد اجلبار )ينشد الضال( ويعدني الضدعيف ويمدر   الضال 

بالبياع والبقال فيفتح عليه القران، وقرأ ويف حديث عبد اجلبدار ويقدرأ 

ال يريددون علدوا يف األرض وال تلك الدار اآلخدرة نجعلهدا للدذين 

 3 فسادا

                                                             

 269،   42. املصدر السابق، ج 1

  422،   21. املصدر السابق، ج 2

 489،   42. املصدر السابق، ج 3
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، قال: »وروي أيضًا:   1«.أنا فقأت عني الفتنة»عن زاذان عن عأي

 وأخرج أمحد بن حنبل: 

ثه أن  علي ًا سأل رجدالً عدن حدديث  يف  عن زاذان أ، عمر أن  رجالً حد 

به، فقال:  بتك، قال: «إّنك قد كّذبتني!»الرحبة فكذ  هلل فيأدعو ا»، فقال: ما کذ 

، قدال: فددعا اهلل عدز  وجدل  أن «عليك إن كنت قد كّذبتني أن يعميي اهلل برصيك

 2يعميه، فعمي.

 و أخرج أيضًا: 

عن زاذان عن سلامن، قال: سمعت حبيبي رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده 

كنّا أنا وعَّ  نورا  بني يدي اهلل عّز وجّل قٌل أن خيليق آدم بأربعية عرشي »وسلم( يقول: 

 3«.فلاّم خلق اهلل آدم قّسم ذلك النور جزأين، فجزٌء أنا وجزٌء عَّ  )عليه السالم(ألف عام، 

 وروى الطرباين: 

عن زاذان عن سلامن، قدال: قدال رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده وسدلم( 

ٌّه اهلل أدخله جنات »للحسن واحلسني:  ٌّه اهلل ومن أح ٌّهام أحٌٌته ومن أحٌٌته أح من أح

                                                             

 474،   42. املصدر السابق، ج 1

 248بن حنبل،    . فضائل الصحابة، أمحد2

 662،   2. املصدر السابق، ج 3
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أو بغى عليهام أبغضته ومن أبغضته أبغضه اهلل ومن أبغضه اهلل أدخليه  النعيم، ومن أبغضهام

 1«.عذاب جهنم وله عذاٌب مقيمٌ 

 وروي يف األوسط: 

عن زاذان عن عبد اهلل بن مسعود، قال: مجع رسول اهلل ) ( بني األوىل 

صنعت هذا لمي ال »والعرص وبني املغرب والعشاء، فقيل له يف ذلك، فقال: 

 2«.حترج أمتي

 وروى احلسكاين: 

، قال:   «فينا يف )آل حم( آية ]أّنه[ ال حيفظ مودّتنا إال كيّل ميالمن»عن زاذان عن عأي

 3.ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القربىثم قرأ 

 عدد أحاديثه

 بلغت أحاديثه مائتني وأربعة وسبعني حديثًا.

.  له يف صحيح مسلم: حديث  واحد 

.األدب املفرد للبخاري:   ثالثة أحاديث 

                                                             

 156،   14، تاريخ دمشق، ج 50،   3. املعجم الكبري، ج 1

 252،   4. املعجم األوسط، ج 2

 205،   2. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 3
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 مسند أمحد: ثامنية عرش حديثًا.

 فضائل الصحابة البن حنبل: حديثان.

.  سنن الرتمذي: مخسة أحاديث 

.  سنن أ، داود: أربعة أحاديث 

.  سنن ابن ماجة: مخسة أحاديث 

.  سنن الدرامي: ثالثة أحاديث 

 مستدرك احلاکم: عرشة أحاديث.

.  سنن النسائي: حديث  واحد 

. السنن الكربى  للنسائي: ثالثة أحاديث 

.  السنن الكربى للبيهقي: ثامنية أحاديث 

.  مسند أ، داود: ست ة أحاديث 

.  املصنف للصنعاين: أربعة أحاديث 

 املصنف البن أ، شيبة: ثامنية عرش حديثًا.

 مسند أ، يعىل: حديثان.

 صحيح ابن حبان: حديثان.

 املعجم الصغري للطرباين: حديثان.
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 للطرباين: عرشة أحاديث. املعجم األوسط

 املعجم الكبري للطرباين: تسعة وعرشون حديثًا.

 السنة البن أ، عاصم: حديثان.

.  سنن الدراقطني: ثالثة أحاديث 

.  أمايل املحامأ: ثالثة أحاديث 

.  شعب اإليامن للبيهقي: عرشة أحاديث 

.  معرفة السنن واآلثار للبيهقي: مخسة أحاديث 

.املحىل البن حزم: أرب  عة أحاديث 

.  مشكل اآلثار للطحاوي: مخسة أحاديث 

 رشح معاين اآلثار للطحاوي: حديثان.

.  التمهيد البن عبد الرب: ثامنية أحاديث 

 تاريخ ابن عساکر: ثالثة وعرشون حديثًا.

 شواهد التنزيل للحاکم احلسكاين: حديثان.

.  مسند البزار: سبعة أحاديث 

.  مسند الروياين: مخسة أحاديث 

.مسن  د الشايش: حديث  واحد 
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.  رشح أصول اعتقاد أهل السنة الاللكائي: حديث  واحد 

.  السنة لعبداهلل بن حنبل: ست ة أحاديث 

.  مسند الشهاب: حديث  واحد 

.  مسند ابن املبارك: حديث  واحد 

.  حلية األولياء أل، نعيم: عرشة أحاديث 

.  هتذيب اآلثار للطربي: عرشة أحاديث 

.تفسري الصنعاين  : حديث  واحد 

 تفسري الطربي: عرشون حديثًا.

.  1تفسري ابن أ، حاتم: ثامنية أحاديث 

 ( زبيد بن احلارث اليامي58)

 هد(122)تأريخ الوفاة 

زبيد بن احلارث بن عبد الكريم بن عمرو بن کعب اليامي، ويقال اإليدامي، أبدو 

                                                             

،   3ابدن أ، حداتم، ج؛ اجلدرح والتعدديل، 178،   6. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: الطبقات الكربى، ابن سعد، ج1

؛ 266،   1؛ معرفدة الثقدات، العجدأ، ج265،  4؛ الثقدات، ابدن حبدان، ج94،   2؛ الضعفاء، العقيأ، ج614

 .236،   3الكامل، ابن عدي، ج
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ة بن رشا حيل وسعد بدن عبيددة عبد الرمحن، ويقال أبو عبد اهلل الكويف. روى عن مر 

وذر  بن عبد اهلل وسعيد بن عبد الرمحن بن أبزي وعبد الرمحن بن أ، ليىل وعامرة بدن 

عمري وأ، وائل وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وجماهد ومجاعة. وعنه ابناه عبد اهلل 

وعبد الرمحن وجرير بن حازم وشعبة والثوري وزهري واحلسدن بدن حدي ورشيدك 

 ل ومسعر ومنصور ومغرية واألعمش، وهم من أقرانه، ودريهم. ومالك بن مغو

 «. ثبت  »قال القطان: 

 «.ثقة  »وقال ابن معني وأبو حاتم والنسائي: 

، فيهم زبيد»وقال ليث عن جماهد:   «. أعجب أهل الكوفة إيل  أربعة 

 « کان يصأ  الليل کله»وقال ابن شربمة: 

 «. إال أن ه کان يميل إىل التشي ع ثقة  ثقة  خيار  »وقال يعقوب بن سفيان: 

، وکدان يف عدداد الشديوخ ولديس بكثدري »وقال ابن سعد:  کان ثقًة وله أحاديدث 

 «.احلديث

 «. ثقة  ثبت  يف احلديث، وکان علوياً »وقال العجأ: 

 «.ما رأيت بالكوفة شيخًا خريًا من زبيد»وحكى ابن أ، خيثمة عن شعبة قال: 

 «.ريت عبدًا لقى اهلل يف مسالخه اخرتت زبيد الياميلو خ»وقال سعيد بن جبري: 

ة: کان زبيد صدوقاً »وقال البخاري يف تارخيه:   «.قال عمرو بن مر 
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کان من العب اد اخلشن مع الفقه يف الدين ولزوم الورع »وقال ابن حبان يف الثقات: 

 «. الشديد

 جمانبدًا مدن ما کان بالكوفة ابن أب  وأخ  أشدد  »وقال حممد بن طلحة بن مرصف: 

 1«.طلحة بن مرصف وزبيد اليامي، کان طلحة عثامنيًا وکان زبيد علوياً 

 وقال الذهبي: 

. قال القطان:  زبيد بن احلارث اليامي، من ثقات التابعني، فيه تشي ع  يسري 

 .  ثبت 

 . : هو ثقة   وقال دري واحد 

 وقال أبو إسحاق اجلوزجاين کعوائده يف فظاظة عبارته: کدان مدن أهدل

ثي الكوفة، مثل أ،  الكوفة قوم  ال حيمد الناس مذاهبهم، هم رؤوس حمد 

إسدحاق ومنصدور وزبيدد اليدامي واألعمدش، وددريهم مدن أقددرانم 

 2احتملهم الناس لصدق ألسنتهم يف احلديث وتوق فوا عندما أرسلوا.

 توقيقه

                                                             

 268،   3. هتذيب التهذيب، ج 1

 66،   2. ميزان االعتدال، ج 2
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 «.ثبت  »قال القطان: 

 «.ثقة  »قال ابن معني: 

 «.ثقة  »قال أبو حاتم: 

 «.ثقة  »النسائي: قال 

 «.أعجب أهل الكوفة إيل  أربعة، فيهم زبيد»قال جماهد: 

 «.کان يصأ  الليل کل ه»قال ابن شربمة: 

 «.ثقة  ثقة  خيار  »قال يعقوب بن سفيان: 

کان ثقدًة ولده أحاديدث، وکدان يف عدداد الشديوخ ولديس بكثدري »قال ابن سعد: 

 «.احلديث

 .«ثقة  ثبت  يف احلديث»قال العجأ:  

 «. ما رأيت بالكوفة شيخًا خريًا من زبيد»قال شعبة: 

 «.لو خريت عبدًا لقى اهلل يف مسالخه اخرتت زبيد اليامي»قال سعيد بن جبري: 

 «.کان زبيد صدوقاً »قال عمرو بن مرة: 

کان من العب اد اخلشن مع الفقه يف الدين ولزوم »ذکره ابن حبان يف الثقات، وقال: 

 «.الورع الشديد

 زجاين: وصفه بصدق اللسان.اجلو
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 «.من ثقات التابعني»قال الذهبي: 

 تشّيعه

 «. وکان علوياً »، «کان يميل إىل التشي ع»، «فيه تشي ع  يسري  »قالوا عنه: 

 قال السيد حمسن األمني معلقًا عىل قوهلم )کان يميل إىل التشي ع(: 

ان شيعيًا بكدل  ميله إىل التشي ع يزيد يف وثاقته وخبارته، بل األصح  أن ه ک

 1معنى الكلمة، فهو من مهدان املعروفني بذلك.

 وقد نسبه اجلوزجاين إىل مذهب التشي ع بقوله: 

ثي  کان من أهل الكوفة قوم  ال حيمد الناس مذاهبهم، هدم رؤوس حمدد 

 الكوفة، مثل أ، إسحاق ومنصور وزبيد اليامي.

 وقال السيد الرباقي: 

ىل يام بطن من مهدان، کان مدن الشديعة زبيد بن احلارث اليامي، نسبة إ

ثني يف الكوفة ومن التابعني.  2املحد 

 ول ا قد يؤکد تشي ع زبيد ما رواه أبو نعيم األصبهاين: 

                                                             

 43،   7. أعيان الشيعة، ج 1

 388. تاريخ الكوفة،   2
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عن عطاء بن مسلم عن حييى بن کثري الرضير، قال: رأيت زبيدًا يف النوم 

فقلت: إىل ما رصت يا أبا عبد الرمحن؟ قال: إىل رمحدة اهلل، قلدت: فدأي  

العمل وجدت أفضل؟ قال: الصالة وحب  عأ  بن أ، طالب.
1 

 عدد أحاديثه

قال أمحد بن سدليامن، قدال سدفيان: کدان عندد »جاء يف التاريخ الكبري للبخاري: 

، وعند زبيد مائة  2«.طلحة نحو من مخسامئة حديث 

 ولكن  أصحاب السنن رووا القليل لزبيد، وقد وجدت له ست ة عرش حديثًا کاميأ:

.ال  رتمذي: حديث  واحد 

.  مستدرك احلاکم: مخسة أحاديث 

 السنن الكربى للبيهقي: حديثان.

.  السنن الكربى للنسائي: حديث  واحد 

.  املصنف البن أ، شيبة: ست ة أحاديث 

                                                             

؛ بشارة 184،   1؛ أيضًا ذکرها ابن أ، الدنيا يف: التهجد وقيام الليل، ج32،   5ة األولياء، أبو نعيم األصبهاين، ج . حلي1

 .233املصطفى، أبو القاسم الطربي،   

 450،   3. التاريخ الكبري، ج 2
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.  1مسند ابن اجلعد: حديث  واحد 

 ( زكريا بن حييى المسائي58)

 ()تأريخ الوفاة يف أواخر القرن الثاين اهلجري تقريبا

زکريا بن حييى الكسائي الكويف، قال عبد اهلل بن أمحد: سألت ابن معني عنه فقال: 

ل وجهده  ، قلت: فقد قال يل إن ك کتبت عنده! فحدو 
 
ث بأحاديث سوء رجل سوء حيد 

 وحلف باهلل أن ه ال أتاه وال کتب عنه، وقال: يستاهل أن حيفر له بئر  فيلقى فيها.

ثنا زکريا ثنا عأ  بن القاسم عن معىل  أبو يعىل املوصأ، حد  بن حييى الكسائي، حد 

بن عرفان عن شقيق عن عبد اهلل )ري اهلل عنه( قال: رأيت النبي )صىل اهلل عليه وآله 

اهلل ولّيي وأنيا ولّييك ومعيادي مين عياداك »وسلم( أخذ بيد عأي )ري اهلل عنه( وهو يقول: 

 «. ومسامل من ساملك

ث عنده زکريدا وددريه ومعدىل أسدند أقدل مدن عرشدة عأ بن القاسم، کويفي حيد  

                                                             

يث، الشديخ عدأ  الدنامزي ؛ مسدتدرکات علدم رجدال احلدد43،   7. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: أعيدان الشديعة، ج 1

؛ 450،   3؛ التداريخ الكبدري، البخداري، ج309،   6؛ الطبقات الكربى، ابن سدعد، ج417،   3الشاهرودي، ج 

؛ 394؛ مجهرة أنساب العرب، ابدن حدزم،   341،   6؛ الثقات، ابن حبان، ج367،   1معرفة الثقات، العجأ، ج

؛ املغندي يف 401،   1معرفة من له رواية يف کتدب السدت ة، الدذهبي، ج  ؛ الكاشف يف85املعرفة والتاريخ، الفسوي،   

 .361،   1الضعفاء، الذهبي، ج 
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.  أحاديث 

ثنا زکريا بن حييى الكسائي،  ثنا حممد بن عثامن بن أ، شيبة، حد  وقال العقيأ: حد 

ثنا إسامعيل بن أبان عن الصباح املزين عن حبيب بياع املدال عدن أ، عمدر زاذان،  حد 

«  )صل اهلل عليه وآله( مسيح عيل اخلّفيني؟أنت املحّدث أّن رسول اهلل»قال: قال عأ  أل، مسعود: 

ال درييت أّنيه مين »قال: ال أدري! قدال: « ؟أقٌل املائدة أو بعدها»قال: أو ليس کذاك؟ قال: 

ٌّوأ مقعد  من النار؟! قدال العقديأ هدذا « كذب عل رسول اهلل )صل اهلل عليه و آله وسلم( متعمدا  فليت

 .  باطل 

اهلل عليه وآله وسلم( مسح بعد نزول املائدة کام أخرب  قلت: قد ثبت أن  النبي )صىل

ثنا زکريا بن حييى الكسائي  جرير أن ه رآه يمسح عليهام. ]وحدثنا[ حممد بن عثامن، حد 

ثنا مسعر عن عطية  ثنا أشعث ابن عم  احلسن بن صالح، حد  ثنا حييي بن سامل، حد  حد 

باب اجلنة )ال إله إال اهلل حممد  العويف عن جابر )ري اهلل عنه( مرفوعًا: مكتوب عىل

.)  رسول اهلل أيدته بعأي

ثنا أبو عأ  بن الصدواف وحممدد بدن عدأ  بدن سدهل  ]قال أبو نعيم[ احلاف : حد 

ثنا حممد بدن عدثامن بدن أ،  وسليامن الطرباين واحلسن بن عأ  بن اخلطاب، قالوا: حد 

 اهلل حممد رسول اهلل عأ  أخدو شيبة فساقه بنحوه لكن لفظه عىل باب اجلنة )ال إله إال

(. ساقه اخلطيب عن أ، نعيم يف ترمجة  رسول اهلل قبل أن خيلق اهلل الساموات بألفي عام 
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 احلسن هذا، وقد روى الكسائي عن ابن فضيل ومجاعة. 

.  وقال النسائي والدار قطني مرتوك 

التشدي ع. وقد تقدم يف ترمجة أشعث ابن عم  احلسن بن صالح هلدذا الرجدل ذکدر ب 

وسيأيت کالم ابن عدي فيه يف ترمجة عأ  بن القاسم.
1 

 توقيقه

تني يف تفسريه ابن أ، حاتم: احتج  به مر 
2 

د عدأ ذلدك يف مقدمدة تفسدريه  وهو ال خيرج يف تفسريه إال أصح  األسانيد کام أک 

 وذکرنا ذلك عنه يف بداية الكتاب.

وذکره ملثالب دريهم. قدال  وقد جرحه من جرحه لروايته فضائل أهل البيت )ع(

 ابن عدي: 

وزکريا بن حييى الكسائي هذا، أکثر األحاديث التي يروَيدا يف فضدائل 

أهل البيت الذي يقع فيه النكرة د حسب وجهة نظره د ومثالب ددريهم 

ث  !من الصحابة التي کلها موضوعات وهذا الذي قال ابن معدني حيدد 

                                                             

 484 - 483،   2. لسان امليزان، ج 1

 2765،   8، ج1534،   5. تفسري ابن أ، حاتم، ج2
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 1بة.بأحاديث سوء إن ام يرويه يف مثالب الصحا

 تشيّعه

 2«.رافيضي هالك»قال فيه الذهبي: 

 روى الشيخ الطويس: 

ثنا نوح بن دراج القاي عدن  ثنا زکريا بن حييى الكسائي، قال: حد  حد 

ابن أ، ليىل عن أ، جعفر املنصور، قال: کان عنددنا بالرشداة قداض إذا 

ك فرغ من قصصه ذکر علي ًا )عليه السالم( فشتمه، فبينا هو کذلك إذ تر

ذلك يومًا ومن الغد، فقالوا: نيس، فلام  کان اليوم الثالدث ترکده أيضدًا، 

 أبددًا، بيندا أندا ندائم  
فقالوا له وسألوه، فقال: ال واهلل ال أذکدره بشدتيمة 

: أسدقهم،  والناس قد مجعوا فيأتون النبي )عليه السالم( فيقدول لرجدل 

دين فشدكوت حتى وردت عىل النبي )عليه السالم( فقال له: أسقه، فطر

ذلك إىل النبي )صىل اهلل عليه وآله( فقلت: يا رسول اهلل، مره فليسقني. 

 3قال: أسقه، فسقاين قطرانًا، فأصبحت وأنا أحتشاه.

                                                             

 215،   3. الكامل، ج 1

 .368،   1. املغني، ج 2

 620 - 619. األمايل،   3



 616 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ثنا حييى بن سامل وکدان  ثنا زکريا بن حييى الكسائي، قال: حد  وروى الطرباين: حد 

ثنا أشعث ابن عم  احلسن بن صالح وکان ي ، قال: حد 
فضل عدىل احلسدن رجل صدق 

ثنا مسعر بن کدام عن عطية العويف عن جابر بن عبدد اهلل، قدال:  بن صالح، قال: حد 

ممتوٌب عل باب اجلنّة  حممد رسول اهلل )صيل اهلل علييه »قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: 

 1«.وسلم( عَّ  أخو رسول اهلل قٌل أن َتلق الساموات واأل رض بألفي سنةٍ 

ثنا عيسدى ويف فضائ ثنا زکريا بن حييى الكسائي، حدد  ل الصحابة البن حنبل: حد 

ليس من آية يف القرآن  »عن عأ  بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس، قال: سمعته يقول: 

، ولقد عاتدب اهلل أصدحاب حممدد يف «، إال وعَّ  رأسها وأمريها ورشيفهايا أهيا الذين آمنوا 

 2خري.القرآن وما ذکر عليًا إال ب

 وروي أيضًا: 

ثنا أشعث ابن عم  حسن  ثنا حييى بن سامل، حد  ثنا زکريا بن حييى الكسائي، حد  حد 

ثنا مسعر عن عطية العويف عن جدابر بدن عبدد اهلل  بن صالح، وکان يفضل عليه، حد 

ممتيوٌب عيل بياب اجلنية  حمميد »األنصاري، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: 

                                                             

 343،   5سط، ج . املعجم األو1

 654،   2. فضائل الصحابة، ج 2



 617 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.عَّ  أخو رسول اهلل قٌل أن َتلق الساموات بألفي سنةرسول اهلل، 

 وروي أيضًا: 

ثنا حممد بن فضيل عدن األعمدش  ثني زکريا بن حييى الكسائي، حد  حد 

عن أ، سربة، رجل من النخع، عن حممد بن کعب القرظي عن العباس، 

ثون فيقطعون حديثهم، فذکرنا ذلك  قال: کن ا نلقى النفر من قريش يتحد 

ما بال أقوام يتحّدقون فإذا رأوا الرجل مين »ي )صىل اهلل عليه وسلم(، فقال: للنب

ٌّهم هلل ولقيرابتهم  أهل بيتي قطعوا حديثهم؟! أما واهلل ال يدخل قلب رجٍل اإليامن حتى حيي

 2«.منّي

 وروى ابن عساکر: 

ثنا عأ بدن القاسدم عدن معدىل بدن  ثنا زکريا بن حييى الكسائي، حد  حد 

عن عبد اهلل، قال: رأيت النبي )صىل اهلل عليه وسدلم(  عرفان عن شقيق

اهلل ولّييي وأنيا ولّييك ومعياٍد مين عياداك ومسياملٌ مين »أخذ بيد عأي وهو يقدول: 

 3«.ساملك

                                                             

 668،   2. املصدر السابق، ج 1

 940،   2. فضائل الصحابة، ج 2

 239 - 238،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج 3
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 وروي أيضًا: 

ثنا نرص بن مزاحم عدن جعفدر بدن  ثنا زکريا بن حييى الكسائي، حد  حد 

رة األنصداري زياد عن هالل بن مقال  عن عبد اهلل بن أسعد بدن زرا

مل دا عدرج ، إىل »عن أبيه، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسدلم(: 

السامء انتهي ، إىل قرص  من لؤلؤ  فيه فراش  من ذهب  يتألأل، فأوحى إيل  

: أن ه سيد املسلمني وإمام املت قني وقائد  د أو أمرين د يف عأي بثالث خصال 

لني  1«.الغر  املحج 

 عدد أحاديثه

 ه ثالثة وعرشون حديثًا کاميأ:ل

.  فضائل الصحابة البن حنبل: أربعة أحاديث 

 املعجم األوسط للطرباين: حديثان.

 املعجم الكبري للطرباين: حديثان.

 مسند البزار: حديثان.

.  مسند أ، يعىل: حديث  واحد 

                                                             

 303 - 302،   42. املصدر السابق، ج 1
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.  تاريخ ابن عساکر: أربعة أحاديث 

.  حلية األولياء أل، نعيم: حديث  واحد 

.شوا  هد التنزيل للحاکم احلسكاين: حديث  واحد 

.  املعجم أل، يعىل املوصأ: حديث  واحد 

.  الزهد البن حنبل: حديث  واحد 

.  معرفة الصحابة أل، نعيم: حديث  واحد 

.  فضائل عثامن بن عفان: حديث  واحد 

 1تفسري ابن أ، حاتم: حديثان.

 ( زياد بن املنذر60)

 لقرن الثاين اهلجري()تأريخ الوفاة: يف منتصف ا

زياد بن املنذر اهلمداين، ويقال النهددي، ويقدال الثقفدي، أبدو اجلدارود األعمدى 

الكويف. روى عن عطية العويف وأ، اجلحاف داود بن أ، عوف وأ، الزبري واألصبغ 

بن نباتة وأ، بردة بن أ، موسى وأ، جعفر الباقر وعبد اهلل بدن احلسدن بدن احلسدن 

                                                             

؛ الكامدل، ابدن 86،   2العقيأ، ج ؛ الضعفاء،67،   7. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، السيد األمني، ج1

 .214،   3عدي، ج
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 ونافع بن احلارث وهو نفيع أبو داود األعمى، ودريهم. واحلسن البرصي

وعنه مروان بن معاوية الفزاري ويونس بن بكري وعأ  بن هاشم بن الربيد وعامر  

 بن حممد ابن أخت سفيان وحممد ابن بكر الربساين وحممد بن سنان العويف ودريهم. 

فه جداً « مرتوك احلديث»قال عبد اهلل بن أمحد عن أبيه:   . وضع 

و اهلل ليس يسوي فلساً »وقال معاوية بن صالح عن حييى بن معني:  اب  عد   «.کذ 

اب  »وقال الدوري عن حييى:   «.کذ 

، سمعت حييى يقوله»وقال اآلجري عن أ، داود:  اب   «. کذ 

 «.يتكل مون فيه»وقال البخاري: 

 «.مرتوك  »وقال النسائي: 

 «.ليس بثقة  »وقال يف موضع آخر: 

 «.ضعيف  »م: وقال أبو حات

ث عدن أ، اجلدارود فإن ده أخدذ کتابده »وقال يزيد بن زريدع أل، عوانده:  ال حتدد 

 «.فأحرقه

کان رافضيًا يضع احلديث يف مثالب أصدحاب رسدول »وقال أبو حاتم بن حبان: 

اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( و )ري اهلل عنهم( ويروي يف فضائل أهل البيدت )ري 

 «. وصول، ال حيل  کتب حديثهاهلل عنهم( أشياء ماهلا 
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ة ما يرويه يف فضائل أهل البيت، »وقال ابن عدي:   وعام 
ة أحاديثه دري حمفوظة  عام 

 «. وهو من املعدودين من أهل الكوفة الغالني، وأحاديثه عن من يروي عنه فيها نظر

يف مقاالت الشيعة واجلارودية منهم أصحاب أ، اجلارود زيداد »وقال النوبختي: 

 «.املنذرابن 

 روى له الرتمذي حديثًا واحدًا يف إطعام اجلائع. 

 «.يضع احلديث، حكاه احلاکم يف التاريخ»قال حييى بن حييى النيسابوري: 

ات فقوا عىل أن ه ضعيف احلدديث منكدره، ونسدبه بعضدهم إىل »وقال ابن عبد الرب: 

 «. الكذب

احلارث وعنه يونس بدن ويف الثقات البن حبان: زياد بن املنذر روى عن نافع بن 

بكري، فهو هو، دفل عنه ابن حبان وذکره البخاري يف )فصل من مات من اخلمسدني 

 1ومائة إىل الستني(.

 وقال الذهبي: 

ؤوا من أ،  إليه ينسب اجلارودية ويقولون: إن  علي ًا أفضل الصحابة وترب 

 بكر وعمر، وزعموا أن  اإلمامة مقصورة  عىل ولد فاطمة. وبعضهم يرى

                                                             

 333 – 332،   3. هتذيب التهذيب، ج 1
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 1الرجعة ويبيح املتعة.

 توقيقه

ابن حبان: ذکره يف الثقات، وبالردم من طعنه به يف کتابه املجروحني إال أن ه احتج  

تني يف صحيحه الذي مل يرو فيه إال عن الثقات. به مر 
2 

ج رواياته بأصح  األسانيد. ابن أ، حاتم: احتج  به يف تفسريه الذي خر 
3 

رود طعن األدلبية به، وليس هناك سبب وجيه لذلك من املالح  يف ترمجة أ، اجلا

سوى تشي عه ومغاالته يف ذلك، فكان هذا سببًا رئيسيًا لغمزهم إياه. وقد أفصح ابدن 

 عدي عن هذه احلقيقة فقال: 

فه ألن ه يروي أحاديث يف فضائل أهل  وحييى بن معني إن ام تكل م فيه وضع 

 4البيت ويروي ثلب دريهم ويفر  فلذلك ضعفه.

ا به يف کتب  اشرتطوا إخدراج الصدحيح  ويكفي أن  ابن حبان وابن أ، حاتم احتج 

 فيها.

                                                             

 93،   2. ميزان االعتدال، ج 1

 44،   13، ج378،  12. صحيح ابن حبان، ج2

 .1747،   6، ج 879،   3. تفسري ابن أ، حاتم، ج3

 191،   3. الكامل، ج 4
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 تشيّعه

 «. کان رافضيا»قال أبو حاتم بن حبان: 

 1«.وقيل کان يفر  يف رفضه»وقال الذهبي: 

 2«.رافيضي »وقال ابن حجر: 

ة ما يرويه يف فضائل أهل البيت، وهو من املعددودين »وقال ابن عدي:  مدن وعام 

 «.أهل الكوفة الغالني

ه الشيخ الطويس من أصحاب الباقر والصادق)ع(.  3وعد 

 وقال يف الفهرست: 

زياد بن املنذر، يكن ى أبا اجلارود، زيدي املذهب وإليده تنسدب الزيديدة 

اجلارودية. له أصل  ولده کتداب التفسدري عدن أ، جعفدر البداقر )عليده 

 4السالم(.

 في الشيعة، و قال يف ترمجته: وقد ذکره الشيخ النجايش يف مصن  

                                                             

 377،   1. املغني يف الضعفاء، ج 1

 .323،   1تقريب التهذيب، ج. 2

 208و 135. رجال الطويس،   3

 131. الفهرست، الشيخ الطويس،   4



 624 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

أبو اجلارود اهلمداين اخلاريف األعمى، أخربنا ابن عبدون عدن عدأ  بدن 

حممد عن عأ  بن احلسني عن حرب بن احلسن عن حممد بن سنان، قال: 

.  قال يل أبو اجلارود: ولدت أعمى، ما رأيت الدنيا قط 

 )علديهام کويفي کان مدن أصدحاب أ، جعفدر، وروى عدن أ، عبدد اهلل

 السالم( و تغري  مل ا خرج زيد )ري اهلل عنه(. 

وقال أبو العباس بن نوح: هو ثقفيي سمع عطية وروى عن أ، جعفر، و 

روى عنه مروان بن معاوية وعأ  بن هاشم بن الربيد، يتكل مون فيه، قاله 

 البخاري. 

 له کتاب تفسري القرآن رواه عن أ، جعفر )عليه السالم(. 

ثنا أخربن ة من أصحابنا عن أمحد بن حممد بدن سدعيد، قدال: حدد  ا به عد 

ثنا أبدو سدهل کثدري بدن عيداش  جعفر بن عبد اهلل املحمدي، قدال: حدد 

ثنا أبو اجلارود بالتفسري.  1القطان، قال: حد 

 وقال ابن النديم: 

کتاب الباقر حممد بن عأ  )عليه السدالم( بدن احلسدني بدن عدأ  )عليده 

                                                             

 170. فهرست أسامء مصنفي الشيعة،   1
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 1نه أبو اجلارود زياد بن املنذر رئيس اجلارودية الزيدية.السالم(، رواه ع

 ول ا قاله ابن الغضائري فيه: 

ة. وأصحاُبنا يكرُهدون مدا  حديثُُه يف حديث أصحابِنا أْکثَُر منُه يف الزْيدي 

دُ  .[ بنُ ] رواُه حُمَم  ُد بُن َبْكر األرجني  ِسنان عنُه، وَيْعتَِمُدون ما رواُه حُمَم 
2 

مه، ثم قال:ويف ترمجة  ة روايات تذ   السيد اخلوئي له ذکر عد 

ل عىل ضدعف الرجدل وعددم  ا ال تد  هذه الروايات کل ها ضعيفة  عىل أن 

وثاقته إال الرواية الثالثة منها، لكن يف سندها عأ  بدن حممدد وهدو ابدن 

فريوزان ومل يوث ق، وحممد بن أمحد وهو حممد بن أمحد بدن الوليدد وهدو 

، واحلسني . إذن کيف يمكن االعدتامد  جمهول  بن حممد بن عمران مهمل 

عىل هذه الروايات يف تضعيف الرجل؟! فالظاهر أن ه ثقة  ال ألجل أن  له 

ة  من أن  ذلك ال يكفدي  أصالً، وال لرواية االجالء عنه ملا عرفت دري مر 

الثبات الوثاقة، بل لشهادة الشيخ املفيدد يف الرسدالة العدديدة بأن ده مدن 

الرؤساء املأخوذ عنهم احلالل واحلرام والفتيا واالحكام الذين  األعالم

 منهم. ولشهادة عأ  بن إبراهيم 
ال يطعن عليهم وال طريق إىل ذم  واحد 

                                                             

 36. فهرست ابن النديم،   1

 61. رجال ابن الغضائري،   2



 626 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 يف تفسريه بوثاقة کل  من وقع يف إسناده.

روى عن أ، جعفر حممد بن عأ  )عليهام السالم( وروى عنه کثدري بدن 

 عياش. 

إذ قالت املالئكة عمران، يف تفسري قوله تعاىل: تفسري القمي، سورة آل 

 1.يا مريم إن اهلل يبرشك بكلمة منه اسمه املسيح عيسى بن مريم

 وقال أيضًا: 

ثنا أمحد بن حممد بن حييى العطار )ري  ثم إن  الشيخ الصدوق قال: حد 

ثنا أ، عن حممد بن احلسني بن أ، اخلطاب عن احلسن  اهلل عنه( قال: حد 

بوب عن أ، اجلارود عن أ، جعفر )عليه السالم( عدن جدابر بدن بن حم

عبد اهلل األنصاري، قال: دخلت عىل فاطمة )عليها السالم( وبني يدَيا 

لوح  فيه أسامء األوصياء، فعددت اثني عرش آخرهم القدائم )عجدل اهلل 

د  وأربعة منهم عأي )عليهم السدالم(. ثدم  تعاىل فرجه(، ثالثة منهم حمم 

ثنا أ،  قال: ثنا احلسني بن أمحد بن إدريس )ري اهلل عنه( قال: حدد  حد 

عن أمحد بن حممد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم، مجيعًا عن احلسدن بدن 

حمبوب عن أ، اجلارود عن أ، جعفر )عليه السالم( عن جابر بن عبدد 

                                                             

 335،   8. معجم رجال احلديث، ج 1
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اهلل األنصاري، قال: دخلت عىل فاطمة )عليها السالم( وبني يدَيا لوح  

أسامء األوصياء فعددت اثني عرش آخرهم القائم )عجدل اهلل تعداىل فيه 

د  وأربعة منهم عأي )عليهم السالم(. فرجه(، ثالثة منهم حمم 
1 

أقول: إذا صح  سند الروايتني ومل يناقش فيها بعدم ثبوت وثاقة أمحد بن حممد بدن 

، اجلدارود مدن حييى واحلسني بن أمحد بن إدريس، مل يكن بدي من االلتدزام برجدوع أ

د قريبًا من وفداة الصدادق  ، وذلك فإن  رواية احلسن بن حمبوب املتول  الزيدية إىل احلق 

، فإذا  ه وبعد اعتناقه مذهب الزيدية بكثري  )عليه السالم( عنه، ال حمالة تكون بعد تغري 

د  وأربعة منهم عأي )ع ليهم روى أن  األوصياء اثنا عرش آخرهم القائم، ثالثة منهم حمم 

، واهلل العامل.  2السالم(، کان هذا رجوعًا منه إىل احلق 

 وقال الشيخ جعفر السبحاين: 

والظاهر أن  الرجل کان إماميًا، لكن ه رجع عندما خرج زيد بن عأي فامل 

ده، ددري أن  الظداهر مدن   يف ذم 
إليه وصار زيديًا. ونقل الكيش روايدات 

.الروايات التي نقلها الصدوق رجوعه إىل   3املذهب احلق 

                                                             

 (. 7 6، احلديث )6. العيون: الباب 1

 336،   8، ج . املصدر السابق2

، منهم النوري الطدربيس يف خامتدة املسدتدرك خامتدة 314. کليات يف علم الرجال،   3 ق  ، وإىل هذا الرأي ذهب أکثر من حمق 

 419   5املستدرک، ج
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ثون عنه ما أخرجه الطرباين:   ول ا رواه املحد 

عن زياد بن املنذر عن عبد الرمحن بن مسعود العبددي عدن علديم عدن 

سلامن، قال: أنزلوا آل حممد )صىل اهلل عليه وسلم( بمنزلة الدرأس مدن 

اجلسد وبمنزلة العني من الرأس، فإن  اجلسد ال َيتدي إال بدالرأس وإن  

 1 َيتدي إال بالعينني.الرأس ال

ثنا زياد بن املنذر عن أ، الزبري عن جابر، قال: قال رسول  وروى ابن عساکر: حد 

 2«.حّق عَّّ بن أيب طالب عل هذ  األّمة كحّق الوالد عل ولد »اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: 

 وروي أيضًا: 

ثني أبو هارو ثني زکريا أبو حييى، حد  ن العبددي عن زياد بن املنذر، حد 

إن »عن أ، سعيد اخلدري، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: 

، فقال أبو بكر: أندا «عن يمني العر  كراي من نوٍر عليها أقواٌم تألأل وجوههم نورا  

، قال: فقال عمدر: يدا نب دي اهلل، أندا «أنت عل خيريٍ »منهم يا نبي اهلل؟ قال: 

، وأشدار «وم حتاّبوا من أجَّ، وهم هذا وشيعتهولمنّهم ق»منهم؟ فقال مثل ذلك، 

                                                             

 47 – 46،   3. املعجم الكبري، ج 1

 307،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج 2
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بيده إىل عأ  بن أ، طالب.
1 

 أولئك هم خري الربيدةعن أ، اجلارود عن حممد بن عأي »ويف تفسري الطربي: 

 2«.(أنت يا عَّّ وشيعتكفقال النبي ) (: )

 وروى ابن أ، حاتم: 

إّن لعَّي »احلسني: عن أ، اجلارود عن حكيم بن محيد، قال: قال يل عأ  بن 

وأمذاٌن أمل تسمع قيول اهلل »قال:  ؟، قلت: ما هو«يف كتاب اهلل اسام  ولمن ال تعرفونه

 ِ جي األمْكربم ْومم احْلم ه إَِلم النَّاِس يم
ُسولِ  3«.األذان –واهلل  -؟ هو ِمنم اهللَّ ورم

 وأخرج أبو يعىل وابن عساکر: 

ل: رأيت علي ًا جاء حتى صدعد عن أ، اجلارود عن احلارث اهلمداين، قا

قضاٌء قضا  اهلل عل لسان نٌيمم )صل اهلل عليه وسيلم( »فحمد وأثنى عليه ثم قال: 

ٌّني إال مالمٌن وال يٌغضني إال منافٌق، وقد خاب من افْتى  4«.النٌي األّمي أّنه ال حي

 ويف فوائد العراقيني: 

ري اهلل عنه( قال: عن زياد بن املنذر عن نافع بن احلارث عن أ، برزة )

                                                             

 333،   42. املصدر السابق، ج 1

 335،   30تأويل آي القرآن، ج . جامع البيان عن 2

 1747،   6. تفسري ابن أ، حاتم، ج 3

 60،   42؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 347،   1. مسند أ، يعىل، ج 4
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ال »قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( ذات يوم  ونحن حوله جلوس: 

والذي نفيس بيد ، ال تزول قدما عٌد حتى يسأل عن عمر  فيام أفنا  وعن علمه ما فعيل بيه 

ٌّنا أهل الٌيت فقدال «. وعن ماله من أين اكتسٌه وفيام أنفقه وعن جسمه فيام أبال  وعن ح

هلل عنه(: وما آية حب كم من بعدك؟ قال: فوضدع يدده عدىل عمر )ري ا

ٌّنا من بعدي حّب هذا»رأس عأي وحوايل جنبه، قال:   1«.آية ح

 وروى البزار: 

عن أ، اجلارود عن منصور عن أ، رزين، قال: خطبنا احلسن بدن عدأي 

حة أهّيا الناس، لقد فارقمم الٌار»حني أصيب أبوه، وعليه عاممة سوداء، فقال: 

رجٌل مل يسٌقه األولون وال يدركه اخخرون، كان رسول اهلل )صل اهلل علييه وسيلم( يٌعثيه 

فقاتل، قاتل جربيل عين يمينيه »، يعني احلرب، «املٌعّ ويعطيه الراية، فإذا شّم الوغا

وميماييل عن يسار ، فال يرجع حتى يفتح اهلل له، قد مض وما خّلف صفراء وال بيضاء إال 

رهٍم فضلت من عطائه، أراد أن يٌتاع هبا خادما  ألهله، ولقد تويّف يف الليلة تيويّف سٌع مائة د

فيها عيسى ابن مريم )عليه السالم(، ويف الليلة التي قٌض فيها يوشع بن نيون فتيى موسيى 

 2«.)عليه السالم(، وكانت إحدى وعرشين رمضان

                                                             

 49. فوائد العراقيني، اخلليأ احلنبأ،   1

 .180،   4. مسند البزار، ج2



 631 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ثنا أبو اجلارود عن أ، الطف»وروي يف الرشيعة لآلجري:  يدل، قدال: سدمعت حد 

أنشدكم باهلل أهّيا النفير مجيعيا ، أفييمم أٌخ لرسيول اهلل )صيل اهلل علييه »علي ًا )ري اهلل عنه( يقول: 

أنشدكم باهلل، هل فيمم أحٌد له عم  مثل عّمي محيزة أسيد اهلل »قالوا: اللهم  ال، قال: « وسلم( غريي؟!

أنشدكم اهلل، أفيمم أحٌد »الوا: اللهم  ال، قال: ق« وأسد رسوله )صل اهلل عليه وسلم( خري الشهداء؟!

قدالوا: اللهدم  ال، قدال: « له مثل أخي جعفر املزّين باجلناحني باجلوهر يطري هبام يف اجلنة حيّ شاء؟!

أنشدكم باهلل، هل فيمم أحٌد ليه مثيل زوجتيي فاطمية )ريض اهلل عنهيا( ابنية رسيول اهلل )صيل اهلل علييه »

أنشدكم باهلل، هل فيمم من له مثل سٌطي احلسن واحلسني سييدي » ال، قال: قالوا: اللهم  « وسلم(؟!

أنشدكم باهلل، هل فييمم أحيٌد صيّل القٌلتيني مجيعيا  ميع »قالوا: اللهم  ال، قال: « شٌاب أهل اجلنة؟!

أنشدكم باهلل، هل فيمم أحٌد كيان »قالوا: اللهم  ال، قال: « رسول اهلل )صل اهلل عليه وسلم( غريي؟!

أنشدكم باهلل، هل فيمم أحٌد كان »قالوا: اللهم  ال، قال: « أخذ اخلمس غريي وغري زوجتي فاطمة؟!ي

فأنشدكم بياهلل، هيل »قالوا: اللهم  ال، قال: « يأخذ سهمني؛ سهام  يف اخلاّصة وسهام  يف العاّمة غريي؟!

« ؟!1فيآت ذا القربيى حقيه فيمم أحٌد أمر اهلل عّز وجّل بموّدته من السيامء غيريي يف قوليه عيّز وجيّل 

أنشدكم باهلل، هل فيمم أحٌد قتل مرشكي قريش عند كّل شديدٍة بقول رسيول »قالوا: اللهم  ال، قال: 

فأنشدكم باهلل، أفييمم أحيٌد كيان أعظيم »قالوا: اللهم  ال، قال: « اهلل )صل اهلل عليه وسلم( غريي؟!

أضطجع يف مضجعه أقييه بنفيسي وأبيذل ليه مهجية غناء  عن رسول اهلل )صل اهلل عليه وسلم( حيّ جئت 

                                                             

 [ 38. ] الروم:  1
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فأنشدكم باهلل، أفييمم أحيٌد آخيا  رسيول اهلل )صيل اهلل علييه »قالوا: اللهم  ال، قال: « دمي غريي؟!

فأنشدكم »قالوا: اللهم  ال، قال: « وسلم( قال له غري مّرة  أنت مني بمنزلة هارون من موسى غريي؟!

قالوا: اللهم  ال.« رسول اهلل )صل اهلل عليه وسلم( غريي؟! باهلل، هل فيمم أحٌد ويل غمض عيني
1 

، منها:  ة أحاديث   وأخرج احلاکم احلسكاين له عد 

سمعت زياد بن املنذر يقول: کنت عند أ، جعفر حممدد بدن عدأي وهدو 

ث الناس إذ قام إليه رجل  من أهل البرصة يقال له عثامن األعشى   -حيد 

فقال له: يا ابن رسول اهلل، جعلني اهلل  - کان يروي عن احلسن البرصي

فداك إن  احلسن خيربنا أن  هذه اآلية نزلت بسبب رجدل  وال خيربندا مدن 

ليو أراد أن ». فقدال: يا أَيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربكالرجل 

  خيرب به ألخرب به، ولمنّه خياف، إّن جربئيل هٌط عل النٌي )صل اهلل عليه وسلم( فقيال ليه

إّن اهلل يأمرك أن تدّل أمّتك عل صالهتم، فدهّلم عليها، قم هٌط فقال  إّن اهلل يأمرك أن تيدّل 

أمّتك عل زكاهتم، فدهّلم عليها، قم هٌط فقال  إّن اهلل يأمرك أن تدّل أمّتك عيل صييامهم، 

ل  إّن اهلل فدهّلم، قم هٌط فقال  إّن اهلل يأمرك أن تدّل أمّتك عل حّجهم، ففعل، قم هٌط فقيا

يأمرك أن تدّل أمّتك عل وليهم عل مثل ما دللتهم عليه مين صيالهتم وزكياهتم وصييامهم 

وحّجهم ليلزمهم احلّجة يف مجيع ذليك. فقيال رسيول اهلل  ييا رّب إّن قيومي قريٌيوا عهيٍد 

                                                             

 1098،   3تيعاب، ابن عبد الرب، ج ، ومثله باختصار يف االس2019،   4. الرشيعة، ج 1
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باجلاهلية وفيهم تنافٌس وفخٌر، وما منهم رجٌل إال وقد وتر  وليهم، وإِّّن أخياف فيأنزل اهلل 

يريد فام  يا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فام بلغت رسالتهتعاَل  

. فلاّم ضمن اهلل ]له[ بالعصيمة وخوفيه أخيذ بييد واهلل يعصمك من الناسبّلغتها تاّمة  

عَّّ بن أيب طالب قم قال  يا أهّيا الناس، من كنت موال  فعَّ  ميوال ، اللهيّم واِل مين واال  

ٌّه وأبغض مين أبغضيهو «. عاد من عادا  وانرص من نرص  واخذل من خذله وأحّب من أح

قال زياد: فقال عثامن: ما انرصفت إىل بلدي بيشدء أحدب  إيل  مدن هدذا 

 1احلديث.

قيال رسيول اهلل »و أخرج أيضًا: عن أ، اجلارود عن أ، جعفر )عليه السالم( قدال: 

فقال رجل  «. اة عَّي وموازرته وإخالص قلٌه ونصيحته فأعطاِّن)صل اهلل عليه وسلم(  سألت ريّب مواخ

! واهلل لشنة  بالية  فيها صاع  من متر  أحب  إيل عام  سأل، أال 
من أصحابه: يا عجبا ملحمد 

ه، فبلغ ذلك النبي )صىل اهلل عليه  ى به عىل عدو  سأل حممد  رب ه ملكًا يعينه أو کنزًا يتقو 

فلعلك تارك بعض ما يدوحى دره فأنزل اهلل تعاىل: وآله وسلم( فضاق من ذلك ص

 2ما بقلبه.[ به] اآلية، فكان النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يسأ   إليك

 عدد أحاديثه

                                                             

 255 - 254،   1. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1

 358،   1. املصدر السابق، ج 2
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 بلغت أحاديثه ثامنية ومخسني حديثًا کاميأ:

.  سنن الرتمذي: حديث  واحد 

.  السنن الكربى للبيهقي: حديث  واحد 

.مسند أ، يعىل: ثالثة أح  اديث 

 صحيح ابن حبان: حديثان.

.  املعجم الصغري للطرباين: حديث  واحد 

 املعجم األوسط للطرباين: حديثان.

.  املعجم الكبري للطرباين: سبعة أحاديث 

.  الدعاء للطرباين: حديث  واحد 

.  رشح معاين اآلثار للطحاوي: حديث  واحد 

.  سنن الدراقطني: حديث  واحد 

.شعب اإليامن للبيهقي: ث  الثة أحاديث 

.  تاريخ ابن عساکر: ثامنية أحاديث 

.  مسند الشهاب: حديث  واحد 

.  مسند البزار: حديث  واحد 

.  مسند الشايش: حديث  واحد 
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.  الرشيعة لآلجري: حديث  واحد 

.  حلية األولياء: حديث  واحد 

.  الذرية الطاهرة، فوائد العراقيني للخليأ احلنبأ: حديث  واحد 

 ل للحاکم احلسكاين: ستة عرش حديثًا.شواهد التنزي

.  تفسري الطربي: ثالثة أحاديث 

 1تفسري ابن أ، حاتم: حديثان.

 ( زيد بن احلٌاب61)

 هد(203)تأريخ الوفاة 

زيد بن احلباب بن الريان، ويقال رومان التميمي، أبدو احلسدني العكدأ الكدويف، 

ن أيمدن بدن نابدل أصله من خراسان ورحل يف طلب العلم، سكن الكوفة. روى عد

وعكرمة بن عامر الياممي وإبراهيم بن نافع املكي وأ، بن عباس بن سدهل بدن سدعد 

الساعدي وحسني بن واقد املروزي ويونس بن أ، إسحاق وسيف بن سليامن املكي 

                                                             

، 3؛ الكامل، ابن عددي، ج326،   6؛ الثقات، ابن حبان، ج83،   7. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، ج1

؛ مدروج الدذهب، 545،   3؛ اجلرح والتعدديل، ابدن أ، حداتم، ج371 ،  3؛ التاريخ الكبري، البخاري، ج189  

 .55،  3؛ األعالم، الزرکأ، ج208،  3املسعودي، ج
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وعبد امللك بن الربيع بن سربة وأسامة بن زيد بدن أسدلم وأسدامة ابدن زيدد الليثدي 

أ، ذئب وقرة بن خالد وأفلح بن سعيد والضحاك بن  ومالك بن أنس والثوري وابن

عثامن احلزامي وعبد العزيز بن عبد اهلل بن أ، سلمة املاجشون ومعاوية ابدن صدالح 

 .  وحييى بن أيوب، وخلق  کثري 

وعنه أمحد وابنا أ، شيبة وأبو خيثمة وأبو کريب وأمحد بن منيع واحلسن بن عدأ  

بن عبد اهلل بن نمري وإبراهيم اجلوزجداين وأمحدد بدن  اخلالل وعأ  بن املديني وحممد

سنان القط ان وحممد بن رافع النيسابوري، وهو من آخرهم، واحلسن بن عأ  بن عفان 

ث عنه عبد اهلل بن وهب  العامري، وخامتتهم حييى بن أ، طالب بن الزبرقان، وقد حد 

 ويزيد بن هارون ومها أکرب منه.

 أبيه: قال عبد اهلل بن أمحد عن 

 کي سًا قد رحل إىل مرص وخراسدان يف احلدديث، 
وکان صاحب حديث 

 وما کان أصربه عىل الفقر وقد رضب يف احلديث إىل األندلس. 

قال اخلطيب: رأى أمحد بن حنبل روايته عن معاوية بدن صدالح وکدان 

ة فظن  أن  زيد بن احلباب رحل إىل  قاي األندلس وأظن ه سمع منه بمك 

 األندلس. 

، وکذا قال عثامن عن ابن معنيوق  ال عأ  بن املديني والعجأ: ثقة 
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 وقال أبو حاتم: صدوق  صالح  

وقال أبو داود: سمعت أمحد يقول: زيد بن حباب کدان صددوقًا وکدان 

 يضبط األلفاظ عن معاوية بن صالح، لكن کان کثري اخلطأ

وري وقال املفضل بن دسان الغال، عن ابن معني: کان يقلب حديث الث

 .  ومل يكن به بأس 

 قال أبو هشام الرفاعي ودريه: مات سنة ثالث ومائتني. 

ثني احلددامين عددن عبيددد اهلل  وقددال ابددن زکريددا يف تدداريخ املوصددل: حددد 

 القواريري، قال: کان أبو احلسني العكأ: ذکيًا حافظًا عاملًا ملا يسمع.

روى عدن وذکره ابن حبان يف الثقات، وقال: خيطئ، يعتدرب حديثده إذا 

ا روايته عن املجاهيل ففيها املناکري  املشاهري، وأم 

وقال ابن خلفون: وث قة أبو جعفر السبتي، وأمحد بن صالح زاد: وکدان 

 معروفًا باحلديث صدوقاً 

 وقال ابن قانع: کويفي صالح  

 وقال الدارقطني وابن ماکوال: ثقة  

 وقال ابن شاهني: وث قه عثامن بن أ، شيبة 

االً يف البالد يف طلب احلديث وقال ابن  يونس يف تاريخ الغرباء: کان جو 
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 وکان حسن احلديث. 

قال ابن عدي: له حديث  کثري  وهو من أثبدات مشدائخ الكوفدة ل دن ال 

يشك  يف صدقه، والذي قاله ابن معني عن أحاديثه عن الثدوري إن دام لده 

عده أحاديث  عن الثوري يسدتغرب بدذلك االسدناد وبعضدها ينفدر برف

 1والباقي عن الثوري ودري الثوري مستقيمة کل ها.

دتني د أبو احلسني العكأ د  وقال يف التقريب: زيد بن احلباب د بضم  املهملة وموح 

بضم  املهملة وسكون الكاف د أصله من خراسان وکان بالكوفة ورحدل يف احلدديث 

.  2فأکثر منه، وهو صدوق 

ث زيد بن احلباب، احلاف  »وقال الذهبي:  أبو احلسني العكأ الكويف الزاهد املحد 

ال ال الرح   3«.اجلو 

 توقيقه

 مسلم: يعترب زيد من رجاله يف صحيحه.

وکان صاحب حديث  کيسًا، کدان صددوقًا وکدان »قال عبد اهلل بن أمحد عن أبيه: 

                                                             

 348 – 347،   3. هتذيب التهذيب، ج 1

 327،   1. تقريب التهذيب، ج 2

 350،   1. تذکرة احلفاظ، ج 3
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 «.يضبط األلفاظ

 «.ثقة  »قال عأ  بن املديني: 

 «.ثقة  »قال العجأ: 

 «.ثقة  »قال ابن معني: 

 «.صدوق  صالح  »قال أبو حاتم: 

 ذکره ابن حبان يف الثقات.

وث قة أبو جعفر السبتي، وأمحد بدن صدالح زاد: وکدان معروفدًا »قال ابن خلفون: 

 «.باحلديث صدوقاً 

 «.کويفي صالح  »قال ابن قانع: 

 «.ثقة  »قال الدارقطني وابن ماکوال 

 «.وث قه عثامن بن أ، شيبة»قال ابن شاهني: 

 «.حسن احلديث»يونس:  قال ابن

، وهو من أثبات مشائخ الكوفة ل دن ال يشدك  يف »قال ابن عدي:   له حديث  کثري 

 «.صدقه

 «.صدوق  »قال ابن حجر: 

 تشّيعه
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 1عده ابن قتيبة وابن رستة من الشيعة.

، وهو حباب بن الرئاب العكأ من أصحاب اإلمام الصادق)ع(.  2کان والد زيد 

دًة و أن ده مدن سدكنة الكوفدة، فليس بعيد  أن يكون ال ولد عىل مدذهب أبيده، خاص 

 3«.ويندر أن جتد کوفيًا إال وهو يتشي ع»والكوفة التي قال عنها الذهبي: 

 4«.ولكن الكوفة تغأ بالتشي ع وتفور، والسن ي فيها طرفة  »وقال أيضًا: 

 5«.والغالب يف الكوفيني التشي ع»وقال ابن عدي: 

 وروى ابن عساکر: 

أ، خيثمة، قال: سمعت حييى بن معني يقول: قال حييى بن آدم: عن ابن 

ل علي ًا، يبدأ به وما استثنى أحددًا ددري  ما أدرکت أحدًا بالكوفة إال يفض 

ثنا أمحد بن منصور بن  ثنا ابن أ، خيثمة، حد  سفيان الثوري، قال: وحد 

د ًة وأندا مسدتقبله وتبس  در مدر  ثنا عبد الرزاق؟ قال: قال معم  م يسار، حد 

، قلت: ما شأنك؟ قال: عجبت من أهل الكوفدة! کدأن   وليس معنا أحد 

                                                             

 ؛ األعالق النفيسة، ابن رستة.624. املعارف، ابن قتيبة،   1

 .193. رجال الطويس،   2

 374،   5. سري أعالم النبالء، ج 3

 840،   3. تذکرة احلفاظ، ج 4

 219،   2. الكامل، ج 5
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! مدا کل مدت أحددًا مدنهم إال وجددت  الكوفة إن ام بنيت عىل حدب  عدأي

املقتصد منهم الدذي يفضدل علي دًا عدىل أ، بكدر وعمدر، منهدا سدفيان 

 1الثوري.

وابدن قتيبدة  وتبقى شهادة ابن قتيبة وابن رستة بتشي ع زيد بن حباب هي املعتمدة،

من أئمة السلف املتقدمني وال شك  أن ه قد تبني له بشأن زيد ما نجهلده نحدن بسدبب 

 تلف کثري  من الوثائق القديمة وحرماننا منها.

 قال الشيخ عأ  الشاهرودي يف ترمجة زيد بن احلباب: 

عن  95/  1زيد بن حباب الطائي وقع يف طريق الصدوق يف اخلصال ج 

عنه حديث الرکبان يوم القيامة. ووقع يف طريق الشيخ يف  عأ  بن املثنى،

يف رواية رشيفة. وهو أبو احلسني الكويف التميمدي،  243/  2أماليه ج 

 2ويف السفينة ما يتعل ق به.

 من أحاديثه ما رواه أمحد بن حنبل حيث قال: 

ثني  ثنا الوليد بن عقبة بن ندزار العنيسد، حدد  ثنا زيد بن احلباب حد  حد 

ك بن عبيد بن الوليد العبيس، قال: دخلت عىل عبد الدرمحن بدن أ، سام  

                                                             

 13 – 12،   8؛ البداية والنهاية، ج 530،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج 1

 467،   3. مستدرکات علم رجال احلديث، ج 2
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ثني أن ه شهد علي ًا )ري اهلل عنه( يف الرحبة قال:  أنشد اهلل رجال  »ليىل فحد 

سمع رسول اهلل )صل اهلل عليه وسلم( وشهد  يوم غدير خم اال قام، وال يقيوم اال مين قيد 

يناه وسدمعناه حيدث أخدذ بيدده ، فقام اثنا عرش رجالً فقالوا: قد رأ«رآ 

، فقدام «اللهّم وال من واال  وعاد من عادا  وانرص من نرص  واخذل من خذليه»يقول: 

 1اال ثالثة مل يقوموا فدعا عليهم فاصابتهم دعوته.

ثنا املعدىل بدن  ثني مح اد بن زيد، حد  ثنا زيد بن احلباب، حد  وأخرج ابن حنبل: حد 

املزين عن أ، الصديق الناجي عن أ، سعيد اخلدري،  زياد املعويل عن العالء بن بشري

أبرّشكم باملهدى يٌعّ يف أمّتي عل اخيتالٍف مين »قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: 

الناس وزالزل، فيمأل األرض قسطا  وعدال  كام ملئت جيورا  وظليام  وييرىض عنيه سياكن السيامء وسياكن 

قدال: « ٍد غنى  فال حيتاج أحٌد إَل أحٍد، فينادي مناٍد  من له يف املال حاجٌة؟األرض ويمال اهلل قلوب أّمة حممّ 

، قال: «فقل له قال لك املهدى أعطني»، يعني اخلازن «فيقوم رجٌل فيقول  أنا فيقال له  أئت السادن»

نيي ميا فيأيت السادن فيقول له احتثي، فيحتثي فإذا أحرز  قال  كنيت أجشيع أّمية حمّميٍد نفسيا  أو عجيز ع»

يف العييش »أو « فيممّ سٌع سنني أو قامن سنني أو تسيع سينني قيم ال خيري يف احليياة»، قال: «وسعهم

 2«.بعد 

                                                             

 207،   42ج ؛ تاريخ مدينة دمشق، 119،   1. مسند أمحد، ج 1

 52،   3. مسند أمحد، ج 2
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ك بدن حدرب عدن  ثني سفيان عن سدام  ثنا زيد بن احلباب، حد  وأخرج أيضًا: حد 

ثني حبى أبو القاسم  ث مروان بن احلكم قال: حد  مالك بن ظامل عن أ، هريرة أن ه حد 

تي عىل يدي دلمة سدفهاء مدن الصادق امل صدوق )صىل اهلل عليه وسلم( أن  هالك أم 

.  1قريش 

ثنا عبدد اهلل بدن بريددة،  ثني حسني، حد  ثنا زيد بن احلباب، حد  وأخرج أيضًا: حد 

قال: دخلت أنا وأ، عىل معاوية فأجلسنا عىل الفرش ثم أتينا بالطعام فأکلنا ثم أتيندا 

مه رسول اهلل )صىل اهلل بالرشاب فرشب معاوية ثم ناول أ ، ثم قال: ما رشبته منذ حر 

 2عليه وسلم(.

ثني عبد اهلل بدن  ثني حسني بن واقد، حد  ثنا زيد بن حباب، حد  وأخرج أيضًا: حد 

بريدة، قال: سمعت أ، بريدة يقول: کان رسول اهلل )صىل اهلل عليده وسدلم( خيطبندا 

ن ويعثران، فنزل رسول اهلل )صىل فجاء احلسن واحلسني عليهام قميصان أمحران يمشيا

صيدق اهلل ورسيوله، إّنيام »اهلل عليه وسلم( من املنرب فحملهام فوضعهام بني يديه ثم قدال: 

أموالمم وأوالدكم فتنٌة، نظيرت إَل هيذين الصيٌيني يمشييان ويعثيران فليم أصيرب حتيى قطعيت حيديثي 

                                                             

 288،   2. املصدر السابق، ج 1

 347،   5. املصدر السابق، ج 2
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 1«.ورفعتهام

 وأخرج النسائي: 

ث ثني زيد بن حباب، قال: حد  ني إرسائيل بن يونس بن أ، إسدحاق حد 

عن ميرسة بن حبيب النهدي عن املنهال بن عمرو األسدي عن زر بدن 

ه قالت له: متى عهدك برسول  حبيش عن حذيفة د هو ابن د وابنه أن  أم 

ت أن تنال  اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(؟ فقال: ما يل به عهد  منذ کذا، فهم 

 أدعه حتى يستغفر يل ويستغفر لك، من ي، فقلت: دعيني فإين  أذهب فال

وصل يت معه املغرب ثم قام يصأ  حتى صىل  العشاء ثم خرج فخرجت 

فقلدت: « حذيفية؟»معه، فإذا عارض  قد عرض له ثم ذهب فرآين، فقال: 

قلدت: نعدم، قدال: « هل رأيت العارض الذي عيرض يل؟»لبيك يا رسول اهلل، 

ّ وليٌرشِّن أّن احلسن واحلسيني سييدا شيٌاب فإّنه ملٌك من املالئمة استأذن رّبه لي» َّم سّلم عم

 2«.اجلنة، وأّن فاطمة بنت حممد )صل اهلل عليه وسلم( سيدة نساء أهل اجلنة

 وروي عنه أيضًا: 

ثنا أبو إسحاق، قال:  ثنا رشيك، قال: حد  ثنا زيد بن حباب، قال: حد  حد 

                                                             

 162،   14؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 354،   5. مسند أمحد، ج 1

 134،   14؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساکر، ج 76. فضائل الصحابة،   2
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ثني حبيش بن جنادة السلويل، قدال: سدمعت رسدول اهلل )صدىل  اهلل حد 

، فقلت أل، إسدحاق: أيدن سدمعته «عَّ  منّي وأنا منه»عليه وسلم( يقول: 

ثني به.  1منه؟ قال: وقف عىل ها هنا فحد 

 ويف األوسط د وفيه بيان وقت صالة العرص طبقًا لفقه أهل البيت )ع(:

ثنا خارجة بن عبد اهلل بن سليامن بن زيد  ثنا زيد بن احلباب، قال: حد  حد 

ثني حسني بن بشري بن سالم عن أبيه، قال: دخلدت بن ثابت، قا ل: حد 

أنا وحممد بن عأي ورجل  آخر من العلويني عىل جابر بن عبد اهلل، فقال: 

من أنتام؟ فانتسب له العلويان فعرفهام وانتسبت له، فقال: مدا أعرفدك! 

فقلت: إن مل تعرفني فإن  اهلل يعرفني. فقال: ما يغني عنك معرفة جابر؟! 

، فقال: کدان رسدول اهلل  قلت: صل  بنا کام رأيت رسول اهلل ) ( يصأ 

) ( يصأ  الظهر إذا کان الظل  مثل الرشداك والعرصد إذا کدان الظ دل 

مثله، وقدر الرشاك ويصأ  املغرب إذا دابت الشمس ويصأ  العشاء إذا 

داب الشفق ويصأ  الفجر إذا طلع الفجر، ثم صىل  من ا لغد الظهر حني 

 2ل  کل  يشء مثله ثم صىل  العرص حني کان ظل  کل  يشء مثليه.کان ظ

                                                             

 87 - 86،   1ج . خصائص أمري املؤمنني عأ  بن أ، طالب، 1

 364،   4. املعجم األوسط، ج 2
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 وروى ابن عساکر: 

ثني عبدد اهلل بدن  ثني احلسني بن واقدد، حدد  ثنا زيد بن احلباب، حد  حد 

ثني أ، بريدة، قال: حارصندا خيدرب فأخدذ اللدواء أبدو بكدر  بريدة، حد 

فتح له، فانرصف ومل يفتح له، ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ومل ي

ة  وجهدد  فقدال رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده   شدد 
وأصاب الناس يومئذ 

ٌّه اهلل عّز وجّل ورسوله وحيّب اهلل ورسيوله، ال »وسلم(:  إِّّن دافع اللواء غدا  إَل رجٍل حي

، وبتنا طيبة  أنفسنا أن  الفتح ددًا، فلام  أن أصبح رسدول «يرجع حتى يفتح له

صىل  الغداة ثم قام قائاًم فدعا باللواء والنداس اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( 

عىل مصافهم، فدعا علي ًا وهو أرمد فتفل يف عينيه ودفع إليه اللواء وفتح 

 1له، وقال بريدة: وأنا فيمن تطاول فيها.

 عدد أحاديثه

 وصل عدد أحاديثه ألفًا وستامئة وأربعة وثالثني حديثًا کاميأ:

 صحيح مسلم: أربعة عرش حديثًا.

 ألدب املفرد للبخاري: حديثان.ا

                                                             

 93،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج 1
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 مسند أمحد: مائة وتسعة عرش حديثًا.

 سنن الرتمذي: أربعة وأربعون حديثًا.

 سنن أ، داود: ثالثة وعرشون حديثًا.

 سنن ابن ماجة: أربعون حديثًا.

.  سنن الدرامي: مخسة أحاديث 

 مستدرك احلاکم: أربعة ومخسون حديثًا.

 سنن النسائي: مخسة عرش حديثًا.

 لسنن الكربى للنسائي: تسعة وعرشون حديثًا.ا

.  خصائص أمري املؤمنني للنسائي: حديث  واحد 

 السنن الكربى للبيهقي: ثامنية وتسعون حديثًا.

 املصنف البن أ، شيبة: ثالثامئة وستة وتسعون حديثًا.

 مسند أ، يعىل: ثالثة وعرشون حديثًا.

 صحيح ابن حبان: أربعون حديثًا.

 مة: اثنا عرش حديثًا.صحيح ابن خزي

.  املعجم الصغري للطرباين: حديث  واحد 

 املعجم األوسط للطرباين: ثامنية عرش حديثًا.
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 املعجم الكبري للطرباين: ثامنية وسبعون حديثًا.

.  مسند الشاميني للطرباين: ست ة أحاديث 

.  الدعاء للطرباين: تسعة أحاديث 

.  السنة لعبد اهلل بن حنبل: ثالثة أحاديث 

.  السنة البن أ، عاصم: تسعة أحاديث 

 السنة للخالل: حديثان.

 سنن الدراقطني: ثالثون حديثًا.

.  أمايل املحامأ: عرشة أحاديث 

.  مسند ابن اجلعد: ست ة أحاديث 

.  مسند ابن املبارك: حديث  واحد 

.  مسند الشهاب: مخسة أحاديث 

.  مسند الشايش: عرشة أحاديث 

 يثًا.مسند البزار: اثنا عرش حد

.  مسند الروياين: أربعة أحاديث 

.  مسند الرساج: أربعة أحاديث 

 شعب اإليامن للبيهقي: تسعة وستون حديثا.
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 معرفة السنن واآلثار للبيهقي: اثنا عرش حديثًا.

 دالئل النبوة للبيهقي: مخسة عرش حديثًا.

 املحىل البن حزم: ثالثة وعرشون حديثًا.

 .مستخرج أ، عوانة: ثالثون حديثاً 

.  رشح مشكل اآلثار للطحاوي: ثالثة أحاديث 

.  رشح معاين اآلثار للطحاوي: مخسة أحاديث 

 التمهيد البن عبد الرب: عرشون حديثًا.

 تاريخ ابن عساکر: مائة وسبعون حديثًا.

.  الرشيعة لآلجري: عرشة أحاديث 

 حلية األولياء أل، نعيم: ثالثة وأربعون حديثًا.

 سنة الاللكائي: حديثان.رشح أصول اعتقاد أهل ال

.  شواهد التنزيل للحاکم احلسكاين: حديث  واحد 

 تفسري الطربي: ثالثة ومخسون حديثًا.

 1تفسري ابن أ، حاتم: مخسة ومخسون حديثًا.

                                                             

؛ 402،   6؛ الطبقات الكربى، ابدن سدعد، ج94،   7. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، السي د األمني، ج 1

،   1عرفدة الثقدات، العجدأ، ج؛ م250،   8؛ الثقات، ابن حبدان، ج561،   3اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج
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 )حرف السني(

 ( سامل بن أيب اجلعد الغطفاِّن62)

 هد(100)تأريخ الوفاة 

وى عدن عمدر ومل يدرکده سامل بن أ، اجلعد رافع األشجعي، موالهم الكدويف. ر

ة وقيل مل يسمع منه، وعائشة؛ والصحيح أن  بينهام أبا املليح وأبدا کبشدة  وکعب بن مر 

وقيل عن ابن أ، کبشة عن أبيه وجابان وقيل بينهام نبيط، وعن ثوبان وزياد بن لبيدد 

وعأ  بن أ، طالب وأ، برزة وأ، سعيد وأ، هريرة وابن عمدر وابدن عبداس وابدن 

ن العا  وجابر وأنس وأ، إمامة ودريهم. وعنه ابنده احلسدن واحلكدم بدن عمرو ب

ة وقتادة وأبو إسحاق السبيعي واألعمش وأبدو  عتيبة وعمرو بن دينار وعمرو بن مر 

حصني بن عثامن وحصني بن عبد الرمحن وعثامن بن املغرية وعامر الدهني ومنصدور 

 .بن املعتمر وموسى بن املسيب، ودريهم

 .. .«.ثقة  »:عني وأبو زرعة والنسائيقال ابن م 

کان ثقًة کثري احلديث، مات سنة مائة وقيل احدى ومائدة وقيدل »وقال ابن سعد: 

                                                                                                                                                         

،   9؛ سري أعالم النبالء، الذهبي، ج92؛ تاريخ أسامء الثقات، ابن شاهني،   209،   3؛ الكامل، ابن عدي، ج378

393. 
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 «. قبل ذلك

 «.ثقة  تابعيي »وقال العجأ: 

 1«.جممع  عىل ثقته»وقال إبراهيم احلر،: 

 سامل بن أ، اجلعد رافع الغطفاين األشجعي، مدوالهم الكدويف،»وقال ابن حجر: 

 2«.ثقة  وکان يرسل کثرياً 

 قال الذهبي: 

سامل بن أ، اجلعد األشجعي الغطفداين، مدوالهم الكدويف الفقيده أحدد 

 .. .الثقات

 قال ابن سعد: قالوا تويف  يف خالفة عمر بن عبد العزيز. 

وقال أبو نعيم: بل مات يف خالفة سليامن، وکان ثقة  کثري احلدديث، ثدم 

ئدان  قال: وقالوا کان أل، اجلعد ست ة بنني، فاثنان شديعيان واثندان مرج 

 واثنان خارجيان، فكان أبوهم يقول: قد خالف اهلل بينكم. 

 3....قلت: وهم: عبيد وعمران وزياد ومسلم وعبد اهلل

                                                             

 .374 – 373،   3. هتذيب التهذيب، ج 1

 334،   1. تقريب التهذيب، ج 2

 .110 – 108،   5. سري أعالم النبالء، ج 3
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 توقيقه

 البخاري: احتج  به يف صحيحه.

 مسلم: احتج  به يف صحيحه.

 «.ثقة  »قال ابن معني وأبو زرعة والنسائي: 

 «.کان ثقًة کثري احلديث»عد: وقال ابن س 

 «.ثقة  تابعيي »وقال العجأ:  

 «.جممع  عىل ثقته»وقال إبراهيم احلر،: 

ًة.  ابن حبان: احتج  به يف صحيحه ثالثًا وأربعني مر 

 «.الفقيه أحد الثقات»الذهبي: 

 «.ثقة  »قال ابن حجر: 

 تشّيعه

 1ذکره الشهرستاين وابن قتيبة ضمن رجاالت الشيعة.

، فقد روى ابن عساکر:وقد ک
 
 ان سامل يتكل م بعثامن بسوء

عن سامل بن أ، اجلعد، قدال: کندت جالسدًا عندد حممدد بدن احلنفيدة يف 

                                                             

 .624؛ املعارف،   190،   1ج  . امللل والنحل،1
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دوا عدن هدذا  الشعب، قال: فذکروا عثامن، قال: فنهانا حممد، وقال: کف 

الرجل، قال: ثم ددونا يومًا آخر، قدال: فنلندا منده أکثدر ل دا کدان قبدل 

 1ذلك...

وه أحد رواهتم ومن أصحاب األئمة، حيث قال احلدر   وقد ترجم له اإلمامية وعد 

 العامأ فيه: 

سامل بن أ، اجلعد، من خوا   عأي )عليه السالم(، قاله الربقدي ونقلده 

، روى عن أ، عبدد اهلل  العالمة. سامل احلنا  أبو الفضل، موىًل کويفي ثقة 

 2والعالمة. )عليه السالم(، ذکره أبو العباس، قاله النجايش

 قال السيد اخلوئي يف ترمجته: 

ه يف أصدحاب  من أصحاب عأي )عليه السالم(، ]رجال الشيخ[. وعدد 

السجاد )عليه السالم(. قائالً: سامل بن أ، اجلعدد األشدجعي، مدوالهم 

 الكويف يكنى أبا أسامء. 

ه الربقي من خوا   أصحاب أمدري املدؤمنني )عليده السدالم( مدن  وعد 

 : سامل وعبيدة وزياد، بنو ]أ،[ اجلعد األشجعيون. مرض، قائالً 

                                                             

 455،   39. تاريخ مدينة دمشق، ج 1

 .379،   30. وسائل الشيعة، ج 2
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م کالم النجايش يف ترمجدة زيداد بدن أ، اجلعدد الددال  عدىل أن   وقد تقد 

 املعروفني من آل األشجع ثقات کل هم. 

 روى عن عأي )عليه السالم(، وروى عنه األعمش. 

؛ 703، بدداب مددرياث األجددداد واجلدددات، احلددديث 4الفقيدده، اجلددزء 

، باب مرياث من عال من اآلباء وهبط من األوالد، 9لتهذيب، اجلزء وا

، بداب مدرياث اجلدد  مدع کاللدة 4؛ واالستبصار، اجلزء 132احلديث 

 599.1األب، احلديث 

وقد روى ابن اجلعد حديثًا عن جابر  ال يرويه إال الشيعي اجللد، فقد روى الشيخ 

 الصدوق: 

ر بن عبد اهلل األنصاري عن عدأ  عن سامل بن أ، اجلعد، قال: سئل جاب

بن أ، طالب )عليه السدالم( فقدال: ذاك خدري خلدق اهلل مدن األولدني 

واآلخرين ما خال النبيني واملرسلني، إن  اهلل عز  وجل  مل خيلق خلقًا بعدد 

النبيني واملرسلني أکرم عليده مدن عدأ  بدن أ، طالدب )عليده السدالم( 

قول فيمن يبغضه وينتقصه؟ فقال: ال واألئمة من ولده بعده. قلت: فام ت

. قلدت: فدام تقدول فديمن يتدواله  يبغضه إال کافر  وال ينتقصه إال منافق 

                                                             

 .15 – 14،   9. معجم رجال احلديث، ج 1
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ة من ولده هم  ة من ولده بعده؟ فقال: إن  شيعة عأي واألئم  ويتوىل  األئم 

الفائزون اآلمنون يوم القيامة. ثم قال: ما ترون لو أن  رجالً خرج يدعو 

، م ن کان أقرب الناس منه؟ قدالوا: شديعته وأنصداره. الناس إىل ضاللة 

قال: فلو أن  رجالً خرج يدعو الناس إىل هدًى، من کان أقدرب النداس 

منه؟ قال: شيعته وأنصاره. قدال: فكدذلك عدأ  بدن أ، طالدب )عليده 

السدالم(، بيدده لدواء احلمدد يددوم القيامدة، أقدرب النداس منده شدديعته 

 1وأنصاره.

 وأخرج الرتمذي: 

 بن أ، اجلعد عن عأ  بن علقمة األنامري عن عأ  بن أ، طالب عن سامل

يا أهييا اليذين آمنيوا إذا نياجيتم الرسيول فقيدموا بيني ييدي نجيواكم ملا نزلت »قال: 

، قال يل النٌي )صل اهلل عليه وسلم(  ميا تيرى دينيار؟ قليت  ال يطيقونيه، قيال  صدقة

ت  شعرية، قال  إّنك لزهيٌد، قال  فنزليت فنصف دينار؟ قلت  ال يطيقونه، قال  فمم؟ قل

اخية. قال  فٌيي خّفيف اهلل عين هيذ   أأشفقتم أن تقدموا بني يدي نجواكم صدقات

 «. األّمة

، إن ام نعرفه من هذا الوجه، ومعنى قوله شعرية  هذا حديث  حسن  دريب 

                                                             

 586. األمايل،   1
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 1يعنى وزن شعرية من ذهب.

ة مواض  ع:وقد وقع سامل يف أسانيد اإلمامية يف عد 

 فقد روى له الشيخ الطويس يف کتابيه االستبصار وهتذيب األحكام حديثني.

 وروى له الشيخ الصدوق يف اخلصال ومن ال حيرضه الفقيه حديثني.

.  ويف الوسائل ومستدرکه ست ة أحاديث 

 ويف بحار األنوار ثالثًة وعرشين حديثًا.

 عدد أحاديثه

 صحيح البخاري: أربعة  وعرشون حديثًا.

 مسلم: ثالثة  وعرشون حديثًا.صحيح 

 سنن ابن ماجة: سبعة  وعرشون حديثًا.

 سنن الرتمذي: ثامنية عرش حديثًا.

.  سنن أ، داود: عرشة أحاديث 

 سنن الدارمي: سبعة عرش حديثًا.

 سنن النسائي: أربعة عرش حديثًا.

                                                             

 81 - 80،   5. سنن الرتمذي، ج 1
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 مسند أمحد: مائة وواحد وعرشون حديثًا.

 ون حديثًا.مسند أ، داود الطياليس: أربعة  وعرش

 مسند أ، يعىل: ثالثة  وعرشون حديثًا.

 الطرباين يف معامجه: مائة ومخسة عرش حديثًا.

 صحيح ابن حبان: ثالثة وأربعون حديثًا.

 صحيح ابن خزيمة: أحد عرش حديثًا.

 السنن الكربى للنسائي: سبعة وثالثون حديثًا.

 السنن الكربى للبيهقي: ست ون حديثًا.

 ق الصنعاين: مخسة وعرشون حديثًا.املصنف لعبد الرزا

 املصنف البن أ، شيبة: سبعون حديثًا.

مسند احلميدي وابن اجلعد وابن راهوية وسنن سعيد بن منصور وسنن الدارقطني 

 د معًا د: أربعة وثالثون حديثًا.

 1فيكون جمموع ما رواه: سبعامئة وست ة وتسعون حديثًا.

                                                             

،   2؛ أعيدان الشديعة، ج294 ،  2؛ نقد الرجال، التفريش، ج66. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: رجال الطويس،   1

؛ 382،  1؛ معرفة الثقات، العجدأ، ج53،  2؛ العلل، ابن حنبل، ج291،  6؛ الطبقات الكربى، ابن سعد ج88

 .306،   4الثقات، ابن حبان، ج
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 ( سامل بن أيب حفصة 63)

 هي(137ة )تأريخ الوفا

سامل بن أ، حفصة العجأ أبو يونس الكويف، رأى ابن عباس وروى عن أ، حازم 

األشجعي وزاذان الكندي والشعبي وعطية العويف وحممد بن کعب القرظدي ومندذر 

الثوري ودريهم. وعنه إرسائيل والسفيانان وحممد بن فضيل ودريهم، قال عمرو بن 

 : کدان حييدى وعبدد »وقال يف موضدع آخدر: « ضعيف احلديث يفر  يف التشي ع»عأ 

ثان عن سامل ثنا أبدو »، وسمعت حييى يومًا يقول: «الرمحن ال حيد  ثنا سدفيان، حدد  حد 

يونس عن منذر الثوري، فقال له رجل  من أصحابنا: هذا سامل بن أ، حفصة؟ فقال: 

ثنا سامل بن ثنا سفيان بن عيينة هبذا احلديث، فقال: حد  أ، حفصدة  ال، فقال: بىل، حد 

 «.أبو يونس

کان شيعيًا، ما أظن  به بأسًا يف احلديث، وهو قليل »وقال عبد اهلل بن أمحد عن أبيه: 

 «. احلديث

 «.شيعيي »وقال الدوري عن ابن معني: 

 «.ثقة  »وقال إسحاق بن منصور دري واحد  عن ابن معني: 

 «.وقال أبو حاتم: هو من عتق الشيعة، يكتب حديثه وال حيتج  به
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قال عمر بن ذر لسامل: أنت قتلت عثامن؟ فجزع وقال: أنا؟ قال: »وقال ابن عيينة: 

 «. نعم، أنت ترىض بقتله

قلت البن إدريس: رأيت سامل بن أ، حفصة؟ قال: نعم، »وقال سعيد بن منصور: 

رأيته طويل اللحية أمحقها وهو يقول: لبيك لبيك قاتل نعثل، لبيك لبيك مهلك بندي 

 «.أمية

اج بن منهال: وقال  ثنا حممد بن طلحة بن مرصف عن خلف بن حوشب »حج  حد 

 «.عن سامل بن أ، حفصة، وکان من رؤوس من ينقص أبا بكر وعمر

له أحاديث، وعامة ما يرويه يف فضدائل أهدل البيدت وهدو مدن »وقال ابن عدي: 

فأرجو أن ه ال الغالني يف متشي عي أهل الكوفة، وإن ام عيب عليه الغل و فيه، وأما أحاديثه 

 «. بأس به

 ، وبالغ فيه کعادته يف أمثاله.«زائغ  »وقال اجلوزجاين: 

ه، وبحقي ترك»وقال العقيأ:   «. ترك لغلو 

 1«...تويف  تقريبًا من سنة أربعني ومائة.ثقة  »وقال العجأ: 

ويبدو أن  طول  !ومن الغريب حكم ابن إدريس عليه باحلامقة من خالل طول حليته

                                                             

 .433. هتذيب التهذيب،   1
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 1ارت عندهم عالمة  عىل ضعف الراوي ومحاقته.اللحية ص

 2«.صدوق  يف احلديث إال أن ه شيعيي دايل»وقال فيه ابن حجر: 

فه الفالس، وهدو »قال الذهبي:  سامل بن أ، حفصة العجأ، وث قه ابن معني وضع 

 3«.شيعيي جلد  

 توقيقه

 «. ما أظن  به بأسًا يف احلديث»قال فيه أمحد بن حنبل: 

 4بن أمحد بن حنبل: احتج  به. عبد اهلل

 «.ثقة  »قال ابن معني: 

ا أحاديثه فأرجو أن ه ال بأس به»قال ابن عدي:   «.وأم 

 5احلاکم: وث قه.

ن له الرتمذي حديثًا يف سننه. وحس 
6 

                                                             

 .433. هتذيب التهذيب،   1

 334،   1. تقريب التهذيب، ج 2

 .387   ،1. املغني يف الضعفاء، ج 3

 .427،   2. السنة، ج4

 .171،   3. املستدرك، ج5

 .268،   5. سنن الرتمذي، ج6
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 «.صدوق  يف احلديث»قال ابن حجر: 

 تشّيعه

ل، لبيك لبيك لبيك لبيك قاتل نعث»، «کان شيعيا»، «يفر  يف التشي ع»قالوا يف فيه: 

ة ما »، «وکان من رؤوس من ينقص أبا بكر وعمر»، «مهلك بني أمية له أحاديث  وعام 

يرويه يف فضائل أهل البيت، وهو من الغالني يف متشي عي أهل الكوفة، وإن ام عيب عليه 

 «.شيعيي جلد  »، «الغلو  فيه

 1ونص  عىل تشي عه الشهرستاين.

ٌّني، ومن أبغضهام فقد أبغضنيمن أحّب احلس»وهو من رواة حديث:   2«.ن واحلسني فقد أح

 وروى احلاکم: 

عن سامل بن أ، حفصة عن مجيع بن عمري التيمي عن ابن عمر )ري اهلل 

عنهام( قال: إن  رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( آخى بني أصحابه، فآخى 

محن بني أ، بكر وعمر وبني طلحة والزبري وبني عثامن بن عفان وعبد الر

 : ، «يا رسول اهلل، إّنك قد آخيت بني أصيحابك، فمين أخيي؟»بن عوف، فقال عأي

                                                             

 .190،  1. امللل والنحل، ج1

 .111،   2. ميزان االعتدال، ج 2
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أميا تيرىض ييا عيَّّ أن أكيون »قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآلده وسدلم(: 

، قال ابن عمر: وکان عأي )ري اهلل عنه( جلدًا شدجاعًا، فقدال «أخياك؟

 : أنت أخيي يف »هلل عليه وآله(: ، فقال رسول اهلل )صىل ا«بل يا رسول اهلل»عأي

 1«.الدنيا واخخرة

 وروي أيضًا: 

عن سامل بن أ، حفصة عن مجيع بن عمري الليثي، قال: أتيت عبد اهلل بن 

عمر )ري اهلل عنهام( فسألته عن عأي )ري اهلل عنه( فانتهرين ثم قال: 

؟! هذا بيدت رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده وآلده( يف ثك عن عأي  أال أحد 

املسجد وهذا بيت عأي )ري اهلل عنه(، إن  رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده 

ة، فانطلقا  وآله( بعث أبا بكر وعمر )ري اهلل عنهام( برباءة إىل أهل مك 

أنا عَّّ، يا أبا بمير هيات المتياب اليذي »فإذا مها براکب فقاال: من هذا؟ قال: 

، فاخدذ عدأي الكتداب «اواهلل ما علميت إال خيري»، قال: ومايل؟! قال: «معك

فذهب به ورجع أبو بكر وعمر )ري اهلل عنهام( إىل املدينة، فقاال: مالنا 

مالمام إالّخرٌي ولمن قيل يل إّنه ال يٌّلغ عنك إالّ أنيت أو رجيٌل »يا رسول اهلل؟! قال: 

                                                             

 14،   3. املستدرك، ج 1
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 1«.منك

 وروى البيهقي: 

: قال عن سامل بن أ، حفصة عن عطية عن أ، سعيد )ري اهلل عنه( قال

يا عَُّّ ال حيّل ألحّد »رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( لعىلي )ري اهلل عنه(: 

 2«.جينب يف هذا املسجد غريي وغريك

 وروى الطرباين: 

سمعت سامل بن أ، حفصة يقول: سمعت أبا حازم يقول: سدمعت أبدا 

من أحّب »هريرة يقول: سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( يقول: 

ٌّني، ومن أبغضهام فقد أبغضنياحل  3«.سن واحلسني فقد أح

 وأخرج ابن عساکر: 

عن سامل بن أ، حفصة عن أ، الزبري عن جابر، قال: مل ا کان يوم الطائف 

ناجى رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسدلم( علي دًا طدويالً فلحدق أبدا بكدر 

ا أناجيه، ولمّن ما أن»وعمر، فقاال: طالت مناجاتك علي ًا يا رسول اهلل! قال: 

                                                             

 51،   3. املستدرك، ج 1

 .311،   2؛ مسند أ، يعىل، ج66،   7. السنن الكربى، ج 2

 48،   3ج . املعجم الكبري، 3
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 1«.اهلل انتجا 

 وروى الطحاوي: 

ثنا سامل بن أ، حفصة عن مجيع بن عمري التيمي، قال: قال يل عبد اهلل  حد 

بن عمر: إن  رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( بعث أبا بكر وعمر )ري 

ة بكذا وکذا ، إذا مها براکب  ، اهلل عنهام( برباءة  حتى إذا کانا من طريق مك 

هدات الكتداب الدذي ، يا أبا بكدر»فقال: ، ا هو عأي )ري اهلل عنه(وإذ

؟ قال: ، «معك فرجع أبدو بكدر ، «واهلل ما علمت إال خريا  »فقال: ما يل يا عأ 

مدا يل؟ قدال: ، إىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( فقال: يا رسول اهلل

هكدذا يف حدديث «. بيتييولمن أمرت أال يٌّلغ عنّي إال أنا أو رجٌل من أهيل ، خريٌ »

 2«.أو رجٌل من أهل بيتي، عَُّّ بن أيب طالب»ويف حديث فهد: ، حممد بن عأي 

 وروى احلسكاين:

عن سامل بن أ، حفصة عن منذر عن الربيع بن خثيم، قال: إن  علي ًا رجل  

إذا وجدت من حيب ه، حيب ه احلب  کل ه، وإذا وجدت مدن يبغضده يبغضده 

وجهه إيل  فقدال: واهلل إن کدان َلعاملِدًا بالقضداء،  البغض کل ه، ثم رصف

                                                             

 315،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج 1

 220،   9. رشح مشكل اآلثار، ج 2
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 1وذکر عليًا. ومن يؤتى احلكمة فقد أويت خريا کثرياوقال اهلل: 

 وروي أيضًا: 

عن سامل بن أ، حفصة عن أ، احلمراء، قال: شهدت رسول اهلل )صدىل 

اهلل عليه وسلم( أربعدني صدباحًا يدأيت إىل بداب عدأي وفاطمدة وحسدن 

إنام يريد اهلل ليذهب عنكم  يأخذ بعضادة الباب ويقول: وحسني حتى 

 2.الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهريا

 عدد أحاديثه

 روي عنه اثنان وتسعون حديثًا کاميأ:

.  أمحد يف مسنده: حديث  واحد 

 سنن الرتمذي: حديثان.

.  مستدرك احلاکم: مخسة أحاديث 

.  مصنف ابن أ، شيبة: ثامنية أحاديث 

.املعجم ا  ألوسط للطرباين: أربعة أحاديث 

                                                             

 139،   1. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1

 81،   2. املصدر السابق، ج 2
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.  مسند ابن اجلعد: حديث  واحد 

.  األدب املفرد للبخاري، حديث  واحد 

.  اآلحاد واملثاين للضحاك: حديث  واحد 

.  الذرية الطاهرة للدوال،: حديث  واحد 

.  معرفة السنن للبيهقي: حديث  واحد 

.  التمهيد البن عبد الرب: حديث  واحد 

 أربعة وعرشون حديثًا. تاريخ ابن عساکر:

.  رشح أصول اعتقاد أهل السنة، الاللكائي: حديث  واحد 

.  مسند البزار: أربعة أحاديث 

.  الرشيعة لآلجري: سبعة أحاديث 

.  هتذيب اآلثار للطربي: حديث  واحد 

.  فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل: ست ة أحاديث 

.  رشح مشكل اآلثار للطحاوي: أربعة أحاديث 

.السنة ال  بن حنبل: حديث  واحد 

.  حلية األولياء أل، نعيم: ست ة أحاديث 

.  تفسري الطربي: ثالثة أحاديث 
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.  تفسري ابن أ، حاتم: سبعة أحاديث 

.  تفسري الثوري: حديث  واحد 

.  1تفسري الثعلبي: حديث  واحد 

 ( سامل بن عٌد الواحد 64)

يف. روى عن احلسن وربعي سامل بن عبد الواحد املرادي األنعمي، أبو العالء الكو

بن حراش وعمرو بن هرم وعطية العويف، وعنه مروان بن معاوية ووکيع وحممد بدن 

 عبيد ودريهم. 

 «. ضعيف احلديث»قال الدوري عن ابن معني: 

 «. يكتب حديثه»وقال أبو حاتم: 

 «. کان شيعياً »وقال اآلجري عن أ، داود: 

 «. حديثه ليس بالكثري»وقال ابن عدي: 

 کره ابن حبان يف الثقات. له يف الرتمذي حديث  واحد  يف املناقب. وذ

 «. ثقة  »وقال العجأ: 

                                                             

؛ معرفدة الثقدات، 344،   3؛ الكامل، ابن عدي، ج 66،   1. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: معجم رجال احلديث، ج1

 .180،   4؛ اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم الرازي، ج383،  1، جالعجأ
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 1«.مقبول احلديث»وقال الطحاوي: 

سامل بن عبد الواحد املرادي األنعمي د بضم  املهملة د »وقال يف تقريب التهذيب: 

 2«.أبو العالء الكويف، مقبول  وکان شيعيًا من السادسة

 هبي: وقال فيه الذ

سامل بن العالء أبو العالء املرادي، وقيل ابن عبد الواحد عن ربعدي بدن 

 ، ، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال النسائي: ضدعيف  خراش: شيعيي

فه ابن معني أيضًا، ووث قه ابن حبان.  3وضع 

 توقيعة

 «.ثقة  »قال العجأ: 

 ابن حبان: ذکره يف الثقات.

 «.مقبول احلديث»قال الطحاوي: 

 «.يكتب حديثه»قال أبو حاتم: 

 «.مقبول  »قال فيه ابن حجر: 

                                                             

 .381،   3. هتذيب التهذيب، ج 1

 .335،   1. تقريب التهذيب، ج 2

 .388،   1. املغني يف الضعفاء، ج 3
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 تشيعه

ذکره عأ  الربوجردي يف طرائف املقال، ضمن رواة الشيعة.
1 

 2وکذا ذکره املازندراين.

 «.شيعيي »، «کان شيعياً »وقال فيه الرجاليون عبارات تدل  عىل تشي عه منها: 

 عدد أحاديثه

.  له يف مسند أمحد: حديث  واحد 

.سن  ن الرتمذي: حديث  واحد 

.  3املصنف البن أ، شيبة: حديث  واحد 

 ( سدير بن حميم الصرييف65)

 )تأريخ الوفاة يف حدود القرن الثاين اهلجري(

مدذموم »سدير بن حكيم الصرييف الكويف، صدالح احلدديث، وقدال اجلوزجداين: 

                                                             

  470،   1. طرائف املقال، ج1

 .306،   3. منتهى املقال يف أحوال الرجال، ج2

؛ هتذيب 42؛ رشع معاين اآلثار، الطحاوي،   177،   7: أعيان الشيعة، حمسن األمني، ج. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف3

 .264،   1؛ سؤاالت اآلجري، أبو داود، ج160،   10الكامل، ج
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 «. ثقة»، وروى أمحد بن أ، مريم عن حييى بن معني: «املذهب

قدال ابدن عييندة: کدان »، ثدم قدال: «بن اجلوزي روى عنه سفيان الثدوريوقال ا

 «.يكذب

 «.ليس بثقة  »وقال النسائي: 

 «.مرتوك  »وقال الدارقطني: 

 «.کان ل ن يغلو يف الرفض»وقال العقيأ: 

 «.سمع أبا جعفر»وقال البخاري: 

نده( أن  وأورد له العقيأ عن أ، جعفر حممد بن عدأ  عدن أ، سدعيد )ري اهلل ع

 : وهذا قد روي مدن ددري هدذا »، قال: «أنت أخي»النبي )صىل اهلل عليه وآله( قال لعأي

 «. الوجه بأسانيد متقاربة، وأبو جعفر عن أ، سعيد دري مت صل  

هو سددير بدن حكديم بدن صدهيب أبدو الفضدل »وقال ابن عدي عن ابن عقدة: 

 «. الصرييف

كيان لعيَّي بين » سمع أبا جعفدر، قدال: سدير الصرييف»ونقل عن البخاري أن ه قال: 

 «. احلسني سمجون قعالب

 قال ابن عيينة: 

فها   بصيغة الفعل املضارع عن التحديث، فصح 
ث بكذا يف نسخة  معتمدة  رأيته حيد 
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، ثم قال ابن عدي: له أحاديدث  قليلدة  وقدد ذکدر عنده افدرا   يف  ابن اجلوزي بكذب 

ا يف احلديث فأرجو أن    1ه ال بأس به.التشي ع، وأم 

 قال ابن أ، حاتم: 

 ، سدير بن حكيم بن صهيب الصرييف، روى عن أ، جعفر حممد بن عأ 

روى عنه سفيان الثوري وابنه حيان بن سدير: سمعت أ، يقول ذلدك. 

ثنا عبد الرمحن قال:  قال أبو حممد: وروى سدير عن جعفر بن حممد، حد 

 2ديث.سألت أ، عن سدير الصرييف فقال: صالح احل

 توقيقه

 «.ثقة  »قال حييى بن معني: 

 «.صالح احلديث»قال أبو حاتم الرازي: 

ا يف احلديث فأرجو أن ه ال بأس به»قال ابن عدي:   «.وأم 

 3الطربي: احتج  به.

 «.صالح احلديث»قال الذهبي: 

                                                             

 9،   3. لسان امليزان، ج 1

 323،   4. اجلرح والتعديل، ج 2

 .837،   2. هتذيب اآلثار، ج3
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 تشّيعه

 ذکر ابن عدي عنه إفراطه يف التشي ع.

 قال العقيأ: کان لن يغلو يف الرفض

 1الشيخ الطويس يف أصحاب اإلمام زين العابدين والباقر والصادق )ع(. وذکره

 قال السيد اخلوئي يف ترمجته: 

سدير الصرييف، روى عن أ، جعفر )عليه السالم(، وروى عنه أبو محاد 

، يف ثواب من زار احلسدني )عليده 49األعرا، ]کامل الزيارات، الباب 

ه ابدن 7 لزائدره، احلدديث السالم( راکبًا أو ماشيًا ومناجداة اهلل [. وعدد 

شهرآشوب من خوا   أصحاب الصادق )عليده السدالم(. ]املناقدب، 

 ، يف فصل توارخيه وأحواله )عليه الصالة والسالم([...4اجلزء 

ووقع بعنوان سدير الصدرييف يف إسدناد مجلدة مدن الروايدات أيضدًا تبلدغ واحددًا 

اهلل )علديهام السدالم(، وعدن أ،  وعرشين موردًا. فقد روى عن أ، جعفر وأ، عبدد

خالد الكابأ. وروى عنه إبراهيم بن أ، البالد واحلارث بن حريز وحريز واحلسن بن 

حمبوب وخالد بن عامرة وعبد اهلل بن محاد األنصاري وعقبة والعالء بن رزين وعأ  بن 

                                                             

 .223و 137و  114. رجال الطويس،   1
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بسنده رئاب وفضالة بن أيوب والفضل بن دکني وهشام بن املثنى. ثم إن  الشيخ روى 

، بداب 5عن حنان بن سدير عن أبيه عن أ، جعفر )عليه السالم(. ]التهذيب، اجلزء 

، بداب جدواز أکدل حلدوم األضداحي، 2؛ واالستبصار، اجلزء 763الذبح، احلديث 

، باب االکدل مدن اهلددي 3، کتاب احلج  4[. ولكن يف ]الكايف، اجلزء 972احلديث 

عدن أ، جعفدر )عليده السدالم(، بدال [، حنان بن سدير 10، احلديث 186الواجب 

.  1واسطة 

 قال العقيأ: 

ثنا عمرو بن عثامن  ثناه عبيد بن عبد الواحد، قال: حد  ومن حديثه ما حد 

ثنا مالك بن عطية  ثنا احلسن بن حمبوب الزراد، قال: حد  اخلزاز، قال: حد 

اجلهني عن سدير الصرييف عن أ، جعفر حممد بن عدأ  عدن أ، سدعيد 

:  اخلدري، قال: سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسدلم( يقدول لعدأي

.«أنت أخي»  2، وقد روى هذا من دري هذا الوجه بأسانيد متقاربة 

 وروى أبو نرص البخاري:

قال سدير الصرييف: کنت عند أ، جعفر الباقر )ع( فدخل زيد بدن عدأي 

                                                             

 41 – 36،   9معجم رجال احلديث، ج  .1

 180 – 179،   2. الضعفاء، العقيأ، ج 2
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اكم فأجيٌو  وإذا هذا سّيد بني هاشم، فإذا دع»فرضب أبو جعفر عىل کتفه وقال: 

 1«.استنرصكم فانرصو 

 وأخرج ابن عساکر: 

عن سدير الصرييف عن عثامن األعشى عن معاوية عن جوين احلرضمي، 

قال: عرض عأي اخليل فمر  عليه ابن ملجم فسدأله عدن اسدمه، أو قدال 

، حتى انتسب إىل أبيه، فقال: «كذبت»نسبه، فانتهى إىل دري أبيه، فقال له: 

إّن رسول اهلل )صل اهلل عليه وسلم( حّدقني أّن قاتَّ شٌه اليهود، هو هييودي  صدقت، أما»

 2«.فامضه

 ويف شواهد التنزيل: 

لقد عّرف رسيول اهلل )صيل اهلل علييه »عن سدير الصرييف عن أ، جعفر، قال: 

وآله وسلم( علّيا  أصحابه مرتني، أّما مّرة حيّ قال  من كنيت ميوال  فعيَّ  ميوال ، وأّميا 

اخية، أخذ رسول اهلل بيد عَّي فقيال   فإن اهلل هو موال الثانية فحيّ نزلت هذ  اخية  

 3«.أهّيا الناس هذا صالح املالمنني

                                                             

 57. رس  السلسلة العلوية،   1

 554،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج 2

 352،   2. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 3
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 عدد أحاديثه

 رووا عنه سبعة أحاديث  کاميأ:

.  املصنف البن أ، شيبة: حديث  واحد 

 تاريخ مدينة دمشق: حديثان.

.رس  السلسة العلوية أل، نرص البخار  ي: حديث  واحد 

.  التمهيد البن عبد الرب: حديث  واحد 

.  هتذيب اآلثار للطربي: حديث  واحد 

.  1شواهد التنزيل للسحكاين: حديث  واحد 

 ( سعاد بن سليامن66)

 )تأريخ الوفاة يف القرن الثاين اهلجري(

سعاد بن سليامن اجلعفي، ويقدال التميمدي، ويقدال اليشدكري، ويقدال الكداهأ 

روى عن أ، إسحاق السبيعي وعون بن أ، جحيفة وزياد بن عالقة وجدابر  الكويف.

                                                             

؛ 215،   4اريخ الكبري، البخاري، ج؛ الت323،   4. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج 1

؛ تداريخ 394،   1؛ تاريخ ابن معني، الدوري، ج464،   3؛ الكامل، ابن عدي، ج179،   2الضعفاء، العقيأ، ج

 .436،   8اإلسالم، الذهبي، ج
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هان وأبو عتاب الدالل واحلسدن بدن عطيدة  اجلعفي ودريهم، وعنه عأ  بن ثابت الد 

 القريش وجبارة بن املغلس ودريهم.

، وذکره ابن حبان يف «کان من عتق الشيعة وليس بقويي يف احلديث»قال أبو حاتم: 

 1«.خري الدواء القرآن»له ابن ماجة حديثًا واحدًا:  الثقات. روى

سعاد د بفتح أوله والتشديد د بن سليامن اجلعفي، ويقال يف نسبه »وقال ابن حجر: 

دري ذلك، کويفي صدوق  خيطئ، وکان شيعيًا.
2 

سعاد بن سليامن، عن عون بن أ، جحيفة وأ، إسحاق وعنه أبدو »وقال الذهبي: 

 3«.بن املغلس، شيعيي صويلح  مل يرتكعتاب الدالل وجبارة 

 توقيقه

 ابن حبان: ذکره يف کتاب الثقات.

 «.صويلح  مل يرتك»قال الذهبي: 

 «.صدوق  خيطىء»قال ابن حجر: 

                                                             

 401،   3. هتذيب التهذيب، ج 1

 342،   1. تقريب التهذيب، ج 2

 427،   1لستة، ج . الكاشف يف معرفة من له رواية يف کتب ا3
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 تشّيعه

 «.وکان شيعياً »، وقال ابن حجر: «کان من عتق الشيعة»قال أبو حاتم: 

ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمام الصادق )ع(.  1وعد 

 لشيخ عأ  الشاهرودي يف ترمجته: قال ا

سعاد بن سليامن التميمي الكويف، من أصحاب الصادق )عليه السالم(، 

 9روى احلسن بن عطية )ثقة( عنه، عن جابر رواية يف الفضائل. کمبا ج 

. ولعل دده اجلعفددي املعدددود مددن األجل ددة 329/  37، وجددد ج 256 /

 2املجروحني عند العامة لتشي عهم.

 ما رواه الطرباين:  من أحاديثه

ثنا سعاد بن سليامن عن عبد اهلل بن عطاء عن عبد اهلل بن بريدة عدن  حد 

عأي قال: بعث رسول اهلل )صىل اهلل عليده وسدلم( عدأ  بدن أ، طالدب 

إذا اجتمعتام فعليمم »وخالد بن الوليد کل  واحد  منهام وحده ومجعهام فقال: 

دخل عأي فأبعدد فأصداب سدبيًا فأخدذ ، قال: فأخذ يمينًا ويسارًا، ف«عَّ  

، فدأتى  جاريًة من السبي، قال بريدة: وکنت من أشد  الناس بغضًا لعدأي

                                                             

 .215. رجال الطويس،   1

 18،   4. مستدرکات علم رجال احلديث، ج 2
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رجل  خالد بن الوليد فذکر أن ه قد أخذ جاريًة مدن اخلمدس، فقدال: مدا 

هذا؟ ثم جاء آخر ثم جاء آخر ثم تتابعت االخبدار عدىل ذلدك فددعاين 

نع، فدانطلق بكتدا، هدذا إىل خالد فقال: يا بريدة قد عرفدت الدذي صد

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(، فكتب إليده فانطلقدت بكتابده حتدى 

دخلت عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسدلم( فأخدذ الكتداب بشدامله، 

وکان کام قال اهلل عز  وجل  ال يقرأ وال يكتب، فقال: وکنت إذا تكل مت 

أخربندا رأيس طأطأت ألنة رأيس حتدى أفدرغ مدن حداجتي، فطأطدأت 

فتكل مت فوقعت يف عأي حتى فردت ثم رفعت رأيس فرأيت رسول اهلل 

)صىل اهلل عليه وسلم( دضب دضبًا مل أره دضب مثلده إال يدوم قريظدة 

، قدال: «يا بريدة، أحّب علّييا  فيإّنام يفعيل ميا ييالمر بيه»والنضري، فنظر إيل  فقال: 

 1فقمت وما من الناس أحد  أحب  إيل  منه.

 سند البزار: ويف م

، قال:  ثنا سعاد بن سليامن عن أ، إسحاق عن احلارث عن عأي قيال »حد 

رسول اهلل )صل اهلل عليه وسلم(  إِّّن مقٌوٌض وإِّّن قيد تركيت فييمم الثقليني، كتياب اهلل 

وأهل بيتي، وإّنمم لن تضّلوا بعدُها، وأّنه لن تقوم الساعة حتى يٌتغي أصحاب رسول اهلل 

                                                             

 117،   5. املعجم األوسط، ج 1
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 1«.ه وسلم( كام تٌتغي الضاّلة فال توجد)صل اهلل علي

 وروي أيضًا: 

ثنا سعاد عن أ، إسحاق عن احلارث عن عأي عن النبدي )صدىل اهلل  حد 

قوٌم يف آخر الزمان ال جياوز تيراقيهم، يمرقيون »عليه وسلم( أن ه قال يف اخلوارج: 

 2«.من الدين كام يمرق السهم من الرمية

ة   ، فأمر اخلوارج کان يف القرن اهلجري األول، والنص يف هذا احلديث التفاتة  مهم 

 «.قوٌم يف آخر الزمان يقرؤون القرآن»يقول: 

 عدد أحاديثه

 بلغت أحاديثه اثني عرش حديثًا کاميأ:

.  سنن ابن ماجة: حديث  واحد 

.  املعجم األوسط للطرباين: ست ة أحاديث 

.  مسند البزار: أربعة أحاديث 

 .مسند الشهاب: حديث  واحد  

                                                             

 89،   3. مسند البزار، ج 1

 89،   3. مسند البزار، ج 2
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.  1التاريخ الكبري للبخاري: حديث  واحد 

 ( سعد بن طريف67)

 )تأريخ الوفاة يف القرن الثاين اهلجري(

اء احلنظأ الكدويف. روى عدن األصدبغ بدن نباتدة  سعد بن طريف اإلسكاف احلذ 

 واحلكم بن عتيبة وأ، إسحاق السبيعي وعكرمة وعمري بن مأموم ودريهم. 

وعأ  بن مسهر وابن عيينة وأبو معاوية وابن علية وعنه إرسائيل وخلف بن خليفة 

 ودريهم. 

ضعيف »، وعن أمحد بن حنبل: «ليس بيشء»قال أمحد بن أ، حييى عن ابن معني: 

 «.احلديث

 «.ال حيل  ألحد  أن يروي عنه»وقال الدوري عن ابن معني: 

 :  «. ضعيف احلديث، وهو يفر  يف التشي ع»وقال عمرو بن عأي

 «. لني  احلديث»رعة: وقال أبو ز

                                                             

،   4حداتم، ج ؛ اجلدرح والتعدديل، ابدن أ،218،   7. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، السي د األمني، ج1

؛ تداريخ 237،   10؛ هتذيب الكامل، املدزي، ج306،   4؛ إکامل الكامل، ج 435،   6؛ الثقات، ابن حبان، ج324

 .398،   9اإلسالم، الذهبي، ج



 681 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 «.ضعيف احلديث، منكر احلديث»وقال أبو حاتم: 

 «. مذموم  »وقال اجلوزجاين: 

 «.ليس بالقوي»وقال البخاري: 

 «.ضعيف احلديث»وقال أبو داود: 

 «.يضعف»وقال الرتمذي: 

 «.مرتوك احلديث»وقال النسائي: 

فه»وقال أبو بكر األعني:   «.سمعت أبا الوليد يضع 

 «.کان فيه دلوي يف التشي ع»الرمحن بن احلكم بن بشري بن سلامن:  وقال عبد

 «.ضعيف جداً »وقال ابن عدي: 

 «. ضعيف  »وقال العجأ: 

 «. عنده مناکري يطول ذکرها»وقال الساجي: 

 «. مرتوك احلديث»وقال األزدي والدارقطني: 

 «.ال يكتب حديثه إال للمعرفة»وقال الفسوي: 

 1«.يضع احلديثکان »وقال ابن حبان: 

                                                             

 411 - 410،   3. هتذيب التهذيب، ج 1
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 توقيقه

ح له مرتني.  1احلاکم النيسابوري: صح 

. ات  ابن أ، حاتم: احتج  به يف تفسريه فوث قه بذلك، حيث ذکره أربع مر 
2 

وإن مل يكن من الرجاليني لكن ه اعتمد عىل حديث سعد بن طريف »قال أبو حنيفة: 

 «.يف بعض فتاويه

مني عدىل نقل ذلك عنه ابن عبد الرب، وعبارته تفيد اعت امد دري أ، حنيفة من املتقدد 

دة أ، حنيفدة ]و[ مدن قدال بقولده حدديث سدعد بدن »حديث سعد، إذ قدال:  وحج 

 3«.طريف

مني بوثاقة سعد.  وهذا يكشف عن قول بعض املتقد 

ام ابن حبان له بالوضع فمردود  جلرحه العديد من الثقات، فقد قال الذهبي  ا اهت  أم 

 4«.ربام َجَرح الثقة حتى کأن ه ال َيدري ما خَيرج من رأسه!ابُن ِحب ان »يف ابن حبان: 

 تشيّعه

                                                             

 .321   4، ج428،   2. املستدرك، ج1

 .2716،   8، ج2455   ،8، ج1980  6، ج907،   3. تفسري ابن أ، حاتم، ج2

 .113،   21. التمهيد، ج 3

 .441،   1. ميزان االعتدال، ج4
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 :  «. وهو يفر  يف التشي ع»قال عمرو بن عأي

 «.کان فيه دلوي يف التشي ع»وقال عبد الرمحن بن احلكم بن بشري بن سلامن: 

 1«.وکان رافضياً »وقال ابن حجر: 

ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمام زين العابدين  )ع(، وقال:  وعد 

سعد بن طريف احلنظأ اإلسكاف، موىل بني متيم الكويف، ويقال: سعد 

 2اخلفاف، روى عن األصبغ بن نباتة، وهو صحيح احلديث.

وقال يف الفهرست: سعد بن طريف اإلسكاف، له کتاب  أخربنا به مجاعة عدن أ، 

حممدد بدن  املفضل عن محيد عن حممد بن موسى خوراء، عنه. وأخربنا بده أمحدد بدن

ه عدأ  بدن  موسى عن أمحد بن حممد بن سعيد عن احلسني بن أمحد بن احلسن عن عم 

 3احلسن عن عمرو بن عثامن عن أ، جيد احلنظأ، عنه.

 وقال الشيخ النجايش عنه: 

، يعرف وينكر. روى  سعد بن طريف احلنظأ، موالهم اإلسكاف، کويفي

عبد اهلل ]عليهام السالم[،  عن األصبغ بن نباتة وروى عن أ، جعفر وأ،

                                                             

 .344،  1. تقريب التهذيب، ج 1

 115. رجال الطويس،   2

 137. الفهرست، الشيخ الطويس،   3
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ة  وکان قاضيًا. له کتاب رسالة أ، جعفر ]عليه السالم[ إليه أخربندا عدد 

ثنا عأ بن احلسن بن فضدال عدن  عن أمحد بن حممد بن سعيد، قال: حد 

 1عمرو بن عثامن عن أ، مجيلة عن سعد.

 وقد ترجم له السيد اخلوئي فقال: 

ة من الروايات تبلغ تسعة سعد بن طريف، وقع هبذا العنوان يف  إسناد عد 

وعرشين موردًا. فقد روى عن أ، جعفر وأ، عبد اهلل )عليهام السالم(، 

وعن األصبغ بن نباته وزياد بن عيسى. وروى عنه أبو أيوب وأبو مجيلة 

وإبراهيم بن أ، البالد وإبراهيم بن عبد احلميد وإبراهيم بن عمر اليامين 

مرية وعبد اهلل بن دالب وعأ  بن احلسدني وسامل بن مكرم وسيف بن ع

 العبدي وعمرو وحييى بن مساور.

روى الشيخ بإسناده عن ابن حمبوب عن أ، جبلة عدن سدعد اإلسدكاف عدن أ، 

[. 55، باب فضل التجارة وآداهبا، احلديث 7جعفر )عليه السالم(. ]التهذيب، اجلزء 

[، أبو مجيلة، 7، احلديث 61لغش ، باب ا2، کتاب املعيشة 5ولكن يف ]الكايف، اجلزء 

بدل أ، جبلة، وهو الصحيح. وروى بسنده أيضًا عن مهدران بدن حممدد عدن سدعد 

، باب الذبائح واألطعمة 9اإلسكاف عن أ، جعفر )عليه السالم(. ]التهذيب، اجلزء 

                                                             

 178. فهرست أسامء مصنفي الشيعة،   1
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، باب آخر منه )شارب 7، کتاب األرشبة 6[. ولكن يف ]الكايف، اجلزء 460احلديث 

[ مهران بن حممد عن رجل  عن سعد اإلسكاف. ثم إن  حممدد 3احلديث ، 16اخلمر( 

بن يعقوب روى بسنده عن العباس بن عدامر عدن سدعد اإلسدكاف، قدال: سدمعته 

، 57، بداب احلدرز والعدوذة 2، کتداب الددعاء 2. احلديث. ]الكايف، اجلدزء .يقول.

امر عن أ، مجيلة [. کذا يف هذه الطبعة، ولكن يف بقية النسخ: العباس بن ع7احلديث 

عن سعد اإلسكاف، وهو الصحيح. روى عن أصبغ بن نباتة، وروى عنده عدأ  بدن 

وإن احلسني العبدي. ]تفسري القمدي، سدورة العنكبدوت، يف تفسدري قولده تعداىل: 

 ...جاهداك لترشك ، ما ليس لك به علم فال تطعهام

اد سعد اإلسكاف مع سعد بدن طريدف احلدن ظأ مدوىل بندي أقول: ال ريب يف احت 

متيم... ثم إن  الظاهر وثاقة الرجل، لقول الشيخ )وهو صحيح احلدديث( ووروده يف 

إسناد عأ  بن إبراهيم بن هاشم يف التفسري...
1 

 و أخرج احلاکم: 

عن سعد بن طريف عن األصبغ بن نباتة، قال: شهدت علي ًا )ري اهلل 

، «عيل القتيال»أو قدال: « من يٌايعني عل امليوت»عنه( يوم صف ني وهو يقول: 

قدال: « أين اليتامم؟ أيين اليذي وعيدت بيه؟»فبايعه تسع وتسعون، قال: فقال: 

                                                             

 75 - 72،   9، ج 49 – 48،   9. معجم رجال احلديث، ج 1
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فجاء رجل  عليه أطامر صوف حملوق الرأس فبايعه عىل املوت والقتدل، 

قال: فقيل هذا أويس القرين، فام زال حيارب بني يديه حتى قتدل )ري 

 1اهلل عنه(.

 نيا: وروي يف اهلواتف البن أ، الد

نادى مناٍد يوم بدٍر يقال له رضوان  ال »عن سعد بن طريف عن أ، جعفر، قال: 

 2«.سيف إال ذو الفقار، وال فتى إال عَّ  

 وروى الطرباين: 

عن سعد بن طريف عن أ، جعفر حممد بن عأي عن أم  سلمة قالت: قال 

 عنه( عل رأس يقتل حسني بن عَّي )ريض اهلل»رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: 

 3«.سّتني من مهاجريت

 وروي أيضًا: 

عن سعد بن طريف عن أ، جعفر عن أم  سلمة قالت: قدال رسدول اهلل 

 4د الشيب« يقتل احلسني حني يعلو  القتري»)صىل اهلل عليه وسلم(: 

                                                             

 403،   3ك، ج . املستدر1

 20. اهلواتف،   2

 105،   3. املعجم الكبري، ج 3

 105،   3. املعجم الكبري، ج 4
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 وروي يف فوائد العراقيني: 

 عن سعد بن طريف عن األصبغ بن نباتة عن أ، أيوب األنصاري، قال:

إذا كان يوم القيام ينادى مناٍد من بطنيان »قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: 

العر   يا أهل اجلمع، نّمسوا رؤوسمم وغّضوا أبصاركم حتى َتّر فاطمة بنت حممد عيل 

 1«.الرصاط، فتمّر معها سٌعون ألف جاريٍة من احلور العني كالربق الالمع

 وروى احلسكاين: 

ن األصبغ بن نباتة، قال: کنت جالسدًا عندد عدأي عن سعد بن طريف ع

فأتاه عبد اهلل بن الكواء فقال: يا أمري املدؤمنني، أخدربين عدن قدول اهلل: 

وحيك يا ابن المواء، نحن نوقف يوم القيامة بني »فقال:  وعىل األعراف رجال

ا  بسيام  فأدخلنيا  اجلنة والنار، فمن ينرصنا عرفنا  بسيام  فأدخلنا  اجلنة، ومن أبغضنا عرفن

 2«.النار

ألقيا يف جهنم کل عن سعد بن طريف عن عكرمة يف قوله تعاىل: »وروي أيضًا: 

 3«.قال: النبي وعأ  يلقيان کفار عنيد

                                                             

 77. فوائد العراقيني، اخلليأ احلنبأ،   1

 263،   1. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 2

 265،   2. املصدر السابق، ج 3
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 وروي أيضًا: 

يا أَيدا الدذين آمندوا عن سعد بن طريف عن أ، جعفر يف قوله تعاىل: 

ه وجيعل لكم نورا متشون اتقوا اهلل وآمنوا برسوله يؤتكم کفلني من رمحت

 1«.من َتّسك بوالية عَّي فله نورٌ »قال:  به

 عدد أحاديثه

 روي عنه واحد وأربعون حديثًا کاميأ:

.  سنن الرتمذي: حديث  واحد 

.  مستدرك احلاکم: ثالثة أحاديث 

.  السنن الكربى للبيهقي: حديث  واحد 

.  مسند أ، يعىل: حديث  واحد 

.املعجم األوسط للطرباين  : أربعة أحاديث 

.  املعجم الكبري للطرباين: سبعة أحاديث 

.  الدعاء للطرباين: حديث  واحد 

.  شعب اإليامن للبيهقي: تسعة أحاديث 

                                                             

 309،   2. املصدر السابق، ج 1
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.  فضائل األوقات للبيهقي: حديث  واحد 

.  شواهد التنزيل للحاکم احلسكاين: مخسة أحاديث 

.  تفسري الطربي: أربعة أحاديث 

.تفسري ابن أ، حاتم: أربعة   1أحاديث 

 ( سعيد بن أوس النحوي68)

 هد(214)تأريخ الوفاة 

سعيد بن أوس بن ثابت بن بشري بن أ، زيد، أبو زيد األنصاري النحوي البرصي. 

روى عن عوف األعرا، وأ، عمرو بن العالء وروبدة بدن العجداج وسدعيد بدن أ، 

 عروبة وسليامن التيمي وابن عون وابن جريج ودريهم.

يد القاسم بن سالم وعبد اهلل بن احلكم بن أ، زياد القطواين وخلدف وعنه أبو عب 

بن هشام البزار، وقرأ عليه؛ وأبو حاتم السجستاين والعباس بن الفرج الريايش وأبدو 

حاتم الرازي وعبد العزيز بن معاوية العتبي وأبو عمر صدالح بدن إسدحاق اجلرمدي 

ى بن املنذر القزاز وأبو عثامن املازين النحوي وحممد بن سعد وأبو العيناء وحممد بن حيي

                                                             

؛ معرفدة 120،   2؛ الضدعفاء، العقديأ، ج87،   4رمجته يف: اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج. لالطالع أکثر، راجع ت1

 .59،  4؛ التاريخ الكبري، البخاري، ج391،   1الثقات، العجأ، ج
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 .النحوي وأبو مسلم الكجي ودريهم

 «. کان صدوقاً »قال ابن معني: 

 «. کان ثقةً »وقال صالح بن حممد: 

سدمعت أ، حيمدد القدول فيده ويرفدع شدأنه ويقدول: هدو »وقال ابن أ، حاتم: 

 «.صدوق  

 «. کان أبو حاتم يدفع عنه القدر»وقال اآلجري عن أ، داود: 

به»وقال يل بندار:   «.کان األنصاري يكذ 

د:  کان أبو زيد أعلم الثالثة بالنحو، يعنيه واألصمعي وأبا عبيدة، وکان »وقال املرب 

 «. أبو زيد کثري السامع من العرب، ثقة  مقبول الرواية

سئل أبو زيد عدن األصدمعي وأ، عبيددة فقدال: »وقال أمحد بن عبيد بن ناصح: 

ابان، وسئال  «. عنه فقاال: ما شئت من تقوى وعفاف وإسالم کذ 

 «.(ه214مات سنة )»قال الكديمي: 

 «.( سنة93وله ) (ه215مات سنة )»وقال الريايش ودريه: 

ذکره أبو داود يف کتاب الزکاة يف تفسري أسنان اإلبل، وروى لده الرتمدذي حدديثًا 

ح إرساله.  واحدًا يف تفسري سورة الشعراء واستغربه وصح 

 «.د(ه14وقيل سنة ) (ه16مات سنة )»ل املرزباين: وقا
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ح ابن حزم يف اجلمهرة أن ه سعيد بن أوس بن ثابت بن حرام بن حممود بدن  وصح 

 رفاعة.

سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد بن قيس بن زيد بن الدنعامن بدن »وقال املرزباين: 

مدود بدن مالك بن النجار، وقيل اسمه عمرو بن عزرة بن عمرو بدن أخطدب بدن حم

 «. رفاعة، واهلل أعلم

 «. کان قدريًا ضعيفًا دري ثبت  »وقال الساجي: 

 وقال ابن حبان: 

يروي عن ابن عون ما ليس من حديثه ال جيوز االحتجاج بام انفرد به من 

األخبار وال االعتبار إال بام وافق فيه الثقات، وهو الذي روى عن ابدن 

بي )صىل اهلل عليه وسلم( أن ه عون عن ابن سريين عن أ، هريرة عن الن

.. وليس هو مدن حدديث ابدن .،«أسفر بالفجر فإّنه أعظم لألجر»قال لبالل: 

عون وال ابن سريين وال أ، هريرة، وإن ام هذا املتن من حديث رافع بدن 

.  خديج، وهذا لا ال يشك  عوام  أصحابنا أن ه مقلوب  أو معمول 

ال النسائي يف الكنى: نسدب إىل وقال مسلم يف الكنى: يذکر بالقدر، وق

 القدر

 وقال احلاکم يف املستدرك: کان ثقًة ثبتاً 
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وقال عبد الواحد يف مراتب النحويني: کان ثقًة مأمونًا عنددهم ويدذکر 

 بالتشي ع وکان من أهل العدل، وکان اخلليل رجع إىل قوله.

 وقال األزهري يف التهذيب: وث قه أبو عبيد وأبو حاتم.

 1صدق.وقال ثعلب: ي

سعيد بن أوس بن ثابت، أبو زيد األنصاري النحوي البرصي، »وقال يف التقريب: 

 2«.صدوق  له أوهام  

 وقال الذهبي: 

ة العرب، أبدو زيدد سدعيد بدن  أبو زيد األنصاري، اإلمام العالمة، حج 

أوس بن ثابت بن بشري ]بن[ صاحب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( 

ي النحوي صاحب التصانيف. ولد سنة ني ف  أ، زيد األنصاري، البرص

وعرشين ومئة... قال: ويقال: إن  األصمعي کان حيف  ثلث اللغة وکان 

 3أبو زيد حيف  ثلثي اللغة وکان اخلليل حيف  نصف اللغة

 وقال أيضًا: 

                                                             

 5 – 4،   4. هتذيب التهذيب، ج 1

 348،   1. تقريب التهذيب، ج 2

 496د 494،   9. سري أعالم النبالء، ج 3
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سعيد بن أوس األنصاري البرصي، أبو زيد النحوي عن عدوف وابدن 

والكدديمي والكجدي، ثقدة   عون وعمرو بن عبيد، وعنه عمر بن شدبة

 1.ه215عالمة  ذو تصانيف، تويف  

وکان أبو زيد من أهل العدل والتشي ع، وکان ثقًة وکان عاملًا »وقال يف إنباه الرواة: 

 2«.بالنحو

 توقيقه

 «.کان صدوقاً »قال ابن معني: 

 «.کان ثقةً »قال صالح بن حممد: 

 «.رفع شأنه ويقول هو صدوق  سمعت أ، حيمد القول فيه وي»قال ابن أ، حاتم: 

 «.ثقة  مقبول الرواية»قال املربد: 

 «.کان ثقًة ثبتاً »قال احلاکم يف املستدرك: 

 «.ثقًة ثبتاً »... قال اخلطيب البغدادي: 

 «.ليس به بأس  »ابن شاهني: ذکره يف تاريخ أسامء الثقات ناقالً قوالً البن معني: 

                                                             

 432،   1معرفة من له رواية يف کتب الست ة، ج  . الكاشف يف1

 33،   2. إنباه الرواة عىل أنباه النحاة، القفطي، ج 2
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 «.ثقًة مأمونًا عندهم کان»قال عبد الواحد يف مراتب النحويني: 

 «.وث قه أبو عبيد وأبو حاتم، وقال ثعلب يصدق»قال األزهري يف التهذيب: 

ح حديثه الذي أخرجه الرتمذي.  1األلباين: صح 

 تشّيعه

کان ثقًة مأمونًا عنددهم ويدذکر بالتشدي ع، »قال عبد الواحد يف مراتب النحويني: 

 «.وکان من أهل العدل

 «.وکان أبو زيد من أهل العدل والتشي ع»رواة: وقال القطفي يف أنباء ال

 وروى الشيخ الطويس عنه: 

ثنا أبو زيد سعيد بن أوس، يعني األنصاري النحوي، قال: کان أبدو  حد 

ومن الناس من يشرتي نفسه ابتغاء مرضدات عمرو بن العالء إذا قرأ 

م اهلل علي ًا، فيه نزلت هذه اآلية. اهلل قال: کر 
2 

ثنا أبدو زيدد سدعيد بدن أوس وروي يف املستد حه: حد  رك عىل الصحيحني وصح 

ثنا عوف بن أ، عثامن النهدي، قال: قال رجل  لسلامُن ما أشد  حب دك  األنصاري، حد 

                                                             

 .187،   7. صحيح وضعيف سنن الرتمذي، ج1

 446. األمايل،   2
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! سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يقول:  ٌّني، ومن أبغض »لعأي من أحّب علّيا  فقد أح

 1«.علّيا  فقد أبغضني

 عدد أحاديثه

 عرش حديثًا يف خمتلف املصادر، کاميأ:له سبعة 

.  سنن الرتمذي: حديث  واحد 

 مستدرك احلاکم: حديثان.

 السنن الكربى للبيهقي: حديثان.

.  املصنف البن أ، شيبة: حديث  واحد 

.  املعجم األوسط للطرباين: حديث  واحد 

.  املعجم الكبري للطرباين: حديث  واحد 

 الدعاء: للطرباين: حديثان.

. السنة  البن أ، عاصم: حديث  واحد 

.  مسند الشايش: حديث  واحد 

.  دالئل النبوة للبيهقي: حديث  واحد 

                                                             

 130،   3. املستدرك، ج 1
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 رشح مشكل اآلثار للطحاوي: حديثان.

.  حلية األولياء أل، نعيم: حديث  واحد 

.  1تاريخ ابن عساکر: حديث  واحد 

 ( سعيد بن جٌري69)

 هد(95)

الهم أبو حممد، ويقال أبدو عبدد اهلل سعيد بن جبري بن هشام األسدي الوالبي، مو

الكويف. روى عن ابن عباس وابن الزبري وابن عمر وابن معقل وعدي بن حاتم وأ، 

مسعود األنصاري وأ، سعيد اخلدري وأ، هريرة وأ، موسى األشعري والضدحاك 

 بن قيس الفهري وأنس وعمرو بن ميمون وأ، عبد الرمحن السلمي وعائشة. 

امللك وعبد اهلل، ويعىل بن حكيم ويعىل بدن مسدلم وأبدو إسدحاق  وعنه ابناه عبد

ي وآدم بن سليامن وأشعث بن أ، الشعثاء وأيوب وبكري بدن  السبيعي وأبو الزبري املك 

شهاب وثابت بن عجالن وحبيب بن أ، ثابت وجعفر بن أ، وحشية وجعفر بن أ، 

                                                             

؛ 4،   4ديل، ابدن أ، حداتم، ج؛ اجلرح والتعد27،   7. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: الطبقات الكربى، ابن سعد، ج1

،   9؛ تاريخ بغداد، اخلطيب البغددادي، ج96؛ تاريخ أسامء الثقات، ابن شاهني،   351،   6الثقات، ابن حبان، ج

 .378،   2؛ وفيات األعيان، ابن خلكان، ج268،   10؛ املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، ابن اجلوزي، ج78
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ك  بن حرب واألعمدش وابدن املغرية واحلكم بن عتيبة وحصني بن عبد الرمحن وسام 

خثيم وذر  بن عبد اهلل املرهبي وسامل األفطس وسلمة بن کهيل وطلحة بدن مرصدف 

وعبد امللك بن سليامن وعطاء بن السائب وعمرو بن أ، عمرو موىل املطلب، وعمرو 

بن مرة والقاسم بن أ، بزة وحممد بن سوقة ومنصور بن املعتمر واملنهال بدن عمدرو 

. واملغرية بن النع  امن ووبرة بن عبد الرمحن، وخلق 

 قال ضمرة بن ربيعة عن أصبغ بن زيد الواسطي: 

کان له ديك  يقوم من الليل لصياحه فلم يصح ليلدًة حتدى أصدبح فلدم 

يستيق  سعيد فشق  عليه، فقال: ما له قطع اهلل صوته؟! قال: فام سمع له 

 صوت  بعدها. 

کان ابدن عبداس إذا أتداه  وقال يعقوب القمي عن جعفر بن أ، املغرية:

أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم  الدمهاء؟د يعني سعيد بن 

 جبري د 

وقال عمرو بن ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبري وما عىل ظهدر 

 األرض أحد  إال وهو حمتاج  إىل علمه 

وقال عثامن بن بوذويه: کنت مع وهب بن منبه وسدعيد بدن جبدري يدوم 

فة فقال وهب لسعيد: ]يا[ أبدا عبدد اهلل، کدم لدك مندذ خفدت مدن عر
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احلجاج؟ قال: خرجت عن امرأيت وهي حامل  فجاءين الدذي يف بطنهدا 

 وقد جرح وجهه. 

ثني عتبة موىل احلجاج، قال: حرضت سعيد بن جبدري  وقال هشيم، حد 

، فجعل احلجاج يقول له: أمل أفعل بك؟! أمل  حني أتى به احلجاج بواسط 

ل بك؟! فيقول: بىل، قال: فام محلك عىل ما صدنعت مدن خروجدك أفع

ق بيديده،  ، قدال: فغضدب احلجداج وصدف  علينا؟! قال: بيعًة کانت َعدَأ 

 وقال: فبيعة أمري املؤمنني کانت أسبق وأوىل، وأمر به فرضبت عنقه. 

وقال عمر بن سعيد بن أ، حسني: دعا سعيد بن جبري ابنه حدني دعدي 

ه يبكي، فقال: ما يبكيك؟! مدا بقداء أبيدك بعدد سدبع ليقتل، فجعل ابن

 ومخسني سنًة؟

ة  عىل املسلمني، قتل يف شعبان  وقال أبو قاسم الطربي: هو ثقة  إمام  حج 

 سنة  (ه49سنة مخس وتسعني، وهو ابن )

 .(ه59وقال أبو الشيخ: قتله احلجاج صربًا سنة )

الً ورعًا، وکان يكتدب وقال ابن حبان يف الثقات: کان فقيهًا عابدًا فاض

لعبد اهلل بن عتبة بن مسعود حيث کان عىل قضاء الكوفة ثدم کتدب أل، 

اء، فلدام  هدزم  بردة بن أ، موسى، ثم خرج مع ابن األشعث يف مجلة القر 
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ة فأخذه خالدد القرسدي بعدد  ابن األشعث هرب سعيد بن جبري إىل مك 

ة  وبعث به إىل احلجاج فقتله احلجاج سنة )  (ه49وهدو ابدن ) (ه95مد 

 .. .سنة، ثم مات احلجاج بعده بأيام  

وقال ابن أ، خيثمة: رأيت يف کتاب عأي د يعني ابن املديني د قال حييدى 

بن سعيد: مرسالت سعيد بدن جبدري أحدب  إيل  مدن مرسدالت عطداء 

م سعيدًا عىل إبراهيم يف العلم، وکان أعلم من  وجماهد، وکان سفيان يقد 

 1.(ه94وقيل إن  قتله کان يف آخر سنة )جماهد وطاووس، 

سعيد بن جبري األسدي، موالهم الكويف، ثقدة  ثبدت  »قال ابن حجر يف التقريب: 

 2«.فقيه  

 قال الذهبي: 

.. .سعيد بن جبري الوالبي، موالهم الكويف املقرئ الفقيه، أحد األعدالم

، وعن أشعث بن إسحاق، قال: کان يقال لسعيد بن جبري جهبذ العلدامء

 کان قتل احلجاج له لكونه قاتله مع ابن األشعث. 

وروى أصبغ بن زيد عن القاسم بن أ، أيوب، قال: کان سعيد بن جبري 

                                                             

 13 – 11،   4. هتذيب التهذيب، ج 1

 349،   1. تقريب التهذيب، ج 2
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واتقوا يوما ترجعون يبكي بالليل حتى عمش، سمعته يرد د هذه اآلية 

ًة، وقيل إن ه قام ليلًة يف جوف الكعبة فقرأ  فيه إىل اهلل بضعًا وعرشين مر 

 رکعة رواها محاد بن أ، سليامن عنه... القرآن يف 

مل ا أيت بسعيد بن جبري إىل احلجاج، قال: أنت شقيي بن کسري، قال: أندا سدعيد بدن 

تني أم ي، وقال: دعوين أصأ  رکعتني، قال:  جبري، قال: ألقتلن ك، قال: أنا اذن کام سم 

هوه إىل قبلة النصارى، قال: أينام تول وا فثم  وجه اهلل، ثم قال: إين  أستعيذ منك بدام  وج 

 1عاذت به مريم، إين  أعوذ بالرمحن منك إن کنت تقيًا...

کان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه، يقول: أليس فيكم ابن ُأم  الددمهاء؟ 

يعني سعيدًا. وکان من کبار العلامء، فقيهًا ورعًا عابدًا فاضاًل، وکان فيمن خرج مدن 

اء عىل احلجاج ب ن يوسف، وشهد دير اجلامجم. فلام  ُهزم ابدن األشدعث، هدرب القر 

ة  وبعث به إىل احلجاج فقتله سنة  ة، فأخذه خالد القرسي بعد مد  سعيد بن جبري إىل مك 

.  مخس وتسعني ومل يكمل اخلمسني، ثم مات احلجاج بعده بأيام 

ة مرضه کان إذا نام رأى سعيد بن جبري آخذًا بمج امع ثوبده ُذکر أن  احلجاج يف مد 

و اهلل ، فيم قتلتني؟! فيستيق  مذعوراً ويقول: ما يل ولسعيد بن جبري.  ويقول له: يا عد 

الم(:  إّن سعيد بن جٌري كان يأتم »و روى هشام بن سامل عن أ، عبد اهلل  الصادق )عليه الس 

                                                             

 77 - 76،   1. تذکرة احلفاظ، ج 1
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 «.بعَّّ بن احلسني، وكان عَّّ )عليه الّسالم( يثني عليه

 توقيقه

هل الكوفة حني استفتوه: ألديس فديكم ابدن أم  الددمهاء؟ يعندي قال ابن عباس أل

 سعيد بن جبري.

، فقال: ائت سعيد بدن جبدري، فإن ده أعلدم 
ا ابن عمر فقد سأله رجل عن فريضة  أم 

 1باحلساب من ي، وهو يفرض فيها ما أفرض.

قال عمرو بن ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبري وما عىل ظهر األرض أحد  

 و حمتاج  إىل علمه.إال وه

قال أبو برش: کان سعيد بن جبري أعلم من جماهد وطاووس، وذکر أن ه سأهلام عدن 

 فأجابا فيها ثم أخربمها بقول سعيد بن جبري وما احتج  فيها، فرجعا إىل قوله.
 2مسألة 

 احتج  به البخاري ومسلم يف صحيحيهام.

ة  عىل امل»قال أبو قاسم الطربي:   «.سلمنيهو ثقة  إمام  حج 

 3«.سعيد بن جبري ثقة  »قال حييى بن معني: 

                                                             

 336،   4. سري أعالم النبالء، ج 1

 .10 – 9،   4. اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج 2

 .10 – 9،   4. اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج 3
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 1«.تابعيي ثقة  »قال أبو زرعة: 

 «.کان فقيهًا عابدًا فاضالً »قال ابن حبان يف الثقات: 

 «.تابعيي ثقة  »قال العجأ: 

 «.کان يقال لسعيد بن جبري جهبذ العلامء»قال أشعث بن إسحاق:  

 «.ثقة  ثبت  فقيه  »قال ابن حجر: 

 تشيعه

من اآلراء التي کان يتبن اها سعيد بن جبري، حلية زواج املتعة، و کام هو معلوم  فإن  

إباحة هذا الزواج مشهور يف فقه أهل البيت )ع( دون سائر املذاهب. فقد کان سدعيد 

فدآتوهن ]إىل أجدل مسدمى[  فدام اسدتمتعتم بده مدنهنيقرأ آيدة املتعدة هكدذا: 

 قال ابن عبد الرب:  أجورهن

ها أيضًا هكذا )إىل أجل  مسمى( عأ  بن حسدني وابنده أبدو جعفدر وقرأ

حممد بن عأ  وابنه جعفر بن حممد وسعيد بن جبري.
2 

 روى عبد الرزاق الصنعاين: 

                                                             

 .10 – 9،   4. اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج 1

 .113،   10ن عبد الرب، ج . التمهيد، اب2
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ة امرأة  عراقية  تنسك مجيلة، هلا ابن  يقال له أبدو أميدة، وکدان  کانت بمك 

مدا أکثدر مدا سعيد بن جبري يكثر الدخول عليها، قلت: يا أبا عبدد اهلل، 

 .-للمتعة  -تدخل عىل هذه املرأة، قال: إن ا قد نكحناها ذلك النكاح 

 1.للمتعة –قال: وأخربين أن  سعيد قال له: هي أحل  من رشب املاء 

کان سعيد بن جبري يقرأ القرآن يوميًا بعد مقتل احلسني )ع(، فقد روى ابن سعد: 

قتل احلسني إال أقرأ فديهام القدرآن، إال ما مضت َعَأ  ليلتان منذ »قال سعيد بن جبري: 

 2«.مريضًا أو مسافراً 

 و روى الذهبي أن ه حني أخذ احلجاج سعيدًا ليقتله قال له: 

فام قولك يف حممد )صىل اهلل عليه وسلم(؟ قال: نبي  الرمحة، إمام اهلدى. 

، يف اجلنة هو أم يف النار؟ قال: لو دخلتها، فرأيدت  قال: فام قولك يف عأي

. قال: أ هلها عرفت. قال: فام قولك يف اخللفاء؟ قال: لست عليهم بوکيل 

م أرىض للخالق؟  م أعجب إليك؟ قال: أرضاهم خلالقي. قال: فأَي  فأَي 

 3قال: علم ذلك عنده. قال: أبيت أن تصدقني!

                                                             

 .115،   10؛ التمهيد، ابن عبد الرب، ج496،   7. املصنف، عبد الرزاق الصنعاين، ج 1

 336،   4؛ سري أعالم النبالء، ج 260،   6. الطبقات الكربى، ابن سعد، ج2

 331،   4. سري أعالم النبالء، ج 3
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ة، منها سؤال احلجاج إياه عن  نالح  يف هذا احلوار بني احلجاج وسعيد أمورًا عد 

..( وهو يريد بذلك معرفة تشي عه والتأکد من ذلدك، ثدم .ام قولك يف عأي عأي )ع( )ف

يسأله عن اخللفاء ويعني هبم أبا بكر وعمر وعثامن، ليعلم باطن سعيد، ومل جيبه سعيد 

م أفضل الناس بعد  ون باجلنة وأن  م مبرش  کام هو معتقد السلف وأهل احلديث من أن 

م(، ومل يذکر تفضيلهم بالرتتيب املعهدود، فحدني رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسل

م أعجب إليك؟ قال: أرضاهم خلدالقي. ومل يكدن هنداك ضدري  عليده مدن  سأله: فأَي 

احلجاج لو ذکر تفضيلهم وبدأ بأ، بكر ثم عمر ثم عثامن، ولكن ه مل يفعل بالردم مدن 

ت، فمشدكلة أن  هذا الفعل قد يري احلجاج عنه ويكون يف ذلك إنقاذًا له مدن املدو

 احلجاج کانت مع عأي )ع( هلذا مل جيبه سعيد رصاحًة حوله.

ومل يقتنع احلجاج بأقواله کلها فقال له: )أبيت أن تصدقني( فهنداك يشء يضدمره 

سعيد و مل يظهره، ولعل  احلجاج کام هو شأن أي  حاکم  کانت له عيون تنقل له أخبار 

السجاد )ع( وقربه منه ما کاندت لتخفدى  العلامء وکبار الناس، وعالقة سعيد باإلمام

 عىل احلجاج. 

، ولو کان  والذي ذکروه من أن  احلجاج قتله ألن ه خرج عليه فيمن خرجوا ال يصح 

خروجه موجبًا للقتل، لقتل احلجاج الشعبي، ولكن ه عفا عنه وأکرمه ألن ه موال  لبندي 

لكن ه قتله ألن ه مدوال  ألهدل أمية، ولو کان سعيد مواليًا لبني أمية لعفى عنه احلجاج، 
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البيت )ع(، ولو کان خروج سعيد مع ابن األشعث سببًا موجبًا لقتلده، فلدامذا ذهدب 

 احلجاج يستجوب سعيدًا حول عقيدته بعأي واخللفاء؟!

قديهم وعلامئهدم إىل أن  سدعيد  لقد ترجم اإلمامية لسعيد بن جبري وذهب أکثر حمق 

)ع( وهم ال شك  أعرف برجاهلم، وهذا وحدده  کان من الشيعة اخلل ص ألهل البيت

.  يف إثبات تشي ع الرجل 
 کاف 

 1عد  الشيخ الطويس سعيدًا من أصحاب اإلمام زين العابدين )ع(.

 وقال يف موضع  آخر: 

قال الفضل بن شاذان: ومل يكن يف زمن عأ  بن احلسني )عليه السدالم( 

بن املسيب، حممد بن  يف أول أمره إال مخسة أنفس: سعيد بن جبري، سعيد

جبري بن مطعم، حييى بن أم الطويل، أبو خالدد الكدابأ واسدمه وردان 

 2ولقبه کنكر، سعيد بن املسيب رب اه أمري املؤمنني )عليه السالم(

 :  وروى أيضًا بسند  صحيح 

عن هشام بن سامل عن أ، عبد اهلل )عليه السالم( أن  سعيد بن جبري کان 

)عليه السالم( وکان عأي )عليه السالم( يثني عليه،  يأتم بعأ  بن احلسني

                                                             

 .114. رجال الطويس،   1

 332،   1يخ الطويس، ج . اختيار معرفة الرجال، الش2
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 1وما کان سبب قتل احلجاج له إال عىل هذا األمر، وکان مستقياًم.

وهذه شهادة کافية يف موضوع بحثنا، فصالته خلف اإلمام عأ  بدن احلسدني )ع( 

مقربدًا وثناء اإلمام عليه ووصفه باالستقامة کل  هذه األمور تدل  عىل أن  سعيدًا کدان 

 من األئمة )عليهم السالم( مقتديًا هبم. 

 قال الشيخ حممد حسني کاشف الغطاء: 

د الشدهيد وجهبدذ  سعيد بن جبري بن هشام الكويف احلاف  املقرئ املفرس 

ة  واسدم  عدىل کدل   العلامء. علم  شهري  وقمة  شاهقة  وشخصية  المعة  فدذ 

 . ، فلقد طبق صيته اآلفاق وجتاوز کل  حدي
أصله من الكوفدة ومدن لسان 

خالصة شيعتها، وکان مدن املتعل قدني بأهدل البيدت )علديهم السدالم( 

واملجاهرين بذلك واملندادين بوجدوب ات بداعهم، فكدان ذلدك سدببًا يف 

استشهاده )رضوان اهلل تعاىل عليه(. قتله احلجاج بن يوسدف )لعنده اهلل 

، وکام يقول أمحد بن حنبل: ما کان عىل األ رض أحدد  إال تعاىل( يف وقت 

 2وهو حمتاج  لعلمه.

تفسدري »قال البحاثة آقا بزرک الطهراين حني ذکر تفسري سعيد بن جبدري للقدرآن: 

                                                             

 335،   1. املصدر السابق، ج 1

 .348. أصل الشيعة وأصوهلا،   2
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 1«.سعيد بن جبري، التابعي الشهيد للتشي ع

، «وقتل احلجاج سعيد بن جبري عىل التشي ع»ومن عبارات السيد حمسن األمني فيه: 

ه أهل البيدت، والعفدو عدن الشدعبي کدان ولكن  الصواب أن  قتله کان لوالئ»وقال: 

 2«.لوالئه بني أمية وانحرافه عن أهل البيت

 وقال السيد حسن الصدر فيه: 

وکان ابن جبري من خل ص الشديعة، ندص  عدىل ذلدك علامؤندا يف کتدب 

الرجال کالعالمة مجال الدين بن املطهر يف اخلالصة وأ، عمرو الشدكي 

ن األئمددة يف مدحدده وتشددي عه يف کتابدده يف الرجددال، وروى روايددات عدد

 -واستقامته، قال: وما کان سبب قتل احلجاج لده إال عدىل هدذا األمدر 

 3.-يعني التشي ع 

 4«.ويظهر منه حسن حاله وإماميته»وجاء يف خامتة املستدرك: 

، من أصحاب السدجاد )عليده السدالم(، »وقال النراقي:  سعيد بن جبري، مشكور 

                                                             

 276،   4. الذريعة، ج 1

 .236،   7، ج 28،   1. أعيان الشيعة، ج 2

 .26 – 25. الشيعة وفنون اإلسالم،   3

 .349،   5. النوري الطربيس، ج 4
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اج )لعنه اهلل ( يف  1«. حمب ة أهل البيت )عليهم السالم(قتله احلج 

ه الشيخ جعفر السبحاين من شيعة أهل البيت )ع(.  2وعد 

هد( من ذرية سعيد 413وقد کان علم الشيعة والناطق باسمهم الشيخ املفيد )ت 

حممد بن حممد بن النعامن بن عبد السالم بن »بن جبري، حيث قال الشيخ النجايش فيه: 

 3«.يد بن جبريجابر بن النعامن بن سع

ة قد حاف  عليه أبنداؤه حتدى بدان  ويبدو أن  والء سعيد بن جبري ألهل بيت النبو 

ن  واضحًا عىل يد الشيخ الكبري املفيد، فسعيد بن جبري کان ذکيًا إىل درجة أن ه مل يدتمك 

اآلخرون من معرفة تشي عه، وهذا أدعى لقبول رواياته بني الناس وقبوله عند اخللف 

د کان أکثر من واحد  من املتقدمني عىل هذا املنهج، ومنهم احلكم بن عتيبة الحقًا. وق

 4الذي مل يعرفوا بتشي عه إال بعد موته.

 رواياته يف كتب الشيعة

 قال السيد اخلوئي بعد أن ترجم له: 

                                                             

 83. شعب املقال يف درجات الرجال،   1

 .44عىل عقائد الشيعة اإلمامية،   . أضواء 2

 .399. فهرست اسامء مصنفي الشيعة،   3

 313 - 312،   1. معرفة الثقات، العجأ، ج 4
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روى عن ابن عباس، وروى عنه سليامن األعمدش. ]تفسدري القمدي[، 

ا بلونداکم کدام بلوندا أصدحاب إندسورة القلم، يف تفسري قوله تعداىل: 

، باب الوصية من لدن آدم 4.[ وروى عنه احلكم. ]الفقيه، اجلزء اجلنة

، وباب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب، 455)عليه السالم(، احلديث 

.[ وروى عن النعامن بن سعيد، وروى عنه ثابت بدن أ، 916احلديث 

 1سعيد[. صفية. ]مشيخة الفقيه، يف طريقه إىل النعامن بن

وقع سعيد بن جبري يف أسانيد کثري  من الروايات تتجاوز د مكررًا د مائدة وثامندني 

روايًة، وطبيعة هذه الروايات ال يروَيا إال الشيعي الغدارق يف التشدي ع، وهدي کافيدة  

 للكشف عن هوية راوَيا. 

اد حمقق کتاب هتذيب الكامل أثناء ترمجته ألحد الروا  ة:قال الدکتور بشار عو 

وه من أصحاب الصادق... وکل  هذا  قد أخرج له الشيعة يف کتبهم وعد 

يدل  عىل تشي عه، فيُنظر يف أمدر توثيقده، واألَحسدن التوق دف يف توثيقده 

 2مطلقًا.

 ومن الروايات التي رواها سعيد:

                                                             

 120 - 119،   9. معجم رجال احلديث، ج 1

 170 - 19. هتذيب الكامل، 2
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 ما رواه الشيخ الصدوق: 

عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليده 

، أنت إمام املسلمني وأميري امليالمنني وقائيد الغيّر »وآله( لعأي )عليه السالم(:  يا عَُّّ

 1«....املحّجلني وحّجة اهلل بعدي عل اخللق أمجعني وسّيد الوصيني ووصيي سّيد النٌيني

 وروى الشيخ الصدوق:

عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليده 

، شيعتك هم الفائزون ييوم القيامية، فمين أهيان »أي )عليه السالم(: وآله( لع يا عَُّّ

واحدا  منهم فقد أهانك، ومن أهانك فقد أهانني، ومن أهانني أدخله اهلل نار جهنم خاليدا  

، أنت منّي وأنا منك، روحك مين روحيي وطينتيك مين طينتيي  فيها وبئس املصري. يا عَُّّ

ٌّنا ومن أبغضهم فقيد أبغضينا ومين وشيعتك خلقوا من فضل طينتنا ٌّهم فقد أح ، فمن أح

، إّن شيعتك مغفوٌر هلم عل ما كان فيهم من  عاداهم فقد عادانا ومن وّدهم فقد وّدنا. يا عَُّّ

، أنا الشفيع لشيعتك غدا  إذا قمت املقام املحمود، فٌرّشهم بذلك. يا  ذنوٍب وعيوٍب. يا عَُّّ

، شيعتك شيعة اهلل وأنصار ، عَُّّ ك أنصار اهلل وأولياؤك أولياء اهلل وحزبك حزب اهلل. يا عَُّّ

، لك كنز يف اجلنة وأنت ذو قرنيها   2«.سعد من توالك وشقي من عاداك، يا عَُّّ

                                                             

 376 - 375. األمايل،   1

  67 - 66. األمايل،   2
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 وروي أيضًا: 

عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، قال: قال النبي )صىل اهلل عليه وآله(: 

نساء العياملني ابنتيي، واحلسين واحلسيني إّن علّيا  وصيي وخليفتي، وزوجته فاطمة سيدة »

سيدا شٌاب أهل اجلنة ولداي، من واالهم فقد واالِّن ومن عاداهم فقد عاداِّن ومن ناوأهم 

فقد ناوأِّن ومن جفاهم فقد جفاِّن ومن بّرهم فقد بّرِّن، وصل اهلل من وصلهم وقطيع مين 

ئيك ورسيلك ققيل قطعهم ونرص من أعانم وخذل من خذهلم، اللهّم من كان له مين أنٌيا

وأهل بيت، فعَّ  وفاطمة واحلسين واحلسيني أهيل بيتيي وققيَّ، فأذهيب عينهم اليرجس 

 1«.وطهّرهم تطهريا  

 وروى أيضًا: 

عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليده 

، يا عَّّ، أنا مدينة احلممة وأنت باهبيا»وآله( لعأ  بن أ، طالب )عليه السالم(: 

ٌّني ويٌغضك، ألّنيك منّيي وأنيا  ولن تالتى املدينة إال من قٌل الٌاب، وكذب من زعم أّنه حي

منك، حلمك من حلمي ودمك من دمي وروحك من روحي ورسيرتك رسيريت وعالنيتيك 

عالنيتي، وأنت إمام أمتي وخليفتي عليها بعدي، سعد مين أطاعيك وشيقي مين عصياك 

من لزمك وهلك من فارقك، مثلك ومثيل األئّمية وربح من توالك وخس من عاداك وفاز 

                                                             

 112 - 111. املصدر السابق،   1
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من ولدك بعدي مثل سفينة نو ، من ركٌها نجيا ومين َتّليف عنهيا غيرق، وميثلمم مثيل 

 1«.النجوم، كّلام غاب نجٌم طلع نجٌم إَل يوم القيامة

 وروي يف معاين األخبار ودريه: 

عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، قال: سألت النبدي )صدىل اهلل عليده 

ى آدم من رب ه فتاب عليده، قدال: وآ سيأله بحيّق »له( عن الكلامت التي تلق 

، فتاب عليه َّ َّم  2«.حممٍد وعَّي وفاطمة واحلسن واحلسني إال تٌت عم

وقد وردت روايات عن سعيد يذکر فيها اإلمام املهدي )ع( وديبته، ففدي کفايدة 

 األثر:

سول اهلل )صدىل عن سعيد بن جبري عن عبد اهلل بن العباس، قال: قال ر

إّن اهلل تٌارك وتعاَل أطلع إَل األرض اطالعة فاختيارِّن منهيا »اهلل عليه وآله وسلم(: 

فجعلني نٌيا ، قم اّطلع الثانية فاختار منها علّيا  فجعله إماما ، قم أمرِّن أن اَّتذ  أخيا  ووصييا  

، وهو زوج ابنتي وأبو سٌط ّي احلسين واحلسيني، أال وخليفة  ووزيرا ، فعَّ  منّي وأنا من عَّي

وإّن اهلل تٌارك وتعاَل جعلني وإياهم حججا  عل عٌاد ، وجعل من صيلب احلسيني )علييه 

السالم( أئّمة  ليوصون بأمري وحيفظون وصّيتي، التاسيع مينهم قيائم أهيل بيتيي ومهيدي 

                                                             

 .342ملصدر السابق،   . ا1

 .125؛ معاين األخبار، الشيخ الصدوق،   135 – 134. املصدر السابق،   2
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ٍة، فييعلن أمتي، أشٌه الناس يب يف شامئله وأقواله وأفعاله، ليظهر بعد غيٌٍة طويلٍة وحريٍة مظلّ 

أمر اهلل ويظهر دين احلّق وياليد بنرص اهلل وينرص بمالئمة اهلل، فيمأل األرض عيدال  وقسيطا  

 1«.كام ملئت جورا  وظلام  

 و نقل الشيخ الصدوق:

عن سعيد بن جبري، قال: سمعت سيد العابدين عأ  بن احلسني )عليهام 

ة من أبينا آدم )عليده يف القائم من ا سنن  من األنبياء ]سن  »السالم( يقول: 

السالم(، و[ سن ة من نوح  وسن ة من إبراهيم وسن ة من موسى وسن ة من 

ا ]من آدم   صلوات اهلل عليهم، فأم 
عيسى وسن ة من أيوب وسن ة من حممد 

ا من إبراهيم فخفاء الوالدة واعتزال النداس،  و[ نوح فطول العمر، وأم 

ا من  ا من موسى فاخلوف والغيبة، وأم  عيسى فاختالف الناس فيده، وأم 

ا من حممد )صىل اهلل عليه وآله(  ا من أيوب فالفرج بعد البلوى، وأم  وأم 

 2«.فاخلروج بالسيف

 عدد أحاديثه

                                                             

 11 - 10. کفاية األثر، اخلزاز القمي،   1

 .322. کامل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق،   2
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روى سعيد بن جبري الكثري مدن األحاديدث، منهدا رزيدة اخلمديس واجلمدع بدني 

هل الصالتني بدون سفر وال مطر، کالمها عن ابن عباس، وأحاديث عديدة يف فضل أ

البيت )ع( ودريها من املواضيع، وقد بلغت األحاديث واآلثار املروية عنده يف کتدب 

 السنن د مكررة د أکثر من سبعة آالف وثامنامئة وست ني ما بني أثر وحديث.

 له يف صحيح البخاري: مائة وثالثة ومخسون حديثًا.

 صحيح مسلم: تسعون حديثًا.

 سنن أ، داود: مخسة وثامنون حديثًا.

 ن الرتمذي: ست ة وثامنون حديثًا.سن

 سنن ابن ماجة: مخسون حديثًا.

 سنن النسائي: مائة وست ة عرش حديثًا.

 السنن الكربى للنسائي: مائتان ومخسة وثامنون حديثًا.

.  فضائل الصحابة للنسائي: عرشة أحاديث 

 سنن الدارمي: مخسة ومخسون حديثًا.

  مسند أمحد: ثالثامئة ومخسة وستون حديثًا.

 مستدرك احلاکم: مائتان وثامنون حديثًا.

 املعجم األوسط للطرباين: مائة وست ة وأربعون حديثًا.
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 املعجم الصغري للطرباين: عرشون حديثًا.

.  املعجم الكبري للطرباين: أربعامئة وثالثة أحاديث 

 الدعاء للطرباين: ثالثة وثالثون حديثًا.

 .مسند الشاميني للطرباين: ثالثة عرش حديثاً 

 مسند أ، داود: أربعة وأربعون حديثًا.

 السنن الكربى للبيهقي: ثالثامئة ومخسة وسبعون حديثًا.

 شعب اإليامن للبيهقي: مائة ومخسة ومخسون حديثًا.

 معرفة السنن واآلثار للبيهقي: مائة وأربعة عرش حديثًا.

 سنن سعيد بن منصور: سبعة وأربعون حديثًا.

 ثًا.صحيح ابن حبان: تسعون حدي

 صحيح ابن خزيمة: مخسة وثالثون حديثًا.

 السنة البن أ، عاصم: سبعة عرش حديثًا.

 املصنف البن أ، شيبة: ثامنامئة وثالثة ومخسون حديثًا.

 املصنف للصنعاين: مائتان وأربعة وستون حديثًا.

 سنن الدارقطني: ست ة وست ون حديثًا.

 مسند أ، يعىل: أربعة وست ون حديثًا.
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 للشافعي: ثالثة عرش حديثًا.املسند 

 مسند ابن اجلعد: ثالثة ومخسون حديثًا.

.  مسند ابن راهوية: سبعة أحاديث 

 مسند احلميدي: تسعة عرش حديثًا.

.  مسند الشهاب: تسعة أحاديث 

.  مسند ابن املبارك: مخسة أحاديث 

 تفسري الطربي: ألف وستامئة وسبعة عرش أثرًا وروايًة.

 1ألف وثامنامئة ومخسة وعرشون أثرًا وروايًة.تفسري ابن أ، حاتم: 

 ( سعيد بن خثيم70) 

 هد(180)تأريخ الوفاة 

سعيد بن خثيم بن رشد اهلاليل، أبو معمر الكويف، وقيل إن ه من بني سدليط. روى 

ته أم  خثيم ربعية بندت عيداض وحنظلدة بدن أ،  عن أخيه معمر وأيمن بن نابل وجد 

                                                             

،   4ديث، عأ الشاهرودي، ج؛ مستدرکات علم رجال احل234،   7. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، ج1

؛ اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، 395،   1؛ معرفة الثقات، العجأ، ج257،   6؛ الطبقات الكربى، ابن سعد، ج27

،   2؛ وفيدات األعيدان، ابدن خلكدان، ج445؛ املعارف، ابن قتيبة،   275،   4؛ الثقات، ابن حبان، ج9،   4ج

371. 
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 وابن شربمة وحممد بن خالد الضبي ودريهم. سفيان وزيد بن عأ بن احلسني 

وعنه أمحد وإسحاق بن موسى األنصاري وابنا أ، شديبة وإسدامعيل بدن موسدى 

الفزاري وحممد بن عبيد املحار، وعمرو الناقد وأبو سعيد األشج وابن أخيه أمحد بن 

 رشد بن خثيم ودريهم. 

؟ کويفي ليس به بأْس، ثق»قال ابن اجلنيد عن ابن معني:  ، قال: فقيل ليحيى شيعيي ة 

 «. فقال: وشيعيي ثقة  وقدريي ثقة

 «. ثقة  »وقال إسحاق بن منصور عن ابن معني: 

 «. ال بأس به»وقال أبو زرعة: 

 «.ليس به بأس  »وقال النسائي: 

ح الرتمذي حديثه يف وداع السفر»وذکره ابن حبان يف الثقات:   «. وصح 

 «. قة  هاليلي کويفي ث»وقال العجأ: 

 «. کويفي منكر احلديث»وقال األزدي: 

 «. أحاديثه ليست بمحفوظة»وذکره ابن عدي يف الكامل، وقال: 

 1وأرخ ابن األثري وفاته سنة ثامنني ومائة.

ر بن رشد د بفتح الراء »وقال ابن حجر:  سعيد بن خثيم د بمعجمة ومثلثة د مصغ 

                                                             

 20،   4. هتذيب التهذيب، ج 1
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 1«.ي بالتشي عواملعجمة د اهلاليل أبو معمر الكويف، صدوق  رم

 توقيقه

، ثقة  »قال ابن معني:   «.کويفي ليس به بأس 

 «.ال بأس به»قال أبو زرعة: 

 «.ليس به بأس  »قال النسائي: 

 ذکره ابن حبان يف الثقات.

 «.ثقة  »قال العجأ: 

ح حديثه يف وداع السفر  .الرتمذي: صح 

 «.صدوق  »قال ابن حجر: 

ه.  2األلباين: وثق 

 تشيّعه

 «.وشيعيي ثقة  »، وقال ابن معني: «رمي بالتشي ع»فيه:  قال ابن حجر

 ويبدو أن  سعيدًا کان من الثائرين مع زيد بن عأ  )ع(، وقد روى أبو الفرج:

                                                             

 351،   1. تقريب التهذيب، ج 1

 49. سلسلة األحاديث الصحيحة،   2
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 -قال سعيد بن خيثم: وکن ا مع زيد يف مخسامئة وأهل الشام اثنا عرش ألفًا 

ن أهل إذ فصل رجل  م -وکان بايع زيداً أکثر من اثني عرش ألفًا فغدروا 

الشام من کلب  عىل فرس  رائع  فلم يزل شت اًم لفاطمدة بندت رسدول اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله( فجعل زيد يبكي حتى ابتل ت حليته وجعل يقدول: 

أما أحد  يغضب لفاطمة بنت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(؟! أما أحد  

؟! قدال: يغضب لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(؟! أما أحد  يغضب هلل

ل الشامي عن فرسه فرکب بغلًة. قال: وکان الناس فرقتني، نظارة  ثم حتو 

ومقاتلة. قال سعيد: فجئت إىل موىل فأخذت منه مشمالً کدان معده ثدم 

استرتت من خلف النظارة حتى إذا رصت من ورائه رضبت عنقه وأندا 

ن منه باملشمل فوقع رأسه بني يدي بغلته ثدم رميدت جيفتده عدن  متمك 

رسج وشد  أصحابه َعَأ  حتى کادوا يرهقونني، وکدرب  أصدحاب زيدد ال

ومحلوا عليهم واستنقذوين فرکبت فأتيت زيدًا فجعل يقب دل بدني عيندي 

ويقددول: أدرکددت واهلل ثأرنددا، أدرکددت واهلل رشف الدددنيا واآلخددرة 

 1وذخرها.

حه:   ومن أحاديثه، ما أخرجه احلاکم وصح 

                                                             

 .96 – 95. مقاتل الطالبيني،   1
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ثنا سعيد بن خثيم اهلاليل عن  الوليد بن يسار اهلمداين عن عأ  بن أ، حد 

طلحة، قال: حججنا فمررنا عىل احلسن بن عأ  باملدينة ومعنا معاوية بن 

، فقال: َعَأ   حديج فقيل للحسن: إن  هذا معاوية بن حديج الساب  لعأي

؟ فقال: مدا فعلدت، فقدال: واهلل إن  به! فأيت به، فقال: أنت الساب  لعأي

حسبك تلقاه يوم القيامة د لتجده قائاًم عىل حوض رسول اهلل لقيته د وما أ

 . )صىل اهلل عليه وسلم( يذود عنه رايات املنافقني، بيده عصا من عوسج 

 1حدثنيه الصادق املصدوق )صىل اهلل عليه وسلم( وقد خاب من افرتى.

 وروي يف شواهد التنزيل: 

رشيك العامري سعيد بن خثيم عن حممد بن خالد الضبي وعبد اهلل بن 

عن سليم بن قيس عن احلسن بن عأي )عليهام السالم( أن ه محد اهلل وأثنى 

اآلية، فكام أن  للسابقني فضلهم عدىل  السابقون األولونعليه وقال: 

من بعدهم، کذلك أل، عأ  بن أ، طالب فضيلة عىل السدابقني بسدبقه 

 2«.السابقني

 عدد أحاديثه

                                                             

 360،   2؛ السنة، ابن أ، عاصم، ج 148،   3. املستدرك عىل الصحيحني، ج 1

 336،   1. املصدر السابق، ج 2
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 ثًا کاميأ:روي عنه تسعة ومخسون حدي

.  سنن الرتمذي: حديث  واحد 

.  السنن الكربى للنسائي: ثالثة أحاديث 

.  مسند أمحد: ست ة أحاديث 

 مستدرك احلاکم: حديثان.

.  املعجم األوسط للطرباين: مخسة أحاديث 

.  املعجم الكبري للطرباين: عرشة أحاديث 

 الدعاء للطرباين: حديثان.

 .شعب اإليامن للبيهقي: حديث  واحد  

 املصنف البن أ، شيبة: حديثان.

.  مسند أ، يعىل: مخسة أحاديث 

.  مسند البزار: حديث  واحد 

.  سنن الدارقطني: حديث  واحد 

.  السنة البن أ، عاصم: حديث  واحد 

.  حلية األولياء أل، نعيم: أربعة أحاديث 

.  تاريخ دمشق البن عساکر: ثامنية أحاديث 
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.شواهد التنزيل للحسكاين: أربع  ة أحاديث 

.  تفسري الطربي: حديث  واحد 

 1تفسري ابن أ، حاتم: حديثان.

 ( سعيد بن عفري71)

 هد(226)

سعيد بن کثري بن عفري بن مسلم بن يزيد بن األسدود األنصداري، مدوالهم، أبدو 

ه. روى عن الليث ومالك وابن هليعة وسليامن بدن  عثامن املرصي، وقد ينسب إىل جد 

ل وخاله املغرية ابن احلسن اهلاشمي وحييى بن أيوب الغافقي بالل وکهمس بن املنها

 ويعقوب بن عبد الرمحن وابن وهب، ودريهم. 

وعنه البخاري وروى له هو يف األدب، ومسدلم وأبدو داود يف القددر، والنسدائي 

بواسطة أمحد بن عاصم البلخي وحممد بن إسحاق الصغاين وحممد بن وزير املرصدي 

زير املرصي وعبد الرمحن بدن عبدد اهلل بدن عبدد احلكدم وأبدو وأمحد بن حييى بن الو

                                                             

؛ 470،   3؛ التاريخ الكبري، البخداري، ج64ري،   . لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: رجال ابن الغضائري، ابن الغضائ1

؛ 359،   6؛ الثقات، ابن حبان، ج17،   4؛ اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج397،   1معرفة الثقات، العجأ، ج

 .133،   2ميزان االعتدال، الذهبي، ج 
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األحو  قاي عكرباء وبكار بن قتيبة وابناه أسد وعبيد اهلل ابنا سعيد وعبد اهلل بدن 

محاد اآلمأ وعثامن بن خرزاذ وحممد بن عبد الرحيم بن نمري الصديف وحممد بن حييى 

د بن محاد زدبه وأبدو الزنبداع الذهأ ويونس بن عبد األعىل ويعقوب بن سفيان وأمح

 روح بن الفرج القطان، ودريهم. 

 «.مل يكن بالثبت، کان يقرأ من کتب الناس، وهو صدوق  »قال أبو حاتم: 

سمعت ابن محاد يقول: قال السعدي: سعيد بن عفري فيده ددري »وقال ابن عدي: 

 «.لون  من البدع وکان خملطًا دري ثقة  

 قال أبو أمحد بن عدي: 

لذي قاله السعدي ال معنى له وال أسمع أحداً وال بلغني عن أحد  وهذا ا

، وهو عند الناس صدوق  ثقة  وال أعرف  يف سعيد بن کثري بن عفري کالم 

سعيد بن عفري دري املرصي ومل ينسب املرصدي إىل بددع  وال إىل کدذب  

 .. ولعل  البالء من عبيد اهلل.وروى له حديثني من رواية ابنه عبيد اهلل عنه

 ألن  سعيد بن عفري مستقيم احلديث.

وقال ابن يونس: کان سعيد من أعلم الناس باألنساب واالخبار املاضية 

وأيام العرب مآثرها ووقائعها واملناقب واملثالب، کان يف ذلك کل ه شيئًا 

عجيبًا وکان أديبًا فصيح اللسان حسن البيان ال متل  جمالسته وال يندزف 
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ة ترکتها لشهرهتا، وکان دري ظن ني يف مجيع ذلك، علمه وله أخبار مشهور

 وتويف  سنة ست  وعرشين ومائتني.  (ه146ولد سنة )

وذکره ابن حبان يف الثقات، وقال إبراهيم بن اجلنيد عن ابن معني: ثقدة  

 ال بأس به.

، وابن أ، مريم أحب  إيل  منه  وقال النسائي: سعيد بن عفري، صالح 

 1مرص مل خترج أمجع للعلوم منه. وقال احلاکم: يقال أن  

 قال ابن حجر: 

ر األنصداري، مدوالهم  سعيد بن کثري بن عفري د باملهملة والفاء د مصغ 

ه، صدوق  عدامل  باألنسداب ودريهدا، قدال  املرصي، وقد ينسب إىل جد 

 2احلاکم: يقال إن  مرص مل خترج أمجع للعلوم منه.

 وقال الذهبي فيه: 

.. وأخدرج لده مسدلم .االخباري الثقة أبو عثامناالمام احلاف  العالمة 

، وکان ثقًة إمامًا من بحور العلم.  3والنسائي بواسطة 

                                                             

 67 – 66،   4. هتذيب التهذيب، ج 1

 362،   1. تقريب التهذيب، ج 2

 584 - 583،   10م النبالء، ج . سري أعال3
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 توقيقه

 البخاري: احتج  به يف صحيحه.

 مسلم: احتج  به يف صحيحه.

 «.صدوق  »قال أبو حاتم: 

 «.وهو عند الناس صدوق  ثقة  »قال ابن عدي: 

 ذکره ابن حبان يف الثقات.

 «.ثقة  ال بأس به»قال ابن معني: 

 «.سعيد بن عفري، صالح  »قال النسائي: 

 ابن حبان: ذکره يف الثقات.

 «.يقال إن  مرص مل خترج أمجع للعلوم منه»قال احلاکم: 

 «.وکان ثقًة إمامًا من بحور العلم»قال الذهبي: 

 «.صدوق  »قال ابن حجر: 

 تشّيعه

جاين معروف  بالنصدب وإذا واجلوز« فيه دري لون  من البدع»قال اجلوزجاين فيه: 

شم  رائحة تشي ع  يف راو  ما طعن به کام هي عادته، فلعل ه يعني بكالمده السدابق تشدي ع 
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 الرجل.

د بأن  اجلوزجاين ال يتكل م إال بدام وصدل إليده حدول أحدوال   وکالم ابن عدي ير 

 الرواة، حيث قال يف کتابه: 

ا س امع بإسناد عنه أو سدامع وکل  من ذکرته فإن ام هو من أحد الوجوه، إم 

من األئمة من أهل العلم واستنبا  حديثه، فلعل  ذلك قليدل  وإن کدان 

، فإن   ر  منصف  کل  من ذکرت اسمه يف کتا، معروفًا بام ذکرته عند متبح 

 1اإلنصاف خل ة  جيب استعامهلا وإن کانت قليلًة يف الناس.

 عىل تشي عه، فبعد أن ذکر وقد أفصح السيوطي وبني  حال سعيد بن عفري، فقد نص  

هؤالء رموا بالتشي ع، وهو تقديم »جمموعًة من الرواة فيهم سعيد بن عفري، قال فيهم: 

وتقديم عأي )ع( يعني تقديمه عىل الشيخني کام هو مفهوم کالمه،  2«عأي عىل الصحابة

هذا فإن  اخلالف وقع يف تفضيله عىل عثامن وعىل الشيخني، من خالل قول السيوطي 

م يفضلون علي ًا عىل اخللفاء الثالثة، وکل  من يفضل علي ًا )ع( عىل الشيخني  علمنا أن 

 فهو رافيضي کام بي نا سابقًا عن ابن حجر.

ولعل  السيوطي وجد يف بعض الكتب القديمة التي مل تصدل إليندا مدا يددل  عدىل 

                                                             

 327،   1. أحوال الرجال، ج 1

 389،   1. تدريب الراوي، ج 2
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ه لن رموا بالتشي ع ولن يفض    لون علي ًا.تفضيله لعأي عىل الشيخني، فعد 

إن  القاء نظرة  عىل مرويات سعيد بن عفري قد تكشف ما هو خمفديي يف شخصديتة، 

ًة إذا کان مكثرًا من رواية فضائل أهل البيت )ع(.  خاص 

 أخرج الشيخ الصدوق:

ثني ابن هليعة ورشدين ابن سعد  ثنا سعيد بن کثري بن عفري، قال: حد  حد 

محن احلبأ عن عبد اهلل بن عمر، و عن حريز بن عبد اهلل عن أ، عبد الر

ادعوا »قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف مرضه الذي تويف  فيه: 

، فأرسلوا إىل عدأي )عليده السدالم( فددخل فولي دا وجدوههام إىل «يل أخي

دا عليهام ثوبًا فأرس  إليه والناس حمتوشون وراء الباب فخدرج  احلائط ور 

فقال له رجل  من الناس: أرس  إليك نبدي اهلل شديئًا؟  عأي )عليه السالم(

نعيم، »قال: وعيتده؟ قدال: «. نعم، أرّس إيّل ألف باٍب يف كّل باٍب ألف بياٍب »قال: 

إن  اهلل عدز  وجدل  قدال: »، قال: فام السواد الذي يف القمر؟ قال: «وعقلتيه

ار وجعلنا الليل و النهار آيتدني فمحوندا آيدة الليدل وجعلندا آيدة النهد

.«مبرصة ، قال له الرجل: عقلت يا عأ 
1 

 وروى ابن شاذان: 

                                                             

 643. اخلصال،   1
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ثني حممد بن احلسن املعدروف بشدلقان  ثني سعيد بن کثري، قال: حد  حد 

عن جعفر بن حممد عن أبيه )علديهام السدالم( عدن جدابر بدن عبدد اهلل 

أول من »األنصاري، قال: سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يقول: 

فقام أبو دجانة «. من النٌيني والصديقني، عَّّ بن أيب طالب )عليه السالم(يدخل اجلنة 

]وقال: يا رسول اهلل[ أمل ختربنا عن اهلل تعاىل أن ه أخربك أن  اجلندة حمرمدة  

عىل األنبياء حتى تدخلها أنت، وعىل األمم حتى تدخلها أمت دك؟ قدال: 

عَّ  حامل ليواء احلميد ييوم القيامية بل، ولمن أما علمت أّن حامل لواء القوم أمامهم، و»

فقدام «. بني يدي ]وهو صاحب رايتي فيدخل اجلنة قٌَّ، فإّن العلم معه[ وأنيا عيل أقير 

احلميد هلل اليذي »عأي )عليه السالم( وقد أرشق وجهه رسورًا وهو يقول: 

 1«.رّشفنا بك يا رسول اهلل

 أخرج البخاري: 

ثنا الليث،  ثنا سعيد بن عفري، حد  قال: کتب إيل  هشام عن أبيده عدن حد 

عائشة )ري اهلل عنها( قالت: ما درت عىل امرأة النبي )صىل اهلل عليده 

جني ملا کندت اسدمعه  وسلم( ما درت عىل خدجية، هلكت قبل أن يتزو 

ها بيت من قصدب، وإن کدان ليدذبح الشداة  يذکرها وأمره اهلل أن يبرش 

                                                             

 82 - 81. مائة منقبة،   1
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 1فيهدى يف خالئلها منها ما يسعهن.

 يضًا: وأخرج أ

ثني عقيدل عدن ابدن  ثني الليدث، حدد  ثنا سعيد بن عفري، قال: حدد  حد 

شهاب، أخربين عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود أن  عائشدة زوج 

النبي )صىل اهلل عليه وسلم( قالت: مل ا ثقل رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده 

لده  وسلم( واشتد  به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض يف بيتدي، فدأذن

فخرج وهو بني الرجلني ختط  رجداله يف األرض بدني عبداس بدن عبدد 

املطلب وبني رجل  آخر، قال عبيد اهلل: فأخربت عبدد اهلل بالدذي قالدت 

عائشة، فقال يل عبد اهلل بن عباس: هل تدري من الرجل اآلخر الذي مل 

تسم  عائشة؟ قال: قلت ال، قال ابن عباس: هو عأ  بن أ، طالب.
2 

ثنا الليث عن عقيدل عدن ابدن شدهاب  و أخرج ثنا سعيد بن عفري، حد  أيضًا: حد 

ما أظّن فالنا  وفالنا  يعرفيان مين »عروة عن عائشة قالت: قال النبي )صىل اهلل عليه وسلم(: 

 3، قال الليث: کانا رجلني من املنافقني.«ديننا شيئا  

                                                             

 231 - 230،   4. صحيح البخاري، ج 1

 140 - 139،   5. املصدر السابق، ج 2

 89،   7. املصدر السابق، ج 3
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 وروى احلاکم: 

ثني حفص بن عمدران بدن ثنا سعيد بن عفري، حد  أ، الرسدام عدن  حد 

الرسى بن حييى عن ابن شهاب، قال: قدمت دمشق وأندا أريدد الغدزو، 

فأتيت عبد امللك ألسلم عليه فوجدته يف قب ة  عدىل فدرش  بقدرب القدائم 

وحتته سامطان، فسل مت ثم جلست، فقال يل: يا ابن شهاب، أتعلدم مدا 

قدال: کان يف بيت املقدس صباح قتل عأ  بن أ، طالب؟ فقلت: نعم، ف

ل إيل  وجهده  هلم  فقمت من وراء الناس حتى أتيت خلدف القب دة فحدو 

فأحنا َعَأ  فقال: ما کان؟ فقلت: مل يرفع حجر  من بيت املقدس إال وجد 

، فقال: مل يبق أحد  يعلم هذا ددريي وددريك، ال يسدمعن  مندك  حتته دم 

. ثت به حتى تويف  ؛ فام حد   1أحد 

 و قال البيهقي: 

وروي ، يف مقتل عأي )ري اهلل عنده( هبدذا اإلسدناد  وهكذا روي هذا

 أصح  من هذا عن الزهري أن  ذلك کان من قتل احلسني بن عدأي 
بإسناد 

 2)ري اهلل عنهام(.

                                                             

 113،   3. املستدرك، ج 1

 440،   6ل النبوة، ج . دالئ2
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 ويف املعجم الكبري للطرباين: 

ثنا بكار بن زکريا عن األجلح عن أ، إسحاق  ثنا سعيد بن عفري، حد  حد 

 علي ًا )ري اهلل عنه( مل ا تويف  قدام احلسدن اهلمداين عن هبرية بن يريم أن  

أهيا الناس، قد قٌض فيمم الليلة رجيٌل مل يسيٌقه األوليون »بن عأ  عىل املنرب، فقال: 

وال يدركه اخخرون، قد كان رسول اهلل )صل اهلل عليه وسلم( يٌعثه املٌعّ فيمتنفه جربيُل 

ح هلم، ما ترك إال سٌع مائة درهيم أراد أن عن يمينه وميمائيُل عن يسار ، ال ينثني حّتى يفت

 1«.يٌتاع هبا خادما  وقد قٌض يف الليلة التي عرج فيها عيسى بن مريم

 وروي أيضًا: 

ثنا سليامن بن بالل عن حرام بن عثامن عن أ،  ثنا سعيد بن عفري، حد  حد 

عتيق عن ثابت بن مرداس عن زيد بن أرقم مل ا أيت بن زياد برأس احلسني 

 )ري اهلل عنهام( فجعل ينقر بقضيب  يف يده يف عينه وأنفه، قال بن عأي 

: ارفع القضيب، فلقد رأيت فم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(  له زيد 

 2يف موضعه.

 وأخرج ابن عساکر: 

                                                             

 81 - 80،   3. املعجم الكبري، ج 1

 206،   5. املعجم الكبري، ج 2
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ثنا ابن هليعة عدن ابدن اهلداد عدن عدثامن بدن  ثنا سعيد بن عفري، حد  حد 

 عليه وسلم( قدال لعدأ  بدن أ، صهيب عن أبيه أن  رسول اهلل )صىل اهلل

، «فمن أشيقى اخخيرين؟»، قال: «عاقر الناقة»قال: « من أشقى األولني؟»طالب: 

، وأشار إىل رأسه؛ قال: فكدان «الذي يرضبك عل هذا»قال: « ال أدري!»قال: 

 1«.يا أهل العراق، ولوددت أن لو قد انٌعّ أشقاها فخّضب هذ  من هذ »عأي يقول: 

 ًا: وروي أيض

ثنا الفضل بن املختار عن أبان بن أ،  ثنا سعيد بن کثري بن عفري، حد  حد 

عياش عن انس بن مالك، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسدلم(: 

 2«.ال يقوّمن أحٌد من جملسه إال للحسن أو احلسني أو ذريتهام»

 وروى الطحاوي: 

ثنا حييى ب ثنا سعيد بن کثري بن عفري، قال: حد  ن أيوب عن ابن جريج حد 

، رحم اهلل هبا هذه  عن عطاء عن ابن عباس، قال: ما کانت املتعة إال رمحة 

 3األمة، ولوال ني عمر بن اخلطاب عنها ما زنى إال شقي.

                                                             

 546،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج 1

 226،   13. تاريخ مدينة دمشق، ج 2

 26،   3. رشح معاين اآلثار، ج 3
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وهو من رواة حديث املنزلة املعروف وحديث نزول آية التطهدري يف اخلمسدة مدن 

 أهل البيت )ع(.

 عدد أحاديثه

ه باسم سعيد بن عفري، وأحيانًا سعيد بن کثري، و بلغ جمموع الطرق التدي وقدع روي أرباب احلديث عن

 فيها مائتني وستًة وستني طريقًا.

 له يف صحيح البخاري: ثالثة وأربعون حديثًا.

 صحيح مسلم: حديثان.

 مستدرك احلاکم: ثامنية عرش حديثًا.

 سنن النسائي: حديثان.

.  السنن الكربى للنسائي: حديث  واحد 

 سنن الكربى للبيهقي: أربعة وعرشون حديثًا.ال

 صحيح ابن حبان: حديثان.

 صحيح ابن خزيمة: حديثان.

.  املعجم الصغري للطرباين: أربعة أحاديث 

 املعجم األوسط للطرباين: مخسة عرش حديثًا.
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 املعجم الكبري للطرباين: أربعة وأربعون حديثًا.

.  الدعاء للطرباين: ثالثة أحاديث 

.مسند الشام  يني للطرباين: ثالثة أحاديث 

.  السنة البن أ، عاصم: حديث  واحد 

 سنن الدراقطني: أربعة عرش حديثًا.

.  شعب اإليامن للبيهقي: مخسة أحاديث 

 معرفة السنن واآلثار للبيهقي: حديثان.

.  دالئل النبوة للبيهقي: أربعة أحاديث 

.  املحىل البن حزم: سبعة أحاديث 

.مستخرج أ، عوانة: أر  بعة أحاديث 

 رشح معاين اآلثار للطحاوي: اثنان وعرشون حديثًا.

.  التمهيد البن عبد الرب: ثامنية أحاديث 

.  مسند الروياين: حديث  واحد 

.  حلية األولياء أل، نعيم: ثالثة أحاديث 

.  مسند الشهاب: حديث  واحد 

.  مسند البزار: حديث  واحد 
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.  دالئل النبوة للبيهقي: حديث  واحد 

 ريخ ابن عساکر: سبعة وعرشون حديثًا.تا

.  شواهد التنزيل للحاکم احلسكاين: حديث  واحد 

.  1تفسري الطربي: حديث  واحد 

 ( سعيد بن عمرو بن أشوع 72)

 هد(110)تو يف عام 

سعيد بن عمرو بن أشوع اهلمداين الكويف القاي. روى عن رشيدح بدن الدنعامن 

ة، والشعبي، وأ، بردة بدن أ، موسدى الصائدي، ورشيح بن هانئ، وحسن بن ربيع

يزيد بن سلمة اجلعفي، ومل يدرکه، ودريهم. وعنه سعيد بن مرسوق الثوري، وابنده 

سفيان بن سعيد، وخالد احلذاء، وزکريا بن أ، زائدة، وليث بن أ، سليم، وحبيب بن 

ث عنه أبو إسحاق السبيعي، وعبد امللك ا بن أ، ثابت، وسلمة بن کهيل، وعدة. وحد 

 عمري، ومها أکرب منه. 

                                                             

؛ الكامل، 266،   8قات، ابن حبان، ج؛ الث56،   4. لالطالع أکثر، راجع ترمجته يف: اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم، ج1

؛ تدذکرة 509،   3؛ التداريخ الكبدري، البخداري، ج273؛ أحدوال الرجدال، اجلوزجداين،   411،   3ابن عدي، ج

 .583،   10؛ سري أعالم النبالء، ج427،   2احلفاظ، الذهبي، ج
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وذکدره ابدن حبدان يف «. ليس به بدأس»وقال النسائي: «. مشهور»قال ابن معني: 

وأرخه ابن قانع سنة »قلت: «. تويف يف والية خالد بن عبد اهلل»الثقات. قال ابن سعد: 

رأيت إسحاق بن »وقال البخاري يف التاريخ األوسط: « ثقة»(. وقال العجأ: 120)

«. هو شيخ من ثقات الكدوفيني جيمدع حديثده»وقال احلاکم: «. تج بحديثهراهويه حي

 1)يعني يف التشيع(.« دال زائغ»وقال اجلوزجاين: 

الكدويف قاضديها سعيد بن عمرو بن أشوع اهلمداين »وقال ابن حجر يف التقريب: 

 2«.ثقة رمي بالتشيع

سدلمة، سعيد بدن عمدرو بدن أشدوع اهلمدداين القداي عدن أ، »وقال الذهبي: 

 3«.والشعبي، وعنه خالد احلذاء، والثوري، ثقة مل يتكهل

 وقاقته

 احتج به الشيخان، البخاري، ومسلم. 

«. وثقه ابن معدني»ويف ارشاد الساري للقسطالين قال: «. مشهور»قال ابن معني: 

  65. 

                                                             

 60 - 59،   4. هتذيب التهذيب، ج  1

 360،   1تقريب التهذيب، ج   2

 441،   1اشف يف معرفة من له رواية يف کتب السنة، ج . الك 3
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 «.ليس به بأس»قال النسائي: 

 ذکره ابن حبان يف )الثقات(. 

 «.ثقة»قال العجأ: 

 «.رأيت إسحاق بن راهويه حيتج بحديثه»لبخاري يف التاريخ األوسط: قال ا

 «.هو شيخ من ثقات الكوفيني جيمع حديثه»قال احلاکم: 

 «.ثقة»و قال الذهبي: 

 «.ثقة»و قال ابن حجر: 

وابن أشوع، اسمه سعيد بن عمرو بن أشوع، وهو ثقة من رجال »و قال األلباين: 

 1«الشيخني

 اقٌات تشيعه 

ه «. رمدي بالتشديع»)يعندي يف التشديع(. « ددال زائدغ»يل يف تشيعه: و لا ق وعدد 

 2السيوطي من الشيعة الذين يفضلون عليًا )ع( عىل سائر الصحابة.

أخرج الطرباين: )...عن سعيد بن عمرو بن أشوع، عن الشعبي، عدن جدابر بدن 

                                                             

 .369،   5. إرواء الغليل، ج  1

 .389   1. تدريب الراوي ج 2
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م، خيطب، جئت مع أ، إىل املسجد، والنبي صىل اهلل عليه وسل»سمرة السوائي، قال: 

ثم خفض صوته فلم أدر ما يقول، «. يكون من بعدي اثنا عرش خليفة»فسمعته يقول: 

 1«(کلهم من قريش»قال: «. ما يقول»فقلت أل،: 

 عدد ما روي من األحاديّ

 يف صحيح البخاري: له حديثان.

 و يف صحيح مسلم له: ثالثة أحاديث.

 و يف سنن الرتمذي: له حديثان.

 له حديث واحد. و يف سنن النسائي:

 و يف مسند أمحد: له ثالثة أحاديث.

 و يف مستدرك احلاکم: له حديث واحد.

 و يف السنن الكربى للبيهقي: له أربعة أحاديث.

 و يف الصغري و األوسط والكبري للطرباين: له سبعة أحاديث.

 و يف مسند أ، يعىل: له حديثان.

 و يف املصنف البن أ، شيبة: له عرشة أحاديث. 

                                                             

 .469، )واحلديث نفسه مروي عنه يف اخلصال للشيخ الصدوق(.   197،   2. املعجم الكبري، ج  1
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 فيكون جمموع ما رووا عنه، مخسة وثالثني حديثًا.

، و لسان امليزان البدن 126 ،  2راجع ترمجته يف: ميزان االعتدال للذهبي، ج 

، و معرفددة علددوم 368   7، و تدداريخ اإلسددالم للددذهبي ج231   7حجددر، ج

 .50   4، و الرجح والتعديل البن أ، حاتم، ج100احلديث للحاکم،   

 وز ابو الٌخْتي( سعيد بن فري73)

 هد(83)تو يف عام 

أبو البخرتي الطائي، موالهم، الكويف الفقيه، أحد العباد، اسمه سعيد بن فدريوز. 

ث عن أ، برزة األسلمي، وابن عباس، وابن عمر، وأ، سعيد اخلدري، وطائفة.  حد 

ة، وعطاء بن السائب، ويونس  ، وابن مسعود. روى عنه: عمرو بن مر  وأرسل عن عأ 

خباب، ويزيد بن أ، زياد، وحبيب بن أ، ثابت. وقد وث قه حييى بن معني. وکدان  بن

مقدم الصاحلني القراء الذين قاموا عدىل احلجداج يف فتندة ابدن األشدعث، فقتدل أبدو 

البخرتي يف وقعة اجلامجم سنة اثنتني وثامندني للهجدرة. قدال حبيدب بدن أ، ثابدت: 

 1«.ي، فكان أبو البخرتي أعلمنا وأفقهنااجتمعت أنا وسعيد بن جبري وأبو البخرت»

سعيد بن فدريوز وهدو ابدن أ، عمدران أبدو البخدرتي الطدائي »وقال ابن حجر: 

                                                             

 280 - 279،   4. سري أعالم النبالء، ج  1
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موالهم الكويف. روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر وأ، سعيد وأ، کبشة وأ، برزة 

ويعىل ابن مرة وأ، عبد الرمحن السلمي واحلارث األعور وأرسدل عدن عمدر وعدأ  

فة وسلامن وابن مسعود. وعنه عمرو بن مرة وعبد األعىل بن عامر وعطاء بدن وحذي

السائب وسلمة ابن کهيل ويونس بن خباب وخبيب بن أ، ثابت ويزيد بن أ، زيداد 

أبو البخرتي الطدائي اسدمه سدعيد »ودريهم. قال عبد اهلل ابن شعيب عن ابن معني: 

وکدذا « ثقدة»، خيثمة عن ابن معني: وقال ابن أ«. وهو ثبت ومل يسمع من عأ  شيئاً 

مل يسدمع مدن أ، »وقدال أبدو داود: «. ثقدة صددوق»قال أبو زرعة، وقال أبو حاتم: 

اجتمعت أنا وسعيد بن جبدري »وقال فطر بن خليفة عن حبيب بن أ، ثابت: «. سعيد

کان من أفاضل »وقال هالل بن خباب: «. وأبو البخرتي فكان الطائي أعلمنا وأفقهنا

وقال ابن »مات يف اجلهاجم سنة ثالث و ثامنني. قلت: »قال أبو نعيم: «. الكوفةأهل 

سعد: قتل بدجيل مع ابن األشعث سنة ثالث و ثامنني وکدان کثدري احلدديث يرسدل 

حديثه ويروي عن الصحابة ومل يسمع من کثري أحد فام کان من حديثده سدامعًا فهدو 

مل » حاتم يف املراسيل عدن أبيده: وقال ابن أ،«. حسن وما کان من دريه فهو ضعيف

يدرك أبا ذر وال أبا سعيد وال زيد بن ثابت وال رافع بن خدديج، وهدو عدن عائشدة 

وذکره ابن حبان يف الثقدات فقدال: «. هو عن عمر مرسل»وقال أبو زرعة: «. مرسل

تابعي  ثقة »وقال العجأ: «. سعيد بن فريوز ويقال سعيد بن عمران وقيل دري ذلك»
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 1ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمري.«. يعفيه تش

سعيد بن فريوز أبو البخرتي بفتح املوحدة واملثناة بينهام معجمة، ابن »وقال أيضا: 

الثالثة، أ، عمران الطائي موالهم الكويف ثقة ثبت فيه تشيع قليل، کثري اإلرسال من 

 2«.مات سنة ثالث وثامنني

 3ويف امليزان و صفه الذهبي بالصدوق

 مدحه وتوقيقه  

 احتج به البخاري ومسلم.

 «.کويف ثقة»عن ابن معني: 

 «.ثقة»قال أبو زرعة:  

 «.ثقة صدوق»قال أبو حاتم: 

 «کان من أفاضل أهل الكوفة»قال هالل بن خباب: 

 وقد ذکره ابن حبان يف الثقات.

 «.تابعي  ثقة فيه تشيع»قال العجأ:  

                                                             

 65   ،4. هتذيب التهذيب، ج  1

 362،   1. تقريب التهذيب، ج  2

 494،   4. ميزان االعتدال، ج  3
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 ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمري.

َلفي:  و  1«.ثقة ثبت، فيه تشيع قليل»قال أبو طاهر السِّ

 «.صدوق»و قال الذهبي: 

 «.ثقة ثبت فيه تشيع قليل»و قال ابن حجر: 

 2«.عد  أبا البحرتي يف أکثر من موضع من رجال الصحيح»وقال اهليثمي: 

 3«.وهو ثقة من رجال الشيخني»و قال فيه األلباين: 

 أدلة تشيعه 

 قالوا: )فيه تشيع(

ه السيوطي يف تدريب الراوي، من الشديعة الدذين يفضدلون عليدًا )ع( عدىل  وعد 

 4الصحابة.

 5«... وکان من الشيعة.أبو البخرتي الطائي»وجاء يف وصلة تاريخ الطربي: 

                                                             

 .242،   1. الطيوريات، ج  1

 .40   8. جممع الزوائد، ج 2

 .259. سلسلة األحاديث الضعيفة،    3

 .389   1. تدريب الراوي ج 4

 ،629. عريب بن سعد القرطبي    5
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ه الربقي من اإلمامية ضمن أصحاب اإلمام عأ  )ع( اليمنيني.  وقد عد 
1 

يه السالم، قاله العالمة نقال عن لدوح، من أصحاب عأ  عل»وقال احلر العامأ: 

ه ابن داود من خواصه عليه السالم. ووثقه العالمة، واعرتفوا بتشيعه  2«.الربقي، وعد 

ًة باسمه سعيد بن فدريوز أو  ًة بكنيته ومر  وقد رويت له أحاديث عند الفريقني، مر 

 سعيد بن عمران.

 عدد ما روي من األحاديّ

ثون أکثر من مائتني   وعرشين حديثًا.روى له املحدِّ

 يف البخاري: له أربعة أحاديث.

 و يف مسلم: له ثالثة أحاديث.

 و يف سنن ابن ماجة: له أربعة أحاديث.

 و يف سنن الرتمذي: له ثامنية أحاديث.

 و يف سنن النسائي: له ستة أحاديث.

 و يف سنن أ، داود: له حديثان.

                                                             

 .6. الرجال،    1

 .382 ،  30. وسائل الشيعة، ج  2
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 و يف السنن الكربى للنسائي: له ستة أحاديث.

 سنن الدارمي: له حديث واحد.و يف 

 و يف مسند أمحد: له أربعون حديثًا.

 و يف مستدرك احلاکم: له مخس وعرشون حديثًا.

 و يف السنن الكربى للبيهقي: له واحد وثالثون حديثًا.

 و يف املصنف البن أ، شيبة: له ثامنون موردًا.

 و يف املصنف: لعبد الرزاق الصنعاين له تسعة أحاديث.

 ند أ، يعىل: له ثامنية أحاديث.و يف مس

 و يف الصغري و األوسط والكبري للطرباين: له ستة وأربعون حديثًا.

 و يف سنن الدارقطني: له عرشة أحاديث.

 و يف رشح معاين اآلثار للطحاوي: له سبعة أحاديث.

 و يف مسند ابن اجلعد: له ثامنية عرش حديثًا.

 11، قاموس الرجال للتسرتي، ج134   9د اخلوئي، جراجع ترمجته يف: معجم رجال احلديث للسي

 3، التاريخ الكبدري للبخداري، ج442  1، الكاشف للذهبي، ج242   7، أعيان الشيعة، ج219  

   7، لسدان امليدزان، ج188، تاريخ الثقدات للعجدأ،   286   4، الثقات البن حبان، ج506  

452. 
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 ( سعيد بن حممد اجلرمي74)

 هد(230)تو يف عام

سعيد بن حممد بن سعيد اجلرمي أبو حممد وقيل: أبو عبيد اهلل الكدويف. روى عدن 

عبد الرمحن بن عبد امللك بن أبجر وأ، متيلة حييى بن واضح ويعقوب ابن إبراهيم بن 

سعد وأ، أسامة واملطلب بن زياد وأ، عبيدة احلداد وحاتم بن إسامعيل وحييدى بدن 

 دريهم. سعيد األموي وأ، يوسف القاي و

وعنه البخاري ومسلم، وروى له أبو داود وابن ماجة بواسطة الذهأ وأبو زرعدة 

وعبد اهلل ابن أمحد وعبد األعىل بن واصل وابن أ، الدنيا وعباس الدوري ومجاعدة. 

سألت ابن نمري وابن أ، شيبة عنه فأثنيا عليده، وذاکدرت عنده أمحدد »قال أبو زرعة: 

وقدال ابدن معدني: «. وکدان يطلدب معندا احلدديث صدوق»بأحاديث فعرفه وقال: 

وذکره ابن حبان يف الثقات. « شيخ»وقال أبو حاتم: « ثقة»وقال أبو داود: « صدوق»

کان إذا جاء ذکر عأ  بدن أ، طالدب، »قال إبراهيم بن عبد اهلل ابن أيوب املخزومي: 

 1«.صىل اهلل عليه وسلم»قال: 

عيد اجلرمدي الكدويف صددوق رمدي سعيد بدن حممدد بدن سد»وقال يف التقريب: 

                                                             

 69 – 68،   4. هتذيب التهذيب، ج  1
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 1«.بالتشيع

سعيد بن حممد اجلرمي عن رشيدك وحداتم بدن إسدامعيل وعنده »وقال الذهبي: 

 2«البخاري ومسلم وإبراهيم املخرمي ثقة يتشيع

وأبو عبد اهلل سدعيد بدن حممدد بدن »وقد وصفه السمعاين بالغلو يف التشيع، قال: 

ن أهل الصدق ددري أنده کدان داليدا يف سعيد اجلرمي الكويف من أهل الكوفة، کان م

 3«.التشيع

 احتجاجهم به وتوقيقه 

 إحتج  به البخاري يف صحيحه.

 واحتج  به مسلم يف صحيحه.

 و قد أثنا علميه کلي من ابن دري و ابن أ، شيبة.

 «.ثقة»و قال صاحب اجلرح والتعديل: «. صدوق»قال أمحد: 

 «.البأس به»ريخ بغداد: ، و قال صاحب تا«.صدوق»و قال ابن معني: 

 «.ثقة»و قال أبو داود: 

                                                             

 .363  1. تقريب التهذيب البن حجر، ج  1

 443،   1. الكاشف يف معرفة من له رواية يف کتب السنة، ج  2

 48،   2. األنساب، ج  3
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 «.شيخ»و قال أبو حاتم: 

 و ذکره ابن حبان يف الثقات.

 «.ثقة»و قال الذهبي: 

 1«.ثقة»و قال ابن حجر: 

قه األلباين.  2و قد وش 

 تشيعه 

رمدي »إن سعيد اجلرمي د حسب ترمجته السابقة د شيعي رافيض، فقد قدالوا فيده: 

«. صىل اهلل عليه وسدلم»)کان إذا جاء ذکر عأ بن أ، طالب قال: « يتشيع« »بالتشيع

 واجلملة األخرية کافية ملعرفة ترفضه.« کان داليًا يف التشيع»

جاء يف بحار األنوار: )... عن سعيد بن حممد اجلرمي، عن عمرو بن ثابدت، عدن 

ه، عن عأ  )عليه السالم( قال:  لت النبي  )صىل اهلل ع»أبيه، عن جد  ليده وآلده( يف دس 

ته ُديَش عليها، فلام رأيُت ذلك « أرين القميص»قميصه، فكانت فاطمة تقول:  فإذا شم 

 3دي بتُه(

                                                             

 .71   8. فتح الباري ج 1

 .5   7. سلسلة األحاديث الضعيفة. ج 2

 .157  ، 43. بحار األنوار للشيخ املجليس، ج  3
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 عدد ماروي من األحاديّ

 روى سعيد اجلرمي أربعًة وسبعني حديثًا.

 ففي صحيح البخاري روى أربعة أحاديث.

 و يف صحيح مسلم روي ثالثة أحاديث.

 .و يف سنن أ، داود روي حديثني

 و يف سنن ابن ماجة روي حديثًا واحدًا.

 و يف مسند أمحد روي حديثني.

 و يف مستدرك احلاکم روي حديثني.

 و يف املعجم األوسط للطرباين روي أربعة أحاديث.

 و يف املعجم الصغري للطرباين روي حديثني.

 و يف املعجم الكبري للطرباين روي أربعة عرش حديثًا.

 روي حديثًا واحدًا.و يف الدعاء للطرباين: 

 و يف السنن الكربى للبيهقي روي أربعة أحاديث.

 و يف شعب اإليامن للبيهقي روي ثامنية أحاديث.

 و يف صحيح ابن حبان روي حديثًا واحدًا.

 و يف مسند البزار روي أربعة أحاديث.
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 و يف مسند الشهاب روي حديثًا واحدًا.

 و يف سنن الدارقطني روي حديثًا واحدًا.

 يف تاريخ دمشق البن عساکر روي ستة أحاديث.و 

 و يف التمهيد البن عبد الرب روي حديثًا واحدًا.

 و يف تفسري الطربي روي حديثني.

 و يف تفسري ابن أ، حاتم روي حديثا واحدا.

 3، التداريخ الكبدري، للبخداري، ج247   7راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، للسيد حمسن األمدني، ج

، تداريخ 268   8، الثقدات، البدن حبدان، ج59   4ح والتعديل، البدن أ، حداتم، ج، اجلر514  

 .157 ،  2، ميزان االعتدال للذهبي، ج 157   2، تاريخ اإلسالم للذهبي، ج89   9بغداد، ج

 ( سعيد بن املسيب75)

 هد(93)تو يف عام 

م سعيد بن املسيب بن حزن بن أ، وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بدن خمدزو

القريش املخزومي. روى عن أ، بكر مرسالً وعن عمر وعثامن وعأ  وسدعد بدن أ، 

وقا  وحكيم بن حزام وابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العا  وأبيه املسيب 

ومعمر بن عبد اهلل ابن نضلة وأ، ذر وأ، الدرداء وحسان بن ثابت وحكيم بن حزام 
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ين وعتاب بن أسيد وعثامن بن أ، العدايص وأ، وزيد بن ثابت وعبد اهلل ابن زيد املاز

ثعلبة اخلشني وأ، قتادة وأ، موسى وأ، سعيد وأ، هريرة، وکان زوج ابنته، وعائشة 

 وأسامء بنت عميس وخولة بنت حكيم وفاطمة بنت قيس وأم سليم وأم رشيك.

مدر وعنه ابنه حممد وسامل بن عبد اهلل بن عمر والزهري وقتال ورشيدك بدن أ، ن 

؟ وسعد بن إبراهيم وعمرو بن مرة وحييى بن سعيد األنصاري وداود بن ؟وأبو الزناد

أ، هند وطارق بن عبد الرمحن وعبد احلميد بن جبري بن شعبة وعبد اخلالق بن سلمة 

وعبد املجيد بن سهيل وعمرو بن مسلم بن عامرة بن أکيمة وأبو جعفر البداقر وابدن 

 .ة ويونس بن يوسف ومجاعةاملنكدر وهاشم بن هاشم بن عتب

وعن عمرو بن ميمون بن مهران «. هو واهلل أحد املتقنني»قال نافع عن ابن عمر:  

قدمت املدينة فسألت عن أعلدم أهدل املديندة فددفعت إىل سدعيد بدن »عن أبيه قال: 

إن کندت تريدد »قال يل عبد اهلل بن ثعلبة بن أ، صعري: »وقال ابن شهاب: «. املسيب

ما رأيت أحدًا »وقال قتادة: ««. لفقه( فعليك هبذا الشيخ سعيد بن املسيبهذا )يعني ا

طفت األرض »وقال حممد بن إسحاق عن مكحول: «. قط أعلم باحلالل واحلرام منه

کدان أفقده »وقدال سدليامن بدن موسدى: «. کلها يف طلب العلم فام لقيدت أعلدم منده

عن شعبة عن أياس بن معاويدة،  قال يل عأ  عن أ، داود»وقال البخاري: «. التابعني

إين ألذکدر يدوم نعدى »قدال: «. من مزينة»قلت: « لن أنت»قال يل سعيد بن املسيب: 
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وقدال لندا سدليامن ابدن حدرب: »عمر بن اخلطاب النعامن بن مقرن عىل املنرب. قدال: 

ثنا سالم بن مسكني عن عمران بن عبد اهلل اخلزاعي عن ابن املسيب، قال: » أندا »حد 

 بني عأ  وعثامن )ري اهلل عنهام(. أصلحت

وقدال «. قال: وقال لنا سلامن عن محاد بن زيد عن ديالن بن جرير عن سعيد مثله

«. هاهنا قوم يقولون انه أصلح بني عأ  وعثامن وهدذا باطدل»الدوري عن ابن معني: 

ولددت لسدنتني مضدتا مدن «. يقول»قلت: « قد رأى عمر وکان صغرياً »وقال أيضا: 

مرسالت ابن »وسمعته يقول: »ابن ثامن سنني حيف  شيئًا. قال: »عمر. فقال:  خالفة

املسيب أحب إيل من مرسدالت احلسدن ومرسدالت إبدراهيم صدحيحة إال حدديث 

قلت ألمحد سعيد بن »وقال أبو طالب: «. الضحك يف الصالة وحديث تاجر البحرين

سدعيد عدن عمدر »لده: فقلت «. ومن مثل سعيد ثقة من أهل اخلري»فقال: «. املسيب

هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه وإذا مل يقبل سدعيد عدن عمدر »قال: «. حجة

مرسالت سعيد صحاح ال نرى أصدح »وقال امليموين وحنبل عن أمحد: «. فمن يقبل

«. أفضل التابعني سدعيد بدن املسديب»وقال عثامن احلارثي عن أمحد: «. من مرسالته

وإذا »قدال: «. يف التابعني أوسع علام من سعيد بن املسيبال أعلم »وقال ابن املديني: 

وقدال الربيدع عدن «. هو عندي أجل التدابعني»قال: «. قال مضت السنة فحسبك به

کدان »وقال الليث عن حييى بن سعيد: «. إرسال ابن املسيب عندنا حسن»الشافعي: 
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م بدن سدعد وقال إبراهي«. ابن املسيب يسمى راوية عمر کان أحف  الناس ألحكامه

ما بقي أحد علم بكل قضاء قضاه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم »عن أبيه عن سعيد: 

وأحسبه قال »قال إبراهيم عن أبيه: «. وکل قضاء قضاه أبو بكر وکل قضاء قضاه عمر

بلغني ان عبد اهلل بن عمر کان يرسل إىل »وقال مالك: «. وکل قضاء قضاه عثامن مني

مل يدرك عمر ولكن ملدا »وقال مالك: «. بعض شأن عمر وأمرهابن املسيب يسأله عن 

کان احلسن إذا أشكل عليه شدئ »وقال قتادة: «. کرب أکب عىل املسألة عن شأنه وأمره

کان رجالً صاحلًا فقيهدًا وکدان ال يأخدذ »وقال العجأ: «. کتب إىل سعيد بن املسيب

«. مدين قريش ثقة إمام»زرعة: وقال أبو «. العطاء وکانت له بضاعة يتجر هبا يف الزيت

قال الواقددي: «. ليس يف التابعني أنبل منه وهو أثبتهم يف أ، هريرة»وقال أبو حاتم: 

وقدال أبدو «. مات سنة أربع وتسعني يف خالفة الوليد وهو ابن مخس وسدبعني سدنة»

 «.مات سنة ثالث وتسعني»نعيم: 

ا من خالفة عمر واالسدناد عىل تقدير ما ذکروا عنه ان مولده لسنتني مضت»قلت: 

إليه صحيح يكون مبلغ عمره ثامنني سنة إال سنة ال کام قال الواقدي، ولا يؤيدده مدا 

«. بلغت ثامنني سنة وان أخوف مدا أخداف عدأ النسداء»ذکره ابن شيبة عنه أنه قال: 

قال ابن أ، حاتم: («. 100وحكى أبو بكر بن أ، خيثمة عن ابن معني انه مات سنة )

ثنا سدفيان عدن حييدى، إن شداء اهلل حد  » ثنا أمحد بن حنبل حدد  ثنا عأ بن احلسن حد 
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قدال: «. ولددت لسدنتني مضدتا مدن خالفدة عمدر»سمعت سعيد بن املسيب يقول: 

ال إال رؤيدة رآه عدىل »وسمعت أ، د وقيل له يصح لسعيد سامع من عمدر د قدال: »

الوصية من طريق يزيدد بدن أ، )يعني النعامن بن مقرن(. وروى ابن مندة يف «. املنرب

ثك يدا »کنت عند سعيد بن املسيب فحدثني بحديث، فقلت له: »مالك قال:  من حد 

«. يا أخا أهل الشام خذ وال تسأل فإن ا ال نأخذ إال عن الثقات»فقال: «. أبا حممد هبذا

«. سعيد عن عمر مرسل يدخل يف املسند عىل سبيل املجاز»قال: وسمعت أ، يقول: 

وقال ابن املديني: «. مل يسمع سعيد من زيد بن ثابت»حييى بن سعيد عن مالك: وقال 

تكلموا يف سامع سعيد من صفوان »وقال عبد احلق: «. مل يسمع من عمرو بن العا »

 «.مل يسمع من عبد اهلل بن زيد صاحب األذان»وقال البيهقي: «. بن املعطل

عني فقهًا وديندًا وورعدًا وعبدادًة کان من سادات التاب»وقال ابن حبان يف الثقات: 

وفضالً وکان أفقه أهل احلجاز وأعرب الناس للرؤيا ما نودي بالصالة من أربعني سنة 

إال وسعيد يف املسجد فلام بايع عبد امللك للوليد وسدليامن وأ، سدعيد ذلدك فرضدبه 

به ثم هشام بن إسامعيل املخزومي ثالثني سوطًا وألبسه ثيابًا من شعر وأمر به فطيف 

مل أر أهل العلم يصححون سدامعه مدن عمدر »وقال ابن سعد عن الواقدي: «. سجن

 ««. وان کانوا قد رووه

وقد وقع يل حديث بإسناد صحيح ال مطعن فيه، فيه ترصيح سعيد بسامعه »قلت: 
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أنبأکم القاسم بن مظفدر شدفاهًا عدن عبدد »من عمر قرأته عىل خدجية بنت سلطان: 

 بن املبارك بن نغوبا أخربهم أنا أبو نعيم حممد بن أ، الربکات العزيز ابن دلف أن عأ  

اجلامزي أنا أمحد بن املظفر بن يزداد أنا احلاف  أبو حممد عبد اهلل بن حممدد بدن عدثامن 

ثنا داود وهدو  ثنا مسدد يف مسنده عن ابن أ، عدي حد  ثنا ابن خليفة حد  السقاء. حد 

سمعت عمر بن اخلطاب عىل هذا املنرب يقول: »: ابن أ، هند عن سعيد بن املسيب قال

عسى أن يكون بعدي أقوام يكذبون بالرجم يقولون ال نجده يف کتداب اهلل لدوال أن »

أزيد يف کتاب اهلل ما ليس فيه لكتبت انه حق قد رجم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

بالل وعتاب هذا االسناد عىل رش  مسلم، وأما حديثه عن «. ورجم أبو بكر ورمجت

 1«.بن أسيد فظاهر االنقطاع بالنسبة إىل وفاتيهام ومولدمها واهلل أعلم

سعيد بن املسيب بن حزن بن أ، وهب بن عمرو بن عائدذ بدن »وقال ابن حجر: 

عمران بن خمزوم القريش املخزومي أحد العلامء األثبات الفقهداء الكبدار، مدن کبدار 

ال أعلم يف التابعني »وقال ابن املديني: «. راسيلالثانية اتفقوا عىل أن مرسالته أصح امل

 2«.أوسع علاًم منه مات بعد التسعني وقد ناهز الثامنني

سعيد بن املسيب بن حزن اإلمام أبو حممد املخزومي أحد األعالم »وقال الذهبي: 

                                                             

 77 – 74   4. هتذيب التهذيب، ج  1

 364،   1. تقريب التهذيب، ج  2
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وسيد التابعني عن عمر وعثامن وسعد وعنه الزهري وقتادة وحييدى بدن سدعيد، ثقدة 

ع الذکر رأس يف العلم والعمل عاش تسعًا وسبعني سنة مات عام أربعة حجة فقيه رفي

 1و تسعني للهجرة

االمام شيخ االسالم فقيه املدينة أبو حممد املخزومي اجدل التدابعني ولدد »وقال: 

لسنتني مضتا من خالفة عمر وسمع من عمر شيئًا وهو خيطب وسمع من عثامن وزيد 

ي اهلل عنهم، وخلق، وکان واسع العلم وافدر بن ثابت وعائشة وسعد وأ، هريرة ر

االً باحلق فقيه النفس  2«احلرمة متني الديانة، قو 

 االتفاق عل وقاقته 

 البخاري ومسلم: احتجا به يف صحيحيهام.

 «.هو واهلل أحد املتقنني»قال ابن عمر: 

قدمت املدينة فسألت عن أعلم أهل »عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: 

 «. ملدينة ُفدفعت إىل سعيد بن املسيبا

إن کنت تريد هذا يعندي »قال يل عبد اهلل بن ثعلبة بن أ، صعري: »قال ابن شهاب: 

                                                             

 445 - 444،   1. الكاشف يف معرفة من له رواية يف کتب السنة، ج  1

 54،   1. تذکرة احلفاظ، ج  2
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 ««.الفقه فعليك هبذا الشيخ سعيد بن املسيب

 «.ما رأيت أحدًا قط أعلم باحلالل واحلرام منه»قال قتادة: 

لب العلم فام لقيدت طفت األرض کلها يف ط»قال حممد بن إسحاق عن مكحول: 

 «.أعلم منه

 «.کان أفقه التابعني»قال سليامن بن موسى:  

وَمن ِمثُل سعيد ثقة من أهل اخلري. مرسالت سعيد صدحاح »قال أمحد بن حنبل: 

 «.ال نرى أصح من مرسالته

 «. ال أعلم يف التابعني أوسع علاًم من سعيد بن املسيب»قال ابن املديني: 

 «. بن املسيب عندنا حسنإرسال ا»قال الشافعي: 

کان ابن املسيب يسمى راوية عمدر، کدان أحفد  »قال الليث عن حييى بن سعيد: 

ما بقي أحد علدم بكدل »قال إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد: «. الناس ألحكامه

قضاء قضاه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وکل قضاء قضاه أبدو بكدر وکدل قضداء 

 «.وکل قضاء قضاه عثامن مني»عن أبيه وأحسبه قال: قال إبراهيم «. قضاه عمر

بلغني ان عبد اهلل بن عمر کان يرسل إىل ابن املسيب يسأله عن بعض »قال مالك: 

 «.شأن عمر وأمره

 «. کان احلسن إذا أشكل عليه شئ کتب إىل سعيد بن املسيب»قال قتادة: 
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 «.ءکان رجالً صاحلًا فقيهًا وکان ال يأخذ العطا»قال العجأ: 

 «.مدين قريش ثقة إمام»قال أبو زرعة: 

 «.ليس يف التابعني أنبل منه»قال أبو حاتم: 

کان من سادات التابعني فقهدًا وديندًا وورعدًا وعبدادًة »قال ابن حبان يف الثقات: 

وفضالً وکان أفقه أهل احلجاز وأعرب الناس للرؤيا، ما نودي بالصالة من أربعني سنة 

 «.إال وسعيد يف املسجد

 «.أحد العلامء األثبات الفقهاء الكبار»قال ابن حجر: 

..ثقة حجة فقيه رفيدع الدذکر رأس يف .أحد األعالم وسيد التابعني»قال الذهبي: 

 «.العلم والعمل

 التحقيق يف نصٌه واقٌات تشيعه 

ه الشيخ الطويس من أصحاب اإلمام السجاد )ع(.  1عد 

ن شاذان: ومل يكن يف زمن عدأ بدن قال الفضل ب»قال الشيخ الطويس يف ترمجته: 

احلسني عليه السالم يف أول أمره اال مخسة أنفس: سعيد بن جبري، سعيد بن املسديب، 

حممد بن جبري بن مطعم، حييى بن أم الطويل، أبو خالد الكابأ واسمه وردان ولقبده 

                                                             

 .114. رجال الطويس    1
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 کنكر، سعيد بن املسيب رباه أمري املؤمنني عليه السالم، وکان حزن جد سعيد أوىص

 1«أمري املؤمنني

وقد نسب البعض ابن املسيب إىل النصدب واحتجدوا بعددم صدالته عدىل اإلمدام 

السجاد )ع( حني استشهاده، ولكن هذا االستدالل ال يصح فابن املسيب تدويف قبدل 

 استشهاد اإلمام زين العابدين )ع( بسنة أو سنتني.

سنة أربع وتسدعني يف  فقد ذکر ابن حجر کام قدمنا يف ترمجته عن الواقدي أنه مات

 «.مات سنة ثالث وتسعني»خالفة الوليد وهو ابن مخس وسبعني سنة وقال أبو نعيم: 

وقد اختلفوا يف وفاته عىل أقوال أقواها سنة أربع وتسعني أرخهدا »وقال الذهبي: 

، «سنة تسع وثامنني»وقال قتادة: «. اهليثم بن عدي وسعيد بن عفري وابن نمري ودريهم

سدنة إحددى أو اثنتدني »، وقدال ضدمرة: «سنة إحدى وتسعني»القطان: وقال حييى 

 2«.وتسعني

وأما ما قال املدائني ودريه من أنه تويف سنة مخس ومائة، فغلط. وتبعه عليه »وقال: 

 3«.بعضهم، وهي رواية عن ابن معني. ومال إليه أبو عبد اهلل احلاکم

                                                             

 332،   1. اختيار معرفة الرجال، ج  1

 56،   1. تذکرة احلفاظ، ج  2

 246،   4أعالم النبالء، ج . سري  3
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حدني کاندت شدهادة اإلمدام فهو قد تويف سنة ثالث وتسعني أو أربع وتسعني، يف 

 1السجاد )ع( سنة مخس وتسعني، أي بعد وفاة ابن املسيب بسنة عىل أقل تقدير.

وأما الروايات الذامة، فمنها ما اشتهر عنده د أي سدعيد بدن »قال السيد اخلوئي: 

املسيب د من الردبة عن الصالة عىل زين العابدين عليه السالم. واجلواب: أن ذلك مل 

 2 يرد إال يف روايتني مرسلتني ذکرمها الكيش يف ترمجته(يثبت، فإنه مل

والذي يظهر من سرية سعيد أنه کان مناوئًا حلكام زمانه، وکان ال يأخدذ العطداء. 

فلام بويع عبد امللك وبايع للوليد ولسدليامن »وقد رضب بسبب آرائه، قال ابن حبان: 

، فقال له عبدد الدرمحن بدن من بعده وأخذ البيعة من الناس أبى سعيد ذلك فلم يبايع

عبد القاري: إنك تصىل بحيث يراك هشام بن إسامعيل فلو ددريت مقامدك حتدى ال 

يراك، وکان هشام واليًا عىل املدينة لعبد امللك، فقال سعيد: إين مل أدري مقامًا قمته منذ 

 أربعني سنة. قال: فاخرج معتمرًا. قال: مل أکن ألجهد بذيل وأنفق مايل يف شئ ليس يل

فيه نية. قال: فبايع إذا قال أرأيتك إن کان اهلل أعمى قلبك کام أعمى برصك، فدام عدىل 

وأبى أن يبايع، فكتب هشام بن إسامعيل إىل عبد امللك، فكتب عبدد امللدك إليده: مدا 

دعاك إىل سعيد بن املسيب ما کان علينا منه شئ نكرهه فأما إذا فعلت فادعه فان بايع 

                                                             

 .480  1. إعالم الورى بأعالم اهلدى، ج 1

 141،   9. معجم رجال احلديث، ج  2



 760 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

وطًا وأوقفه للناس. فدعاه هشام فأباه وقال: لست أبايع اثنني. وإال فارضبه ثالثني س

فرضبه ثالثني سوطًا ثم ألبسه ثيابًا من شعر وأمر به فطيف به حتى بلغوا به احلناطني 

ثم ردده وأمر به إىل السجن. فقال سعيد: لوال أنى ظننت أنه القتل مدا لبسدته. قلدت 

 1«أسرت عوريت عند املوت

ل مالك: دخل أبو بكر بن عبد الرمحن وعكرمدة بدن عبدد وقا»وروى البخاري: 

الرمحن عىل ابن املسيب السجن، وکان رضب رضبًا شديدًا، فقدال: أتريدانني ألعدب 

 2«بديني کام لعبتام بدينكام

وقال عبد الرمحن بن حرملة: سدمعت سدعيدًا يقدول: حججدت »وقال الذهبي: 

بدن السدائب قدال: کندت أربعني حجة، ويوسف بن يعقوب املاجشون عن املطلدب 

جالسًا مع سعيد بن املسيب بالسوق فمر بريد لبني مروان فقال له سعيد: مدن رسدل 

بنى مروان أنت؟ قال: نعم، قال: کيف ترکت بني مروان؟ قال: بخري، قال: تدرکتهم 

جييعون الناس ويشبعون الكالب، فارشأب الرسول؟ فقمت إليه فلم أزل أزجيه حتى 

يغفر اهلل لك تشيط بدمك؟ فقال: اسكت يا أحيمدق فدواهلل ال انطلق، فقلت لسعيد: 

                                                             

 275 - 274،   4. الثقات، ج  1

 511،   3. التاريخ الكبري، ج  2
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 1«يسلمني اهلل ما اخذت بحقوقه

دعي سعيد بن املسيب للوليد وسليامن بعد أبيهام فقال: ال أبايع اثندني مدا »وقال: 

اختلف الليل والنهار. فقيل: ادخل واخرج من الباب اآلخر، قال: واهلل ال يقتدي ، 

 2«جلده مائة وألبسه املسوحأحد من الناس، قال: ف

قال أبو يونس القوى: دخلت املسجد فإذا سعيد بن املسيب جالس وحده، »وقال: 

 3«قلت: ما شأنه؟ قالوا: نى ان جيالسه أحد

حدثنا سفيان عن رجل من آل عمر، قال: قلت لسعيد بدن املسديب: »ويف السري: 

ك، واخز أعداءك يف عافية ألمة ادع عىل بني أمية. قال: اللهم أعز دينك، وأظهر أولياء

 4حممد صىل اهلل عليه وسلم(

 5«ما أصأ صالة إال دعوت اهلل عىل بني مروان»وقال: 

وقد اشتهر سعيد بمالزمته لإلمام السجاد )ع( وروايته عنه ومدحه له، ومن قوله 

                                                             

 55،   1. تذکرة احلفاظ، ج  1

 231،   4. سري أعالم النبالء، ج  2

 56،   1. تذکرة احلفاظ، ج  3

 232،   4أعالم النبالء، ج . سري  4

 238،   4. سري أعالم النبالء، ج  5
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 1«ومل أر هاشميا قط کان أعبد هلل منه»فيه: 

مام )ع(. فهو مدن رواة دعداء اإلمدام زيدن فلو کان منحرفًا عنهم )ع( ملا الزم اإل

العابدين )ع( يف التسبيح املروي يف الصحيفة السجادية، وال يفيض اإلمام هذا الدعاء 

 إال عىل خوا  شيعته کام هو معلوم.

کان القوم ال خيرجون من مكة حتدى خيدرج عدأ  بدن »عن سعيد بن املسيب قال: 

وخرجت معده، فندزل يف بعدض املندازل، احلسني سيد العابدين عليه السالم، فخرج 

فلم يبق شدجر وال مددر إال  -يعني هبذا التسبيح  -فصىل رکعتني وسبح يف سجوده 

وسب ح معه، ففزعنا، فرفع رأسه، فقال: يا سعيد أفزعت؟ فقلت: نعم يا ابدن رسدول 

اهلل. فقال: هذا التسبيح األعظم. حدثني أ، عن جدي، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه 

ال تبقى الذنوب مع هذا التسبيح، وإن اهلل جل جالله ملا خلدق جربئيدل  "له، قال: وآ

أهلمه هذا التسبيح فسبحت الساموات ومن فيهن کتسدبيحه األعظدم وهدو اسدم اهلل 

. سبحانك اللهم وحنانيك سبحانك اللهم وتعاليت، سبحانك اللهم والعدز  "األکرب 

نك اللهددم والكربيدداء سددلطانك، إزارك، سددبحانك اللهددم والعظمددة رداؤك سددبحا

سبحانك من عظيم ما أعظمك، سبحانك سبحت يف املأل األعىل، سدبحانك تسدمع 

وترى ما حتت الثرى، سبحانك أنت شاهد کل نجوى سبحانك موضع کل شكوى، 

                                                             

 108،   3. املستدرك، ج  1
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سبحانك حارض کل مأل، سبحانك عظيم الرجاء، سبحانك تدرى مدا يف قعدر املداء، 

ور البحدار، سدبحانك تعلدم وزن السداموات، سبحانك تسمع أنفاس احليتان يف قعد

سبحانك تعلم وزن األرضني سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر، سدبحانك تعلدم 

وزن الظلمة والنور، سبحانك تعلم وزن الفيئ واهلواء، سبحانك تعلدم وزن الدريح 

کم هي من مثقال ذرة، سبحانك قدوس قدوس قدوس، سبحانك عجبًا من عرفدك 

 1«.انك اللهم وبحمدك، سبحان اهلل العأ العظيمسبح !کيف ال خيافك

وقد تتبعت بعض رواياته يف کتب اإلمامية فوجدت له يف الكايف مخس روايات عن 

 اإلمام السجاد)ع( أربعًا منها صدرت منه بصيغة سؤال ويف إحداها يفديه بنفسه.

 ويف کتاب من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق، رواية واحددة عنده عدن اإلمدام

 بصيغة سؤال.

 ويف کتاب هتذيب األحكام للشيخ الطويس، ذکر عنه سؤاالً واحدًا لإلمام )ع(.

 أما رواياته األخرى، فله يف:

 وسائل الشيعة، ثالثون رواية.

 مستدرك الوسائل، أربعة وثالثون رواية.

 خامتة املستدرك، ثالث روايات.

                                                             

 24 – 23. الصحيفة السجادية، األبطحي،    1
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 بحار األنوار: مائة وثالثة وثالثون حديثًا.

ابن حجر، اإلمام الباقر )ع( فيمن روى عنه، فلو کان سدعيد ناصدبيًا ملدا وقد عد  

 خفي هذا عىل اإلمام الباقر )ع(.

أما زواجه من ابنة أ، هريرة وروايته عنه فال يصلح دليالً عىل نصبه، فظروف هذا 

الزواج خافية علينا، وقد تكون زوجته علوية اهلوى، وربام روى عن أ، هريرة يف فرتة 

 ياته وتغري الحقًا بعد أن صحب اإلمام زين العابدين )ع(.من ح

 فليس من االنصاف جعل زواجه بابنة أ، هريرة دليالً عىل انحرافه.

کان سعيد بن املسيب والقاسم بن »ولا روي يف شأنه، ما قاله اإلمام الصادق )ع(: 

وقدال: «. لسالمحممد بن أ، بكر وأبو خالد الكابأ من ثقات عأ بن احلسني عليهام ا

وقالت أمدي: »قال: «. وکانت أمي لن آمنت واتقت وأحسنت واهلل حيب املحسنني»

قال أ،: يا أم فروة إين ألدعو اهلل ملذنبي شيعتنا يف اليوم والليلة ألف مرة، ألندا نحدن 

فيام ينوبنا من الرزايا نصدرب عدىل مدا نعلدم مدن الثدواب وهدم يصدربون عدىل مدا ال 

 1«.يعلمون

حدثني أمحد بن عأ، قال: حدثني أبو سعيد االدمي، قال: »شيخ الطويس: روى ال

حدثنا احلسني بن يزيد النوفأ، عن عمرو بن أ، املقدام، عن أ، جعفدر األول عليده 

                                                             

 472،   1. الكايف للشيخ الكليني، ج  1
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السالم قال: أما حييى بن أم الطويل فكان يظهر الفتدوة؛ وکدان إذا مشدى يف الطريدق 

ذيله، وطلبه احلجاج فقال: تلعن أبدا وضع اخللوق عىل رأسه ويمضغ اللبان ويطول 

تراب، وأمر بقطع يديه ورجليه وقتله. وأما سعيد بن املسيب فنجا، وذلدك أنده کدان 

 1«يفتي بقول العامة، وکان آخر أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فنجا...

وقد روى سعيد بن املسيب روايات تدل عىل انقطاعه لإلمام السجاد )ع( ووالئه 

فقال سعيد بن املسيب لعأ بن احلسني »...البيت )ع(، منها ما رواها الكليني: ألهل 

! کان أبو بكر مع رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده وآلده( !)عليهام السالم(: جعلت فداك

حني أقبل إىل املدينة فأين فارقه؟ فقال: إن أبا بكر ملا قدم رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده 

تظر قدوم عأي )عليه السالم( فقال له أبو بكر: اندض بندا إىل وآله( إىل قبا فنزل هبم ين

املدينة فإن القوم قد فرحوا بقدومك وهم يسرتيثون إقبالك إليهم، فانطلق بنا وال تقم 

ههنا تنتظر عليًا فام أظنه يقدم عليك إىل شهر، فقدال لده رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده 

ابن عمي وأخي يف اهلل عز وجل وأحب وآله(: کال ما أرسعه ولست أريم حتى يقدم 

أهل بيتي إيلي فقد وقاين بنفسه من املرشکني. قال: فغضب عند ذلك أبو بكر واشدمأز 

وداخله من ذلك حسد لعأ  )عليه السالم( وکان ذلك أول عداوة بدت منه لرسدول 

 اهلل اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف عأ  )عليه السالم( وأول خالف عىل رسول اهلل )صىل

                                                             

 339 - 338،   1. اختيار معرفة الرجال، ج  1
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عليه وآله(، فانطلق حتى دخل املدينة وختلف رسول اهلل )صىل اهلل عليده وآلده( بقبدا 

ج  ينتظر عليًا )عليه السالم(. قال: فقلت لعأ  بن احلسني )عليهام السالم(: فمتدى زو 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فاطمة من عأ  )عليهام السالم( فقدال: باملديندة بعدد 

 1«وکان هلا يومئذ تِسُع سننياهلجرة بسنة 

عن سعيد بن املسيب قال: سمعت عأ  بن احلسني )عليهام السالم( يقول: إن »...

رجالً جاء إىل أمري املؤمنني )عليه السالم( فقال: أخربين إن کنت عاملًا عن الناس وعن 

أشباه الناس وعن النسناس؟ فقال أمري املؤمنني )عليده السدالم(: يدا حسدني أجدب 

رجل. فقال احلسني )عليه السالم(: أما قولك: أخربين عن النداس، فدنحن النداس ال

فرسدول  "ثم أفيضوا من حيث أفاض النداس  "ولذلك قال اهلل تعاىل ذکره يف کتابه: 

اهلل )صىل اهلل عليه وآله( الذي أفاض بالناس. وأما قولك: أشباه الناس، فهم شديعتنا 

. "فمن تبعني فإنه مندي  "راهيم )عليه السالم(: وهم موالينا وهم منا، ولذلك قال إب

 "وأما قولك: النسناس، فهم السواد األعظم. وأشار بيده إىل مجاعة الناس، ثم قدال: 

 2«إن هم إال کاألنعام بل هم أضل سبيالً 

عن سعيد بن املسيب، عن عبد الدرمحن بدن سدمرة، »...وروى الشيخ الصدوق: 

                                                             

 340،   8. الكايف، ج  1

 245 - 244،   8. الكايف، ج  2
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إىل النجداة. فقدال: يدا ابدن سدمرة، إذا اختلفدت قال: قلت: يا رسول اهلل، أرشددين 

األهواء، وتفرقت اآلراء، فعليك بعأ  بن أ، طالب، فإنه إمام أمتي، وخليفتي عليهم 

من بعدي، وهو الفاروق الذي يميز بدني احلدق والباطدل، مدن سدأله أجابده، ومدن 

ه، اسرتشده أرشده، ومن طلب احلق من عنده وجده، ومن التمس اهلدى لديه صادف

ومن جلأ إليه آمنه، ومن استمسك به نجاه، ومن اقتدى به هداه. يا بن سمرة، سلم من 

سلم له ووااله، وهلك من رد عليه وعاداه. يا بن سمرة، إن عليدًا مندي، روحده مدن 

روحي، وطينته من طينتي، وهو أخي وأنا أخوه، وهو زوج ابنتي فاطمة سيدة نسداء 

ن منه إمامي أمتي، وسيدي شباب أهل اجلنة احلسن العاملني من األولني واآلخرين، إ

واحلسني، وتسعة من ولد احلسني، تاسعهم قائم أمتي، يمأل األرض قسطًا وعدالً کام 

 1«. ملئت جورًا وظلامً 

عن سعيد بن املسديب قدال: سدمعت حييدى بدن أم »...ويف األمايل للشيخ املفيد: 

طالب )عليه السالم( يقول: مدا بدني  الطويل يقول: سمعت أمري املؤمنني عأ  بن أ،

الوحي و املصحف من آية إال وقد علمُت فيمن نزلت، وأين نزلت، يف سهل أو جبل، 

وإن  بني جوانحي لعلاًم مجًا، فسلوين قبل أن تفقدوين، فإنكم إن فقدمتوين مل جتدوا من 

                                                             

 78. األمايل،    1
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 1«حيدثكم مثل حديثي

ة أهل البيت )عليهم السالم( وخمالفة طريقته لطريق»قال الشيخ الوحيد البهبهاين: 

کثريًا ال ينايف التشيع کيف وکثري من أصحاهبم وأعاظم شديعتهم يف ددري واحدد مدن 

م عليه من مشاخيه انه موافق  املسائل بناؤهم بل فتاوَيم عىل ما ظهر علينا وعىل من تقد 

ة...  للعام 

ة وسيام أصحاب عىل بن احلسني )عليه السالم( حيث انه )عليه السالم( مد ن شدد 

التقية مل يتمكن من إظهار احلق أصوالً وفروعًا اال قليالً لقليل ويومى إليه ان الشديعة 

الذين مل يقولوا بإمامة الباقر )عليه السالم( يف الفروع تبعوا العامة اال ما شدذ وذلدك 

 «ألنه )عليه السالم( أول من متكن منهم ومع ذلك ما متكن للكل...

ل النجاة وتقية کام نص  عليده البداقر )عليده السدالم( بدل ولعل  إفتاَءة کذلك ألج

ة، واما عدم صالته لو صح  فلعل ه أيضدا  حيصل من الرواية الظن کام أشري إليه دري مر 

کان تقية ودفعًا للتهمة، مع انه روى عنه اعتذاره، فلعل ه کذلك، بل املظنون، فال وجه 

 2«للطعن فتأم ل

وکدان جدده حدزن أوىص بده إىل أمدري »رمجته: وقال الشيخ عأ الشاهرودي يف ت

                                                             

 152. األمايل،    1

 189 - 191. تعليقة عىل منهج املقال،    2
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املؤمنني )عليه السالم( فرباه موالنا أمري املؤمنني )عليده السدالم(. ويف روايدة تعدداد 

ه اإلمام الكاظم )صلوات اهلل عليه(، من حواري اإلمام السجاد )عليه  احلواريني، عد 

نه مل يكن يف زمن السالم( کام تقدم يف املقدمات. وروى کش، عن الفضل بن شاذان، أ

عأ بن احلسني )صلوات اهلل عليهام(، يف أول أمره، إال مخسة أنفس. )سعيد بن جبري 

 جعفدر أ، عدن مدروان، أ، عدن)) بسنده، أيضا وروى(. الخ –وسعيد بن املسيب 

سعيد بدن »سمعت عأ بن احلسني )صلوات اهلل عليه( يقول: »ل: قا ،(السالم عليه)

وروى احلمدريي يف «.  تقدمه مدن اآلثدار وأفقههدم يف زماندهاملسيب أعلم الناس بام

الصحيح، کام عن قرب اإلسناد، عن البزنطي، أنه ذکر عند الرضدا )عليده السدالم(، 

کاندا »القاسم بن حممد بن أ، بكر خال أبيه وسعيد بن املسيب، فقال )عليه السالم(: 

 «عىل هذا االمر...

وضة الكايف من أنه سدأل ليدث اخلزاعدي، ويشهد عىل ذلك کله ما عن املناقب ور

نعدم شددوا اخليدل إىل أسداطني مسدجد »سعيد بن املسيب، عن إناب املدينة. قال: 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، ورأيت اخليل حول القدرب، وانتهبدت املديندة ثالثدًا، 

و قدام  فكنت أنا وعأ بن احلسني نأيت قرب النبي، ونصأ ونرى القوم وهم ال يرونندا،

رجل عليه حلل خرض عىل فرس حمذوف أشهب بيدده حربدة مدع عدأ بدن احلسدني 

)صلوات اهلل عليه(، فكان إذا أومأ الرجل إىل حرم رسدول اهلل يشدري ذلدك الفدارس 
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 «باحلربة نحوه فيموت من دري أن يصيبه...

ده،  ولا ذکرناه، ظهر حسنه وکامله وقوة إيامنه ومعرفته. فال اعتبدار لقدول مدن ذم 

.. ولقد فصل الكالم فيه العالمة املامقاين وأجاد فديام .فجعله منحرفًا عن أهل البيت

ه، فراجع إليه  1«أفاد، وأجاب عام زعم منه ذم 

ويف قرب االسناد والكايف يف باب مولد الصادق )ع( ما »قال السيد حمسن األمني: 

 2من الشيعة( يدل عىل جاللته وتشيعه، حيث روى شهادة الصادق والرضا )ع( بأنه

فمن فقهاء الشيعة سعيد بن املسديب، وهدو أحدد »وقال هاشم معروف احلسني: 

الفقهاء السبعة الذين خترجوا من مدرسة الفقه يف املدينة، ومن أشهر املفتني واملحدثني 

يف زمانه، ولد ألربع سنوات من خالفة عمر بدن اخلطداب، والزم األئمدة مدن أهدل 

بن احلسني )ع(...، ولقد کان بعض أصحاب اإلمام  البيت، وأصبح من حواري عأ

 3الصادق، إذا رآه يرصف وجهه عنه، حذرًا من اشتهاره بالتشيع(

عن سعيد بن املسيب قال: »...ولا رواه عنه أهل احلديث، له ما أخرجه البخاري: 

د إال  اختلف عأ  وعثامن )ري اهلل اهلل عنهام( ومها بعسفان، يف املتعة فقال عأ: ما تري

                                                             

 82 – 80،   4. مستدرکات علم رجال احلديث، ج  1

 250،   7. أعيان الشيعة، ج  2

 209 - 207. تاريخ الفقه اجلعفري،    3
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أن تنهى عن أمر فعله النبي )صىل اهلل عليه وسلم(. قال: فلام رأى ذلك عأ  أهل  هبدام 

 1«مجيعاً 

عن سعيد بن املسيب عن أ، هريرة انه کان حيددث أن  رسدول اهلل )صدىل اهلل »...

عليه وسلم( قال: يرد عأ  يوم القيامة رهط من أصحا، َفيُْجَلْوَن عن احلوض فأقول: 

أصحا،، فيقول: انك ال علم لك بام أحدثوا بعدك، انم ارتدوا عىل ادبدارهم  يا رب

 2«القهقري

أخربين سعيد بن املسيب ان أبا هريرة )ري اهلل عنه( قال: شهدنا خيرب فقدال »...

عي االسالم: هذا من أهل الندار.  رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( لرجل لن معه َيد 

لرجل أشد القتال حتى کثرت به اجلراحة، فكاد بعض النداس فلام حرض القتال قاتل ا

يرتاب، فوجد الرجل أمل اجلراحة فأهوى بيده إىل کنانته فاستخرج منها أسهام فنحر هبا 

نفسه، فاشتد رجال من املسلمني، فقالوا: يا رسول اهلل، صددق اهلل حدديثك، انتحدر 

اجلندة إال  مدؤمن إن اهلل يؤيدد  فالن فقتل نفسه. فقال: قم يا فالن فأذ ن أنه ال يددخل

 3«الدين بالرجل الفاجر

                                                             

 153،   2. صحيح البخاري، ج  1

 208،   7. صحيح البخاري، ج  2

 75 - 74،   5البخاري، ج . صحيح  3
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عن سعيد بن املسيب ان جبري بن مطعم أخربه، قال: مشيت اندا وعدثامن بدن »...

عفان إىل النبي )صىل اهلل عليه وسلم( فقلنا: أعطيت بندي املطلدب مدن مُخدس خيدرب 

شئ واحد. قال  وترکتنا ونحن بمنزلة واحدة منك( فقال: إنام بنو هاشم وبنو املطلب

 1جبري: ومل يقسم النبي )صىل اهلل عليه وسلم( لبنى عبد شمس وبنى نوفل شيئًا(

عن سعيد بن املسيب قال: اجتمع عأ  وعثامن )ري اهلل عنهام( »...وروى مسلم: 

بعسفان، فكان عثامن ينهى عن املتعة أو العمرة، فقال عأ: ما تريد إىل أمر فعله رسول 

عليه وسلم( تنهى عنه. فقال عثامن: دعنا منَك فقال: إين ال أسدتطيع ان اهلل )صىل اهلل 

أدعك. فلام ان رأى عأ  ذلك أهل  هبام مجيعًا(
2 

عن سعيد بن املسيب عن عامر بن سعد بن أ، وقا  عدن أبيده، قدال: قدال »...

: أنت منى بمنزلة هارون من موسى اال انده ال  رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( لعأ 

نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت ان أشافَِه هبا سعدًا فلقيت سعدًا فحدثته بدام حددثني 

عامر. فقال: انا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه عدىل ُأذنيده فقدال: نعدم 

 3«وإال  فاستكتا

                                                             

 79،   5. صحيح البخاري، ج  1

 46،   4. صحيح مسلم، ج  2

 120،   7. صحيح مسلم، ج  3
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عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب )ري اهلل عنه( قال: »...وأخرج أمحد 

وج النبي )صىل اهلل عليه وسلم( دالم فسموه الوليد. فقال النبي ولد ألخي أم سلمة ز

)صىل اهلل عليه وسلم( سميتموه بأسامء فراعنتكم ليكونن يف هذه األمة رجل يقال له 

 1«الوليد هلو رش عىل هذه األمة من فرعون لقومه

عن سعيد بن املسيب عن أ، سعيد اخلدري عن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( »... 

ه قال: تزعمون أن قرابتي ال تنفع قومي، واهللِ ان رمحي موصولة يف الدنيا واآلخرة، أن

إذا کان يوم القيامة يرفع يل قوم يؤمر هبم ذات اليسار، فيقول الرجل: يدا حممدد، أندا 

فالن بن فالن، ويقول اآلخر: أنا فالن بن فدالن. فدأقول: أمدا النسدب فقدد عرفدت 

 2«عىل أعقابكم القهقرى ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم

عن سعيد بن املسيب عن سعد بن مالك قال: قال رسدول اهلل »...وروى احلاکم: 

)صىل اهلل عليه وآله( أتاين جربيل )عليه الصالة والسالم( بسفرجلة من اجلنة فأکلتها 

ليلة أرسي ، فعلقت خدجية بفاطمة فكنت إذا اشتقت إىل رائحة اجلنة شممت رقبدة 

 3«فاطمة

                                                             

 18،   1. مسند أمحد، ج  1

 39،   3. مسند أمحد، ج  2

 156،   3. املستدرك، ج  3
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لت رسول اهلل )صىل اهلل .».. عن سعيد بن املسيب قال: قال عأ بن أ، طالب: دس 

عليه وآله( فذهبت انظر ما يكون من امليت فلم أر شيئًا وکدان طيبدًا )صدىل اهلل عليده 

 1«وآله( حيًا وميتاً 

عن الزبري بن سعيد القريش قال: کنا جلوسًا عند سعيد بن املسيب فمر بنا عأ »...

مل أر هاشميًا قط کان أعبد هلل منه، فقام إليه سعيد بن املسيب وقمنا معده بن احلسني و

فسلمنا عليه فرد علينا، فقال له سعيد: يا أبا حممد أخربنا عن فاطمدة بندت أسدد بدن 

هاشم أم عأ  بن أ، طالب )ري اهلل عنهام( قال: نعم، حدثني أ، قال: سمعت أمري 

ا ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم کفنها رسول اهلل املؤمنني عأ بن أ، طالب يقول: مل

)صىل اهلل عليه وآله( يف قميصه وصىل عليها وکرب عليها سبعني تكبرية ونزل يف قربها، 

فجعل يومي يف نواحي القرب کأنه يوسعه ويسوى عليهدا وخدرج مدن قربهدا وعينداه 

عنه(: يا رسدول تذرفان وحثا يف قربها، فلام ذهب قال له عمر بن اخلطاب )ري اهلل 

اهلل رأيتك فعلت مع هذه املرأة شيئًا مل تفعله مع أحد. فقال: يدا عمدر إن  هدذه املدرأة 

بدة وکدان  کانت أمي التي ولدتني، إن  أبا طالب کان يصنع الصدنيع وتكدون لده املؤد 

جيمعنا عىل طعامه، فكانت هذه املرأة تفضل منه کله نصيبنا فدأعود فيده وان جربيدل 

( أخربين عن ر، عز وجل انا من أهل اجلندة وأخدربين جربيدل )عليده )عليه السالم

                                                             

 362،   1. املستدرك، ج  1
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 1السالم( ان اهلل تعاىل امر سبعني ألفًا من املالئكة يصلون عليها(

عن سعيد بن املسيب عن مروان بن احلكم، قال: دخلت مع معاويدة عدىل أم »...

ابه وفعلدت املؤمنني عائشة )ري اهلل عنها( فقالت: يا معاوية قتلت حجدرًا وأصدح

 2«...الذي فعلت

سمعت سعيد بن املسيب، يقول: سمعت أم سلمة تقول: سمعت النبي )صىل »...

 3«اهلل عليه وآله( يذکر املهدى، فقال: نعم هو حق وهو من بنى فاطمة

عن سعيد بن املسيب عن أم سلمة )ري اهلل عنها( قالدت: ذکدر رسدول اهلل »...

 4«ل: هو من ولد فاطمة)صىل اهلل عليه وآله( املهدى، فقا

عن سعيد بن املسيب عن أ، ذر )ري اهلل عنه( قدال: قدال »...وروى الطرباين: 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من رکب فيها نجدا 

 5«ومن ختلف عنها درق ومن قاتلنا يف آخر الزمان فكأنام قاتل مع الدجال

عن سعيد بن املسيب، أن النبي )صىل اهلل عليه وسدلم( .»..ويف فضائل الصحابة: 

                                                             

1  

 470،   3. املستدرك، ج  2

 557،   4. املستدرك، ج  3

 557،   4. املستدرك، ج  4

 45،   3. املعجم الكبري، ج  5
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، "ألدفعن الراية إىل رجل حيبه اهلل ورسدوله، أو حيدب اهلل ورسدوله  "قال يوم خيرب: 

فدعا علي ًا، وإنه ألرمد ما يبرص موضع قدمه، فتفل يف عينه، ثم دفعها إليه، ففدتح اهلل 

 1«عليه

 اهلل عليه وسلم( آخى بني أصحابه، عن سعيد بن املسيب، أن رسول اهلل )صىل»...

، فآخى بني أ، بكر ، وعمر ، فبقي رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( وأبو بكر  ، وعأ 

 2«"أنت أخي، وأنا أخوك  "وعمر، وقال لعأ: 

کان عمر يتعوذ باهلل من معضدلة لديس هلدا أبدو  "عن سعيد بن املسيب، قال: »...

 3«حسن

سعيد بن املسيب، يقول: قال عمر )ري اهلل عنه(: سمعت »...وروى البخاري: 

متى نكتب التاريخ؟ ومجع املهاجرين، فقال له عأ  )ري اهلل عنده( مدن يدوم هداجر 

 4«النبي )صىل اهلل عليه وسلم( إىل املدينة، فكتب التاريخ

 عدد ما روي من األحاديّ

                                                             

 267. فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل،    1

 275. فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل،    2

 301. فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل،    3

 9،   1. التاريخ الكبري، ج  4
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 .روي عنه د مكررًا د ستة آالف وتسع مائة واثنان وتسعون حديثاً 

 له يف صحيح البخاري: مائة وسبعة وأربعون حديثًا.

 يف األدب املفرد للبخاري: أحد عرش حديثًا.

 يف خلق أفعال العباد للبخاري: مخسة أحاديث.

 يف صحيح مسلم: مائة وثامنية أحاديث.

 يف مسند أمحد: مائتان واثنان وثالثون حديثًا.

 يف فضائل الصحابة البن حنبل: عرشون حديثًا.

 سنن الرتمذي: اثنان وسبعون حديثًا.يف 

 يف سنن أ، داود: أربعة وسبعون حديثًا.

 يف سنن ابن ماجة: اثنان وتسعون حديثًا.

 يف سنن الدارمي: مخسة ومخسون حديثًا.

 يف مستدرك احلاکم: مائة واثنان وعرشون حديثًا.

 يف سنن النسائي: مائة وعرش أحاديث.

 حديث  وواحد.يف السنن الكربى للنسائي: مائتا 

 يف فضائل الصحابة للنسائي: تسعة أحاديث.

 يف خصائص أمري املؤمنني للنسائي: ثامنية أحاديث.
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 يف کتاب الوفاة للنسائي: أربعة أحاديث.

 يف املوطأ ملالك بن أنس: مائة وسبعة ومخسون حديثًا.

 يف السنن الكربى للبيهقي: مخسامئة وثامنية عرش حديثًا.

 : عرشون حديثًا.يف مسند أ، داود

 يف املصنف للصنعاين: تسعون حديثًا.

 يف املصنف البن أ، شيبة: سبعامئة وثالثة وثالثون حديثًا.

 يف مسند أ، يعىل: تسع وسبعون حديثًا.

 يف صحيح ابن حبان: مائة ومخسون حديثًا.

 يف صحيح ابن خزيمة: ثامنية وأربعون حديثًا.

 وعرشون حديثًا.يف املعجم الصغري للطرباين: اثنان 

 يف املعجم األوسط للطرباين: مائة وأربعة وثامنون حديثًا.

 يف املعجم الكبري للطرباين: مائة وسبعون حديثًا.

 يف الدعاء للطرباين: واحد وعرشون حديثًا.

 يف مسند الشاميني للطرباين: اثنان وسبعون حديثًا.

 يف الُسن ة لعبداهلل بن حنبل: مخسة أحاديث.

 ة البن أ، عاصم: أربعون حديثًا.يف الُسن  
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 يف سنن الدارقطني: مائة واربعة وثالثون حديثًا.

 يف أمايل املحامأ: مخسة أحاديث.

 يف مسند ابن املبارك: اثنا عرش حديثًا.

 يف اجلهاد البن املبارك: ثالثة أحاديث.

 يف مسند الشهاب: تسعة عرش حديثًا.

 يثًا.يف مسند ابن راهويه: ثامنية وثالثون حد

 يف مسند احلميدي: ثالثة وثالثون حديثًا.

 يف مسند أ، حنيفة أل، نعيم: أحد عرش حديثًا.

 يف شعب اإليامن للبيهقي: مائة وحديثان.

 يف معرفة السنن واآلثار للبيهقي: مائتان وستة أحاديث.

 يف دالئل النبوة للبيهقي: سبعون حديثًا.

 يف فضائل األوقات: عرش أحاديث.

 امء والصفات للبيهقي: ثامنية عرش حديثًا.يف األس

 يف املحىل البن حزم: أربعامئة وتسعون حديثًا.

 يف رشح مشكل اآلثار للطحاوي: مائة وثالثون حديثًا.

 يف رشح معاين اآلثار للطحاوي: مائة وأربعة وثالثون حديثًا.
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 يف التمهيد البن عبد الرب: مخسامئة وستون حديثًا.

 : سبعامئة ومخسون حديثًا.يف تاريخ ابن عساکر

 يف الرشيعة لآلجري: أربعة وعرشون حديثًا.

 يف التوحيد البن خزيمة: عرش أحاديث.

 يف مكارم األخالق البن أ، الدنيا: مخسة أحاديث.

 يف اآلحاد واملثاين البن أ، الدنيا: سبعة وأربعون حديثًا.

 .يف حلية األولياء أل، نعيم: مائة واثنان وتسعون حديثاً 

 يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة، الاللكائي: أربعون حديثًا.

 يف رشح مذاهب أهل السنة البن شاهني: ثامنية أحاديث.

 يف هتذيب اآلثار للطربي: ثالثة وأربعون حديثًا.

 يف سنن سعيد بن منصور: تسعة وتسعون حديثًا.

 يف املسند للشافعي: اثنان ومخسون حديثًا.

 بن منده: تسعة عرش حديثًا.يف معرفة الصحابة ال

 يف ناسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني: أحد عرش حديثًا.

 يف احلد الفاصل للرامهرمزي: ستة أحاديث.

 يف فضائل اخللفاء الراشدين أل، نعيم: تسعة أحاديث.
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 يف تفسري الطربي: مائتان وواحد وعرشون حديثًا.

 يف تفسري ابن أ، حاتم: اثنان وتسعون حديثًا.

  تفسري الصنعاين: اثنا عرش حديثًا.يف

 يف تفسري الثوري: مخسة أحاديث.

 يف تفسري جماهد: ثالثة أحاديث.

، 154   1، تاريخ ابن معني للدوري، ج379   2راجع ترمجته يف: الطبقات الكربى البن سعد،ج

ت للعجدأ، ، معرفة الثقدا273   4، الثقات البن حبان، ج59   4اجلرح والتعديل البن أ، حاتم، ج

، هتدذيب الكدامل 437، املعدارف البدن قتيبدة،   510   3، التاريخ الكبري للبخاري، ج405   1ج

 .375   2، وفيات األعيان البن خلكان، ج375   11للمزي، ج

 ( سفيان بن الليل76)

 )ُتويَف يف القرن اهلجري األول(

لدن يغلدو يف کدان »سفيان بن الليل الكويف. روى عنده الشدعبي. قدال العقديأ: 

قلت: ألن  حديثه انفدرد بده الرسدى بدن إسدامعيل، أحدد «. الرفض. ال يصح حديثه

اهللكى. عن الشعبي، حدثني سفيان بن الليل، قال: ملا قدم احلسن بن عأ  )ري اهلل 

عنهام( من الكوفة إىل املدينة أتيته فقلت: يا مدذل املدؤمنني. قدال: ال تقدل ذاك، فدإين 
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ال تذهب األيام »عت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( يقول: سمعت أ، يقول: سم

والليايل حتى يملك رجل. وهو معاوية، واهلل ما أحب أن يل الدنيا وما فيها وأنه َيراق 

وسمعت أ، يقول: سمعت رسول اهلل )صدىل اهلل عليده وسدلم(: «. يف حمجنة من دم

نا وهو يف عليني. ومن أحبنا بقلبه من أحبنا بقلبه، وأعاننا بيده ولسانه، کنت أ»يقول: 

وأعاننا بلسانه وکف يده فهو يف الدرجة التي تليها. ومن أحبنا بقلبه وکف عنا لسانه 

رواه نعيم بن محاد: حدثنا ابن فضيل، عن الرسدى. «. ويده فهو يف الدرجة التي تليها

يهدا رجدل وقال أبو الفتح األزدي: سفيان بن الليل له حديث: ال متىض األمة حتى يل

واسع البلعوم: قال: ويف لف  آخر: واسدع الرصدم، يأکدل وال يشدبع. قدال: سدفيان 

 1«جمهول، واخلرب منكر

 توقيقه 

 2احلاکم: ذکر له حديثًا واحدًا وصححه.

 ابن حبان: ذکره يف الثقات.

ألن  حديثه انفرد به الرسى بن »وقد علل الذهبي عدم صحة حديث سفيان بقوله: 

                                                             

 172 - 171،   2. ميزان االعتدال للذهبي،ج  1

 .171   3ج . املستدرك. 2
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 وهذا ال يعد طعنًا بسفيان، ولو کان فيه مغمز لذکره الذهبي.« لكىإسامعيل، أحد اهل

 ترفضه 

 «. کان لن يغلو يف الرفض»قال العقيأ: 

 1وقد عده الشيخ الطويس فيمن روى عن اإلمام عأ  )ع(.

قال: قدام رجدل إىل احلسدن بدن عدأ  »...من أحاديثه، ما رواه احلاکم وصححه: 

. فقال احلسن: ال تؤنبني رمحك اهلل فإن  رسول اهلل )صىل فقال: يا مسود وجوه املؤمنني

اهلل عليه وآله وسلم( قد رأى بنى أمية خيطبون عىل منربه رجالً رجدالً فسداءه ذلدك، 

وما  انا أنزلناه يف ليلة القدرنر يف اجلنة، ونزلت  إنا أعطيناك الكوثرفنزلت 

متلكها بنو أمية. فحسبنا ذلك  هرليلة القدر خري من الف ش ادراك ما ليلة القدر

 «فإذا هو ال يزيد وال ينقص

وهذا القائل للحسن بن عأ  هذا القول هو سفيان بن الليل صاحب »قال احلاکم: 

 2«أبيه

عن سفيان بن الليل، قال: لقيت حسنًا عندد انرصدافه »...وروى ابن أ، عاصم: 

                                                             

 67. رجال الطويس.    1

 171 - 170،   3. املستدرك، ج  2
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يقول: سمعت رسول اهلل )صىل من عند معاوية، فقال: سمعت علي ًا )ري اهلل عنه(، 

 1«أول من يرد عأ  احلوض أهل بيتي، ومن أحبني من أمتي»اهلل عليه وسلم( يقول: 

وقد روى صاحب مقاتل الطالبيني تفاصيل حديث سفيان مع اإلمام احلسن )ع( 

عن سفيان بن الليل، دخل حديث بعضهم يف حديث بعض، وأکثر اللف  »...فقال: 

يت احلسن بن عأ  حني بايع معاوية، فوجدته بفنداء داره، وعندده أل، عبيد، قال: أت

رهط، فقلت: السالم عليك يا مذل املؤمنني. فقال: عليك السالم يا سدفيان، إندزل: 

فنزلت، فعقلت راحلتي، ثم أتيته، فجلست إليه، فقدال: کيدف قلدت يدا سدفيان بدن 

ا جر هدذا مندك إليندا؟. الليل؟ فقلت: السالم عليك يا مذل رقاب املؤمنني. فقال: م

أذللت رقابنا حني أعطيت هذا الطادية البيعدة،  -بأ، أنت وأمي  -فقلت: أنت واهلل 

وسلمت األمر إىل اللعني بن اللعني ابن آکلة األکباد، ومعك مائة ألف کلهم يمدوت 

دونك. وقد مجع اهلل لك أمر الناس. فقال: يا سفيان، إنا أهدل بيدت إذا علمندا احلدق 

ال تذهب الليايل »به، وإين سمعت علي ًا يقول: سمعت رسول اهلل ) ( يقول: متسكنا 

واأليام حتى جيتمع أمر هذه األمة عىل رجل واسع الرسم، ضخم البلعوم، يأکدل وال 

يشبع، ال ينظر اهلل إليه، وال يموت حتى ال يكون له يف السدامء عداذر، وال يف األرض 

 بالغ أمره. ثم أذن املؤذن، فقمندا عدىل حالدب نارص، وإنه ملعاوية، وإين عرفت أن اهلل

                                                             

 348،   2. السنة، ج  1
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فخرجنا نميش إىل املسجد، فقال يل:  ،حيلب ناقة، فتناول اإلناء، فرشب قائاًم ثم سقاين

ما جاءنا بك يا سفيان؟ قلت: حبكم، والذي بعث حممدًا للهدى ودين احلدق. قدال: 

يدرد عدأ  »قول: فأبرش يا سفيان، فإين سمعت علي ًا يقول: سمعت رسول اهلل ) ( ي

احلوض أهل بيتي ومن أحبهم من أمتي، کهاتني، يعني السبابتني. ولو شدئت لقلدت 

هاتني. )يعني السبابة والوسطى(، إحدامها تفضل عىل األخرى، أبرش يا سفيان فدإن 

الدنيا تسع الرب والفاجر حتى يبعث اهلل إمام احلق من آل حممد )صدىل اهلل عليده وآلده 

 1وسلم(

 ي من األحاديّعدد ما رو

 له يف املستدرك: حديثان.

 و له يف املعجم األوسط للطرباين: حديث واحد.

 و له يف تاريخ ابن عساکر: حديث واحد.

 و له يف األوائل للطرباين: حديث واحد.

 و له يف األوائل البن أ، عاصم: حديث واحد.

 و له يف ما روي يف احلوض والكوثر البن خملد: حديث واحد.

                                                             

 76 - 75،   1. مقاتل الطالبيني، ج  1



 786 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  الُسن ة البن أ، عاصم: حديث واحد.و له يف

، الثقدات البدن 175   2، ضعفاء العقيأ، ج89   4راجع ترمجته يف: التاريخ الكبري للبخاري، ج

 53 ،  3ج  -، لسان امليزان البدن حجدر 171   2، سري اعالم النبالء للذهبي، ج319  4حبان، ج

– 54. 

 ( سلمة بن الفضل األبر 77)

 هد(191)ت 

الفضل األبرش األنصاري موالهم أبو عبدد اهلل األزرق قداي الدري،  سلمة بن

روى عن أيمن بن نابل وحممد بن إسحاق وأ، جعفر الرازي وإبدراهيم بدن طهدامن 

 .والثوري وأ، خيثمة اجلعفي وأ، سمعان ودريهم

وعنه، کاتبه عبد الرمحن بن سلمة الرازي وابن معني وعبد اهلل بن حممد املسدندي 

بن أ، شيبة وحممد بن محيد الرازي وحممد بن عمر وزنيج ووثيمة بن موسى  وعثامن

 املرصي ويوسف بن موسى القطان، ودريهم.

: ما خرجنا من الدري حتدى »قال البخاري:  ، قال عأ  نه عأ  عنده مناکري، وقد وه 

ن رمينا بحديثه. قال الربذعي عن أ، زرعة: کان أهل الري ال يردبون فيه ملِدا فيده مد

سوء رأيه وظلم فيه، وأما إبراهيم بن موسى، فسمعته دري مرة، وأشار أبو زرعدة إىل 
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لسانه، يريد الكذب، وقال أبو حاتم حمله الصدق: يف حديثه إنكار يكتب حديثده وال 

حيتج به. وقال النسائي: ضعيف. وقال احلسني بن احلسن الرازي عن ابن معني: ثقدة 

س يف الكتب أتم من کتابه. وقدال الددوري عدن ابدن کتبنا عنه، کان کتاب مغازيه لي

معني: کتبنا عنه وليس به بأس وکان يتشيع. وقال عدأ  اهلسدنجاين عدن ابدن معدني: 

سمعت جريرًا يقول: ليس من لدن بغداد إىل أن يبلغ خراسان أثبت يف ابدن إسدحاق 

من سلمة. وقال ابن سعد: کان ثقة صدوقًا وهو صاحب مغازي ابدن إسدحاق روى 

عنه املبتدأ واملغازي وکان يقال: إنه من أخشع الناس يف صالته. وقال ابن عدي: عنده 

درائب وافراد ومل أجد يف حديثه حديثًا قد جاوز احلد يف االنكار، وأحاديثه متقاربدة 

حمتملة. وذکره ابن حبان يف الثقات، وقال: خيطئ وخيالف. قال البخاري: مات بعدد 

 سعد: تويف بالري وقد أتى عليه مائة وعرش سنني. التسعني ومائة. وقال ابن 

قلت: قرأت بخط الذهبي، مات سدنة إحددي وتسدعني وکأنده أخدذه مدن قدول 

البخاري. وقال الرتمذي: کان إسحاق يتكلم فيه. وقال ابدن عددي عدن البخداري: 

فه إسحاق. وقال أبو أمحد احلاکم: ليس بالقوي عندهم. وقال اآلجدري عدن أ،  َضع 

 1ة. وذکر ابن خلفون ان أمحد سئل عنه، فقال: ال أعلم عنه إال خرياً داود: ثق

سلمة بن الفضل الرازي األبرش، االمام قاي الدري، أبدو عبدد »وقال الذهبي: 

                                                             

 136 – 135،   4. هتذيب التهذيب، ج  1
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 1)راوي املغازي عن ابن إسحاق(« اهلل

 وقاقته 

 قال أبو حاتم: حمله الصدق.

تب أتم من کتابه. وليس قال ابن معني: ثقة کتبنا عنه کان کتاب مغازيه ليس يف الك

 به بأس.

قال جرير: ليس من لدن بغداد إىل أن يبلغ خراسدان أثبدت يف ابدن إسدحاق مدن 

 سلمة.

 قال ابن سعد: کان ثقة صدوقًا.

 .قال أبو داود: ثقة

 و سئَل أمحد بن حنبل عنه فقال: ال أعلم عنه إال خريًا.

 و قد ذکره ابن حبان يف الثقات.

 .41   1قال: حسن ج و عن الرتمذي يف ُسننه،

ح احلاکم حديثه مخس مرات.  2وقد صح 

                                                             

 .192   2، ميزان االعتدال، ج 49،   9. سري أعالم النبالء، ج  1

 .244   4و ج 161   3و ج 568و 215و 143  2. املستدرك عىل الصحيحني، ج 2
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 1وقد احتج  به ابن خزيمة يف صحيحه. 

 2واحتج  به ابن حبان يف صحيحه ثالث مرات. 

 3وقد وث قه ابن أ، حاتم فاحتج به يف تفسريه اثنتني وتسعني مرة. 

 4واحتج  به ابن عبد الرب مرتني.

 5.الذي يرى وثاقة رجالهواحتج  به الطربي ست مرات يف کتابه 

 6واحتج  به ضياء الدين املقديس.

 7وقد وث قه الذهبي يف نقله عن ابن إسحاق.

 8و قال ابن حجر: صدوق.

 تشيعه 

 «.وکان يتشيع»قال الدوري عن ابن معني: 

                                                             

 .113   3. صحيح ابن خزيمة، ج 1

 .477و  471   15و ج 483  1. ج 2

 ...808   3و ج 485  2و ج 54   1. راجع: ج 3

 .146   7و ج 63   2. التمهيد. ج 4

 564و  551و 299و194و 33و   20   1. هتذيب اآلثار، ج 5

 352   4. األحاديث املختارة، ج 6

 .307   1لعرب يف خرب من درب. ج. ا 7

 378،   1. تقريب التهذيب، ج  8
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ثنا سدلمة ابدن الفضدل، »...و ِل ن روي عنه األحاديث، احلاکم النيسابوري:  حد 

عقاب بن ثعلبة، حدثني أبو أيوب األنصاري يف خالفدة  حدثني أبو زيد األحول عن

عمر بن اخلطاب )ري اهلل عنه( قال: امر رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عأ  بن أ، 

 1«طالب بقتال الناکثني والقاسطني واملارقني

ثنا حممد بن إسحاق عن حييى بن عباد بن »... ثنا سلمة بن الفضل األبرش، حد  حد 

ن الزبري عن أبيه عن عائشة )ري اهلل عنها( أنا کاندت إذا ذکدرت فاطمدة عبد اهلل ب

بنت النبي )صىل اهلل عليه وآله( قالت: ما رأيت أحدًا کان أصددق هلجدة منهدا إال أن 

 2يكون الذي َوَلَدها(

ثنا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق عن حممدد بدن عبدد اهلل بدن أ، »... حد 

طفيل عامر بن وائلة، قال: سمعت عأ  بن أ، طالب )ري سعيد اخلزاعي عن أ، ال

اهلل عنه( يقول لرجل من حرضموت: هل رأيت کثيبًا امحَر خيالطه مدرة محراء وسددر 

کثري بناحية کذا وکذا؟ قال: واهلل يا أمري املؤمنني انك لتنعته نعت رجل قد رآه. قدال: 

 املؤمنني؟ قال: فيده قدرب هدود ال ولكن حدثت عنه. قال احلرضمي: وما شأنه يا أمري

                                                             

 139،   3. املستدرك، ج  1

 وصححه. 161 – 160،   3. املستدرك، ج  2
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 1«.)صىل اهلل عليه وسلم(

عن سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن عبد الغفار بدن »...ويف مسند البزار: 

 ، القاسم، عن املنهال بن عمرو، عن عبد اهلل بن احلارث، عن ابن عبداس، عدن عدأ 

سول اهلل )صىل [، قال ر214]الشعراء:  وأنذر عشريتك األقربنيقال: ملا نزلت: 

 -يا عأ  اصنع رجل شاة بصاع من طعام، وامجدع يل بندي هاشدم  "اهلل عليه وسلم(: 

وهم يومئذ أربعون رجالً أو أربعون دري رجل، قال: فدعا رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

وسلم( بالطعام، فوضعه بينهم، فأکلوا حتى شدبعوا، وإن مدنهم ملدن يأکدل اجلذعدة 

قدح، فرشبوا منه حتى رووا، )يعني: من اللبن(، فقال بعضهم: ما بإدامها، ثم تناول ال

يا عأ  اصنع رجل شاة بصاع من  "رأينا کالسحر يرون أنه أبو هلب الذي قاله، فقال: 

طعام وأعدد قعبًا من لبن. قال: ففعلت، فأکلوا کام أکلوا يف اليوم األول، ورشبوا کام 

ل يف املرة األوىل. فقالوا: مدا رأيندا اليدوم يف رشبوا يف املرة األوىل، وفضل فيه کام فض

السحر. فقال: يا عأ  اصنع رجل شاة بصاع من طعام وأعددد قعبدًا مدن لدبن. قدال: 

ففعلت. فقال: يا عأ  امجع يل بني هاشم. فجمعتهم فأکلوا، ورشبوا، فبدرهم رسول 

وسدكت  أيكم يقيض عني ديني؟ قدال: فسدكت "اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(، فقال: 

 القوم. فأعاد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( املنطق، فقلت: أنا يا رسول اهلل. قدال:

                                                             

 564،   2. املستدرك، ج  1
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 1«أنت يا عأ  أنت يا عأ  »

ثنا سلمة بن الفضل عن سلامن بن قرم الضدبي عدن أ، »...وأخرج الطرباين:  حد 

إسحاق اهلمداين، قال: سمعت حبيش بن جنادة يقول: سمعت رسول اهلل )صدىل اهلل 

ليه وسلم( يقول يوم ددير خم: اللهم من کنت مواله فعأ  مدواله اللهدم وال مدن ع

 2«وااله وعاد من عاداه وانرص من نرصه وأعن من أعانه

ثنا عمران الطائي، قال: سمعت أنس بن »... ثنا سلمة بن الفضل األبرش، حد  حد 

ىل أربعة عدأ  بدن مالك يقول: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( إن  اجلنة تشتاق إ

 3«أ، طالب وعامر بن يارس وسلامن الفاريس واملقداد بن األسود )ري اهلل عنهم(

ثنا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق عن سلمة بن کهيل عن إبراهيم »... حد 

بن الرباء عن الرباء بن عازب، قدال: مدر أبدو سدفيان ومعاويدة خلفده وکدان رجدالً 

 4«) (: اللهم عليك بصاحب األسنةمستمدًا، فقال رسول اهلل 

ثنا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق عن حييى بن عباد بن عبد اهلل بن »... حد 

الزبري عن أبيه عن عائشة، قالت: دخلت فاطمة بنت النبي )صدىل اهلل عليده وسدلم( 

                                                             

 105،   2. مسند البزار، ج  1

 17 – 16،   4. املعجم الكبري، ج  2

 215،   6. املعجم الكبري، ج  3

 208،   4ط، ج . املعجم األوس 4
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ها بشئ فبكت ثم دعاها بشئ فضحكت، فلام تويف قلت أخربيني ما الذي أبكاك  فسار 

ين فقال: إنك أول أهأ حُلوقدًا ثم أض حكك؟ قالت: ُنعيَت إليه نفسه فبكيت، ثم سار 

 1، فضحكت. قالت عائشة: فام عاشت بعده إال ستة أشهر(

ثنا سلمة بن الفضل، حدثني أبدو زيدد األحدول، عدن »...ويف تاريخ دمشق:  حد 

ل: أمرين عتاب بن ثعلبة، حدثني أبو أيوب األنصاري يف خالفة عمر بن اخلطاب، قا

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( بقتال الناکثني والقاسطني واملارقني مع عأ  بدن أ، 

 2«طالب

حدثنا سلمة بن الفضل حدثني حممد بن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء »...

عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة، قالت: دخل عدأ  النبدي )صدىل اهلل عليده 

من آل املغرية اسمه الوليد، فقال: َمن هذا يا أم سلمة؟ قالدت: وسلم( وعندي دالم 

هذا الوليد. فقال النبي )صىل اهلل عليه وسلم(: قد اختذتم الوليد حنانًا، دريوا اسدمه 

 3«فإنه سيكون يف هذه األمة فرعون يقال له الوليد

حدثنا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق عن حكيم بن »... وأخرج العقيأ: 

                                                             

 421 - 420،   22. املعجم الكبري،ج  1

 472،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج  2

 324،   63. تاريخ مدينة دمشق، ج  3
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بري عن احلسن بن سفيان عن األصبغ بن سفيان الكلبي عن عبد العزيز بن مدروان ج

عن أ، هريرة عن سلامن، قال: سألت رسول اهلل )صىل اهلل عليده وسدلم( قلدت: يدا 

رسول اهلل إن  اهلل مل يبعث نبيًا إال  ويبنيِّ له َمن يأ من بعده، فهل بني  لك؟ فقدال: ال. 

 1«نعم، عأ  بن أ، طالبثم سألته بعد ذلك. فقال: 

ثنا سلمة بدن الفضدل، عدن سدليامن، عدن أ، »...ويف الُسن ة البن أ، عاصم:  حد 

إسحاق، قال: سمعت حبيش بن جنادة، قدال: سدمعت رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده 

 2«وسلم( يقول: من کنت مواله فعأ  مواله

جدابر اجلعفدي حدثنا سلمة بن الفضل، قال: حدثنا شمالن بن إسحاق عن »... 

 3«قال: إىل واليتنا أهل البيت ُثم  اهتَدىعن أ، جعفر، يف قوله تعاىل: 

 عدد ماروي من األحاديّ

 روي عنه ثالثامئة وستة عرش حديثًا.

 له يف مسند أمحد: ثامنية أحاديث.

 و يف سنن الرتمذي: حديثان اثنان.

                                                             

 130،   1. ضعفاء العقيأ،ج  1

 605،   2. الُسن ة، ج  2

 491،   1. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج  3
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 و يف سنن أ، داود: حديث واحد.

 نية عرش حديثًا.و يف مستدرك احلاکم: ثام

 و يف السنن الكربى للبيهقي: أربعة عرش حديثًا.

 و يف مسند أ، يعىل: حديث واحد.

 و يف صحيح ابن حبان: ثالثة أحاديث.

 و يف صحيح ابن خزيمة: حديث واحد.

 و يف املعجم األوسط للطرباين: اثنا عرش حديثًا.

 و يف املعجم الكبري للطرباين: تسعة عرش حديثًا.

 الُسن ة البن أ، عاصم: حديث واحد.و يف 

 و يف سنن الدارقطني: سبعة أحاديث.

 و يف أمايل املحامأ: حديث واحد.

 و يف مسند البزار: تسعة أحاديث.

 و يف مسند الروياين: حديث واحد.

 و يف مسند الشهاب: حديث واحد.

 و يف شعب اإليامن للبيهقي: ثالثة أحاديث.

 لبيهقي: مخسة أحاديث.و يف معرفة السنن واآلثار ل
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 و يف دالئل النبوة للبيهقي: سبعة أحاديث.

 و يف رشح مشكل اآلثار للطحاوي: حديثان اثنان.

 و يف رشح معاين اآلثار للطحاوي: ثالثة أحاديث.

 و يف التمهيد البن عبد الرب: حديثان اثنان.

 و يف تاريخ ابن عساکر: مخسة وثالثون حديثًا.

 حديث واحد.و يف الرشيعة لآلجري: 

 و يف الصمت وآداب اللسان البن أ، الدنيا: حديث واحد.

 و يف مكارم األخالق البن أ، الدنيا: حديث واحد.

 و يف اآلحاد واملثاين البن أ، الدنيا: أربعة أحاديث.

 و يف هتذيب اآلثار للطربي: ستة أحاديث.

 و يف حلية األولياء أل، نعيم: ثالثة أحاديث.

 لتنزيل للحاکم احلسكاين: ثالثة أحاديث.و يف شواهد ا

 و يف تفسري الطربي: تسعة وأربعون حديثًا.

 و يف تفسري ابن أ، حاتم: اثنان وتسعون حديثًا.

، اجلرح والتعديل البن أ، حداتم، 49   3راجع ترمجته يف: الكنى واأللقاب للشيخ عباس القمي، ج

 3،الكامل البن عدي، ج287   8بن حبان، ج، الثقات ال150   2، ضعفاء العقيأ، ج168   4ج
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 .84   4، التاريخ الكبري للبخاري، ج340  

 

 ( سلمة بن كهيل المويف 78)

 هي(121)ت 

سلمة بن کهيل بن حصني احلرضمي التنعي أبو حييى الكويف. دخل عىل ابن عمدر 

يل وزيد بن أرقم وروى عن أ، جحيفة وجندب بن عبد اهلل وابن أ، أوىف وأ، الطف

 وزيد بن وهب وسويد بن دفلة وإبراهيم التيمي وعبد الرمحن بن يزيد النخعي.

سلمة بن کهيل متقن للحديث، وقديس بدن مسدلم »... قال أبو طالب عن أمحد: 

وقال إسحاق بن منصور عن ابن «. متقن للحديث، ما نبايل إذا أخذت عنهام حديثهام

بت يف احلديث وکان فيده تشديع قليدل کويف تابعي ثقة ث»وقال العجأ: «. ثقة»معني: 

وقال أبو زرعة: «. کان ثقة کثري احلديث»وقال ابن سعد: «. وهو من ثقات الكوفيني

ثقدة ثبدت »وقال يعقوب بن شديبة: «. ثقة متقن»وقال أبو حاتم: «. ثقة مأمون ذکي»

ثنا سلمة «. ثقة ثبت»وقال النسائي: «. عىل تشيعه بن وقال ابن املبارك عن سفيان: حد 

 کهيل وکان رکنًا من األرکان وشد قبضته.
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مل يكن بالكوفة أثبت من أربعة، منصور وسلمة وعمرو بن مرة »وقال ابن مهدي: 

أربعة يف الكوفدة ال خُيتلدف يف حدديثهم، َفمدن اختلدف »وقال أيضا: «. وأ، حصني

دثنا ملا قدم شعبة البرصة قالوا له: حد»وقال جرير: «. عليهم فهو خمطئ، فذکره منهم

إْن حدثتكم عن ثقات أصحا، فإنام أحدثكم عدن نفدر »عن ثقات أصحابك. فقال: 

يسري من هؤالء الشيعة، احلكم بن عتيبة وسدلمة بدن کهيدل وحبيدب بدن أ، ثابدت 

ولد أ، سدنة سدبع وأربعدني ومدات يدوم »قال حييى بن سلمة بن کهيل: «. ومنصور

کان سدلمة ».. قال أبو داود: .هوکذا قال دري«. عاشوراء سنة إحدى وعرشين ومائة

 1«...يتشيع

سلمة بن کهيل أبو حييى احلرضمي من علامء الكوفة رأى زيد بن »قال الذهبي فيه: 

أرقم وروى عن أ، جحيفة وعلقمة وعنه سفيان وشعبة، ثقة له مائتا حديث ومخسون 

 2«.حديثاً 

 توقيق اجلميع له 

 «.متقن احلديث»قال أمحد بن حنبل: 

                                                             

 138 – 137،   4. هتذيب التهذيب، ج  1

 .454،   1الكاشف يف معرفة من له رواية يف کتب الُسنة، ج .  2
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 «.ثقة»معني:  و قال ابن

 «.کويف تابعي ثقة ثبت يف احلديث»و قال العجأ: 

 «.کان ثقة کثري احلديث»و قال ابن سعد: 

 «.ثقة مأمون ذکي»و قال أبو زرعة: 

 «.ثقة متقن»و قال أبو حاتم: 

 «.ثقة ثبت»و قال يعقوب بن شيبة: 

 «.ثقة ثبت»و قال النسائي: 

ثنا سلمة  بن کهيل وکان رکنًا من األرکان وشدد و قال ابن املبارك عن سفيان حد 

 .قبضته

 «....مل يكن بالكوفة أثبت من أربعة منصور وسلمة»وقال ابن مهدي: 

ملا قدم شعبة البرصة، قالوا له: حدثنا عن ثقات أصحابك. فقدال: إْن »قال جرير: 

حدثتكم عن ثقات أصحا، فإنام أحدثكم عن نفر يسري من هؤالء الشيعة، احلكم بن 

 «.وسلمة ابن کهيل...عتيبة 

 النص عل تشيعه  

ثقة ثبدت « »وکان فيه تشيع قليل»نص القوم عىل تشيعه يف عبارات عديدة، منها: 
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أحدثكم عن نفر يسري من هؤالء الشيعة، احلكم بن عتيبة وسدلمة ابدن »« عىل تشيعه

 «....کان سلمة يتشيع« »کهيل...

 1ونص عىل تشيعه کذلك ابن قتيبة والشهرستاين. 

سدلمة بدن »ولا يثبت هذا، ترمجة علامء الشيعة لده يف کتدبهم، قدال فيده الربقدي: 

.. ومدن أصدحاب احلسدن واحلسدني وأصدحاب عدأ  بدن احلسدني )علديهم .کهيل

 2«السالم(

 .66وقد ذکره الشيخ الطويس يف رجاله،  

ذکره الشيخ الطويس يف رجاله، سلمة بن کهيدل يف »قال السيد حمسن األمني فيه: 

ب عأ  وعأ  بن احلسدني والبداقر والصدادق )ع( وزاد يف أصدحاب عدأ  بدن أصحا

احلسني أبو حييى احلرضمي الكويف. ويف رجال الصدادق )ع(، سدلمة بدن کهيدل بدن 

احلسني أبو حييى احلرضمي الكويف تابعي. ويف رجال الكيش بسنده عن سدير، دخلت 

 3«علٰی أ، جعفر )ع( ومعي سلمة بن کهيل...

عن سلمة بن کهيل، قدال: قدال عدأ  )عليده »...د بن احلسن الصفار: وروى حمم

                                                             

 .190  1، امللل والنحل، ج624. املعارف،    1

 9. الرجال،    2

 .291،   7. أعيان الشيعة، ج  3
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السالم(: لو استقامت يل األمة وثنيت يل الوسادة حلكمت يف التوراة بدام اندزل اهلل يف 

التوراة وحلكمت يف اإلنجيل بام انزل اهلل يف اإلنجيل و حلكمت يف الزبور بام انزل اهلل 

 1«.قد حكمت يف القرآن بام انزل اهلل يف الزبور، حتى يزهر إىل اهلل وانى

عن سلمة بن کهيل، عن عبد العزيدز، عدن عدأ  )عليده »...ويف کامل الزيارات: 

کان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يقول: يا عأ  لقد اذهلني هدذان »السالم(، قال: 

ًا، إن  ان أحب بعدمها أحدًا أبدد -يعني احلسن واحلسني )عليهام السالم(  -الغالمان 

 2«.ر، أمرين ان أحبهام وأحب من حيبهام

 له يف الكايف: ثالث روايات.

 و يف وسائل الشيعة: ثالث عرشة رواية.

 و مستدرك الوسائل: مخس روايات.

 و خامتة املستدرك: مخس روايات.

عن سدلمة بدن کهيدل عدن حبدة »...و ِل ن روي عنه األحاديث، أمحد بن حنبل: 

ًا )ري اهلل عنه( يقول: أنا أول رجدل صدىل مدع رسدول اهلل العرين قال: سمعت علي  

                                                             

 154. بصائر الدرجات، الصفار    1

 112. کامل الزيارات جلعفر بن حممد بن قولويه،    2
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 1«)صىل اهلل عليه وسلم(

عن سلمة بن کهيل، قال: سمعت حممد بن عبد الرمحن حيدث عن عبد الرمحن »...

بن يزيد عن األشرت، قال: کان بني عامر وبني خالد بن الوليد کدالم فشدكاه عدامر إىل 

ال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: انه َمن ُيعاِد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( فق

عامرًا ُيعاِدِه اهللُ عز وجل وَمن ُيبغضه ُيبغضه اهللُ عز وجل وَمدن َيسدب ه َيسدب ه اهللُ عدز 

 2«وجل(. فقال سلمة: هذا أو نحوه

عن سلمة بن کهيل عن أ، صدادق عدن األددر عدن سدلامن »...وأخرج احلاکم: 

قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: أولكم واردًا عدىل  »)ري اهلل عنه( قال: 

 3« احلوض أولكم إسالمًا عأ  بن أ، طالب

عن سلمة بن کهيل عن حبة بن جوين عن عأ  )ري اهلل عنه( قدال: عبددت »...

 4«اهلل مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( سبع سنني قبل أن يعبده أحد من هذه األمة

ثنا حممد بن سلمة بن کهيل عن أبيه عن أ، الطفيل عن ابن وائلة، انه سمع حد  »...

زيد بن أرقم )ري اهلل عنه( يقول: نزل رسول اهلل )صىل اهلل عليده وآلده( بدني مكدة 

                                                             

 141،   1. مسند أمحد، ج  1

 90،   4سند أمحد، ج . م 2

 136،   3. املستدرك، ج  3

 112،   3. املستدرك، ج  4
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واملدينة عند شجرات مخس دوحات عظام، فكنس الناس ما حتت الشجرات، ثم راح 

، ثم قام خطيبًا، فحمد اهلل وأثندى عليده رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عشية، فصىل

وذکر ووع ، فقال ما شاء اهلل أن يقول، ثم قال: أَيا الناس اين تارك فيكم أمرين لن 

تضلوا إِن اتبعتمومها ومها کتاب اهلل وأهل بيتي عدرتيت. ثدم قدال: أتعلمدون اين أوىل 

ىل اهلل عليه وآله(: باملؤمنني من أنفسهم، ثالث مرات. قالوا: نعم. فقال رسول اهلل )ص

 1«َمن کنت مواله فعأ  مواله

سمعت حبة العرين، قدال: سدمعت »عن سلمة بن کهيل، قال: »وروى النسائي: 

 2«علي ًا )کرم اهلل وجهه( يقول: أنا أول من صىل مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(

عدن  عن حييى بن سلمة بن کهيل عن أبيده عدن أ، صدادق»...وأخرج الطرباين: 

ربيعدة بدن ناجددد، قدال: سددمعت علي دًا يقددول: ُأِمدرُت بقتددال النداکثني والقاسددطني 

 3«.واملارقني

ثنا حييى بن سلمة بن کهيل عن أبيه عن أ، عبد اهلل الشيباين، قدال: کندت »... حد 

جالسًا يف جملس بني األرقم فأقبل رجل من ُمراد يسري عدىل دابتده حتدى وقدف عدىل 

                                                             

 110 - 109،   3. املستدرك، ج  1

 43 - 42. خصائص أمري املؤمنني )ع(،    2

 213،   8. املعجم األوسط، ج  3
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يف القوم زيد؟ قالوا: نعم هذا زيد. فقال: أنشدك باهلل الذي ال املجلس، فسلم، فقال: أ

إله إال هو يا زيد، أسمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( يقول لعدأ: َمدن کندت 

مواله فعأ  مواله اللهم وال من وااله وعاد من عداداه؟ قدال: نعدم. فانرصدف عنده 

 1«الرجل

، أن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( عن سلمة بن کهيل عن جماهد عن ابن عباس»...

: أنت مني بمنزلة هارون من موسى  2«قال لعأ 

عن سلمة بن کهيل عن عياض بن عياض عن مالك بن جعونة، قال: سمعت »...

أم سلمة تقول: کان عأ  عىل احلق من اتبعه اتبع احلق ومدن ترکده تدرك احلدق عهددًا 

 3«معهودًا قبل يومه هذا

ن سلمة بن کهيل، عن الصنابحي، عن عأ  بن أ، طالب، ع»...وروى ابن حنبل: 

 4«قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: أنا دار احلكمة، وعأ  باهبا

، »...ويف املشيخة البغدادية:  أخربنا سلمة بن کهيل، عن أ، عبد الرمحن، عن عأ 

                                                             

 194 – 193،   5. املعجم الكبري، ج  1

 61،   11. املعجم الكبري، ج  2

 330،   23 . املعجم الكبري، ج 3

 634،   2. فضائل الصحابة، ج  4
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وعأ  باهبا( أنا مدينة الفقه، "قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: 
1 

 عدد ماروي من الروايات

 روي عن سلمة بن کهيل ألف وأربعامئة وثامن وأربعون رواية.

 له يف البخاري: تسع روايات.

 و يف مسلم: إحدي وعرشون رواية.

 و يف مسند أمحد: ثامن وتسعني رواية.

 و يف سنن ابن ماجة: مخس عرشة رواية.

 و يف سنن أبو داود: أربع وعرشون رواية.

 و يف سنن الرتمذي: إثنتان وعرشون رواية.

 و يف سنن الدارمي: إثنتا عرشة رواية.

 و يف سنن النساين: عرشون رواية.

 و له يف السنن الكربى للنسائي: مخس ومخسون رواية.

 و يف خصائص أمري املؤمنني )ع( للنسائي: ثالث روايات.

 و يف فضائل الصحابة للنسائي: روايتان.

                                                             

َلفي، ج  -خمطو   -. املشيخة البغدادية  1  1،   11أبو طاهر الس 
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 : مخس ومخسون رواية.و يف املستدرك

 و يف السنن الكربى، للبيهقي: مائة رواية.

 و يف املصنف، البن أ، شيبة: تسعون رواية. 

 و يف فضائل الصحابة البن حنبل: مخس عرشة رواية.

 و يف مسند أ، داود: عرشون رواية.

 و يف املصنف للصنعاين: مخس وثالثون رواية

 و يف مسند أ، يعىل: سبع عرشة رواية.

 و يف صحيح ابن حبان: عرشون رواية.

 و يف صحيح ابن خزيمة: ثامن روايات.

 و يف املعجم الصغري للطرباين: سبع روايات.

 و يف املعجم األوسط للطرباين: ثامن وثالثون رواية.

 و يف املعجم الكبري للطرباين: مائة ومخس وثالثون رواية.

 احدة.و يف طرق حديث من کذب عأ  للطرباين: رواية و

 و يف األوائل للطرباين: رواية واحدة.

 و يف الُسن ة البن أ، عاصم: روايتان.

 و يف الُسن ة للخالل: مخس عرشة رواية.
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 و يف الُسن ة السنة للمروزي: ثالث روايات.

 و يف سنن الدارقطني: إثنتا عرشة رواية.

 و يف أمايل املحامأ: عرش روايات.

 ة.و يف مسند البزار: مخسون رواي

 و يف مسند الشهاب: روايتان.

 و يف مسند ابن املبارك: رواية واحدة.

 و يف مسند احلميدي: روايتان.

 و يف مسند ابن راهويه: مخس روايات.

 و يف شعب اإليامن للبيهقي: مخس عرشة رواية.

 و يف معرفة السنن واآلثار للبيهقي: مخس وعرشون رواية.

 ايات.و يف دالئل النبوة للبيهقي: أربع رو

 و يف األدب املفرد للبخاري: أربع روايات.

 و يف الشامئل املحمدية للرتمذي: رواية واحدة.

 و يف ما روي يف احلوض والكوثر البن خملد: رواية واحدة.

 و يف املحىل البن حزم: أربعون رواية.

 و يف مستخرج أ، عوانة: أربع وأربعون رواية.
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 وعرشون رواية.و يف رشح مشكل اآلثار للطحاوي: مخس 

 و يف رشح معاين اآلثار للطحاوي: مخس وثالثون رواية.

 و يف التمهيد البن عبد الرب: عرشون رواية.

 و يف تاريخ ابن عساکر: مائة ومخسون رواية.

 و يف حديث خيثمة: روايتان.

 و يف احلد الفصل للرامهرمزي: رواية واحدة.

 و يف الرشيعة لآلجري: ست روايات.

 وآداب اللسان البن أ، الدنيا: رواية واحدة.و يف الصمت 

 و يف مكارم األخالق البن أ، الدنيا: روايتان.

 و يف اآلحاد واملثاين للضحاك: أربع روايات.

 و يف حلية األولياء أل، نعيم: إثنتا وعرشون رواية.

 و يف رشح أصول اعتقاد أهل الُسن ة الاللكائي: مخس روايات.

 بن قانع: مخس روايات.و يف معجم الصحابة ال

 و يف معرفة الصحابة أل، نعيم: ثامن وعرشون رواية.

 و يف سنن سعيد بن منصور: رواية واحدة.

 و يف األوائل البن أ، عاصم: روايتان.
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 و يف العرش البن أ، شيبة: رواية واحدة.

 و يف صفة النفاق وذم املنافقني للفريا،: رواية واحدة.

 س وستون رواية.و يف تفسري الطربي: مخ

 و يف تفسري ابن أ، حاتم: عرشون رواية.

 و يف تفسري الثوري: مخس روايات.

 و يف تفسري جماهد: ثالث روايات.

، العلل البدن 298   5، سري أعالم النبالء، ج217   9راجع ترمجته يف: معجم رجال احلديث، ج

، 422   1لثقدات، العجدأ، ج، معرفدة ا74   4، التداريخ الكبدري، للبخداري، ج67   2حنبل، ج

 .170   4اجلرح والتعديل، ابن أ، حاتم الرازي، ج

 ( سليامن بن كد اخلزاعي79)

 هد(65)ُتويف عام 

سليامن بن رصد بن اجلون بن أ، اجلون بن منقذ بدن ربيعدة بدن ارصم بدن حدرام 

 اخلزاعي أبو مطرف الكويف. له صحبة. روى عن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( وعدن

 ُأ، بن کعب وعأ  بن أ، طالب واحلسن بن عأ  وجبري بن مطعم.

وعنه أبو إسحاق السبيعي وحييى بن يعمر وعدي بن ثابدت وعبدد اهلل بدن يسدار 
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 .اجلهني وأبو الضحى ودريهم

ًا فاضالً وکان اسمه يف اجلاهليدة يسدار فسدامه النبدي »قال ابن عبد الرب:   کان خري 

امن. سكن الكوفة وکان له سدن عاليدة ورشف يف قومده، )صىل اهلل عليه وسلم( سلي

وشهد مع عأ  صفني، وکان فيمن کتب إىل احلسني يسدأله القددوم إىل الكوفدة، فلدام 

قدمها ترك القتال معه، فلام قتل قدم سليامن هو واملسيب بن نجبة الفزاري ومجيع من 

ه، فعسكروا بالنخيلة وولوا خذله، وقالوا: ما لنا توبة إال أن نقتل أنفسنا يف الطلب بدم

سليامن أمرهم ثم ساروا فالتقوا بعبيد اهلل بن زياد بموضع يقال له عني الدوردة فقتدل 

سليامن واملسيب ومن معهام يف ربيع اآلخر سنة مخس وستني، وقيدل رمداه يزيدد بدن 

احلصني بن نمري بسهم فقتله ومحل رأسه إىل مروان، وکان سليامن يوم قتل ابن ثالثده 

سعني سنة. قلت: وذکر ابن حبان ان قتله کدان سدنة سدبع وسدنني واألول أصدح وت

 1وأکثر.

سليامن بن رصد )بضم املهملة وفتح الراء( بن اجلون اخلزاعدي »وقال ابن حجر: 

 2«أبو مطرف الكويف صحا، قتل بعني الوردة سنة مخس وستني

                                                             

 175،   4. هتذيب التهذيب، ج  1

 387،   1. تقريب التهذيب، ج  2
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 1«سليامن بن رصد أبو مطرف اخلزاعي الكويف صحا،»وقال الذهبي: 

وقال ابن حبان: )سليامن بن رصد اخلزاعي أبو مطرف، أتداهم النبدي )صدىل اهلل  

عليه وسلم( فأقام عندهم ثالثًا، وقتل مع املختار بن أ، عبيد بعني الوردة يف رمضان 

سنة سبع وستني وکان مع احلسني بن عأ  )ري اهلل تعاىل عنهام( فلدام قتدل احلسدني 

فس، فيهم سليامن بن رصد. وقالوا: نحدن التوابدون. انفرد من عسكره تسعة آالف ن

 2« قتلهم کلهم عبيد اهلل بن زياد، وکان فيهم املختار بن أ، عبيد

فلام خرج املختار حلق سليامن به فقتل مع املختار بن أ، عبيدد بعدني »وقال أيضا: 

 3«الوردة يف رمضان سنة سبع وستني

آخر شعبان أو شهر رمضان سنة سدبع  قتل مع املختار بالكوفة يف»قال البخاري: 

 4«وستني

، وهذا يعني دلوه يف التشديع  وعىل کالم ابن حبان والبخاري، فإن سليامن خمتاري 

 !وقوله بالرجعه

                                                             

 460،   1. الكاشف يف معرفة من له رواية يف کتب الُسن ة،ج  1

 161 – 160،   3. الثقات، ج  2

 81اهري علامء األمصار،   . مش 3

 1253،   3. التعديل والتجريح البن أيوب الباجي، ج  4
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 االتفاق عل وقاقته 

مل يطعن أحد بسليامن کونه صحابيًا، وقد أثبت له الصحبة أکثر من واحد من أهل 

 1عدالته وتوثيقه. الرتاجم والرجال، وهذا کاف يف اثبات

 و قد احتج  به البخاري ومسلم: يف الصحيحني.

ًا فاضالً »قال ابن عبد الرب:   «.کان خري 

 تشيعه وأخٌار  

وقد کان سليامن بن رصد اخلزاعي، واملسيب بن نجبة الفزاري ومها »قال الذهبي: 

اهر من شيعة عأ  ومن کبار أصحابه، خرجا يف ربيع اآلخر يطلبون بدم احلسدني بظد

 2«الكوفة يف أربعة آالف، ونادوا: )يا لثارات احلسني(

 إن هناك اثباتات کثرية وقوية تؤکد تشيع سليامن بن رصد.

روى البالذري عن عبد الرمحن بن عبيد، قال: ملا بايع احلسدن بدن عدأ  معاويدة، 

أقبلت الشيعة تتالقى بإظهار األسف واحلرسة عىل ترك القتدال، فخرجدوا إليده بعدد 

 من يوم بايع معاوية، فقال له سليامن ابن رصد اخلزاعي: ما ينقيض تعجبندا مدن سنني

                                                             

 144   3، اإلصابة البن حجر، ج649   2، االستيعاب البن عبد الرب، ج351   2. راجع: أسد الغابة البن األثري، ج 1

 46،   5. تاريخ اإلسالم، ج  2
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بيعتك معاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة، کلهم يأخذ العطاء، وهدم 

عىل أبواب منازهلم ومعهم مثلهم من أبندائهم وأتبداعهم، سدوى شديعتك مدن أهدل 

العقد، وال حظًا من العطية، فلو کنت  البرصة وأهل احلجاز، ثم مل تأخذ لنفسك ثقة يف

إذا فعلت ما فعلت أشهدت عىل معاوية وجوه أهل املرشق واملغرب، وکتبدت عليده 

ولكنه أعطاك شيئًا بينك وبينه ثدم مل  !کتابًا بأن األمر لك بعده، کان األمر علينا أيرس

ت عدة َيِف به، ثم مل يلبث أن قال عىل رؤوس الناس: إين کنت رشطت رشوطاً ووعد

إرادة إلطفاء نار احلرب، ومداراة لقطدع هدذه الفتندة، فأمدا إذا مجدع اهلل لندا الكلمدة 

فواهلل ما أدريين بذلك إال مدا کدان  !!!واأللفة، وآمن ا من الفرقة فإن ذلك حتت قدمي

بينك وبينه وقد ُنِقض، فإذا شدئت فأعدد احلدرب جذعدة، وائدذن يل يف تقددمك إىل 

ه وأظهدر خلعده، وننبدذ إليده عدىل سدواء، إن اهلل ال حيدب الكوفة، فأخرج عنها عامل

 .اخلائنني

أنتم شيعتنا وأهل مودتنا، فلدو »وتكلم الباقون بمثل کالم سليامن. فقال احلسن:  

کنت باجلزم يف أمر الدنيا أعمل، ولسلطانا أربض وأحلب ما کان معاوية بأبأس مني 

رى دري ما رأيدتم ومدا أردت فديام بأسًا، وال أشد شكيمة وال أميٰض عزيمة، ولكني أ

 -فعلت إال حقن الدماء، فارضوا بقضاء اهلل وسلموا ألمره والزموا بيوتكم وأمسكوا 

 «أيديكم حتى يسرتيح بر  أو يسرتاح من فاجر -أو قال: کفوا 
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ففي هذا النص سمى اإلمام احلسن )ع( سليامن ومن معه بدأنم شديعتهم وأهدل 

 1مودهتم.

ا نحن فإنا  فقال»ويف نص آخر:  له جندب: واهلل ما بنا إال  أن تضاموا وتنقفضوا فأم 

دتندا بكدل مدا قددروا عليده، ولكدن حداش هلل  أن ندؤازر  نعلم أن القوم سيطلبون مو 

وقدال سدليامن بدن رصد  !!!الظاملني، ونظاهر املجرمني ونحن لكم شيعة وهلم عددو  

ي أردنا أن نكل مك بده کل ندا. اخلزاعي: إن هذا الكالم الذي کل مك به جندب هو الذ

 2«فقال: رمحكم اهلل صدقتم وبررتم

 فقد عد سليامن نفسه ومن معه من شيعة احلسن )ع(.

فلام  تويف احلسن بن عأ  اجتمعت الشيعة، ومعهم بنو جعددة بدن »قال البالذري: 

هبرية بن أ، وهب املخزومي وأم  جعدة أم  هانئ بنت أ، طالدب يف دار سدليامن بدن 

رصد، فكتبوا إىل احلسني کتابًا بالتعزية وقالوا يف کتاهبم: إن اهلل قد جعل فيدك أعظدم 

اخللف لن مىض ونحن شيعتك املصدابة بمصديبتك، املحزوندة بحزندك، املرسدورة 

 3«برسورك، املنتظرة ألمرك

                                                             

 49 – 48،   3. أنساب األرشاف للبالذري، ج  1

 149،   3. أنساب األرشاف، ج  2
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ما أعظم ما أصيب به هذه األمة عامة، وأنت وهذه الشديعة »ويف تاريخ اليعقو،: 

ك ابن الويص وابن بنت النبي، علم اهلدى، ونور الدبالد املرجدو إلقامدة خاصة، هبال

الدين وإعادة سري الصاحلني، فاصرب رمحك اهلل عىل مدا أصدابك، إن ذلدك ملدن عدزم 

األمور، فإن فيك خلفا لن کان قبلك، وإن اهلل يؤيت رشده من َيدى هبديك، ونحدن 

رة برسورك، السائرة بسدريتك، شيعتك املصابة بمصيبتك، املحزونة بحزنك، املرسو

املنتظرة ألمرك، رشح اهلل صدرك، ورفع ذکرك، وأعظم أجدرك، ودفدر ذنبدك، ورد 

 1«.عليك حقك

اجتمعت الشيعة يف مندزل سدليامن بدن رصد فدذکرنا هدالك »ويف تاريخ الطربي: 

معاوية، فحمدنا اهلل عليه. فقال لنا سليامن بن رصد: إن معاوية قد هلك وإن حسدينًا 

تقبض عىل القوم ببيعته وقد خرج إىل مكة وأنتم شديعته وشديعة أبيده، فدإن کندتم قد 

تعلمون أنكم نارصوه وجماهدون عدوه فاکتبوا إليه، وإن خفتم الوهن والفشدل فدال 

تغروا الرجل من نفسه. قالوا: ال، بل نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه. قدال: فداکتبوا 

، مدن سدليامن بدن رصد  إليه. فكتبوا إليه. بسم اهلل الرمحن الدرحيم حلسدني بدن عدأ 

واملسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد وحبيب بن مظاهر وشيعته من املؤمنني واملسلمني 

من أهل الكوفة، سالم عليك، فإنا نحمد إليك اهلل الذي ال إله إال هو، أما بعد فاحلمد 

                                                             

 228،   2. تاريخ اليعقو،،ج  1



 816 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

تزها أمرها ودصبها هلل الذي قصم عدوك اجلبار العنيد الذي انتزى عىل هذه األمة فاب

فيأها وتأمر عليها بغري رىض منها، ثم قتل خيارها واستبقى رشارها، وجعل مدال اهلل 

دولة بني جبابرهتا وأدنيائها، فبعدًا له کام بعدت ثمود، إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل 

 اهلل أن جيمعنا بك عىل احلق، والنعامن بن بشري يف قرص االمارة، لسنا نجتمدع معده يف

مجعة وال نخرج معه إىل عيد، ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقده 

 1«.بالشام، إن شاء اهلل. والسالم ورمحة اهلل عليك

وملا بلغ أهل الكوفة وفاة معاوية وخروج احلسني بن عأ  إىل »ويف األخبار الطوال: 

اتفقدوا عدىل أن يكتبدوا إىل مكة، اجتمع مجاعة من الشيعة يف منزل سليامن بن رصد، و

 2«.احلسني يسألونه القدوم عليهم

بسم اهلل الرمحن الرحيم، من احلسني بن عأ  إىل مدن بلغده »فأجاهبم احلسني )ع(: 

کتا، هذا، من أوليائه وشيعته بالكوفة، سالم عليكم، أما بعدد، فقدد أتتندي کتدبكم، 

إليكم بأخي وابدن عمدي وفهمت ما ذکرتم من حمبتكم لقدومي عليكم، وإين باعث 

 3«وثقتي من أهأ )مسلم بن عقيل( ليعلم يل کنه أمرکم

                                                             

 158 - 157،   3، أنساب األرشاف، ج 262 – 261،   4. تاريخ الطربي، ج  1

 229. األخبار الطوال البن قتيبة الدينوري،    2

 230. األخبار الطوال،    3



 817 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

وهنا يذکر احلسني )ع( أهل الكوفة ويسميهم بشيعته، وملا ورد )ع( کربالء وجرى 

ما جرى من أحداث فجيعة، کان سليامن بن رصد مع حوايل أربعدة أالف يف سدجون 

 ابن زياد.

أ  )عليهام السالم( ودخل عبيد اهلل بن زياد ملا قتل احلسني بن ع»روى البالذري: 

م، ففزعدوا إىل مخسدة  من معسكره بالنخيلة إىل الكوفة، تالقت الشيعة بالتالوم والتند 

نفر من رؤوس الشيعة وهم: سليامن بن رصد اخلزاعي، وکانت له صحبة، واملسدي ب 

، وعبد اهلل بن سعد بن ن فيل األزدي، بن نجبة الفزاري، وکان من خيار أصحاب عأ 

اد البجأ ثم القتباين، فاجتمع هدؤالء النفدر  وعبد اهلل بن وال التيمي، ورفاعة بن شد 

اخلمسة يف منزل سليامن بن رصد د بعد خروجه من السجن د ومعهم ناس من وجوه 

ا بعد فإن ا قد  الشيعة، فابتدأ املسيب بن نجبة الكالم، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: أم 

ْرُکْم َما بطول العمر فنردب إىل رب نا يف أن ال جيعلنا ل ن يقول له ددا: ابتلينا  َأومَلْ ُنَعمِّ

رَ  ُر فِيه َمْن َتَذک  وقد بال اهلل أخبارنا فوجدنا کاذبني يف أمر ابن ابندة نبي ندا، وقدد  َيتذک 

ا، فبخل ندا عليده بلغتنا کتبه، وقد أتتنا رسله، وسألنا نرصه عودًا وبدءًا، وعالنيدة ورس 

يناه  لنا عنه ألسنتنا، وال قو  بأنفسنا حتى قتل إىل جانبنا، فال نحن نرصناه بأيدينا وال خذ 

بأموالنا، وال طلبنا له النرصة من عشائرنا، فام عذرنا عند رب نا، ال عدذر واهلل أو نقتدل 

، وراية قاتليه واملوالني عليه، وإن ه ال بد  لكم من أمري تفزعون إليه، وترجعون إىل أمره
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 حتفون هبا معه.

اد البجأ، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: دعوت إىل جهداد  ثم تكل م رفاعة بن شد 

الفاسقني، والتوبة من الذنب العظيم، فمسموع ذلك عنك، ومقبول مندك، وقلدت: 

َول وا أمرکم رجالً تفزعون إليه وتطوفون برايته وتطيعون له، فإن تكن ذلدك الرجدل 

ينا هذا األمر شيخ الشيعة، تكن عندنا  حًا، وإن رأيت ورأى أصحابنا ول  مرضيًا متنص 

وصاحب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسل م(، وذا السابقة والقدم، سدليامن بدن رصد، 

 املحمود يف دينه وبأسه، املوثوق برأيه وتدبريه. 

فاعدة بدن ثم تكل م عبد اهلل بن وال وعبد اهلل بن سعد بن نفيل بنحدو مدن کدالم ر

اد، وذکرا املسي ب بن نجبة وفضله، وذکرا سليامن بن رصد لسابقته ورضامها بده،  شد 

فقال املسي ب: أصبتم ووفقتم، وأنا أرى مثل الذي رأيتم، فَول وا سليامن أمرکم. فول وه 

 1«.عليهم، وقل دوه رئاستهم

 2يف هذا النص سموا سليامن بشيخ الشيعة.

قتل احلسني بن عأ  ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة، ملا »ويف تاريخ الطربي: 

فدخل الكوفة، تالقت الشيعة بالتالوم والتندم ورأت أنا قدد أخطدأت خطدًأ کبدريًا 

                                                             

 365 - 364،   6. أنساب األرشاف، ج  1
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بدعائهم احلسني إىل النرصة وترکهم إجابته ومقتله إىل جانبهم، مل ينرصوه، ورأوا أنه 

له أو القتل فيه ففزعوا بالكوفة ال يغسل عارهم واالثم عنهم يف مقتله إال بقتل من قت

إىل مخسة نفر من رؤوس الشيعة إىل سليامن بن رصد اخلزاعي وکانت له صدحبة مدع 

 1«.النبي صىل اهلل عليه وسلم

 ويف هذا النص عد سليامن من رؤوس الشيعة.

ام، »قال البالذري:  وقدم املختار بن أ، عبيد الكوفة بعد عبد اهلل بن يزيد بثامنية أي 

املختار إذا دعا الشيعة إىل نفسه، وإىل الطلب بدم احلسني، قالوا: هذا سليامن بن  فكان

ته أمرها د شيخ الشيعة وقد أطاعته الشيعة وانقادت له وول   2«رص 

وقدم املختار قبل عبد اهلل بدن يزيدد وإبدراهيم بدن حممدد »جاء يف تاريخ الطربي: 

رؤوس الشيعة ووجوهها مع سليامن  بثامنية أيام، ودخل املختار الكوفة وقد اجتمعت

بن رصد، فليس يعدلونه بده، فكدان املختدار إذا دعداهم إىل نفسده وإىل الطلدب بددم 

احلسني، قالت له الشيعة: هذا سليامن بن رصد شيخ الشيعة قد انقادوا له واجتمعدوا 

 3«.عليه

                                                             

 426،   4. تاريخ الطربي، ج  1

 367،   6. أنساب األرشاف،ج  2

 .434،   4. تاريخ الطربي، ج  3



 820 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

وملا انتهى سليامن وأصحابه إىل قرب احلسني، رصخدوا رصخدة واحددة، وبكدوا، »

 1«.قال سليامن: اللهم  ارحم الشهيد ابن الشهيد. ونادوا: يا لثأرات احلسنيو

فهذا صحا، يزور قرب احلسني )ع( ويبكي عنده، ويف هذا رد عىل السلفيني الذين 

 يتهمون من يقوم بذلك بالرشك، فهل أرشك هذا الصحا، العادل؟!

 2ام احلسن )ع(. لقد ذکر الشيخ الطويس سليامن بن رصد، فعده من أصحاب اإلم

سددليامن بددن رصد: هددو مددن التددابعني الكبددار، »قددال السدديد اخلددوئي يف ترمجتدده: 

ورؤسائهم، وزهادهم، حكاه الكيش عن الفضل بن شاذان يف ذيل ترمجة صعصعة بن 

.. أقول: ال ينبغي االشكال يف جاللة سليامن بدن رصد، وعظمتده، لشدهادة .صوحان

عن أمري املؤمنني )عليه السالم( يف وقعة اجلمل، الفضل بن شاذان بذلك، وأما ختلفه 

فهو ثابت، ولعل ذلك کان لعذر أو بأمر من أمري املؤمنني )عليه السالم(، فإن ما روي 

عن کتاب صفني لنرص بن مزاحم، عن أ، عبد اهلل سيف بن عمر، عن إسدامعيل بدن 

ملدؤمنني )عليده أ، عمرة، عن عبد الرمحن بن عبيد بن أ، الكنود، مدن عتداب أمدري ا

السالم(، وعذله سليامن بن رصد يف قعوده عن نرصته بعد رجوعه )عليه السالم( من 

حرب اجلمل، ال يمكن تصديقه ألن  عدة من رواته مل تثبت وثاقتهم، عىل أنه مل يثبت 

                                                             

 370،   6. أنساب األرشاف، ج  1
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کون هذا الكتاب عن نرص بن مزاحم، بطريق معترب، فلعل القصة مكذوبة عليده کدام 

 1(-رسه قدس  -احتمله الشيخ 

سليامن بن رصد اخلزاعي، من أصحاب »وقال الشيخ عأ الشاهرودي يف ترمجته: 

رسول اهلل وأمري املؤمنني واحلسن واحلسني )صلوات اهلل و سالمه عليهم(. کان اسمه 

يف اجلاهلية يسار، فسامه رسول اهلل سدليامن. يكندى أبدا املطدرف، وختلدف عدن أمدري 

شيخ. لكن، قال العالمة املامقاين: مل نقدف مدن کتدب املؤمنني يوم اجلمل. کذا عن ال

 .التواريخ وأخبار السري حتى کتاب فتنة اجلمل للشيخ املفيد عىل عني منه وال أثر

أقول: فلعله اشتباه من الشيخ. وعن املفيد، أنه من املجمعدني عدىل خالفدة أمدري  

ار ورؤسدائهم املؤمنني بعد قتل عثامن، وعده الفضل بدن شداذان مدن التدابعني الكبد

وزهادهم. وعن ابن األثري، أنه شهد مع عأ  )عليه السالم( مشاهده کلها، ونقلوا أنه 

.. وملدا ورد موالندا احلسدني )عليده .جعله أمري املؤمنني يوم صفني عىل رجالة امليمنة

.. وابن زياد ملا اطلع عىل .السالم( کربالء، کتب إىل مجاعة من أهل الكوفة، هو منهم

هل الكوفة إىل احلسني )عليده السدالم(، حدبس أربعدة آالف ومخسدامئة مدن مكاتبة أ

أصحاب أمري املؤمنني )عليه السالم( وأبطاله، منهم سدليامن هدذا وإبدراهيم األشدرت 

وصعصعة وأمثاهلم، ومل يكن هلم سبيل إىل نرص احلسني )عليه السالم(، ألنم کدانوا 

                                                             

 284 – 283،   9ج  -السيد اخلوئي  -. معجم رجال احلديث  1
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 اهلاوية وشاع ذلك، وکان ابن زياد يف مقيدين مغلولني يف احلبس، إىل أن سقط يزيد يف

البرصة، وثبت الشيعة عىل دار ابن زياد ونبوا أمواله وقتلوا دلامنده وکرسدوا حبسده 

 وأخرجوهم من احلبس وهتيأو املطلب الثار...

قال العالمة املامقاين: بقوا يقاتلون سبعة أيام وقتل أصحاب سليامن، عددا سدبعة 

، فالتمسوا منه الفرار، فدأبى إال القتدال حتدى يقتدل وعرشين رجالً مثخنني باجلراح

 1«.ويلقٰي اهلل ورسوله ومها راضيان عنه

َسدِمَع سدليامن بدن رصد رجدالً مدن »... ولن روي عنه األحاديث، البخداري: 

أصحاب النبي )صىل اهلل عليه وسلم( قال: إستَب  رجالن عند النبي )صىل اهلل عليده 

به حتى انتفخ وجهه وتغري، فقال النبي )صدىل اهلل وسلم( فغضب أحدمها فاشتد دض

عليه وسلم( اين ألعلم کلمة لو قاهلا لذهب عنه الذي جيد. فانطلق إليه الرجل فأخربه 

بقول النبي )صىل اهلل عليه وسلم( وقال: تعوذ باهلل من الشيطان. فقال: أترى ، بأس، 

 2«أجمنون انا، إذهْب 

 عدد ما روي من األحاديّ

                                                             

 138 – 137،   4. مستدرکات علم رجال احلديث، ج  1

 84،   7. صحيح البخاري،ج  2
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 مائة ومخسة وعرشون حديثًا.روي عنه 

 له يف صحيح البخاري: سبعة أحاديث.

 و يف صحيح مسلم: أربعة أحاديث.

 و يف األدب املفرد للبخاري: ثالثة أحاديث.

 و يف مسند أمحد: تسعة عرش حديثًا.

 و يف سنن الرتمذي: حديثان اثنان.

 و يف سنن أ، داود: ثالثة أحاديث.

 ديث.و يف سنن ابن ماجة: ثالثة أحا

 و يف مستدرك احلاکم: حديث واحد.

 و يف سنن النسائي: حديثان اثنان.

 و يف السنن الكربى للنسائي: مخسة أحاديث.

 و يف السنن الكربى للبيهقي: مخسة أحاديث.

 و يف مسند أ، داود: ثالثة أحاديث.

 و يف املصنف للصنعاين: حديثان اثنان.

 و يف املصنف البن أ، شيبة: ستة أحاديث.

 و يف مسند أ، يعىل: حديث واحد.
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 و يف صحيح ابن حبان: حديثان اثنان.

 و يف املعجم الصغري للطرباين: حديث واحد.

 و يف املعجم األوسط: ثالثة أحاديث.

 و يف املعجم الكبري للطرباين: عرشون حديثًا.

 و يف مسند البزار: ثالثة أحاديث.

 و يف مسند الشايش: حديثان اثنان.

 ل النبوة للبيهقي: ثالثة أحاديث.و يف دالئ

 و يف املحىل البن حزم: حديثان اثنان.

 و يف مستخرج أ، عوانة: حديثان اثنان.

 و يف رشح مشكل اآلثار للطحاوي: ثالثة أحاديث.

 و يف التمهيد البن عبد الرب: ثالثة أحاديث.

 و يف تاريخ ابن عساکر: ستة أحاديث.

 لدنيا: ثالثة أحاديث.و يف اآلحاد واملثاين البن أ، ا

 و يف هتذيب اآلثار للطربي: حديث واحد.

 و يف حلية األولياء: ثالثة أحاديث.

 و يف فوائد العراقيني للخليأ احلنبأ: حديث واحد.
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 و يف تفسري الطربي: ثالثة أحاديث. 

د، ، الطبقات الكربى البدن سدع175   3راجع ترمجته يف: الكنى واأللقاب للشيخ عباس القمي، ج

، سدري 160   3، الثقات البدن حبدان، ج123   4، اجلرح والتعديل البن أ، حاتم، ج294   4ج

 .394   3أعالم النبالء للذهبي، ج

ْرخان التيمي80)   ( سليامن بن طم

 هد(143)ُتويف عام 

سليامن بن َطْرخان التيمي أبو املعتمر البرصي. ومل يكن من بندي تديم وإندام ندزل 

بن مالك وطاووس وأ، إسحاق السبيعي وأ، عثامن النهددي  فيهم. روى عن أنس

وأ، نرضة العبدي وأ، عثامن )ولديس بالنهددي( ونعديم بدن أ، هندد وأ، السدليل 

رضيب بن نقري وأ، املنهال سيار بن سالمة واحلسن البرصي وثابت البناين وأ، جملز 

خالد األشج ورقبة بن مصقلة وأ، بكر بن أ، انس بن مالك وبكر بن عبد اهلل املزين و

والسميط السدويس ومعبد بن هالل ودنيم بن قيس وقتدادة وعبدد الدرمحن بدن آدم 

)صاحب السقاية( ويزيد بن عبد اهلل بن الشخري وحييى بن معمر واألعمش )وهو من 

 .اقرانه( ودريهم

ابن وعنه، ابنه معتمر وشعبة والسفيانان وزائدة وزهري ومحاد بن سلمة وابن علية و
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املبارك وعبد الوارث بن سعيد وإبراهيم بن سعد وجرير وحفص بن دياث وسدليم 

بن أخرض وأبو زبيد عبثر بن القاسم وعيسى بن يونس وابن أ، عدي ومعاذ بن معاذ 

وهشيم والقطان ويزيد بن هارون ويوسف بن يعقوب الضبعي ومروان بن معاويدة 

 يل ودريهم. وحممد بن عبد اهلل األنصاري وأبو عاصم النب

قال الربيع بن حييى عن سعيد: ما رأيت أحدًا أصدق من سليامن التيمي. وقال أبو 

بحر البكراوي عن شعبة: شك ابن عون وسليامن التيمي يقني. وقال عبد اهلل بن أمحد 

عن أبيه: ثقة وهدو يف أ، عدثامن أحدب إيل مدن عاصدم األحدول. وقدال ابدن معدني 

: تابعي ثقة، فكان من خيار أهل البرصة. وقال ابن سعد: والنسائي: ثقة. وقال العجأ

کان ثقة کثري احلديث وکان من العباد املجتهدين وکان يصأ الليل کله بوضوء عشاء 

اآلخرة وکان مائال إىل عأ  بن أ، طالب. وقال الثوري: حفاظ البرصة ثالثدة فدذکره 

حييدى: مدا جلسدت إىل رجدل فيهم. وکذا ذکره فيهم ابن علية. وقال ابن املديني عن 

أخوف هلل منه. وقال حممد بن عأ  الوراق عن أمحد بن حنبل: کان حييى بن سعيد يثني 

عىل التيمي وکان عنده عن أنس أربعة عرش حديثًا ومل يكن يذکر اخباره. قال: ورأى 

 أن أصل التيمي کان قد ضاع. 

عدثامن أم عاصدم؟ قدال: وقال ابن أ، حاتم: سئل أ،: سليامن أحب  إليك يف أ، 

سليامن. قال سليامن التيمي: آتوين بصحيفة جابر فلم أروها. فراحدوا هبدا إىل احلسدن 
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فرواها، وراحوا هبا إىل قتادة فرواها. حكاه القطان عنه. وقال ابن سعد: تويف بالبرصة 

يف ذي القعدة سنة ثالث وأربعني ومائة. وقدال ابنده معتمدر: مدات وهدو ابدن سدبع 

نة. قلت: وقال ابن حبان يف الثقات: کان من عباد أهل البرصة وصاحليهم وتسعني س

ثقة واتقانًا وحفظًا وُسن ًة. وقال حييى بن معني: کان ُيَدلِّس. ويف تاريخ البخاري عدن 

حييى بن سعيد ما ُروي عن احلسن وابن سريين: صالح إذا قدال سدمعت أو حددثنا. 

وقال ابن املبارك يف تارخيه: التيمي وعلية  وقال حييى بن سعيد: مرسالته شبه ال شئ.

مشائخ أهل البرصة مل يسمعوا من أ، العالية. وقال ابن أ، حاتم يف املراسيل عدن أ، 

زرعة: مل يسمع من عكرمة. قال: وقال أ،: ال اعلمه سمع مدن سدعيد بدن املسديب. 

 1وقال أبو دسان النهدي: مل يسمع من نافع وال من عطاء.

سليامن بن طرخان التيمي أبو املعتمر البرصدي ندزل يف »لتقريب: وقال صاحب ا

التيم فنسب إليهم، ثقة عابد من الرابعة، مات سنة ثدالث وأربعدني وهدو ابدن سدبع 

 2«.وتسعني

 االتفاق عل وقاقته 

                                                             

 177 - 176،   4. هتذيب التهذيب، ج  1

 387،   1. تقريب التهذيب، ج  2
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 «.ما رأيت أحدًا أصدق من سليامن التيمي»قال الربيع بن حييى عن سعيد: 

 «. ن التيمي يقنيشك ابن عون وسليام»قال شعبة: 

 «.ثقة وهو يف أ، عثامن أحب إيل من عاصم األحول»وقال أمحد بن حنبل: 

 «.ثقة»و قال ابن معني: 

 «.ثقة»و قال النسائي: 

 «.تابعي ثقة»و قال العجأ: 

کان ثقة کثري احلديث وکان من العباد املجتهددين وکدان يصدأ »وقال ابن سعد: 

 «.الليل کله بوضوء عشاء اآلخرة

 «.حفاظ البرصة ثالثة فذکره فيهم، وکذا ذکره فيهم ابن علية»قال الثوري: و

وقال حممد بدن «. ما جلست إىل رجل أخوف هلل منه»وقال ابن املديني عن حييى: 

 «.کان حييى بن سعيد يثني عىل التيمي»عأ  الوراق عن أمحد بن حنبل: 

عدثامن أم عاصدم؟ قدال:  قال ابن أ، حاتم: سئل أ،: سليامن أحدب  إليدك يف أ،

 سليامن التيمي.

کان من عباد أهل البرصة وصاحليهم ثقدة »وقد ذکره ابن حبان يف الثقات، وقال: 

 واتقانًا وحفظًا وُسن ًة.
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 «.ثقة عابد»وقال ابن حجر: 

 «...احلاف  اإلمام شيخ اإلسالم»وقال الذهبي: 

 تشيعه 

ومعنى کالم ابن سعد هو قوله «. وکان مائالً إىل عأ  بن أ، طالب»قال ابن سعد: 

بتفضيل عأ  )ع( عىل دريه من الصحابة، ويؤکدده ذکدر ابدن قتيبدة لده يف رجداالت 

 1الشيعة. 

وقد روى احلاکم احلسكاين رواية تدل عىل تفضيله علي ًا )ع( عدىل اجلميدع، قدال: 

 بدن حدثنا حممد بن املعتمر، عن أبيه سليامن بن طرخان عن جده، قال: کان لعأ  »...

أ، طالب عرشون ومائة منقبة مل يشرتك معه فيها أحد من أصحاب حممدد )صدىل اهلل 

 2«عليه وآله وسلم( وقد اشرتك يف مناقب الناس

عن سليامن التيمي، عن أ، جملدز عدن عبدد اهلل بدن »... و قد َروت عنه اإلمامية: 

 وهدو يقبلده، مسعود، قال: رأيت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وکفه يف کف عدأ  

 3«.فقلت: يا رسول اهلل، ما منزلة عأ  منك؟ قال: إن منزلة عأ  مني، کمنزلتي من اهلل

                                                             

 624. املعارف،   1

 24،   1. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج  2

 293 - 292. املسرتشد للطربي الشيعي،    3
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عن يونس بن سليامن التيمي عن أبيه، عن زيد بن يثيع، قال: سمعت أبا بكدر »...

وقدد خديم خيمدة وهدو  -الصديق يقول: رأيت رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( قال 

ية، ويف اخليمة عأ  وفاطمة واحلسن واحلسني )عليهم السالم(: متكئ عىل قوس عرب

أنا سلم ملن سامل أهل اخليمة، حرب ملن حارَيم، ويل  ملن واالهم، ال حيبهم إال سعيد 

اجلد، طيب املولد، وال يبغضهم إال شقي اجلد ردئ الوالدة. فقال رجل: يا زيد أنت 

 1«سمعت من أ، بكر هذا؟ قال: إي ورب الكعبة

عن سليامن التيمي سمعت أنسًا يقدول: قدال رسدول اهلل »... ويف صحيح مسلم: 

 2«)صىل اهلل عليه وسلم(: مررت عىل موسى وهو يصىل يف قربه

 ويف هذا احلديث رد عىل السلفيني الذين حيرمون السجود قرب القبور!

امن عدن سدلي»... وقد أخرج له الطرباين العديد ِل ا َروٰی مدن األحاديدث، منهدا: 

التيمي عن أ، عثامن عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: 

 3«.ال ترجعوا بعدي کفارًا يرضب بعضكم رقاب بعض

حدثنا سليامن التيمي عن أ، عثامن النهدي عن أسامة بدن زيدد، قدال: کدان »... 

                                                             

 19ربعون حديثًا ملنتجب الدين بن بابويه،   . األ 1

 .120،   3، مسند أمحد، ج 102،   7. صحيح مسلم، ج  2

 378،   7. املعجم األوسط،ج  3
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َدنا عدىل َفِخدِذه اليمندى رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( يأخذين واحلسني َفيُقِعُد أح

 1«واآلخر عىل َفِخِذه اليرسى، ويقول: اللهم إين ُأِحب هام فَأِحب هام

ثنا معتمر بن سليامن عن أبيه عن حنش عن عطاء عن عبد اهلل بدن عمدر، »... حد 

قال: هجرت الرواح إىل النبي )صىل اهلل عليه وسلم( فجاء أبو احلسن، فقال لده نبدي 

يه وسلم( ُأْدن  يا أبا احلسن. فلم يزل ُيدنيه حتى التقم ُأذَنه فأتى نبدي  اهلل )صىل اهلل عل

اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( ليساره حتى رفع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسدلم( رأسده 

کالفزع فقال: فزع اخلبيث يسمعه الباب، فقال: إنطلق يا أبا احلسن فُقُده کام ُتقاد الشاة 

بعأ  قد جاء باحلكم آخذًا بُأذنِه وهلازمه مجيعًا حتى أوقفه بني يدي إىل حالبها. فإذا أنا 

النبي )صىل اهلل عليه وسلم( فلعنه نبي اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( ثالثًا ثم قال نبي  اهلل 

: اجلس ناحيدة. حتدى راح إىل نبدي  اهلل )صدىل اهلل عليده  )صىل اهلل عليه وسلم( لعأ 

ألنصار، ثم دعا به نبي  اهلل )صىل اهلل عليه وسدلم( ثدم وسلم( ناس من املهاجرين وا

قال: ها إن هذا سيخالف کتاب اهلل وُسن ة نبيه وخيرج مدن صدلبه فدتن يبلدغ دخاندا 

السامء. فقال رجل من املسلمني: صدق اهلل ورسوله، هو أقل وأذل من أن يكون منده 

 2«.ذلك. قال: بىل وبعضكم وبعضهم يومئذ شيعته

                                                             

 47،   3. املعجم الكبري، ج  1

 267،   57، تاريخ مدينة دمشق، ج 336،   12. املعجم الكبري، ج  2
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أخربنا معتمر بن سليامن عن أبيه سليامن التيمي عن منصور »...ق: ويف تاريخ دمش

عن ربعي عن عمران بن حصني، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: ألدفع 

الراية إىل رجل حيب اهللَ ورسولَه وحيبه اهللُ ورسولُه. فبعث إىل عأ  فجاء وهو أرمدد، 

 1«.ه حتى فتح اهلل عليه، وما اشتكاها بعدفتفل يف عينيه وأعطاه الراية، فام رد وجه

ثنا معتمر بن سليامن عن أبيه عن مغرية عن أم موسى عن عدأ  )ري اهلل »...  حد 

 2«.عنه( قال: ما رمدت منذ تفل النبي )صىل اهلل عليه وسلم( يف عيني

أخربنا املعتمر بن سليامن التيمي، قال: سمعت أ، يذکر عن احلسن عن أنس »...

 3«.بي  )صىل اهلل عليه وسلم( قال لعأ: أنت تبني ألمتي ما اختلفوا فيه بعديأن الن

أخربنا املعتمر بن سليامن عن أبيه عن حنش الصنعاين عن عكرمدة عدن ابدن »... 

عباس أنه قال: أصابت نبي  اهلل )صىل اهلل عليه وسدلم( خصاصدة، فبلدغ ذلدك علي دًا 

ه النبي  )صدىل اهلل عليده وسدلم( فدأتى فخرج يلتمس عمالً يصيب فيه شيئًا ليغيث ب

ه اليهدودي  بستانًا لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عرش دلوًا کل دلو بتمدرة، فخدري 

عىل متره، وأخذ سبع عرشة عجوة کل دلو بتمرة، فجاء هبا إىل النبي  )صدىل اهلل عليده 

                                                             

 103 - 102،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج  1

 78،   1مسند أمحد، ج  . 2

 387،   42. تاريخ مدينة دمشق،ج  3
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ة يا نبدي  وسلم( فقال: من أين لك هذا يا أبا احلسن؟ قال: بلغني ما بك من اخلصاص

اهلل، فخرجت ألتمس عمالً ألصيب لدك طعامدًا. قدال: محلدك عدىل هدذا حدب اهلل 

ورسوله؟ قال: نعم يا نبي  اهلل. قال نبي اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(: ما من عبدد حيدب 

اهلل ورسوله إال الفقر أرسع إليه من جربة السيل عىل وجهه، ومن أحب اهلل ورسدوله 

 1«.ام. )يعني الصرب(فليعد للبالء جتفافًا وهل

أخربنا املعتمر بن سليامن عن أبيه، قال: قال أنس بن مالك: سألت رسول اهلل »... 

)صىل اهلل عليه وسلم( فقلت: بأ، وأمي، َمِن صداحب لدواءك يدوم القيامدة؟ قدال: 

 2«.صاحب لوائي يف دار الدنيا وأوما إىل عأ  بن أ، طالب

 املعتمر، عن أبيه، قال: سمعت علي ًا يقدول: عن أ،»... وروى احلاکم احلسكاين: 

واهلل لقد مكثت املالئكة سبع سنني وأشهرًا. ما يستغفرون إال لرسول اهلل ويل، وفيندا 

 ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت کل شئ رمحة وعلدامأنزلت هاتان اآليتان: 

هم؟ فقال: سبحان )وساق الكالم( حتى ختم اآليتني، فقال قوم من املنافقني: من آباؤ

 «اهلل آباؤنا إبراهيم وإسامعيل وإسحاق

ويشهد بصحته ما أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسدن القداي مدرات، »قال احلاکم: 

                                                             

 385،   6. تاريخ مدينة دمشق، ج  1

 75،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج  2
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سنة ست ومخسني وثدالث  -قال: حدثنا أبو أمحد عبد اهلل بن عدي احلاف  بجرجان 

ائدة بطدرابلس حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم بن احلسن اخلوالين سنة ثدالث م -مائة 

حدثنا أبو موسى عيسى بن سليامن الشريازي حدثنا عمرو بن مجيع عن األعمش عن 

أ، ظبيان، عن أ، ذر، قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسدلم(: إن املالئكدة 

 1«.صلت عأ  وعىل عأي سبع سنني قبل أن يسلم برش

التيمي عن عكرمة عن ابن عن سليامن »...وروى احلاکم النيسابوري وصححه: 

قدال: مدن أحدد  يمحو اهلل ما يشاءعباس )ري اهلل عنهام( يف قول اهلل عز وجل 

الكتابني مها کتابان يمحو اهلل ما يشاء من أحدمها ويثبت وعنده أم الكتداب أي مجلدة 

 2«.الكتاب

 عن سليامن التيمي، عن ابن عون، أن أبا بكر أرسل إىل»...ويف أنساب األرشاف: 

عأ  يريد البيعة، فلم يبايع. فجاء عمر، ومعه قبس فتلقته فاطمة عىل البداب، فقالدت 

فاطمة: يا ابن اخلطاب، أتراك حمرقا عأ  با،؟ قال: نعم، وذلك أقدوى فديام جداء بده 

 3«.أبوك

                                                             

 184 - 183،   2. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج  1

 349،   2. املستدرك، ج  2

 252،   1. أنساب األرشاف، ج  3
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 عدد ما روي من األحاديّ

واحددًا وقع سليامن بن طرخان يف أسانيد کثري من الروايات بلغت ألفا وثالثامئة و

وعرشين رواية، وذکروه بصيغ عديدة، منها: سليامن التيمي، أو عن ابن التيمي عدن 

 أبيه أو املعتمر بن سليامن عن أبيه أو املعتمر عن أبيه أو معتمر بن سليامن عن أبيه.

 له يف صحيح البخاري: مخسة عرش حديثًا.

 و يف األدب املفرد للبخاري: حديثان.

 أربعون حديثًا.و يف صحيح مسلم: مخسة و

 و يف مسند أمحد: مخسة وأربعون حديثًا.

 و يف سنن الرتمذي: مخسة وعرشون حديثًا.

 و يف سنن أ، داود: عرشة أحاديث.

 و يف سنن ابن ماجة: سبعة عرش حديثًا.

 و يف سنن الدارمي: أربعة أحاديث.

 و يف مستدرك احلاکم: مخسة وثالثون حديثًا.

 رشون حديثًا.و يف سنن النسائي: مخسة وع

 و يف السنن الكربى للنسائي: أربعة وثالثون حديثًا.

 و يف فضائل الصحابة للنسائي، حديثان.
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 و يف السنن الكربى للبيهقي: مخسة وثامنون حديثًا.

 و يف املصنف للصنعاين: مائة وعرشون حديثًا.

 و يف املصنف البن أ، شيبة: تسعون حديثًا.

 وعرشون حديثًا.و يف مسند أ، يعىل: ثامنية 

 و يف صحيح ابن حبان: مخسة وأربعون حديثًا.

 و يف صحيح ابن خزيمة: مخسة عرش حديثًا.

 و يف املعجم الصغري للطرباين: سبعة أحاديث.

 و يف املعجم األوسط للطرباين: تسعة أحاديث.

 و يف املعجم الكبري للطرباين: ستون حديثًا.

 ثًا.و يف الدعاء للطرباين: ثامنية عرش حدي

 و يف الُسن ة البن أ، عاصم: أربعة أحاديث.

 و يف الُسن ة للخالل: حديث واحد.

 و يف سنن الدارقطني: عرشة أحاديث.

 و يف مسند احلميدي: ثالثة أحاديث.

 و يف مسند ابن اجلعد: عرشة أحاديث.

 و يف مسند ابن راهويه: ثالثة أحاديث.
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 و يف شعب اإليامن للبيهقي: مخسون حديثًا.

 يف معرفة السنن واآلثار للبيهقي: سبعة أحاديث. و

 و يف دالئل النبوة للبيهقي: ستة عرش حديثًا.

 و يف املحىل البن حزم: ثالثون حديثًا.

 و يف األم للشافعي: ثالثة أحاديث.

 و يف مسند ابن املبارك: ستة أحاديث.

 و يف مسند البزار: مخسة وستون حديثًا.

 اديث.و يف مسند الرساج: مخسة أح

 و يف مسند الشهاب: سبعة أحاديث.

 و يف مسند الشايش: مخسة أحاديث.

 و يف مسند الروياين: حديث واحد.

 و يف حلية األولياء أل، نعيم: أربعة أحاديث.

 و يف هتذيب اآلثار للطربي: ستة أحاديث.

 و يف دالئل النبوة للبيهقي: عرشة أحاديث.

 .و يف مستخرج أ، عوانة: أربعة أحاديث

 و يف رشح مشكل اآلثار للطحاوي: مخسة أحاديث.
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 و يف رشح معاين اآلثار للطحاوي: اثنا عرش حديثًا.

 و يف التمهيد البن عبد الرب: عرشون حديثًا.

 و يف تاريخ ابن عساکر: مائة وعرشون حديثًا.

 و يف شواهد التنزيل للحاکم احلسكاين: ثالثة أحاديث.

 ون حديثًا.و يف تفسري الطربي: مائة وثالث

 و يف تفسري ابن أ، حاتم: ثالثون حديثًا.

 و يف تفسري الصنعاين: مخسة عرش حديثًا.

، 300   4، الثقدات البدن حبدان، ج252   7راجع ترمجته يف: الطبقات الكدربى البدن سدعد، ج

 4، التداريخ الكبدري للبخداري، ج430   1، معرفة الثقات للعجأ، ج151مشاهري علامء األمصار،   

 .201   6، سري أعالم النبالء للذهبي، ج461   1، الكاشف للذهبي، ج20  

 

 ( سليامن بن قرم82)

 )ُتويف يف القرن الثاين اهلجري(

 

سليامن بن قرم بن معاذ التيمي الضبي أبو داود النحدوي. ومدنهم مدن ينسدبه إىل 
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 جده. روى عن أ، إسحاق السبيعي وأ، حييى القتدات وعطداء بدن السدائب وابدن

 املنكدر واألعمش وسامك بن حرب وعاصم بن هبدلة ودريهم. 

وعنه سفيان الثوري وهو من اقرانه وأبدو اجلدواب وحسدني بدن حممدد املدروزي 

ويعقوب بن إسحاق احلرضمي ويونس بن حممد املؤدب وأبو األحدو  وبكدر بدن 

 عياش وأبو داود الطياليس )ونسبه إىل جده( ودريهم. 

ن حنبل: کان أ، يتتبع حديث قطية بن عبد العزيز وسليامن قال عبد اهلل بن أمحد ب

بن قرم ويزيد بن عبد العزيز بن سياه، وقال: هؤالء قوم ثقات وهم أتدم حدديثًا مدن 

سفيان وشعبة وهم أصحاب کتب وإن کان سفيان وشعبة احف  منهم، وقال حممدد 

قال ابن عدي: لده .. و.بن عوف عن أمحد: ال أرى به بأسًا لكنه کان يفر  يف التشيع

أحاديث حسان افراد وهو خري من سليامن بن أرقم بكثري وتدل صورة سدليامن هدذا 

عىل أنه مفر  يف التشديع وفدرق بينده وبدني سدليامن بدن معداذ الضدبي، فقدال: مل أر 

للمتقدمني فيه کالمًا. ويف بعض ما يروي مناکري، وقد قال دري واحد: إن سليامن بدن 

م، منهم أبو حاتم. قلدت: ولدن فدرق بيدنهام ابدن حبدان تبعدًا معاذ هو سليامن بن قر

للبخاري ثم ابن القطان، وذکر عبد الغني بن سعيد يف ايضاح االشكال: إن  من فرق 

بينهام فقد أخطأ. وکذا قال الدارقطني وأبو القاسم الطرباين، وقال ابدن حبدان: کدان 

صاحب الثقات: سليامن بدن  رافضيًا داليًا يف الرفض ويقلب االخبار مع ذلك. وقال
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معاذ يروي عن سامك. وعنه أبو داود وجزم بن عقدة بأنه سليامن بن قرم وأن أبا داود 

الطياليس أخطأ يف قوله سليامن بن معاذ. قدال اآلجدري عدن أ، داود: کدان يتشديع. 

وذکره احلاکم يف باب من عيب عىل مسلم اخراج حديثهم، وقال: دمزوه بدالغلو يف 

 1«....التشيع

.. وأما أمحد فقال: ثقة. رواه .قال الذهبي: )سليامن بن قرم أبو داود الضبي الكويف

عبد اهلل بن أمحد، عن أبيه. وقال ابن حبان: کدان رافضديا داليدا. ومدع ذلدك يقلدب 

.. حدثنا سليامن بن قرم، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهلل بدن .االخبار

عن عبد اهلل بن عمرو، قال: کان احلكم ابن أ، العا  احلارث، عن زهري بن األقمر، 

جيلس إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وينقل حديثه إىل قريش، فلعنده رسدول اهلل 

 2..( .صىل اهلل عليه وسلم وما خيرج من صلبه إىل يوم القيامة

 وقاقته 

 مسلم: احتج به. 

ديث قطيدة بدن عبدد العزيدز ال أرى به بأسًا، وکان يتتبع حد»قال أمحد بن حنبل: 

                                                             

 188- 187،   4. هتذيب التهذيب، ج  1

 220 - 219،   2. ميزان االعتدال، ج  2
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وسليامن بن قرم ويزيد بن عبد العزيز بن سياه، وقال: هؤالء قدوم ثقدات وهدم أتدم 

 «.حديثًا من سفيان وشعبة

 «.له أحاديث حسان»قال ابن عدي: 

 1«.وليس به بأس»البزار: أخرج له يف مسنده، وقال: 

 2.احلاکم: أخرج له يف املستدرك وصحح له

الرب يف التمهيد، وهو ال يروي يف کتابه هدذا إال عدن ثقدات  وقد احتج به ابن عبد

 3األمة.

 4«.ثکويف صالح احلدي»و قال الذهبي: 

 5«. يمكن االستشهاد بحديثه»و قال األلباين وقد ضعفه أکثر من مرة: 

 ترفضه  

کدان « »مفدر  يف التشديع»وقال دريه: « لكنه کان يفر  يف التشيع»قال أمحد فيه: 

                                                             

 .125   5. مسند البزار ج 1

 .123   4. مستدرك احلاکم، ج 2

 .235   2. التمهيد، ج 3

 .247   10تاريخ اإلسالم ج  4

 .137   4. إرواء الغليل ج 5
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 وقد دمزوه بالغلو يف التشيع« کان يتشيع« »رافضيًا دالياً 

حدثنا سليامن بن قرم، عن سعيد بن حنظلة »... ولن رو واعنه احلاکم احلسكاين: 

: سلوين يا أهل الكوفة قبل أن ال تسألوين فوالذي  عن علقمة بن قيس، قال: قال عأ 

سهل أم يف جبدل  نفيس بيده ما نزلت آية إال وأنا أعلم هبا أين نزلت وفيمن نزلت، يف

 1«.أم يف مسري أم يف مقام

 2وقد ذکره الشيخ الطويس ضمن أصحاب اإلمام الصادق )ع(. 

 عدد ما روٰی من األحاديّ

 بلغ ما روٰی من األحاديث يف کتب احلديث املختلفة تسعة وسبعون حديثًا.

 له يف صحيح مسلم: حديث واحد.

 و يف سنن الرتمذي: حديث واحد.

 ستة أحاديث. و يف مسند أمحد:

 و يف مستدرك احلاکم: ثالثة أحاديث.

 و يف املعجم األوسط للطرباين: عرشة أحاديث.

                                                             

 41 - 40،   1. شواهد التنزيل، ج  1

 .216. رجال الطويس    2
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 و يف املعجم الصغري للطرباين: حديثان.

 و يف املعجم الكبري للطرباين: ثامنية عرش حديثًا.

 و يف املصنف البن أ، شيبة: أربعة أحاديث.

 و يف لسند أ، يعىل: ثالثة أحاديث.

 سند الشايش: حديثان.و يف م

 و يف مسند البزار: ستة أحاديث.

 و يف تاريخ دمشق البن عساکر: مخسة عرش حديثًا.

 و يف شواهد التنزيل للحسكاين: سبعة أحاديث.

 و يف تفسري الطربي: حديث واحد.

، ضعفاء العقديأ، 290   9، معجم رجال احلديث، ج309   7راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، ج

 .255  3، الكامل البن عدي، ج136   4، اجلرح والتعديل البن أ، حاتم، ج136   2ج

 ( سليامن بن مهران األعمش82)

 هد(148)ُتويف عام 

سليامن بن مهران األسدي الكاهأ. موالهم أبو حممد الكدويف األعمدش. يقدال: 

 اصله من طربستان وولد بالكوفة. وروى عن أنس ومل يثبت له منه سامع، وعبدد اهلل
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بن أ، أوىف، يقال: إنه مرسل. وزيد بن وهب وأ، وائل وأ، عمرو الشيباين وقديس 

بن أ، حازم وإسامعيل بن رجاء وأ، صخرة جامع بن شداد وأ، ظبيان بن جنددب 

وخيثمة بن عبد الرمحن اجلعفي وسعيد بن عبيدة وأ، حازم األشجعي وسليامن بدن 

بدن ندافع وعدامر الشدعبي وإبدراهيم مسهر وطلحة بن مرصف وأ، سدفيان طلحدة 

النخعي وعبد اهلل ابن مرة وعبد العزيز بن رفيع وعبد امللك بن عمري وعدي بن ثابت 

وعامرة بن عمري وعامرة بن القعقاع وجماهد بن جدرب وأ، الضدحى ومندذر الثدوري 

 وهالل بن يساف وخلق کثري. 

)وهدو مدن شديوخه( وعنه احلكم بن عتيبة وزبيد اليامي وأبو إسدحاق السدبيعي 

وسليامن التيمي وسهيل بن أ، صالح )وهو من اقرانده( وحممدد بدن واسدع وشدعبة 

والسفيانان وإبراهيم بن طهامن وجرير بن حازم وأبدو إسدحاق الفدزاري وإرسائيدل 

وزائدة وأبو بكر بن عياش وشيبان النحوي وعبد اهلل بن إدريس وابن املبدارك وابدن 

س وفضيل بن عياض وحممد بن عبد الرمحن الطفاوي نمري واخلريبي وعيسى بن يون

وهشيم وأبو شهاب احلنا  وخالئق من أواخرهم أبو نعيم وعبيد اهلل بن موسى. قال 

ابن املديني: مل حيمل عن أنس انام رءاه خيضب ورءاه يصىل. وقال ابن معني: کلام روى 

وال من عكرمة. األعمش عن أنس مرسل. وقال أبو حاتم: مل يسمع من ابن أ، أوىف 

وقال ابن املنادي: قد رأى أنس بن مالك اال انه مل يسمع منه ورأى أبدا بكدرة الثقفدي 
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وأخذ له برکابه فقال له: يا بني إنام أکرمت ربك: وقال وکيع عدن األعمدش: رأيدت 

 أنس بن مالك وما منعني ان اسمع منه إال استغنائي بأصحا،.

حممد )صىل اهلل عليه وسلم( ستة، عمرو بن  وقال ابن املديني: حف  العلم عىل أمة

دينار بمكة والزهري باملدينة وأبو إسحاق السبيعي واألعمش بالكوفة وقتادة وحييى 

بن أ، کثري بالبرصة. وقال أبو بكر بن عياش عن مغرية: ملا مات إبراهيم اختلفندا إىل 

اب اهلل منه. وقال األعمش يف الفرائض. وقال هشيم: ما رأيت بالكوفة أحدًا أقرأ لكت

ابن عيينة: سبق األعمش أصحابه بأربع، کان أقدرأهم للقدرآن وأحفظهدم للحدديث 

وأعلمهم بالفرائض وذکر خصلة أخرى. وقال حييى بن معني: کان جرير إذا حددث 

عن األعمش، قال: هذا الديباج اخلرسواين. وقال شعبة: ما شفاين أحد يف احلديث ما 

هلل بن داود اخلريبي: کان شعبة إذا ذکر األعمدش، قدال: شفاين األعمش. وقال عبد ا

املصحف املصحف. وقال عمرو بن عأ: کان األعمش ُيسدميِه املصدحف لصددقه. 

ثني أثبدت مدن األعمدش ومنصدور ثبدت أيضدا إال أن  وقال ابن عامر: ليس يف املحد 

 األعمش اعرف باملسند منه. 

دث أهل الكوفة يف زمانه ومل يكن له وقال العجأ: کان ثقة ثبتًا يف احلديث وکان حم

کتاب وکان رأسا يف القرآن عرسًا سئ اخللق عاملًا بدالفرائض وکدان ال يلحدن حرفدًا 

وکان فيه تشيع. ويقال: إن األعمش ولد يوم قتل احلسني وذلك يوم عاشدوراء سدنة 
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إحدٰی وستني. وقال عيسى بدن يدونس: مل ندر مثدل األعمدش وال رأيدت األدنيداء 

ني عند أحد أحقر منهم عند األعمش مع فقره وحاجته. وقال حييى بن سعيد والسالط

القطان: کان من النساك وهو عالمة االسالم. وقال وکيع: اختلفدت إليده قريبدًا مدن 

سنتني ما رأيته يقيض رکعة وکان قريبا من سبعني سنة مل تفته التكبدرية األوىل. وقدال 

الناس أعبد منده وکدان صداحب ُسدن ة.  اخلريبي: مات يوم مات وما خلف أحدًا من

.. وحكى احلاکم عن ابدن معدني أنده .وقال ابن معني: ثقة. وقال النسائي: ثقة ثبت.

قال: أجود األسانيد األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل. فقدال لده انسدان: 

األعمش مثل الزهري؟ فقال: برئت من األعمش أن يكون مثل الزهدري، الزهدري 

ض واإلجازة ويعمل لبني أمية واألعمش فقري صبور جمانب للسلطان ورع يرى العر

 1...عامل بالقرآن.

سليامن بن مهران األسدي الكداهأ أبدو حممدد الكدويف »وقال صاحب التقريب: 

 2«.األعمش ثقة حاف  عارف بالقراءات ورع لكنه ُيدلِّس

عمش أحد األعالم سليامن بن مهران احلاف  أبو حممد الكاهأ األ»وقال الذهبي: 

عن ابن أ، أوىف وزر وأ، وائل وعنه شعبة ووکيع. قال ابن املديني: له ألف وثالثامئة 

                                                             

 .197 – 195   ،4. هتذيب التهذيب، ج  1

 392،   1. تقريب التهذيب، ج  2
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حديث عاش ثامنيًا وثامنني سنة. قال أبو نعيم: مات يف ربيع األول عام ثاممه  وأربعني 

 «وألف

 464 ،  1الكاشف يف معرفة من له رواية يف کتب الُسن ة، ج 

مهران األعمش ثقة جبل ولكنه ُيدلِّس. وقال وهب بن زمعة: سليامن بن »وقال: 

سمعت ابن املبارك يقول: إنام أفسد حديث أهل الكوفدة، األعمدش وأبدو إسدحاق. 

وقال جرير: سمعت مغرية، يقول: أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعمشدكم هدذا. 

 1«.کأنه عنى الرواية عمن جاعت

، قال: سمعت أ، يقدول: األعمدش ثقدة حدثنا عبد الرمحن»وقال ابن أ، حاتم: 

حيتج بحديثه. حدثنا عبد الرمحن، قال: سمعت أبا زرعدة يقدول: سدليامن األعمدش 

 2«.إمام

.. وکدان يقدارن .اإلمام املشدهور کدان ثقدة عاملدًا فاضدالً »وقال فيه ابن خلكان: 

احدًا، جداءه أصدحاب احلدديث يومدًا .بالزهري يف احلجاز ..وکان لطيف اخللدق مز 

عوا عليه، فخرج إليهم وقال: لوال أن  يف مندزيل مدن هدو أبغدض إيل  مدنكم مدا ليسم

ويقال: إن اإلمام أبا حنيفة )ري اهلل عنه( عداده يومدًا يف مرضده  ....خرجت إليكم

                                                             

 .445،   1. املغني يف الضعفاء، ج  1

 .147،   4. اجلرح والتعديل، ج  2
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ل القعود عنده، فلام عزم عىل القيام، قال له: ما کأين إال ثقلت عليك. فقال: واهلل  فطو 

تك. وعاده أيضا مجاعة، فأطالوا اجللدوس عندده، فضدجر إنك لتثقل عأ  وأنت يف بي

 1«...منهم، فأخذ وسادته وقام، وقال: شفى اهلل مريضكم بالعافية

وهدو » والعيب الوحيد الذي أخذوه عىل األعمش هو التددليس. قدال الدذهبي:

ُيدلِّس، وربام دل س عن ضعيف، وال يدري به. فمتى قال: حدثنا. فدال کدالم. ومتدى 

تطرق إليه احتامل التدليس، إال يف شيوخ له أکثر عنهم کدإبراهيم وابدن أ، قال: عن 

 2«وائل وأ، صالح السامن 

 3«...کان ثقة عاملًا فاضالً وکان يقارن بالزهري يف احلجاز»وقال ابن خلكان: 

 اخلالصة يف مدحه وتوقيقه 

 أخرج له البخاري ومسلم يف موارد کثرية يف الصحيحني.

 «.رأيت بالكوفة أحدًا أقرأ لكتاب اهلل منهما »قال هشيم: 

سبق األعمش أصحابه بأربع کدان أقدرأهم للقدرآن واحفظهدم »وقال ابن عيينة: 

 «.للحديث وأعلمهم بالفرائض

                                                             

 .403 – 400،   2. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ج  1

 . 316  3. ميزان االعتدال، ج  2

 .401   2. وفيات األعيان ج 3
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ث عدن األعمدش، قدال: هدذا الدديباج »وقال حييى بن معني:  کان جرير إذا حدد 

 «.اخلرسواين

ألعمش. وقال عبد اهلل بدن داود وقال شعبة: ما شفاين أحد يف احلديث ما شفاين ا

 «.کان شعبة إذا ذکر األعمش، قال: املصحف املصحف»اخلريبي: 

 :  «.کان األعمش ُيسمٰی املصحف لصدقه»وقال عمرو بن عأ 

ثني أثبت من األعمش ومنصور ثبدت أيضدا إال أن »وقال ابن عامر:  ليس يف املحد 

 «. األعمش اعرف باملسند منه

ث أهل الكوفة يف زمانه ومل يكن کان ثق»وقال العجأ:  ة ثبتًا يف احلديث وکان حمد 

 «.له کتاب وکان رأسًا يف القرآن

مل نر مثل األعمش وال رأيت األدنياء والسدالطني عندد »وقال عيسى بن يونس: 

 «. أحد أحقر منهم عند األعمش مع فقره وحاجته

 «.مکان من النساك وهو عالمة االسال»وقال حييى بن سعيد القطان: 

وقال وکيع: اختلفت إليه قريبًا من سنتني ما رأيته يقيض رکعدة وکدان قريبدًا مدن 

 «.سبعني سنة مل تفته التكبرية األوىل

مات يوم مات وما خلف أحدًا من الناس أعبد منه وکان صاحب »وقال اخلريبي: 

 «.ُسن ة



 850 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

انيد أجدود األسد»وحكى احلاکم عن ابن معني أنده قدال: «. ثقة»وقال ابن معني: 

األعمش، عن إبراهيم عن علقمدة عدن عبدد اهلل. فقدال لده انسدان: األعمدش مثدل 

الزهري؟ فقال: برئت من األعمش أن يكون مثل الزهري، الزهدري يدرى العدرض 

 «.واإلجازة ويعمل لبني أمية واألعمش فقري صبور جمانب للسلطان ورع عامل بالقرآن

 «.ثقة ثبت»وقال النسائي: 

 «.ألعمش ثقة حُيتج بحديثها»وقال أبو حاتم: 

 «.سليامن األعمش إمام»وقال أبو زرعة: 

حف  العلم عىل أمة حممد )صىل اهلل عليه وسلم( بالكوفدة »وقال عأ  بن املديني: 

 «. أبو إسحاق السبيعي، واألعمش

 .14تاريخ أسامء الثقات، ابن شاهني   

 .وقد ذکره ابن حبان يف ثقات التابعني

إذا ذکر أهل العراق ضعف عليهم. قال: فقلت: إن بالكوفدة  کان»وقال الزهري: 

ملوىل لبني أسد يعني األعمش يروي أربعة آالف حديث. قال: أربعدة آالف؟ قلدت: 

نعم، إن شئت جئتك ببعض علمه. قال: فجئ به. قال: فلام قدرأه قدال: واهلل إن  هدذا 

 1«العلم جم وما کنت أرى أن ثم من يعلم هذا

                                                             

 .1263 – 1262،   3ج  -ب الباجي املالكي . التعديل والتجريح البن أيو 1
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کان من أهل الكوفة قدوم »ين، بصدق اللسان. روى الذهبي: وقد وصفه اجلوزجا

ال حيمد الناس مذاهبهم، هم رؤوس حمدثي الكوفة، مثل أ، إسحاق ومنصور، وزبيد 

اليامي، واألعمدش، وددريهم مدن أقدرانم، احدتملهم النداس لصددق ألسدنتهم يف 

 1«.احلديث

 «.ثقة جبل»وقال الذهبي: 

ومسلم و حييى بن معني والنسائي وابن حبان إذن وث ق األعمش کل من: البخاري 

وأبو حاتم وأبو زرعة وشعبة وابن املديني والعجأ وابن شاهني واحلاکم والرتمدذي 

 يف کتابيهام، والطحاوي واهليثمي والذهبي وابن حجر ودريهم.

 دالئل تشيع األعمش  

 2«وکان فيه تشيع»قال فيه أکثر من واحد: 

 3عىل أنه من الشيعة اإلمامية. ونص الشهرستاين وابن قتيبة 

 «.وهذا أمر متفق عليه أن األعمش کان يتشيع»وقال عبد الرمحن املعلمي السلفي: 

 246 ،  1التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل، ج 

                                                             

 66   2. ميزان االعتدال ج 1

 .408،   1ج  -الذهبي  -. هتذيب التهذيب، ميزان االعتدال  2

 .624، املعارف   190،   1. امللل والنحل،ج  3
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وقد عد اجلوزجاين، األعمش من رؤوس حمدثي الكوفة الدذين ال حيمدد النداس 

 1.معروف عنه مذاهبهم، وقصده بذلك التشيع کام هو

حدثني أمحد بن فضالة وإبراهيم بن خالد عن »وروى صاحبه أحوال الرجال قال: 

مسلم بن إبراهيم عن محاد بن زيد قال: قال األعمش حني حرضته الوفاة: أستغفر اهلل 

 2«.وأتوب إليه من أحاديث وضعناها يف عثامن

 تشديعه، حيدث فإن صح ما نقله اجلوزجاين، فهذا يدل عىل أن األعمدش ددال  يف

يتكلم يف مثالب اخللفاء، وتوبته کانت عن وضع أحاديدث معيندة، أمدا تشديعه فهدو 

 !عقيدته التي مات وهو ينافح عنها

لقد کان األعمش حيدث السيد احلمريي بفضائل أهل البيدت )ع( فيقدوم السديد 

ث احلمريي بنظم تلك املعاين شعرًا، وقد قالوا عن السيد احلمريي: إنده رافيضد خبيد

 3يسب السلف يف شعره. 

 فكيف قبل األعمش أن حيدث احلمريي بام يكون سببًا لسب السلف؟!

 4«...وروى األعمش د وکان رافضيًا د»جاء يف کتاب العثامنية للجاح : 

                                                             

 .7  9. تاريخ بغداد ج 1

 .326 – 325،   1. أحوال الرجال، للجوزجاين ج  2

 438   1. لسان امليزان ج 3

 144العثامنية    4
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وقد يكون نعته هنا بالرفض من قبل اجلاح  أو من قبل حمقق الكتاب عبد السالم 

 هارون، وهو بكل األحوال يثبت ما نريده.

حرضت األعمدش يف »ولا يؤکد تشيعه ما رواه رشيك بن عبد اهلل القاي، قال: 

علته التي قبض فيها، فبينا انا عنده إذ دخل عليه ابن شربمة وابن أ، ليىل وأبو حنيفة، 

فسألوه عن حاله فذکر ضعفًا شديدًا وذکر ما يتخوف مدن خطيئاتده وأدرکتده رقدة، 

ل: يا أبا حممد، اتق اهلل وانظر لنفسك فإندك يف آخدر فبكى، فاقبل عليه أبو حنيفة، فقا

يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام اآلخرة، وقد کنت حتدث يف عأ  بدن أ، طالدب 

بأحاديث لو رجعت عنها کان خريًا لك. قال األعمش: مثل ماذا يا نعامن؟ قال: مثل 

عدوين سندوين، حدثني د . أق.قال: أوملثأ تقول هذا؟« انا قسيم النار»حديث عباية 

والذي إليه مصريي د موسى بن طريف ومل أر أسديًا کان خريًا منه قال: سمعت عباية 

بن ربعي أمام احلي، قال: سمعت علي ًا أمري املؤمنني، يقول د: إنا قسديم الندار، أقدول 

هذا وليي َدعيه وهذا عدوي ُخذيه. وحدثني أبو املتوکل النداجي يف إمدرة احلجداج، 

يشتم علي ًا شتاًم مقذعًا، يعني احلجاج عن أ، سعيد اخلدري، قال: قال رسدول  وکان

اهلل ) (: إذا کان يوم القيامة يأمر اهلل عز وجل فأقعد أنا وعأ  عىل الرصا ، ويقدال 

لنا: أدِخال اجلنة َمن آمن ، وأحبكام وأدِخال النار َمدن کفدر ، وأبغضدكام. قدال أبدو 

(: ما آمن باهلل َمن مل يؤمن ، ومل يؤمن ، مدن مل يتدول أو سعيد: قال رسول اهلل ) 
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ار  َعنيد  قال: مل حيب علي ًا وتال  قال: فجعل أبدو حنيفدة إزاره  ألِقيا يف َجَهن َم ُکل  َکف 

 1«عىل رأسه، وقال: قوموا بنا ال جييئنا أبو حممد بَأعظَم من هذا

مهران شهد مقتل احلسني، وأن وذکروا أن أبا األعمش »قال اخلطيب البغداداي: 

 2«.األعمش ولد يوم قتل احلسني، وذلك يوم عاشوراء سنة إحدى وستني

عن عيسى بن يونس، يقول: ما رأيت األعمدش خضدع إال مدرة »وروى العقيأ 

: أنا قسديم الندار. فبلدغ ذلدك أهدل السدنة  واحدة، فإنه حدثنا هبذا احلديث، قال عأ 

ي هبا الروافضة والزيدية والشديعة؟ فقدال: فجاءوا إليه فقالوا: أحتدث ب أحاديث تقو 

سمعته فحدثت به. فقالوا: فكل شئ سمعته حتدث بده؟ قدال: فرأيتده خضدع ذلدك 

 3«اليوم!

قال: قال يعقوب: وسمعت احلسن بن الربيع يقول: قال أبو »وروى ابن عساکر، 

ل: يسدألونني معاوية د الرضير الشيعي د قلنا لألعمش: ال حتدث هذه األحاديث. قا

فام أصنع، ربام سهوت، فإذا سألوين عن شئ من هذا وسهوت فذکروين. قدال: وکندا 

يومًا عنده فجاء رجل فسأله عن حدديث )قسديم الندار( قدال د أي أبدو معاويدة د: 

                                                             

 .629. األمايل للشيخ الطويس،    1

 .7،   9. تاريخ بغداد، ج  2

 416،   3. ضعفاء العقيأ، ج  3
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فتنحنحت. قال: فقال األعمش: هدؤالء املرجئدة ال َيدَدعوين أحددث بفضدائل عدأ  

 1«.!حتى أحدثكم)ري اهلل عنه( أخرجوهم من املسجد 

ومن الطرائف يف تشيع األعمدش، مدا رواه الدذهبي يف ترمجدة ثعلبدة بدن سدهيل 

حارصت شيطانًا فعزمت عليه، فقال: دعني فإين شديعي. »الطهوي، قال: قال ثعلبة: 

 2«.!قلت: من تعرف من الشيعة؟ قال: األعمش، وأبا إسحاق

 رواية اإلمامية عن األعمش 

 ش ألئمة أهل البيت )ع( سؤاله إياهم وروايته عنهم.لا يدل عىل مواالة األعم

عن سليامن بن مهران، قال: دخلت عىل الصادق جعفر بن »روى الشيخ الطويس 

حممد )عليهام السالم( وعنده نفر من الشيعة وهو يقول: معارش الشديعة، کوندوا لندا 

وکفوهدا عدن  زينًا، وال تكونوا علينا شينًا، قولوا للناس ُحسنًا، واحفظدوا ألسدنتكم

 3«الفضول، وقبيح القول

عن سليامن بن مهران، عن أ، عبد اهلل جعفر بن حممد )علديهام »وروى الصدوق 

السالم( قال: عرش خصال من صفات اإلمام: العصمة، والنصو ، وأن يكون أعلم 

                                                             

 299،   42. تاريخ مدينة دمشق، ج  1

 370،   1. ميزان االعتدال، ج  2

 440. األمايل،    3
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الناس وأتقاهم هلل وأعلمهم بكتاب اهلل، وأن يكون صاحب الوصية الظاهرة، و يكون 

والدليل، وتنام عينه وال ينام قلبه، وال يكون له فيئ، ويرى من خلفده کدام  له املعجز

 1«.يرى من بني يديه

بسند فيه جرير بن عبد احلميد عن األعمش، قدال: بعدث إيل »ويف أمايل الصدوق 

أبو جعفر الدوانيقي يف جوف الليل أن أِجْب، قال: فبقيدت متفكدرًا فديام بيندي وبدني 

 أمري املؤمنني يف هذه الساعة إال ليسألني عن فضدائل عدأ  نفيس، وقلت: ما بعث إيل

)عليه السالم(، وَلعأ  إن أخربتده قتلندي، قدال: فكتبدت وصديتي، ولبسدت کفندي، 

ودخلت عليه فقال: ُأدُن، فدنوت وعنده عمرو بن عبيد، فلام رأيته طابت نفيس شيئًا، 

فوجد مني رائحة احلنو ، ثم قال: ُأدُن، فدنوت حتى کادت متس رکبتي رکبته، قال: 

فقال: واهلل لتصدقني أو ألصلبنك. قلت: ما حاجتك يا أمري املؤمنني؟ قال: ما شأنك 

متحنطًا؟ قلت: أتاين رسولك يف جوف الليل أن أِجْب، فقلت: عسى أن يكون أمدري 

! َفلعدأ  إن !املؤمنني بعث إيل يف هذه الساعة ليسألني عن فضائل عأ  )عليه السدالم(

ته قتلني، فكتبت وصيتي، ولبست کفني. قال: وکدان متكئدًا، فاسدتوى قاعددًا، أخرب

فقال: ال حول وال قوة إال باهلل، سألتك باهلل يا سليامن کدم حدديثًا ترويده يف فضدائل 

؟ قال: فقلت: يسريًا، يا أمري املؤمنني. قال: کم؟ قلت: عرشة آالف حديث!! وما  عأ 

                                                             

 428. اخلصال،    1
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دثنك بحديث يف فضائل عأ  )عليه السالم( تنسى کل زاد. فقال: يا سليامن، واهلل ألح

 1«حديث سمعته...

عن وکيع، عن سليامن األعمش، قال: دخلت عىل أ، »...ويف تفسري فرات الكويف 

عبد اهلل جعفر بن حممد )عليهام السالم(، قلدت: جعلدت فدداك إن النداس يسدموننا 

اهلل سامکم به يف التوراة  روافض، وما الروافض؟ فقال: واهلل ما هم سموکموه، ولكن

و اإلنجيل عىل لسان موسى ولسان عيسى )عليهام السالم( وذلك أن سدبعني رجدالً 

من قوم فرعون رفضوا فرعون، ودخلوا يف دين موسى، فسامهم اهلل تعاىل )الرافضة(، 

وأوحى إىل موسى أن أثبت هلم يف التوراة حتى يملكوه عىل لسان حممد )صىل اهلل عليه 

ففرقهم اهلل فرقًا کثرية وتشعبوا شعبًا کثدرية، فرفضدوا اخلدري، فرفضدتم الرشد  وآله(.

واستقمتم مع أهل بيت نبيكم )عليهم السالم( فذهبتم حيث ذهب نبيكم، واخدرتتم 

من اختار اهلل ورسوله، فأبرشوا ثم أبرشوا فدأنتم املرحومدون، املتقبدل مدن حمسدنهم 

مثل ما لقيتم، مل تقبل حسناته ومل يتجاوز عن واملتجاوز عن مسيئهم، ومن مل يلق اهلل ب

سيئاته، يا سليامن هل رسرتك؟ فقلت: زدين جعلت فداك. فقدال: إن هلل عدز وجدل 

مالئكة يستغفرون لكم، حتى تتساقط ذنوبكم، کام تتساقط ورق الشجر يف يوم ريح، 

الذين حيملون العرش ومن حوله يسدبحون بحمدد رهبدم و و ذلك قول اهلل تعاىل: 

                                                             

 521. األمايل،    1
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 1«...هم شيعتنا وهي واهلل هلم يا سليامن يستغفرون للذين آمنوا

 وقع األعمش يف الكثري من أسانيد اإلمامية، تبلغ أکثر من مخسامئة مورد، 

 روى له املجليس يف بحار األنوار أکثر من أربع مائة ومخسني حديثًا.  

 ووقع يف أسانيد وسائل الشيعة يف مائة وستة عرش موردًا.

 درك الوسائل وخامتته: وقع يف ثامنية وأربعني موردًا.ويف مست

وکان من أکابر املحدثني والرواة وأعيان قدماء الشديعة »قال السيد حمسن األمني: 

املشهود هلم بالعدالة والوثاقة عند مجيع علدامء السدنة، مدع اعدرتافهم بتشديعه، سدأله 

؟ فقال: عرشدة آالف حدديث.  املنصور العبايس، کم حتدث من احلديث يف فضل عأ 

ويف توضيح املقاصد للشيخ البهائي: سليامن بن مهران األعمش يكنى أبا حممد. کان 

 2«من الزهاد والفقهاء والذي استفدته من تصفح التواريخ انه من الشيعة اإلمامية

أبو حممد األسدي، موالهم األعمش الكدويف: مدن »قال السيد اخلوئي يف ترمجته: 

(. وعده ابن شهرآشوب يف 72السالم(، رجال الشيخ )  أصحاب الصادق )عليه

)فصل يف توارخيه وأحواله( من خوا  أصحاب الصادق )عليه السالم(. املناقدب، 

، باب إمامة أ، عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق )عليه السدالم(. وعدده ابدن 4اجلزء 

                                                             

 98 - 97،   65بحار األنوار، ج  ،376. تفسري فرات    1

 .316 – 315،   7. أعيان الشيعة، ج  2
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 (. 718داود يف القسم األول. )املوثقني( ) 

يف اخلالصة، واعرتض عليه الشهيد الثاين يف حمكي تعليقته ومل يتعرض له العالمة 

عىل قول العالمة يف حييى بن وثاب: )کان مستقياًم، ذکره األعمش( بام لفظه: عجبًا من 

املصنف ينقل عن األعمش استقامة حييى بن وثاب، ثدم مل يدذکر األعمدش يف کتابده 

کره العامدة يف کتدبهم وأثندوا أصالً، ولقد کان حريًا بالذکر الستقامته وفضله، وقد ذ

عليه مع اعرتافهم بتشيعه، ودري املصنف من أصحابنا الذين صنفوا يف الرجال ترکوا 

يف حملده جددًا، فدإن  -قددس رسه  -ذکره )انتهى(. أقول: االعرتاض عدىل العالمدة 

ولذلك ذکر حييدى بدن وثداب يف القسدم  -األعمش إذا کان يعتمد العالمة عىل قوله 

امذا مل يذکر األعمش نفسه، عىل أنا قد بينا أن العالمة يعتمد عىل قول کدل فل -األول 

شيعي مل يرد فيه جدرح، وال إشدكال يف أن تشديع األعمدش مدن املتسدامل عليده بدني 

الفريقني، وتدل عليه عدة روايات، منها: ما رواه الصدوق بسنده عن األعمش، عن 

ال: ومن مسح عىل اخلفني خدالف الصادق )عليه السالم( يف حديث رشائع الدين، ق

اهلل ورسوله، وکتابه ووضوءه مل يتم، وصالته دري جمزئة. احلديث، اخلصدال، أبدواب 

(. لكن يف سند الرواية جماهيل، وبام 9املائة وما فوقها، خصال رشائع الدين، احلديث 

 أن األعمش مل يرد فيه جرح، 

العدتامد عدىل روايتده جاللتده فال وجه لعدم ذکره. هذا مضافًا إىل أنده يكفدي يف ا
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وعظمته عند الصادق )عليه السدالم(، ولدذلك کدان مدن خدوا  أصدحابه )عليده 

السالم(. وقد وقع يف إسدناد تفسدري عدأ  بدن إبدراهيم، کدام تقددم، بعندوان سدليامن 

 1«.األعمش، وقد التزم أن ال يروي فيه إال عن الثقات

 عدد ما روٰی من الروايات

وأحاديثه أکثر لدا ذکدر کدام سديظهر، « ه ألف وثالثامئة حديثل»قال ابن املديني: 

قال عأ  بن املديني: کتبت عن أ، معاوية د الرضدير د عدن ما رواه الذهبي:  ويؤيده

 2«األعمش ألفًا ومخس مائة حديث

کتبنا عن أ، معاوية عن األعمش ألفًا ومخسامئة حديث. وکان »وقال ابن املديني: 

 3«ن عند أ، معاوية أربع مائة ونيف ومخسون حديثاً عند األعمش ما مل يك

 فهناك حوايل ألفي حديث عند األعمش.

 وقد تتبعت ما روٰی من الروايات فوجدهتا تزيد عىل أحد عرش ألف حديث، 

 فقد روى عنه:

 صحيح البخاري: ثالثامئة واثنتني وثامنني رواية!

                                                             

 295 - 294،   9. معجم رجال احلديث، ج  1

 .294   1. تذکرة احلفاظ، ج 2

 .121د 120  9. هتذيب التهذيب، ج 3
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 صحيح مسلم: مخسامئة ومخسًا وعرشين رواية!

 : وقع يف أسانيده يف ألف ومائة وتسع روايات!مسند أمحد

 سنن أ، داود: مائتني واثنتني وعرشين رواية.

 سنن ابن ماجة: مائتني وسبعًا وسبعني رواية.

 سنن الرتمذي: ثالث مائة وتسعًا وعرشين رواية

 مستدرك احلاکم: أربع مائة واثنتني وثالثني رواية.

  رواية.سنن سعيد بن منصور مائة واثنتني وأربعني

 سنن النسائي: مائتي رواية.

 سنن الدارمي: مائة وثالثًا وعرشين رواية.

 السنن الكربى للبيهقي تسعامئة رواية.

 السنن الكربى للنسائي: أربع مائة وتسعًا وستني رواية.

 مسند أ، يعىل: ثالث مائة وإحدٰی وستني رواية.

 !يةاملصنف البن أ، شيبة: ألف وتسعامئة ومخس عرشة روا

 املصنف لعبد الرزاق الصنعاين: أربع مائة وثالثًا وعرشين رواية.

 صحيح ابن خزيمة: مائتني وأربع روايات.

 صحيح ابن حبان: ثالث مائة وسبعني رواية.
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 مسند احلميدي: ستًا وأربعني رواية.

 مسند ابن راهويه: مائة وأحد عرش حديثًا.

 ة.املعجم الصغري للطرباين: مائة وست عرشة رواي

 املعجم األوسط للطرباين: أربع مائة وستًا وعرشين رواية.

 املعجم الكبري للطرباين: تسعامئة وسبعًا وثالثني رواية.

 سنن الدارقطني: مائة وسبعًا وثالثني رواية.

 مسند أ، داود: مائة وثامن عرشة رواية.

 مسند ابن اجلعد: مائة وثالثًا وستني رواية.

  رواية.مسند الشهاب: ستًا وسبعني

 مسند أ، حنيفة: ستًا وعرشين رواية.

 مسند ابن املبارك: سبع روايات.

 الُسن ة البن أ، عاصم: مائة وسبعًا ومخسني رواية.

 خصائص أمري املؤمنني للنسائي: سبع عرشة رواية.

 رشح معاين اآلثار للطحاوي: مائة وتسعني رواية.

 کتاب الدعاء للطرباين: إثنتني وسبعني رواية.

 شعب اإليامن للبيهقي: ستامئة ومخسًا وعرشين رواية.
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 معرفة السنن واآلثار: مائة واثنتني وثامنني رواية.

وهناك مصادر أخرى ترکناها، فيبلغ جمموع ما رواه األعمش د مكررًا د إحددى 

 عرش ألفًا وستامئة وست وعرشين رواية.

  !وهذا الرقم کبري جدًا وهو من نتيجة التكرار يف رواياته

، الفدائق يف رواة وأصددحاب اإلمددام 45  2راجدع ترمجتدده يف: الكندى واأللقدداب، عبداس القمددي ج

، الطبقات الكربى البن سدعد، 238   7، لسان امليزان ج173   1الصادق، عبد احلسني الشبسرتي ج

، الثقات البن 422   1، معرفة الثقات للعجأ، ج37   4، التاريخ الكبري للبخاري، ج342   6ج

 .302   4ان، جحب

 ( سوار أبو إدريس المويف83)

 )ُتويف يف ناية القرن اهلجري األول تقريباً(

أبو إدريس اهلمداين املرهبي الكويف، اسمه: سوار، وقيل: مساور. روى عن مسلم 

بن صفوان واملسيب بن نجبة، وعنه سلمة بن کهيل وکثري النواء وحكديم بدن جبدري 

كندي، ذکره ابن حبان يف الثقات، وقدال ابدن عبدد وحبيب بن أ، ثابت واألجلح ال

کان من ثقات الكوفيني وفيه تشيع، وذلك دري معدود يف أهل الكوفدة. قلدت: »الرب: 
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ثنا سوار أبو إدريس عن املسيب  1«.روينا من طريق حكيم بن جبري حد 

أبو إدريس اهلمداين املرهبي، عن املسيب بن نجبة، ودريه، وعنده »وقال الذهبي: 

 2«.ة بن کهيل، وحبيب بن أ، ثابت، ثقةسلم

 توقيقه 

 وقد ذکره ابن حبان: يف الثقات.

 «.کان من ثقات الكوفيني»قال ابن عبد الرب: 

 3«.حسن، وصحح له يف سننه يف أکثر من مورد»و قال الرتمذي: 

 4«. صدوق يتشيع»وقال املبارکفوري: 

 «.ثقة»وقال الذهبي: 

 تشيعه وترفضه 

سوار أبو إدريدس املرهبدي عدن »وقال الذهبي: « من عتق الشيعة»قال أبو حاتم: 

                                                             

 7،   12. هتذيب التهذيب البن حجر، ج  1

 .406،   2الكاشف يف معرفة من له رواية يف کتب الُسن ة، ج  / 2

 .324   3، و ج329   5. سنن الرتمذي، ج 3

 347   6. حتفة األحوذي، ج 4
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 1«.املسيب بن نجبة شيعي جلد

وتوصيفه بأنه شيعي جلد، يعني أنه يقدم علي ًا )ع( ويفضله کام هو حال أبدان بدن 

 تغلب.

عن أ، إدريس، عن املسيب عن أمدري »... وِل ن روٰی عنه األحاديث ابن شاذان: 

واهلل لقد خلفني رسدول اهلل )صدىل اهلل عليده وآلده( يف »( قال: املؤمنني )عليه السالم

أمته، فأنا حجة اهلل عليهم بعد نبيه، وإن واليتدي لتلدزم أهدل السدامء کدام تلدزم أهدل 

األرض و إن املالئكة لتتذاکر فضأ وذلك تسدبيحها عندد اهلل. أَيدا النداس اتبعدوين 

تضدلوا، أندا ويص نبديكم وخليفتده أهدکم )سبيل الرشاد( ال تأخذوا يمينًا وشامالً ف

وإمام املتقني واملؤمنني وأمريهم وموالهم، وأنا قائد شيعتي إىل اجلنة، وسائق أعدائي 

إىل النار. أنا سيف اهلل عىل أعدائه، ورمحته عىل أوليائه، أنا صاحب حوض رسول اهلل 

 وتسعة )صىل اهلل عليه وآله( ولوائه، وصاحب مقامه وشفاعته، أنا واحلسن واحلسني

من ولد احلسني )عليه السدالم( خلفداء اهلل يف أرضده، وامنداؤه عدىل وحيده، وأئمدة 

 2«.املسلمني بعد نبيه، وحجج اهلل عىل بريته

عن مسلم بن صفوان، عن صفية، قالت: قال رسول اهلل »...ويف سنن ابن ماجة: 

                                                             

 ، وکذا وصفه صاحب امليزان.457،   1. املغني يف الضعفاء، ج  1

 59. مائة منقبة،    2
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جيش. حتى ال ينتهى الناس عن دزو هذا البيت، حتى يغزو  ")صىل اهلل عليه وسلم( 

. "إذا کانوا بالبيداء )أو بيداء من األرض( خسف بأوهلم وآخرهم. ومل ينج أوسطهم 

 1«.يبعثهم اهلل عىل ما يف أنفسهم»قلت: فإن کان فيهم من يكره؟ قال: 

، قال: »... وأخرج ابن عساکر:  أال »عن أ، إدريس عن املسيب بن نجبة عن عأ 

نكم ابنا عباس من شئ، أال وال ابن جعفدر، أال إين حمدثكم عن أهل بيتي، أال ال يغر

وإين أراکم تطيفون بحسن، والذي فلق احلبة وبرأ النسمة، لو قد التقت حلقة البطان 

ما أدنى عنكم يف احلرب حبالة عصفور، أال وأما حسني فإنه منكم وأنتم منده، أال إن 

حقكدم  هؤالء القوم سيظهرون عليكم بداجتامعهم عدىل بداطلهم وبخددالنكم عدن

فليتعبدونكم کام يتعبد الرجل عبده إذا شهد خدمه، وإذا داب عنه سدب ه حتدى يقدوم 

الباکيان، الباکي لدينه والباکي لدنياه، وأيدم اهلل، لدو قدد فرقدوکم حتدت کدل حجدر 

جلمعكم اهلل لرش يوم هلم، والذي فلق احلبة وبرأ النسمة لو مل يبق من الدنيا ددري يدوم 

يوم حتى يملك فيه رجل منا، فإن رأيتم ذلك اليوم ومل ترمدوا واحد لطول اهلل ذلك ال

بسهم ومل ترموا بحجر ومل تطعنوا برمح فامحددوا اهلل فدإن العاقبدة للمتقدني، أال وإن 

رأيتم أحدًا من بني أمية دريقًا يف بحر أال فطؤوا عىل رأسه، فوالذي فلق احلبدة وبدرأ 

                                                             

 1351،   2. سنن ابن ماجة، ج  1
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 1«لدين اهلل رشاً النسمة لو مل يبق من بني أمية إال رجل لبغى 

وٰی من األحاديّ  عدد ما رم

 بلغ عدد ما َروٰی من األحاديث تسعة عرش حديثًا.

 ففي سنن ابن ماجة: حديث واحد.

 و يف سنن الرتمذي: حديثان.

 و يف مسند أمحد: حديث واحد.

 و يف املعجم الكبري للطرباين: أربعة أحاديث.

 و يف املصنف البن أ، شيبة: حديثان.

 د أ، يعىل: حديث واحد.و يف مسن

 و يف مسند البزار: حديث واحد.

 و يف مستخرج أ، عوانة: حديث واحد.

 و يف مسند ابن راهويه: حديث واحد.

 و يف اآلحاد واملثاين: حديث واحد.

 و يف معرفة الصحابة أل، نعيم: ثالثة أحاديث.

                                                             

 198 – 197،   58. تاريخ مدينة دمشق، ج  1
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 و يف الذرية الطاهرة للدوال،: حديث واحد.

، 338   4، الثقدات البدن حبدان، ج270   4رح والتعديل البن أ، حاتم، جراجع ترمجته يف: اجل

 .246 ،  2. ميزان االعتدال للذهبي، ج 169  4التاريخ الكبري للبخاري، ج

 مل ُتذكر احلروف يف المتاب

 ( شٌيل بن عزرة84)

 )ُتويف يف القرن الثاين اهلجري(

عدن أندس وأ، مجدرة  شبيل بن عزرة بن عمري الضبعي أبو عمرو البرصي. روى

نرص بن عمران الضبعي وشهر بن حوشب ودريهم. وعنه شعبة وجعفر بن سدليامن 

 الضبعي وحممد بن الوليد الزبيدي وسعيد بن عامر الضبعي ودريهم. 

وذکره ابن حبان يف الثقات، وقدال: «. ثقة»قال إسحاق بن منصور عن ابن معني: 

«. حديث أنس مثدل اجللديس الصدالح»دًا روى له أبو داود حديثًا واح«. ربام أخطأ»

وکان من أئمة العربية وهو ختن قتدادة. قلدت: وقدال ابدن حبدان يف کتداب روضدة 

له مع أ، عمرو بن »وقال املرزباين: «. کان من أفاضل أهل البرصة وقرائهم»العقالء: 

العالء ويونس بن عبيد النحوي أخبار، وله قصيدة طويلة معربدة رواهدا أبدو عبيددة 
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ستشهد منها يف کتاب العني بأبيات کثرية، وقيل إنه کان يرى رأي اخلوارج ثم رجع وا

کدان راويدة »وقال اجلداح  يف کتداب البيدان: «. عنه وأنشد له يف کال االمرين شعراً 

مل »وقال البالذري: «. خطيباً وشاعراً ناسباً وکان سبعني سنة رافضياً ثم حتول خارجياً 

 1«.ول اشعارًا يف ذلك عىل سبيل التقيةيكن خارجيًا وإنام کان يق

 توقيقه 

 «.ثقة»قال ابن معني: 

کان من أفاضل أهل »وذکره ابن حبان يف الثقات، وقال يف کتاب روضة العقالء: 

 2واحتج به يف صحيحه.«. البرصة وقرائهم

 3«.کويف ثقة»وقال ابن عبد الرب: 

ح له احلاکم.  4وقد صح 

 ترفضه 

لكن البالذري نفى هدذا «. سنة رافضيًا ثم حتول خارجياً  وکان سبعني»قالوا فيه: 

                                                             

 273 - 272،   4. هتذيب التهذيب، ج  1

 .283   16. صحيح ابن حبان، ج 2

 .235   2. االستذکار، ج 3

 .280   4. املستدرك عىل الصحيحني، ج 4
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ومل يكن شبيل يرى رأي اخلوارج، ولكنه قال هذاد أي شعره د بالتقي دة، »عنه، فقال: 

 1«.بلغ الضحاك عنه يشء فخافه

 2«.کان يرى رأي اخلوارج ثم رجع عنه»وقال الزرکأ: 

وٰی من األحاديّ  عدد ما رم

 حد.ففي سنن أ، داود: حديث وا

 ويف مستدرك احلاکم: حديث واحد.

 ويف مسند أ، يعىل: حديث واحد.

 ويف صحيح ابن حبان: حديث واحد.

 ويف املعجم الكبري للطرباين: حديث واحد.

 ويف مسند الشهاب: حديث واحد.

، اجلرح والتعديل البن أ، حاتم، 258   4راجع ترمجته يف: التاريخ الكبري، ج

   12، هتذيب الكامل للمزي، ج369   4بان، ج، الثقات البن ح381   4ج

 .480   1، الكاشف للذهبي، ج373

                                                             

 263،   9. أنساب األرشاف، ج  1

 157،   3. األعالم، ج  2
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 ( رشيك بن عٌد اهلل 85)

 هد(177)ُتويف عام 

رشيك بن عبد اهلل بن أ، رشيك النخعي أبو عبد اهلل الكويف القداي. روى عدن 

زياد بن عالقة وأ، إسحاق السدبيعي وعبدد امللدك بدن عمدري والعبداس بدن ذريدح 

هيم بن جرير العجأ وإسامعيل بن أ، خالد والرکني بن الربيع وأ، فزارة راشد وإبرا

بن کيسان وخصيفة وعاصم بدن سدليامن األحدول وسدامك بدن حدرب واألعمدش 

ومنصور وزبيد اليامي وعاصم بن هبدلة وعاصم بن کليب وعبدد العزيدز بدن رفيدع 

رة بدن القعقداع وعدامر واملقدام بن رشيح وهشام بن عروة وعبيد اهلل بن عمدر وعدام

 .الدهني وعطاء بن السائب وخلق

وعنه ابن مهدي ووکيع وحييى بن آدم ويونس بدن حممدد املدؤدب والفضدل بدن  

موسى السيناين وعبد السالم بن حرب وهشيم وأبو النرض هاشم بدن القاسدم وأبدو 

د أمحد الزبريي وإسحاق األزرق واألسود بن عامر شاذان وأبو أسامة وحسني بن حمم

املروذي وحجاج بن حممد وإسدحاق بدن عيسدى بدن الطبداع وحداتم بدن إسدامعيل 

ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وزيد بن هارون وأبو نعيم وأبو دسان النهدي وابنا أ، 

شيبة وعأ  بن حجر وحممد بن الصباح الدوال، وحممد بن الطفيل النخعي وقتيبة بن 

رمحن بن رشيك وخلق من أواخرهم عبداد سعيد وحممد بن سليامن لوين وابنه عبد ال
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بن يعقوب الرواجني وحدث عنه حممد بن إسحاق وسلمة بن متام الشقري ودريمها 

 من شيوخه. 

سمع رشيك من أ، إسحاق قدياًم ورشيدك يف أ، »وقال صالح بن أمحد عن أبيه: 

وقال يزيدد بدن اهليدثم عدن ابدن معدني: «. إسحاق أثبت من زهري وإرسائيل وزکريا

رشيك ثقة وهو أحب إيل من أ، األحو  وجرير وهو يروى عن قوم مل يرِو عنهم »

ومل يكن رشيك عند حييى، يعندي: القطدان، بشدئ »وقال ابن معني: «. سفيان الثوري

قلت البن معني: أيام أحب إليدك جريدر أم رشيدك؟ »وقال أبو يعىل: «. وهو ثقة ثقة

رشيك. ثم قال: رشيك ثقة إال أنه  قال: جرير. قلت: فرشيك أم أبو األحو ؟ قال:

ال يتقن ويغلط ويذهب بنفسه عىل سفيان وشعبة وقال عثامن الددارمي: قلدت البدن 

معني: رشيك أحب إليك يف أ، إسحاق أم إرسائيل؟ قدال: رشيدك أحدب إيل وهدو 

 «.أقدم. قلت: رشيك أحب إليك يف منصور أم أبو األحو ؟ فقال: رشيك أعلم به

رشيك صدوق ثقة إال أنه إذا خالف فغريه »الح عن ابن معني: وقال معاوية بن ص

أحب إلينا منه. قال معاوية: وسمعت أمحد بن حنبل يقول شبيها بذلك. وقال عمرو 

 : وقال عبد اجلبار بن «. کان حييى ال حيدث عنه وکان عبد الرمحن حيدث عنه»بن عأ 

کدويف ثقدة وکدان »العجأ:  وقال«. ما زال خملطاً »حممد اخلطا، عن حييى بن سعيد: 

وقال عأ  بدن حكديم عدن «. حسن احلديث وکان أروى الناس عنه إسحاق األزرق
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مدا »وقال عيسى بدن يدونس: «. مل يكن أحد أروى عن الكوفيني من رشيك»وکيع: 

رشيك أعلم بحدديث »وقال ابن املبارك: «. رأيت أحدًا قط أورع يف علمه من رشيك

رشيك أعلم من إرسائيل وإرسائيدل أقدل »ابن املديني:  وقال«. الكوفيني من الثوري

وقدال «. رشيك صدوق ثقة سديئ احلفد  جدداً »وقال يعقوب بن شيبة: «. خطًأ منه

قدال عبدد الدرمحن: .. .«.رشيك سيئ احلف  مضطرب احلدديث مائدل»اجلوزجاين: 

وسألت أ، عن رشيك وأ، األحو ، أَيام أحب إليك؟ قال: رشيك، وقد کان لده 

يف بعض ما مل أتكلم عليده »وقال ابن عدي: «. ليس به بأس»يط. وقال النسائي: أدال

من حديثه لا أمليت بعض االنكار والغالب عىل حديثه الصحة واالستواء والذي يقع 

يف حديثه من النكرة إنام أتى به من سوء حفظه ال أنه يتعمد شيئًا لا يستحق أن ينسب 

 «. فيه إىل شئ من الضعف

ولد رشيك سنة تسعني ومات سنة سبع وسبعني ومائة. وکذا »د بن حنبل: قال أمح

«. کان ثقة مأموندًا کثدري احلدديث...»أرخه دري واحد. قلت: منهم ابن سعد، وقال: 

وکان صحيح القضاء ومن سمع منه قدياًم »وقال العجأ بعد ما ذکر أنه ثقة إىل آخره: 

«. ففدي سدامعه بعدض االخدتال  فحديثه صحيح ومن سمع منه بعد ما ويل القضاء

وقدال «. کدان نبديالً »وقال حممد بن حييى الدذهأ: «. کان ثقة»وقال إبراهيم احلر،: 

لو مل يكن »وقال أبو نعيم: «. صدوق وملا ويل القضاء اضطرب حفظه»صالح جزرة: 
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رأيت رشيكًا قد أثر السجود يف »وقال حممد بن عيسى: «. عنده علم لكان يؤتى لعقله

سألت أمحد بن حنبل عنه، فقدال: کدان عداقالً »وقال معاوية بن صالح: .. .«.جبهته

کدان ينسدب إىل ».. وقدال السداجي: .صدوقًا حمدثًا شديدًا عىل أهل الريب والبددع

کان صدوقًا إال أنه مائل عن القصد دايل املذهب »وقال األزدي: .. .«.التشيع املفر 

 «.سيئ احلف  کثري الوهم مضطرب احلديث...

 .296 – 293 ،  4هتذيب التهذيب، ج 

.. قلدت: کدان .وذکر إسحاق األزرق أنه أخدذ عنده تسدعة آالف»وقال الذهبي: 

رشيك حسن احلديث إمامًا فقيهًا وحمدثًا مكثرًا، ليس هو يف االتقان کحامد بن زيدد. 

 1«.وقد استشهد به البخاري وأخرج له مسلم متابعة

عدي: حدثنا أبو العالء الكويف بمرصد، حددثنا قال ابن »جاء يف ميزان االعتدال: 

حممد بن الصباح الدوال،، حدثنا نرص بن املجدر، قال: کندت شداهدًا حدني أدخدل 

رشيك ومعه أبو أمية الذي رفع إىل املهدى أن رشيكًا حدثه عن األعمش، عن سدامل، 

وا لكم، أن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( قال: استقيموا لقريش ما استقام -عن ثوبان 

فإذا زادوا عن احلق فضعوا سيوفكم عىل عدواتقكم، ثدم أبيددوا خرضداءهم. فقدال 

املهدى: أنت حدثت هبذا؟ قال: ال. قال أبو أمية: عأ  امليش إىل بيت اهلل، وکدل مدايل 

                                                             

 232،   1ج  -الذهبي  -. تذکرة احلفاظ  1
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صدقة إن مل أکن سمعته منه. قال رشيك: عأ  مثل الذي عليه إن کنت حدثته، فكدأن 

ية: يا أمري املؤمنني، عندك أدهى العرب، إنام عنٰى الذي عأ  املهدى رىض، فقال أبو أم

فقدال: ويدل لشدارب  !من الثياب. قال: صدق، أحلف کام حلف. فقال: قد حدثتده

لو علمت موضع قربه ألحرقتده.  -وکان يرشب املنصف  -يعنى األعمش  -اخلمر 

: للزنديق عالمات قال رشيك: مل يكن َيوديًا، کان رجالً صاحلًا. فقال: زنديق؟ فقال

برتکه اجلامعة، وجلوسه مع القيان، ورشبه اخلمر!. قال: واهلل ألقتلنك. قال: ابدتالك 

اهلل بمهجددة. قددال: أخرجددوه. فددأخرج، فجعددل احلددرس يشددقون ثيابدده، وخيرقددون 

 1«.قلنسوته

 توقيقه ومدحه 

 إحتج  به مسلم يف صحيحه.

 «.ةهو ثقة ثق»وقال مرة: «. رشيك ثقة»قال ابن معني: 

و روٰی عنه أمحد بن حنبل: شبيه قول ابن معني، وقال: کان عاقالً صددوقًا حمددثًا 

 شديدًا عىل أهل الريب والبدع.

 «.کويف ثقة وکان حسن احلديث»وقال العجأ: 

                                                             

 272،   2. ميزان االعتدال للذهبي، ج  1
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 «.ما رأيت أحدًا قط أورع يف علمه من رشيك»وقال عيسى بن يونس: 

 «.الثوريرشيك أعلم بحديث الكوفيني من »وقال ابن املبارك: 

 «. رشيك أعلم من إرسائيل وإرسائيل أقل خطًأ منه»وقال ابن املديني: 

 «.رشيك صدوق ثقة»وقال يعقوب بن شيبة: 

 «.ليس به بأس»وقال النسائي: 

 وقد احتج  به مالك بن أنس يف املوطأ، ومن روى عنه مالك فهو ثقة کام بينا.

ه لا أمليدت بعدض االنكدار يف بعض ما مل أتكلم عليه من حديث»وقال ابن عدي: 

 «.والغالب عىل حديثه الصحة

 «.کان ثقة مأمونًا کثري احلديث»و قال ابن سعد: 

 «.کان فقيهًا عاملاً »وقال أبو جعفر الطربي: 

 «.ثقة خيطئ عىل األعمش»وقال أبو داود: 

 «.کان ثقة»وقال إبراهيم احلر،: 

 «.کان نبيالً »وقال حممد بن حييى الذهأ: 

صدوق، کان رشيك حسدن احلدديث إمامدًا فقيهدًا وحمددثًا »لح جزرة: وقال صا

 «.مكثراً 

 وقد ذکره ابن حبان يف الثقات.



 877 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

صدوق. کان رشيك حسن احلديث إمامًا فقيهًا وحمدثًا مكثرًا، من »وقال الذهبي: 

 «.أوعية العلم

 «.صدوق»وقال ابن حجر: 

 تشيعه وترفضه 

 

ه ابن قتيبة من رجال الشيعة.   1عد 

وردت عبارات عديدة دالة عىل تشيعه ودلوه يف التشيع کقوهلم فيه: )مائدل(  وقد

 أي إىل التشيع )ينسب إىل التشيع املفر ( )مائل عن القصد دايل املذهب(

 والتشيع املفر  والغلو يف املذهب الذي نسبوه لرشيك يساوي الرتفض.

لردم من هذا، فقد ومن کان مثله عىل القضاء ال بد أن يداري الناس ويتقيهم، وبا

انبعثت رائحة تشيعه لتصل إىل أکثر من مكان، فحني استدعاه املهدي العبايس، قدال 

 «إين ألراك فاطميًا خبيثاً »له: 

ما ينبغي أن تقلد احلكم بني املسلمني. قال: ومل؟ قال: خلالفك عىل »وقال له أيضا: 
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 1«...اجلامعة، وقولك باإلمامة

ُسدِعَي ، إىل املهددي، وقيدل: إين »عة، قال رشيدك: ويف خمترص أخبار شعراء الشي

رافيض. فأرسل إيل، فدخلت عليه فسلمت فلم يرد، وأمسك فأعدت. فقال: ال سالم 

 َفَحي وا بَِأْحَسَن ِمنْها اهلل عليك يا رافيض. فقلت: قال اهلل عز وجل: 
وإَذا ُحي يتُْم بِتَِحي ة 

وَها بك وأنت رافيض خبيث؟ فقلت: أمري املؤمنني . فقال: أمل أوطئ الناس عقَأْو ُرد 

أجل من أن يمن بمعروفه. وأما قوله إين رافيض، فإن کان الرافيض من أحب رسدول 

اهلل وعلي اً وفاطمة وحسناً وحسيناً )عليهم السالم( فأنا أشهد أن أمري املؤمنني رافيض، 

روعناك يدا رشيدك  أفتبغضهم أنت؟ فقال: معاذ اهلل ثم أطرق ملي ًا ورفع رأسه وقال:

-وکان يعاديني  -ودعا ببدرة فدفعت إيل فحملتها بني يديه وخرجت. فقال يل الربيع 

 2«.: کيف رأيت؟ فقلت: من شاء فليعد

وقد کدان رشيدك قبدل ذلدك دخدل عدىل »...ويف نص آخر رواه الزبري بن بكار: 

ومل يدا أمدري  املهدي فأدل  له، وکان فيام قال له: مثلك يوىل أحكام املسدلمني؟ قدال:

املؤمنني؟ قال: خلالفك عىل اجلامعة وقولك باإلمامة. قال: فقال رشيدك: مدا أعدرف 

ديناً إال عن اجلامعة، فكيف أخالفها وعنها أخذت ديني؟ وأما اإلمامة فام أعرف إمامًا 

                                                             

 466،   2األعيان البن خلكان،ج  . وفيات 1

 80. خمترص أخبار شعراء الشيعة، للمرزباين اخلراساين،    2
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إال کتاب اهلل وُسن َة نبيه، فهام إمامي وعليهام عقيديت، وأما ما ذکدره أمدري املدؤمينن أن 

 ال يتوىل أحكام املسدلمني، فدذاك يشء أندتم فعلتمدوه، فدإن کدان خطدًأ لدزمكم مثأ

االستغفار منه، وإن کان صوابًا وجب عليكم اإلمساك عنه. فعال املهدي: فام تقول يف 

عأ  بن أ، طالب؟ قال: أقول فيه الذي قال فيه جداك العباس وعبد اهلل. قدال: ومدا 

عأ  عنده أفضل أصحاب رسول اهلل )صىل اهلل عليه قاال؟ قال: أما العباس فإنه مات و

وسلم(، وقد شاهد أکثر املهاجرين حيتاجون إليه يف احلوادث، ومل حيتج إىل أحد منهم 

إىل أن خرج من الدنيا. وأما عبد اهلل فضارب عنه بسيفني وشهد حروبه کلها، وکدان 

ان أول ما يقعدد عنده أبدوك، فيها رأسًا متبعًا وقائدًا مطاعًا، فلو کانت إمامته جورًا ک

وکدان  ؛فسكت عنه املهدي، وخرج رشيك ؛لعلم أبيك بدين اهلل وفقهه يف أحكام اهلل

 1«العزل بعد هذا بجمعة

وکيف ال تقول هذا وأندت تدبغض »وأثناء حماورة أحدهم لرشيك، قال له رجل: 

بكدر يا أبا عبدد اهلل إن النداس يزعمدون أندك تسدب أبدا »وقال له آخر: « الشيخني؟

 2«....وعمر

وجواب رشيك للمهدي العبايس واآلخرين حيتمدل التوريدة واملعداين العديددة، 

                                                             

 149 - 148،   6. البصائر والذخائر، أبو حيان التوحيدي ج  1
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 واستطاع بذلك التخلص من متابعة السلطة له ومن مقاطعة الناس إياه.

عأ  خري البرش، فمن أبدى »ولا يؤکد القول بتشيعه، ما روي عن رشيك أنه قال: 

 1«.فقد کفر

ابني يرويه مرفوعًا وال ريدب أن هدذا لديس عدىل بعض الكذ»قال الذهبي معلقا: 

ظاهره، فإن رشيكاً ال يعتقد بأن  علي ًا خري من األنبياء ما بقي، إال أنه أراد خري البرش يف 

 2«.وقت، وبال شك هو خري البرش يف أيام خالفته

إن الذهبي يقوم دائاًم بتمييع النصو  التي ال تعجبده، وقدد خفدي عليده هندا أن 

وقول » يردد بقوله السابق حديثًا نبويًا وقد جعله عقيدة له. قال ابن عدي: رشيكًا إنام

رشيك رواه رجل من أهل الكوفة يقال له احلر بن سعيد النخعي عن رشيك عدن أ، 

إسحاق عن أ، وائل عن حذيفة عن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( قال: عأ  خري البرش 

 3« د رواه عن احلر دري واحدفمن أبى فقد کفر. قال ابن عدي: وهذا ق

وال شك يف أن البعض سيطعن باحلديث هذا، لكن ما َيمنا فيده أنده کدان عقيددة 

 لرشيك وهذا يثبت تشيعه بل ترفضه.
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عن حممد بن محيد »وقد روى رشيك نصًا آخر ال يرويه إال الشيعي، روى الذهبي: 

عن رشيك، عن أ،  وليس بثقة د حدثنا سلمة األبرش، حدثنا ابن إسحاق، -الرازي 

ربيعة األيادي، عن ابن بريدة، عن أبيه مرفوعًا: لكدل نبدي وىص ووارث، وإن علي دًا 

 1«. قلت: هذا کذب وال حيتمله رشيك»قال الذهبي معلقًا: « وصي ي ووارثي

ليس هناك سبب وجيه لعدم حتمل رشيك هذا احلديث، بخاصة  وأنه کان يقدول: 

 عأ  خري البرش...

ذهبي بمحمد بن محيد الرازي، فقد وثقه حييى بن معني وجعفر بن أ، وأما طعن ال

عثامن الطياليس، وحدث عنه حممد بن حييى الذهأ وأبدو بكدر الصداداين حممدد بدن 

 2«.ال يزال بالري علم ما دام حممد بن محيد حياً »إسحاق، وقال أمحد بن حنبل: 

بعد إيراد کالم نقله حفص لقد أقسم عبداهلل بن إدريس أن رشيكًا شيعي، فقد قال 

احلمد هلل الذي أنطدق هبدذا لسدانه، فدو اهلل إنده لشديعي، وإن »بن دياث عن رشيك: 

 3«.رشيكًا لشيعي

قلت ملحمد بن احلسن: أما ترى کثدرة قدول النداس يف »وقال محاد بن أ، حنيفة: 

                                                             

 273،   2. ميزان االعتدال للذهبي ج  1

 108 - 97،   25و ج  482 – 481،   19. هتذيب الكامل، ج  2

 209،   8. سري أعالم النبالء، الذهبي ج  3



 882 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

..قال: اسكت وحيك، أهل الكوفة کلهم معه، يتعصب للعرب، فهم معده، .رشيك؟

 1«....ع هلؤالء املوايلويتشي

يا أمحق، کيف أکون شاکًا! »قال:  !وروي أن بعض الناس قالوا لرشيك: إنك شاك

 2« لوددت أنى کنت مع عأ  فخضبت يدي بسيفي من دمائهم

قال عبد السالم بن حرب: قلت لرشيك: هل لك يف أخ تعوده؟ قال: َمن؟ قلدت: 

 3«. أ  وعامرمالك بن مغول. قال: ليس يل بأخ من أزرى عىل ع

کان »وکان رشيك يروي الكثري عن الرافضة املغالني. قال عبد الرمحن بن رشيك: 

 4«.عند أ، عرشة آالف مسألة، عن جابر اجلعفي، وعرشة آالف درائب

وقد وجدت لرشيك ثامن وعرشين رواية يف بحار األنوار، ورواياته تزيد يف سائر 

 الكتب اإلمامية عن هذا الرقم.

ومن تتبع سريته علم أنه کان يوايل أهل البيت )عليهم »خ عباس القمي: قال الشي

 5«.السالم(، وقد روى عن أوليائهم، علاًم مجع

                                                             

 214،   8. سري أعالم النبالء للذهبي، ج  1

 274 – 273،   2ميزان االعتدال للذهبي، ج .  2

 272،   2. ميزان االعتدال، ج  3

 .269   2. ميزان االعتدال ج 4

 247 - 246،   3. الكنى واأللقاب ج  5
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وٰی من األحاديّ  عدد ما رم

قد کان رشيك من أوعية العلم، محدل عنده إسدحاق األزرق تسدعة »قال الذهبي: 

 1«.آالف حديث

 وستني حديثًا!وقد بلغ ما روٰی من األحاديث ستامئة وواحدًا 

 ففي صحيح مسلم: حديث واحد.

 مسند أمحد: ثالثة وعرشون حديثًا.

 سنن الرتمذي: عرشة أحاديث.

 سنن ابن ماجة: مخسة أحاديث.

 سنن النسائي: ثالثة عرش حديثًا.

 السنن الكربى للنسائي: أربعة عرش حديثًا.

 مستدرك احلاکم: ثامنية أحاديث.

 عرشون حديثًا.مسند أ، داود الطياليس: واحد و

 املعجم الصغري للطرباين: تسعة أحاديث.

 املعجم األوسط للطرباين: سبعة عرش حديثًا.

                                                             

 282،   9،تاريخ بغداد، ج 274،   2. ميزان االعتدال، ج  1
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 املعجم الكبري للطرباين: تسعة أحاديث.

 الدعاء للطرباين: حديث واحد.

 السنن الكربى للبيهقي: ستة أحاديث.

 شعب اإليامن للبيهقي: ثالثة أحاديث.

 سة أحاديث.معرفة السنن واآلثار للبيهقي: مخ

 صحيح ابن خزيمة: ثالثة أحاديث.

 املصنف البن أ، شيبة: أربعامئة ومخسون حديثًا.

 صحيح ابن حبان: عرشون حديثًا.

 مسند أ، يعىل: أربعون حديثًا.

 سنن الدارقطني: ثالثة أحاديث.

د ، معجدم رجدال احلدديث للسدي345   7راجع ترمجته يف: أعيان الشيعة، السيد حمسدن األمدني، ج

، 485   1، الكاشدف للدذهبي، ج417   1، تقريب التهذيب البن حجدر، ج27   10اخلوئي، ج

، اجلرح والتعديل البن أ، حاتم، 444   6، الثقات البن حبان، ج453   1معرفة الثقات للعجأ، ج

 .365   4ج

 ( صعصعة بن صوحان86)
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 )ُتويف يف خالفة معاوية(

هجرس العبدي أبو عمر، ويقدال:  صعصعة بن صوحان بن حجر بن احلارث بن

أبو طلحة أو أبو عكرمة الكويف أخو زيد. روى عن عثامن وعأ  وابن عبداس وشدهد 

 مع عأ  صفني وکان أمريًا عىل بعض الصفوف.

وعنه أبو إسحاق السبيعي وابن بريدة والشعبي ومالك بدن عمدري واملنهدال بدن  

ث تويف بالكوفة يف خالفة معاوية کان ثقة قليل احلدي»عمرو ودريهم. قال ابن سعد: 

قلت: وقال: خيطئ وذکره ابن عبدد الدرب يف الصدحابة، «. وذکره ابن حبان يف الثقات

وقال: کان مسلاًم عىل عهد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسدلم( ومل يدره، وکدان سديدًا 

نًا. وقال الشعبي: کنت أتعلم منه اخلطب. ولعبد اهلل بن بريدة رواية  فصيحًا خطيبًا دي 

 1«.عنه يف سنن أ، داود يف کتاب األدب يف باب قول الشعر وأدفل ذلك املزي

صعصعة بن صوحان )بضم املهملة وباحلداء املهملدة( العبددي »وقال ابن حجر: 

 «.نزيل الكوفة، تابعي کبري خمرضم فصيح ثقة، مات يف خالفة معاوية

 437 ،  1تقريب التهذيب، ج 

وحان العبدي عن عثامن وعأ  وعنه الشعبي وأبدو صعصعة بن ص»وقال الذهبي: 

 «.إسحاق، ثقة

                                                             

 .371 – 370،   4. هتذيب التهذيب، ج  1
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 502 ،  1الكاشف يف معرفة من له رواية يف کتب الُسن ة، ج 

، أمره »وقال أيضا:  صعصعة بن صوحان بن حجر العبدي الكويف؛ أحد شيعة عأ 

ه عىل بعض الكراديس يوم صفني. وکان رشيفًا، مطاعًا، خطيبًا، بليغًا، مفوهدًا، واجد

.. وفد عىل معاويدة فخطدب، فقدال معاويدة: إن کندت .عثامن بيشء فأبعده إىل الشام

 1«.ألبغض أن أراك خطيبًا. قال: وأنا إن کنت ألبغض أن أراك خليفة

ونفاه املغرية من الكوفة إىل جزيرة )أوال( يف البحدرين، بدأمر »وقال الزرکأ عنه: 

کتب أديب من البحدرين )يف جريددة وقد «. معاوية، فامت فيها عن نحو سبعني عاماً 

( أن قربه ال يزال معروفًا يف بلدة تسمى )الكالبية( 1379/  10/  26اخلليج العر، 

يف البحرين. وقيل: مات بالكوفة. ويف تارخيها أن مسجده ال يدزال معروفدًا فيهدا إىل 

 2اآلن.

 مدحه وتوقيقه  

 «.کان ثقة قليل احلديث»قال ابن سعد: 

 .حبان يف: الثقاتوقد ذکره ابن 

                                                             

 241 – 240،   4تاريخ اإلسالم، ج  . 1

 205،   3. األعالم، ج  2



 887 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

وذکره ابن عبد الرب وابدن األثدري: يف الصدحابة، وهدذه شدهادة کافيدة يف توثيقده 

 1وتعديله. 

 «.کنت أتعلم منه اخلطب»قال الشعبي: 

 «.ثقة»وقال النسائي: 

 «.ثقة»وقال الذهبي: 

 «.ثقة»وقال ابن حجر: 

 تشيعه 

 2«اجلمل وکان من أصحاب عأ  بن أ، طالب وشهد معه»قال ابن سعد: 

 «أحد شيعة عأ  »وقال الذهبي فيه کام مر: 

 3کان صعصعة من کبار رجاالت قبيلة عبد القيس وخطيبها املفوه.

 4«وکانت عبد القيس تتشي ع»قال ابن قتيبة: 

                                                             

 348   3، االستيعاب البن عبد الرب، وراجع اإلصابة البن حجر، ج 20   3. أسد الغابة البن األثري، ج 1

 

 221،   6. الطبقات الكربى، ج  2

 .141   4. راجع تاريخ الطربي، ج 3

 339   1. املعارف، ج 4
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وما ذکره ابن قتيبة يؤکد تشيع صعصعة، ثم إن ابن قتيبة عد  صعصعة من الشديعة 

 .624يف کتابه )املعارف.(   

 1«.وبنو صوحان من شيعة عأ  »اح  مؤکدًا ما ذکرناه عن صعصعة: وقال اجل

 2وقد کان صعصعة يقع يف عثامن بن عفان ويشتمه.

وکان يقول بتفضيل عأ  )ع( عىل باقي الصحابة، وهذا واضح من خالل انقطاعه 

صعصعة بن صدوحان العبددي »لعأ  )ع( وتعلقه الشديد به، ويف تاريخ ابن عساکر: 

 3«.مري املؤمنني عأ  بن أ، طالب املختصني بهأحد أصحاب أ

وقد روى ابن أعثم ما يدل عىل تفضيله إياه عىل دريه، حيث قال أثناء حديثه عن  

ثم وثب صعصعة بن صوحان العبدي، فقدال: يدا أمدري »قضية التحكيم يوم صفني: 

الدوايل  إنه قد رشحت الطاعة قلوبنا ونفدت يف جهاد عدونا بصائرنا، وأنت !املؤمنني

املطاع، ونحن الرعية األتباع، وأنت أعلمنا بربنا، وخرينا يف ديننا، وأعظمنا حقًا فينا، 

، وأقربنا منه قرابة، فصىل اهلل عليه وري عنك، فانفذ لرأيك نتبعه، !وسيدنا بعد نبينا

وإن أبيت هذه القضية فال ضيم عليك وال خذل، ولو عصاك الناس کلهم ألطعناك، 

                                                             

 66. البيان والتبيني،    1

 365،   3ي، ج . تاريخ الطرب 2

 .97،   24. تاريخ مدينة دمشق، ج  3
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 ما دعيت إليه فنحن لك عىل السمع والطاعة إىل ما أمرت، فاستخر اهلل فإن أجبت إىل

 «واعزم عىل ما عزم عليه رأيك. والسالم.  قال: َفرُس  عأ  بقوله وأثنى عليه خرياً 

 1!واضح يف داللته عىل تشيعه بل وترفضه« وسيدنا بعد نبينا»فقوله: 

 ومن شعره يف رثاء عأ  )ع(:

يا إىل َمن يل بأُنِسك    يا ُأخيا * وَمن يل أْن َأُبث ك مالد 

 َطوْتك ُخطوُب دهر  قد تواىل * لِذاك ُخطوُبه َنرْشًا َوطي ا 

ْت ُقواك إىل املنايا * شكوُت إليك ما صنَعْت إلي ا   فلو نرَشَ

 بكيتُك يا عأ  لدر عيني * فلم ُيغِن البكاُء عليك َشي ا 

ا  کفى حزنًا َبدفنِك ثم إين نفَضُت ُتراَب   َقرِبك ِمن َيدي 

 وکانت يف حياتِك يل ِعظات  * وأنَت اليوَم أوَعُ  ِمنك َحيْا 

 فيا أسفًا عليك وطوَل َشوقي * أال َلو أن  ذلك َرد  َشي ا

 وله أيضا:  

 هل َخرَب القرُب سائليه * أم َقر  عينًا بزائريه 

 أم هل تراُه أحاَ  علاًم * باجلَسِد املُستَكنِّ فيه 

 ِلَم القرُب َمن ُيواري * تاَه عىل ُکلِّ َمن َيليه َلو عَ 

                                                             

 .202،   4. الفتوح البن أعثم الكويف، ج  1



 890 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

قَت ما کنُت َأت قيه   يا موُت ماذا أَردَت مني * َحق 

 يا موُت َلو تقبُل افتداًء * لكنُت بالروِح َأفتَديه 

 َدهر  َرماين بَفقِد إلفي * َأُذم  َدهري وَأشتَكيه

 97 ،  3مناقب آل أ، طالب، البن شهر آشوب، ج 

دل عىل تشيعه الشديد ترمجة اإلمامية له وثنداؤهم عليده، فقدد عدده الشديخ ولا ي

 1الطويس من الرواة عن اإلمام عأ  )ع(.

صعصعة بن صوحان العبدي، »وذکره الشيخ النجايش يف مصنفي الشيعة، فقال: 

روى عهد مالك بن احلارث األشرت. قال ابن نوح: حدثنا عأ  بن احلسني بدن شدقري 

ل: حدثنا عأ  بن أمحد بن عأ  بن حاتم التميمي، قدال: حددثنا عبداد بدن اهلمداين، قا

يعقوب، قال: حدثنا عمرو بن ثابت عن جابر، قال: سمعت الشعبي ذکر ذلدك عدن 

من عبدد اهلل  "صعصعة، قال: ملا بعث عأ  )عليه السالم( مالك األشرت، کتب إليهم: 

، إين أمحد إليكم اهلل الدذي ال إلده إال أمري املؤمنني إىل نفر من املسلمني، سالم عليكم

 2«....هو. أما بعد

کان مدن شدهود وصدية أمدري املدؤمنني )عليده »ولا قاله السيد اخلوئي يف ترمجته: 

                                                             

 .69. رجال الطويس    1

 .203. فهرست اسامء مصنفي الشيعة،    2
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، کتاب الصدقات، باب صددقات النبدي )صدىل اهلل عليده 7الكايف: اجلزء «. السالم(

، باب 9هذيب: اجلزء . والت7(، احلديث 35وآله( وفاطمة واألئمة )عليهم السالم( )

 . 608الوقوف والصدقات، احلديث 

(: صعصعة بن صوحان: حممد بن مسعود، قدال: حددثني أبدو 19وقال الكيش )

جعفر محدان بن أمحد، قال: حدثني معاوية بن حكيم، عن أمحد بدن أ، نرصد، قدال: 

لفدراش کنت عند أ، احلسن الثاين )عليه السالم(، قال: وال أعلم إال أنه قام ونفض ا

بيده ثم قال يل: يا أمحد إن أمري املؤمنني )عليه السالم( عاد صعصعة بدن صدوحان يف 

مرضه، فقال: يا صعصعة ال تتخذ عياديت لك أهبة عىل قومك. قدال: فلدام قدال أمدري 

املؤمنني )عليه السالم( لصعصعة هذه املقالة، قال صعصعة: بىل واهلل أعدها مندة مدن 

فقال له أمري املؤمنني )عليه السالم(: إين کندت مدا علمتدك إال  اهلل عأ  وفضالً، قال:

خلفيف املؤونة حسن املعونة، قال: فقال صعصعة: وأندت واهلل يدا أمدري املدؤمنني مدا 

علمتك إال باهلل علياًم، وباملؤمنني رؤوفًا رحياًم. حممد بن مسعود، قال: حدثني عأ  بن 

عن العباس بن معروف، عدن أ، حممدد  حممد، قال: حدثني حممد بن أمحد بن حييى،

احلجال، عن داود بن أ، يزيد، قال: قال أبو عبد اهلل )عليه السالم(: ما کان مع أمدري 

 1املؤمنني )عليه السالم( من يعرف حقه إال صعصعة وأصحابه(

                                                             

 114 – 113،   10. معجم رجال احلديث، ج  1
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صحا، عظديم القددر مدن خاليصد شديعة أمدري »وقال الشيخ عأ الشاهرودي: 

فكدون »وقال املامقاين بعد نقل عدة من الروايات يف مدحه: املؤمنني )عليه السالم(. 

 1«الرجل من أجالء أصحابه وثقاهتم وعظامئهم، لا ال شبهة فيه

 من أخٌار  

عن قتادة »کان صعصعة لن ينقم عىل عثامن ويشتمه. ففي تاريخ خليفة بن خيا : 

د فقدال: أخرجدوا إيل رجدالً أکلمده ، فدأخرجوا قال: أرشف عليهم عثامن حني ُحرِصَ

؟ قال: ُأخِرْجنا من ديارنا بغري حدق  صعصعة بن صوحان، فقال عثامن: ما نقمتم عأ 

 2«.إال أن قلنا ربنا اهلل. قال عثامن: کذبت لستم أولئك

عن الشدعبي قدال: قددم سدعيد بدن »وقد أمر عثامن بنفيه، جاء يف تاريخ الطربي: 

ه ويسمرون عنده، وأنه سمر العا ، الكوفة، فجعل خيتار وجوه الناس يدخلون علي

عنده ليلًة وجوه أهل الكوفة، منهم مالك بدن کعدب األرحبدي واألسدود بدن يزيدد 

وعلقمة بن قيس النخعيان وفيهم مالك األشرت يف رجال، فقال سعيد: إنام هذا السواد 

بستان لقريش. فقال األشرت: أتزعم أن السواد الذي أفاءه اهلل علينا بأسيافنا بستان لك 

                                                             

 .259،   4. مستدرکات علم رجال احلديث، ج  1

 .127 . تاريخ خليفة بن خيا ،   2
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ومك، واهلل ما يزيد أوفاکم فيه نصيبًا إال أن يكون کأحددنا. وتكلدم معده القدوم. ولق

قال: فقال عبد الرمحن األسدي وکان عىل رشطة سعيد: أتردون عىل األمدري مقالتده، 

وأدل  هلم. فقال األشرت: من ههنا ال يفوتنكم الرجل. فوثبدوا عليده فوطدؤوه وطدًأ 

 فأفاق. فقال له سعيد: أبك شديدًا حتى ُدِشَى عليه، ثم ُجر  ب
 
رجله فأُلِقَى يف نضِح ماء

حياة؟ فقال: قتلني من انتخبت زعمت لإلسالم. فقال: واهلل ال يسمر مدنهم عنددي 

وسعيدًا، واجتمع  !أحد أبدًا. فجعلوهم جيلسون يف جمالسهم وبيوهتم يشتمون عثامن

ربه بذلك يقول: إن الناس إليهم حتى کثر من خيتلف إليهم، فكتب سعيد إىل عثامن خي

بون وجيتمعون عىل عيبك وعيبي والطعدن  هم له عرشة ُيؤل  رهطًا من أهل الكوفة سام 

ُهم إىل  يف ديننا، وقد خشيت إن ثبت أمرهم أن يكثروا. فكتب عثامن إىل سعيد أن َسريِّ

هم، وهم تسعة نفر إىل معاوية، فيهم مالدك  معاوية. ومعاوية يومئذ عىل الشام، فَسري 

 1«.شرت وثابت بن قيس بن منقع وکميل بن زياد النخعي وصعصعة بن صوحاناأل

قدم صعصعة بن صوحان عىل معاوية، فقال: قدمت خدري مقددم »قال البالذري: 

قدمت أرض املحرش. فقال صعصعة: إن  خري املقدم ملن قدم عىل اهلل آمنًا يوم القيامة، 

ا أرض املحرش فليس ينفع الكافر قرب املحرش   2«.وال يرض  املؤمن بعدهوأم 

                                                             

 .20،   3، وراجع: أسد الغابة البن األثري، ج 365،   3. تاريخ الطربي، ج  1

 .32،   5. أنساب األرشاف، ج  2
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وقال أيضا عن املدائني عن عبد اهلل بن سلم الفهري قال: قال معاوية يومدًا: لقدد 

أکرم اهلل اخللفاء أفضل الكرامة، أنقذهم من النار وأوجب هلم اجلن ة، وجعل أنصارهم 

أهل الشام. فقال صعصعة بن صوحان: تكل ِمَت فَهَجرَت، وليس األمر کام ذکدرت، 

 |أن ى

 مراجعة املصدر 

ا  | أن ٰی يكون خليفة من رضب الناس قرسًا، وخدعهم مكرًا، وساسهم جربًا؟! فأم 

إطراؤك أهل الشام فال أعلم أحدًا أطوع ملخلوق يف معصية اخلالف مدنهم، اشدرتيَت 

ه علديهم يمنعدوك وينرصدوك، وإن تقطعده عدنهم خيدذلوك.  أديانم باملال، فإن تددر 

معاوية ثم  قال: لوال أن القدرة تذهب احلفيظة، وأن  احللدم فاستبان الغضب يف وجه 

ة، ثم  قال: عفوت عن جهلهدم  ة بعد مر  حممود املغب ة، ما عدت لقولك يا صعصعة مر 

 1«.حلاًم ومكرمة واحللم عن قدرة من أفضل الكرم

ثم تكلم صعصعة، فقال: تكلمت يا ابن أ، سفيان فأبلغت، »ويف مروج الذهب: 

 أردت، وليس األمر عىل ما ذکرت، أن ى يكون اخلليفة من ملك النداس ومل تقرص عام

قهرًا، ودانم کربًا، واستوىل بأسباب الباطل کذبًا ومكرًا؟ أما واهلل ما لك يف يوم بددر 

ولقد کندت  «يال ُحأ  وال سري» مرضب وال مرمى، وما کنت فيه إال کام قال القائل:

                                                             

 .117،   5. أنساب األرشاف، ج  1
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أجَلَب عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسدلم(، وإندام أنت وأبوك يف العري والنفري لن 

أنت طليق ابن طليق، أطلقكام رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(، فأن ى تصلح اخلالفة 

لطليق. فقال معاوية: لوال أين أرجع إىل قول أ، طالب، حيث يقول: قابلت جهلهدُم 

 1«.حلاًم ومغفرة والعفو عن قدرة  رْضب  من الكرم لقتلتكم

وقد کان صعصدعة رسدول عدأ  )ع( إىل معاويدة يف صدفني، فحدني أرسدله عدأ  

ليفاوض القوم بعد أن استولوا عىل املاء، ارتفعت صيحاهتم: )امنعوهم املاء، مدنعهم 

رشبدة  !، والفسقة!إنام يمنعه اهلل يوم القيامة الكفرة»اهلل يوم القيامة( فقال صعصعة: 

دونه.: رضبكم من الناس فتوثبوا !اخلمر  2إليه يشتمونه ويتهد 

جاء يف اآلثار أن ه مل ا خرجدت عائشدة نحدو البرصدة »قال حممد بن احلسن القمي: 

مْحِن  ومعها طلحة والزبري، کتَبْت إىل صعصدعة بدن صدوحان العبددي: بِْسدِم اهلل ِ الدر 

ِحيِم من عائشة بنت أ، بكر زوجة النبي  )صىل اهلل عليه وآله وسلم( إىل صعصعة  الر 

ا الولد، فإين  خرجت ومعي طلحة والزبري قاصدين البرصة بطلب دم  بن صوحان: أَي 

د سديفك، والدزم  ان، فساعة تقف عىل کتا، هدذا َفاکرِسْ اخلليفة املظلوم عثامن بن عف 

ا الولد، والسالم عليك ورمحة اهلل  وبرکاته. فكتب صعصعة  بيتك، وال ختالف قويل أَي 

                                                             

 .41،   3. مروج الذهب ومعادن اجلوهر للمسعودي، ج  1

 .517،   1. جتارب األمم البن مسكويه الرازي، ج  2



 896 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

محن حيم من صعصعة بن صوحان، صاحب رسول اهلل )صىل  اجلواب: بسم اهلل  الر  الر 

 ، تهدا األُم  ا بعدد، فقدد أتداين کتابدك أي  اهلل عليه وآله وسلم( إىل ُأم  املؤمنني عائشة: أم 

َيا نَِسداَء تأُمريني فيه بام أمرك اهلل تعاىل به من لزوم البيت وترك اجلهاد، لقوله تعاىل: 

 مِّ 
ِذي يِف َقْلبِِه َمَرض  الن بِيِّ َلْستُن  َکَأَحد  َقيْتُن  َفال خَتَْضْعَن بِاْلَقْوِل َفيَْطَمَع ال   إِِن ات 

ِ
َن النَِّساء

ْعُروًفا * َوَقْرَن يِف ُبيُوتُِكن   ، وتفعلني أنت ما أمرين اهلل بده مدن اجلهداد، َوُقْلَن َقْوالً م 

، ألين  لو قيل: َمن أعقدل النداس؟ ملدا عددوُتِك، فدا !وهذا عجيب تهدا األُم  ت قي اهلل أي 

وارجعي إىل البيت الذي أمرك رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بلزومه، فإين  يف 

أثر کتا، هذا خارج نحو عأي )عليه السالم( للبيعة التي يف عنقي، والسالم عدىل مدن 

 1«.ات بع اهلدى

، فقام صعصدعة بدن قامت اخلطباء إىل املغرية بن شعبة بالكوفة»قال ابن اجلوزي: 

صوحان فتكلم. فقال املغرية: أخرجوه فأقيموه عىل املصطبة فليلعن علي ًا. فقال: لعَن 

اهللُ َمن لعَن اهللَ ولعَن عأ  بن أ، طالب. فأخربه بذلك، فقدال: أقسدم بداهلل لتقيدنده. 

ة: فخرج، فقال: إن هذا يأبى إال عأ  بن أ، طالدب، فدالعنوه لعنده اهلل. فقدال املغدري

 2«.أخرجوه أخرج اهلل نفسه

                                                             

 .137 – 136لدر الفريد،   . العقد النضيد وا 1

 141نقال عن کتاب األذکياء:    291. ورکبت السفينة، املؤلف    2
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وٰی من األحاديّ  عدد ما رم

 روي عنه سبعة وثالثون حديثًا.

 له يف مسند أمحد: حديثان اثنان.

 وسنن أ، داود: حديث واحد.

 ومستدرك احلاکم: حديثان اثنان.

 وسنن النسائي: أربعة أحاديث.

 والسنن الكربى للنسائي: ستة أحاديث.

 ديثان اثنان.والسنن الكربى للبيهقي: ح

 واملصنف البن أ، شيبة: حديثان اثنان.

 والُسن ة البن أ، عاصم: حديث واحد.

 وسنن الدارقطني: حديث واحد.

 وشعب اإليامن للبيهقي: حديثان اثنان.

 والتمهيد البن عبد الرب: حديث واحد.

 وتاريخ ابن عساکر: ثالثة عرش حديثًا.

   7ج األمدني، للسديد الشديعة أعيدان ،111   احلدأ وددا البدن داود ابن رجال: يف ترمجته راجع

 ،446   4ج حداتم، أ، البدن والتعدديل اجلدرح ،221   6ج سدعد، البدن الكدربى الطبقات ،387
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 سدري ،402   قتيبدة، البن املعارف ،79   24ج عساکر، ابن ،تاريخ382   4ج حبان، البن الثقات

 .529 – 528 ،  3 ج للذهبي، النبالء أعالم

 كد بن ( رضار87)

 (هد229 ُتويف عام)

 أ، ابدن عدن روى. متعبدداً  کان الكويف   الطحان نعيم أبو التيمي رصد بن رضار»

 وإبراهيم عيينة وابن دياث بن وحفص الربيد بن هاشم بن وعأ   والدراوردي حازم

 وعنده. ودريهم وهشيم وهب بن اهلل وعبد التيمي الصهباء أ، بن وصفوان سعد بن

 وأبدو الربيدع بدن ومحيد خيثمة أ، بن بكر وأبو العباد أفعال خلق کتاب يف البخاري

 اهلل عبد بن وحممد البيكندي يوسف بن وحممد الرسخيس قدامة وأبو حاتم وأبو زرعة

 بن وعأ   سمويه وإسامعيل إسحاق بن وحنبل شيبة أ، بن عثامن بن وحممد احلرضمي

 .ودريهم البغوي العزيز عبد

 أبدو کذابان بالكوفة يقول: معني، بن حييى سمعت اهلسنجاين: احلسن بن عأ   قال

 احلدديث. مدرتوك والنسائي: البخاري وقال رصد. بن رضار نعيم وأبو النخعي نعيم

 حداتم: أبو وقال ترکوه. القبا،: حممد بن حسني وقال بثقة. ليس مرة: النسائي وقال

 عن معتمر عن حديثاً  وىر به حيتج وال حديثه يكتب وفرائض قرآن صاحب صدوق
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 الصدحابة بعدض فضيلة يف وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   عن أنس عن احلسن عن أبيه

 وقدال عنددهم. بدالقوي لديس أمحد: أبو احلاکم وقال باحلديث. املعرفة أهل ينكرها

 کثدرية أحاديدث وله بالكوفة املعروفني من هو عدي: ابن وقال ضعيف. الدارقطني:

 تسع سنة احلجة ذي يف مات مطني: قال بالكوفة. التشيع إىل نسبي من مجلة من وهو

 يتشيع. ضعيف قانع: ابن وقال مناکري. عنده الساجي: وقال: قلت. ومائتني وعرشين

 إذا حتى الثقات عن املقلوبات يروي أنه إال بالفرائض عاملاً  فقيهاً  کان حبان: ابن وقال

 1«.والوهن باجلرح عليه شهد السامع سمعها

 الدراء( وفدتح املهملدة )بضدم رصد بدن خمففاً  أوله بكرس رضار»: حجر ابن الوق

 عارفداً  وکدان بالتشيع ورمي وخطأ أوهام له صدوق الكويف   الطحان نعيم أبو التيمي  

 2«.وعرشين تسع سنة مات العارشة من بالفرائض

  توقيقه

 .«وفرائض قرآن صاحب صدوق»: حاتم أبو قال

 .ثقة عن إال يروي ال وهو حجر، ابن کرذ کام: زرعة وروي عنه أبو

                                                             

 400،   4 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .444،   1 ج، التهذيب . تقريب 2
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 القطان: ابن قال»: الرواة أحد بجهالة قال حني القطان ابن عىل رادا حجر ابن قال

 1«.ثقة عن اال حيدث ال ان زرعة أ، عادة فمن ثقة هو بل: قلت.جمهول حاله

 2.تفسريه يف: حاتم أ، واحتج  به ابن

ح احلاکم  3.مرات أربع حديثه: وقد صح 

 4. ج  به الطحاويواحت

 5.املقديس الدين واحتج  به ضياء

 .«صدوق»: حجر ابن وقال

  تشيعه

 مدن مجلدة مدن وهو کثرية أحاديث وله بالكوفة املعروفني من هو» عدي: ابن قال

 .«يتشيع»: قانع ابن وقال «.بالكوفة التشيع إىل ينسب

 6«.شيعي هذا رضار»: األلباين وقال

                                                             

 416،   2 ج، امليزان . لسان 1

 .1883   6ج حاتم، أ، ابن . تفسري 2

 .364 و122   و 73   3ج و 621،   2 ج، . املستدرك 3

 .499   14ج اآلثار، مشكل . رشح 4

 .حديثه سند دهيش ابن عبداهلل بن امللك عبد الدکتور وصحح ،154   1ج املختارة، . األحاديث 5

 .185،   5 ج، األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث . سلسلة 6
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 فيده روى، کتاب له: د رصد بن رضار د الطحان نعيم أبو» :فيه اخلوئي السيد قال

 الفدرائض بيان باب، 7 اجلزء: الكايف. يعقوب بن حممد کتابه عن وروى، رشيك عن

 العول ابطال باب، 9 اجلزء: التهذيب يف الشيخ ورواها. 1 حديث قبيل، 2 الكتاب يف

 1«.والعصبة

 حددثنا حبيدب بن عائذ حدثنا رصد بن رضار حدثنا...»: وصححه احلاکم روى

 )ري الصدديق بكدر أ، بن الرمحن عبد عن املزين اهلل عبد عن خالد أ، بن إسامعيل

 )صىل النبي   تكلم فإذا وآله( عليه اهلل )صىل النبي   إىل جيلس فالن کان قال: عنهام( اهلل

 کدذلك. کدن وآله(: عليه اهلل )صىل النبي   له فقال بوجهه. اختلج بشئ وآله( عليه اهلل

 2«.مات حتى خيتلج يزل لمف

 يذکر أ، سمعت قال: سليامن، بن معتمر حدثنا رصد بن رضار نعيم أبو حدثنا...»

 وسدلم( وآلده عليه اهلل )صىل النبي   ان عنه( اهلل )ري مالك بن انس عن احلسن عن

: قال  3«.بعدي فيه اختلفوا ما ألمتي تبني أنت لعأ 

 أبو - الكريم عبد أخربنا - رصد بن رضار - نعيم أبو أخربنا...»: الدوال، وروى

                                                             

 .72،   23 ج،احلديث رجال . معجم 1

 .621،   2 ج، . املستدرك 2

 122،   3 ج وصححه، . املستدرك 3
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 حددثتني: قالدت عائشدة، عدن مرسدوق عدن الضحى أ، عن جابر أخربنا - يعفور

 علدامً  الناس أعلم زوجك: وسلم وآله عليه اهلل صىل اهلل رسول يل قال: قالت فاطمة،

 1«.حلامً  وأفضلهم إسالماً  وأوهلم

 بن حممد أخربنا فديك أ، بن عيلإسام بن حممد أخربنا رصد بن رضار أخربنا ...»

 - أيَن ابناي: فقال أتاها اهلل رسول ان: السالم( )عليهام حممد بنت فاطمة عن موسى

 فقدال ذائق يذوقه شئ بيتنا يف وليس أصبحنا: قلت: قالت. ؟- وحسيناً  حسناً : يعني

 نفدال إىل هبدام فذهب شئ. عندك وليس عليك يبكيا أن أختوف فإين هبام أذهب: عأ  

 مرشبة يف يلعبان فوجدمها وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اهلل رسول إليه فوجه. اليهودي

؟! علديهام احلدر يشتد أن قبل ابني تقلب أال... عأ   يا: فقال. متر من فضل أيدَيام بني

 أمجدع حتدى اهلل رسدول يدا جلسدت فلدو شئ بيتنا يف وليس أصبحنا: عأ   فقال: قال

 لليهدودي يندزع وعأ   وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اهلل لرسو فجلس. مترات لفاطمة

 رسول فحمل.. أقبل ثم حجزته يف فجعله متر، من شئ له اجتمع حتى بتمرة دلو کل

 2«.اقلبهام حتى اآلخر عأ   ومحل أحدمها وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اهلل

 هاشم بن أ  ع أخربنا قال: نعيم، أبو رصد بن رضار أخربنا ...»: الطرباين وأخرج

                                                             

 .144  ، النبوية الطاهرة . الذرية 1

 .146 – 145  ، النبوية الطاهرة . الذرية 2
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 عدن ليىل أ، بن الرمحن عبد عن فروة أ، عن سليامن أ، بن امللك عبد عن الربيد بن

 اهلل حيدب رجدالً  الرايدة ألعطدني وسدلم( عليده اهلل )صدىل اهلل رسول قال قال: أبيه،

 1«.علي اً  فأعطاها ورسوله اهلل وحيبه ورسوله

 رافع أ، بن اهلل عبيد بن دحمم عن هاشم بن عأ   حدثنا رصد بن رضار حدثنا... »

 )ري يدارس بدن لعامر وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال قال: جده، عن أبيه عن

 2«.البادية الفئة تقتلك عنه(: تعاىل اهلل

 عدن ميرسد بن عأ   عن فضيل بن حممد حدثنا رصد بن رضار نعيم أبو حدثنا...»

 حرضد فديمن کنت قالت: ،مرشح بنت سورة عن فريوز بن عروة عن عمري بن عمر

 عليده اهلل )صدىل النبدي   فأتاندا نسدوة يف املخاض رضهبا حني عنها( اهلل )ري فاطمة

 فال وضعت هي فإذا قال: اهلل. رسول يا ملجهودة إنا قلت: هي؟ کيف فقال: وسلم(

 اهلل رسول فجاء صفراء، خرقة يف ولففوه فرسوه فوضعت قالت: بشئ. فيه تسبقيني

 يف ولففتده ورسرتده دالمداً  ولدت قد قلت: فعلت؟ ما فقال: وسلم( هعلي اهلل )صىل

 قدال: رسدوله. دضدب ومدن اهلل معصية من باهلل أعوذ قالت: عصيتني؟ قال: خرقة.

ه الصفراء اخلرقة فألقى به، فأتيته به ائتيني  وألبدأه فيده يف وتفدل بيضداء خرقدة يف ولف 

                                                             

 .59،   6 ج، األوسط . املعجم 1

 .320،   1 ج، الكبري . املعجم 2
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؟ يا هسميت ما فقال: عنه( اهلل )ري عأ   فجاء بريقه،  رسول يا جعفراً  سميته قال: عأ 

 1«.اخلري حسن أبو وأنت حسني وبعده حسن ولكن ال، قال: اهلل.

 أ، عدن خالدد أ، بن إسامعيل عن يعأ بن حييى حدثنا رصد بن رضار حدثنا...»

، بن احلسن عن يريم بن هبرية عن إسحاق  عليده اهلل )صدىل اهلل رسول کان قال: عأ 

 2«.الراية أعطاه إال مبعثاً  ياً عل   يبعث ال وسلم(

 أ، عدن جابر عن اجلعفي يعفور بن الكريم عبد حدثنا رصد بن رضار حدثنا...»

 بدن احلسدني فرأى عنه اهلل ري هريرة أ، مع کنت قال: دالب، بن برش عن الشعثاء

 اهلل )صدىل اهلل رسدول يدي عىل رأيتك لقد اهلل عبد أبا يا فقال: عنهام( اهلل )ري عأ  

رك ولدت حني بك أتى حني دماً  خضبتها قد وسلم( عليه  ولقد خرقة، يف ولف ك فرس 

 سبقته عنها( اهلل )ري فاطمة کانت ولقد هو، ما أدري ما بكالم وتكلم فيك، يف تفل

ة بقطع  3«.هبا تسبقيني ال فقال: عنه، اهلل ري احلسن رُس 

 النبدي   عدىل قدم هريرة وأبو ابعة،الر اهلجرية السنة يف ولد( ع) احلسني أن امللفت 

 !ولد؟ حني رآه فكيف، السابعة السنة يف اليمن من

                                                             

 .24 – 23،   3 ج، الكبري . املعجم 1

 .79،   3 ج، الكبري . املعجم 2

 .95 ،  3 ج، الكبري . املعجم 3
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 عبد عن خالد أ، بن إسامعيل عن حبيب بن عائذ حدثنا رصد بن رضار حدثنا...»

 النبي   عند جيلس العا  أ، بن احلكم کان قال: بكر، أ، بن الرمحن عبد عن املدين اهلل

 بده فبرص أوالً. اختلج وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   تكلم فإذا وسلم( عليه اهلل )صىل

 1«.مات حتى خيتلج يزال فام کذاك. أنت فقال: وسلم( عليه اهلل النبي  )صىل

 رافع أ، ابن اهلل عبيد بن حممد عن هاشم بن عأ حدثنا رصد بن رضار حدثنا...»

 اهلل )صدىل اهلل رسدول أن أيدوب أ، عن أبيه عن احلزمي الرمحن عبد ابن اهلل عبد عن

: قال وسلم( عليه  2«.بعدي نبي   ال أنه إال موسى من هارون بمنزلة مني أنت لعأ 

 أ، بدن سدامل عن الدهني عامر عن هاشم بن عأ   حدثنا رصد بن رضار حدثنا...»

 الناس اختلف إذا قال: وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   عن اهلل عبد عن علقمة عن اجلعد

 3«.احلق مع ةسمي ابن کان

 بدن عدأ   حدثنا األسلمي يعأ بن حييى حدثنا رصد بن رضار نعيم أبو حدثنا...»

 ابدن اهلل عبدد عدن مرة بن عمرو عن رجاء بن إسامعيل عن أبيه عن الربيد بن هاشم

 فقال: وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   عند جلوساً  کنا قال: اهلل، عبد عن عبيدة عن سلمة

                                                             

 .214،   3 ج، الكبري . املعجم 1

 .184،   4 ج، الكبري . املعجم 2

 .96 – 95،   10 ج، الكبري . املعجم 3
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 فسدل م عنده( اهلل )ري طالدب أ، بن عأ   فدخل اجلنة. أهل من رجل عليكم يطلع

 1«.وصعد

 يعفدور بن الكريم أخربنا عبد رصد بن رضار أخربنا...»: دمشق مدينة تاريخ ويف

 أن حممد ابنة فاطمة حدثتني قالت: عائشة، عن مرسوق عن الضحى أ، عن جابر عن

 سدلامً  وأقددمهم علدامً  ملدؤمننيا أعلدم زوجتدك هلا: قال( وسلم عليه اهلل صىل) النبي  

 2«.حلامً  وأفضلهم

 عن األعمش عن الرمأ حييى بن عيسى بن أخربنا حييى رصد بن أخربنا رضار...»

 3«.علمي عيبة عأ   قال:( وسلم عليه اهلل صىل) النبي   عن عباس ابن عن عباية

 عن زيقر بن أخربنا عامر هاشم بن أخربنا عأ   رصد بن رضار نعيم أخربنا أبو...»

 ابدن اهلل عبدد عدن األندامري علقمدة بدن عأ عن اجلعد أ، بن سامل عن الدهني عامر

 إال أمدرين بدني خدري ما عامر سمية إبن قال:( وسلم عليه اهلل صىل) النبي   أن مسعود،

 4«.أيرسمها اختار

 مالدك. بدن أندس عن مسلم عن دراج بن أخربنا نوح رصد بن أخربنا رضار...»

                                                             

 .167 – 166،   10 ج، الكبري . املعجم 1

 .132،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .385 – 384،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3

 .406،   43 ج، دمشق مدينة . تاريخ 4
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 1«.البادية الفئة عامراً  تقتل :(وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول قال قال:

 يعدأ بدن وحييى األشجعي حدثنا قال رصد، بن رضار حدثنا...»: العقيأ وروى

 يدا قالدت: أندا صدفية، عدن مالك بن مالك عن إسحاق أ، عن سفيان حدثنا قاال:

 حددث فدإن ي،ددري إليهدا، تلجأ عشرية وهلا إال نسائك من أحد ليس إنه اهلل رسول

؟ فإىل بك حدث  2«.(عنه تعاىل اهلل )ري عأ   إىل قال: من 

: قال، سليامن بن املعتمر حدثنا، نعيم أبو رصد بن رضار حدثنا...»: البزار وروى

 عأ  : قال وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   عن، أنس عن، احلسن عن،  حيدث أ، سمعت

 3«.ديني يقيض

: قال سليامن بن عبدة حدثنا: قال رصد، بن رضار احدثن...»: التنزيل شواهد ويف

 أصدحاب يف أکدان: ربداح أ، بن عطاء سألت: قال سليامن، أ، بن امللك عبد حدثنا

 4«.أعلمه ال واهلل ال: قال؟! عأ   من أعلم وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي  

 أ، ابن اهلل عبيد بن حممد عن هاشم بن عأ   حدثنا: قال، رصد بن رضار حدثنا...»

 صدىل) اهلل رسدول إن: رافع أ، عن. أبيه عن رافع أ، بن اهلل عبد ابن عون عن، رافع

                                                             

 .434،   43 ج، دمشق مدينة تاريخ.  1

 .172،   4 ج، العقيأ . ضعفاء 2

 .193،   13 ج، البزار . مسند 3

 .50 – 49،   1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 4
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ياً  بعث( وسلم وآله عليه اهلل ، أحد من املرشکون انرصف حني اخلزرج من أناس يف عل 

ِيدَن } ذلدك يف اهلل فأنزل( السالم عليه) عأ   نزله إال منزالً  املرشکون ينزل ال فجعل اَّلَّ

صاَبُهُم الَْقْرحُ اسْ 
َ
ُِ ما أ ِ َوالرَُّسوِل مِْن َبْع ِيَن ِاَل لَُهُم اَلهداُس } اجلراحات يعني: {َت ابُوا َّلِله  هدو {اَّلَّ

ُْ ََجَُعدوا لَكدْم } - حدرب بدن سدفيان أبو هو {إِنَّ اَلهاَس } األشجعي مسعود بن نعيم َِد

 ُ ِ َوفَْضٍل لَدْم َيْمَسْسدُهْم  * َونِْعَم الَْوكيُل فَاْخَشْوُهْم فََّاَدُهْم إِيماناً َوِالُوا َحْسبَُنا اَّلله فَاْنَقلَُبوا بِنِْعَمٍة مَِن اَّلله

ُ ُذو فَْضٍل َعِظيمٍ  ِ َواَّلله  {ُسوٌء َواتََّبُعوا رِْضواَن اَّلله

 171 ،  1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد

 ما روي من األحاديّ عدد

 أبدو بكنيته: وأحيانا رصد بن رضار باسمه: حديثًا، وثامنون ومخسة مائة عنه روي

 .الطحان نعيم

 .واحد حديث: للبخاري العباد أفعال خلق يف له

 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .أحاديث أربعة: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث عرشة: للطرباين األوسط املعجم
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 .حديثاً  ومخسون ثالثة: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: للطرباين الدعاء،

 .واحد حديث: للطرباين عأ   کذب من حديث طرق

 .واحد حديث: الدارقطني سنن

 .حديثان: املحامأ أمايل

 .أحاديث ستة: البزار مسند

 .حديثان: الشايش مسند

 .أحاديث ثالثة: الروياين مسند

 .أحاديث ثالثة: الشهاب مسند

 .حديثان: حنيفة أ، مسند

 .أحاديث ثالثة: للبيهقي ناإليام شعب

 .واحد حديث: للبيهقي النبوة دالئل

 .واحد حديث: األصبهاين إلسامعيل النبوة دالئل

 .واحد حديث: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثان: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  وعرشون أربعة: عساکر ابن تاريخ
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 .واحد حديث: الدنيا أ، البن واملثاين اآلحاد

 .أحاديث سبعة: نعيم أل، األولياء يةحل

 .حديثاً  وثالثون ثامنية: نعيم أل، الصحابة معرفة

 .أحاديث أربعة: قانع البن الصحابة معجم

 .أحاديث أربعة: للدوال، الطاهرة الذرية

 .حديثان: للرامهرمزي الفصل احلد

 .حديثان: النيسابوري للحاکم احلديث علوم معرفة

 .أحاديث ثالثة: احلسكاين مللحاک التنزيل شواهد

 .واحد حديث: الطربي تفسري

 .واحد حديث: حاتم أ، ابن تفسري

 الكدربى الطبقدات ،535   11ج للتسدرتي، الرجال قاموس: يف ترمجته راجع

 الكامدل ،465   4ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ،416   6ج سعد، البن

 اإلسالم تاريخ ،340   4ج للبخاري، الكبري التاريخ ،101   4ج عدي، البن

 .205   16ج للذهبي،
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 اخلوالِّنّ  كيسان بن طاووس( 88)

 (هد106)

 ريسان بن بحري موىل. اجلندي   احلمريي   الرمحن عبد أبو اليامين   کيسان بن طاووس)

 أمه کانت حبان: ابن وقال مهدان. موىل هو وقيل: اجلند ينزل د کان الفرس أبناء د من

 .لقب وطاووس ذکوان، اسمه وقيل: قاسط. بن النمر من وأبوه فارس من

 أرقدم بدن وزيدد ثابدت بدن وزيد وعائشة هريرة وأ، األربعة العبادلة عن روى 

. وددريهم وجدابر اهلداد بدن شدداد ابن اهلل وعبد أمية بن وصفوان مالك بن ورساقة

 التيمدي   وسدليامن منبده بدن ووهدب اهلل عبدد ابنده وعنه. حنبل بن معاذ عن وأرسل

 واحلكم ثابت أ، بن وحبيب ميرسة بن وإبراهيم والزهري الزبري وأبو حول وسليامن

 الكدريم وعبدد الدمشدقي   موسدى بدن وسليامن يناق بن مسلم بن واحلسن عتيبة بن

 بدن وعمدرو شعيب بن وعمرو ميرسة بن امللك وعبد أمية أبو الكريم وعبد اجلزري  

 سدليم أ، بدن وليدث وجماهد املكي   عدس ابن وقيس اجلندي   مسلم بن وعمرو دينار

 . ودريهم حجري بن وهشام

 عدن جريج ابن وقال الصحابة. من مخسني أدرکت عنه: ميرسة بن امللك عبد قال

 کان سليم: أ، بن ليث وقال اجلنة. أهل من طاووساً  ألَظن   إين عباس: ابن عن عطاء

 سدريين ابدن مثدل فيندا نکا سعد: بن قيس وقال حرفًا. حرفاً  احلديث ُيعد   طاووس
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 بدن سدعيد أم إليدك أحب طاووس معني: البن قلت الدارمي: عثامن وقال بالبرصة.

 زرعدة. أبدو قال وکذا ثقة. معني: ابن عن منصور بن إسحاق وقال خيري. فلم جبري؟

 أربعدني حج قد وکان التابعني سادات ومن اليمن أهل عباد من کان حبان: ابن وقال

 ضدمرة وقال ومائة. ست سنة وقيل: إحدى سنة مات دعوةال مستجاب وکان حجة

 أبا اهلل رحم يقولون: فجعلوا مائة سنة بمكة طاووس جنازة شهدت شوذب: ابن عن

 ومائدة. سدت سدنة مات ودريه: عأ   بن عمرو وقال حجة. أربعني حج الرمحن عبد

 يف حداتم أ، ابدن قدال: قلدت. ومائدة عرشدة بضدع سنة مات عدي: بن اهليثم وقال

 مدن طداووس سدمع معدني: البدن قلدت قال: أمحد، ابن اهلل عبد إيل   کتب املراسيل:

 أبدو وقدال منهدا. سدمع اعلمه ما داود: أ، عن اآلجري وقال أراه. ال قال: عائشة؟

 حديثده حداتم: أبو وقال مرسل. عأ   عن عمرو عن حديثه شيبة: بن ويعقوب زرعة

 عمرو وقال يكذب. ال أنه علمت ووساً طا رأيت لو الزهري: وقال مرسل. عثامن عن

 عييندة: ابدن وقدال طداووس. من الناس أيدي يف عام   أعف   أحداً  رأيت ما دينار: بن

 1«.زمانه يف والثوري   زمانه يف وطاووس زمانه يف ذر أبو ثالثة: السلطان متجنبو

 مدوالهم احلمدريي   الدرمحن عبد أبو اليامين   کيسان بن طاووس»: حجر ابن وقال

                                                             

 .9 – 8،   5 ج، التهذيب . هتذيب 1



 913 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.فاضل فقيه ثقة لقب. وطاووس ذکوان، اسمه يقال: اريس  الف

 جاللدة لده ومفتديهم، وبدرکتهم الديمن أهدل شيخ کان طاووس»: الذهبي وقال

 وصدىل ومائدة، ست سنة بيوم الرتوية قبل بمكة موته فاتفق احلج   کثري وکان عظيمة،

 2«.(عليه اهلل )رمحة، اخلليفة امللك عبد بن هشام عليه

  ووقاقته مدحه

 

 .صحيحه يف: وإحتج  به البخاري

 .وإحتج  به مسلم

 .«اجلنة أهل من طاووساً  ألظن   إين»: عباس ابن قال

 .«حرفاً  حرفاً  احلديث ُيعد   طاووس کان»: سليم أ، بن ليث وقال

 .«بالبرصة سريين ابن مثل فينا کان» سعد: بن قيس وقال

 .«يكذب ال أنه علمت طاووساً  رأيت لو»: الزهري وقال

 .«طاووس من الناس أيدي يف عام   أعف   أحداً  رأيت ما»: دينار بن عمرو وقال

                                                             

 .449 – 448،   1 ج، التهذيب . تقريب 1

 .90،   1 ج، احلفاظ . تذکرة 2



 914 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 زمانده يف وطداووس زمانده يف ذر أبدو ثالثدة: السلطان متجنبو»: عيينة ابن وقال

 .«زمانه يف والثوري  

 .صحيحيهام يف: ومسلم وقد إحتج  به البخاري

 .«ثقة»: معني وقال ابن

 .«ثقة»: زرعة وقال أبو

 سدادات ومدن الديمن أهدل عبداد مدن کان»: وقال. الثقات يف: حبان بنوذکره ا

ة أربعني حج   قد وکان التابعني  .صحيحه يف به واحتج «.الدعوة مستجاب وکان حج 

 «.عظيمة جاللة له ومفتيهم وبرکتهم اليمن أهل شيخ کان»: وقال الذهبي

 «.فاضل فقيه ثقة»: حجر وقال ابن

  تشيعه

 :منهم العلامء، من واحد نم أکثر تشيعه عىل نص  

 1تشيعه. عىل نص   قتيبة، ابن

 2تشيعه. عىل نص   الشهرستاين،

                                                             

 .624   . املعارف، 1

 .190،   1 ج والنحل . امللل 2



 915 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1. الذهبي قوله وذکر «.يتشيع طاووس کان»: الثوري وقال سفيان

 )املراجعات(. کتابه يف تشيعه ذکر: الدين رشف احلسني عبد والسيد

   140. 

ه الصدر، حسن والسيد  اإلسالم(. وفنون ة)الشيع: کتابه يف الشيعة من عد 

   36 

 2(.ع) احلسني بن عأ   اإلمام أصحاب من الطويس الشيخ ذکره وقد

 3.املتعة( نكاح )بحلية قوله( ع) البيت أهل فقه هبا وافق التي آرائه ومن

 عدن ُنِدَي  إندام قال: عباس، ابن عن أبيه عن طاووس ابن عن...»: الطرباين روى

 4 «.السنة طوس يف يت جرون کانوا ألنم املتعة

 أن ُحكدَي : )خلكان ابن قال احلق. قول يف جريئاً  للظلمة مناوئاً  طاووس کان لقد

اً  قدم امللك عبد بن هشام  برجل إيتوين قال: احلرم، دخل فلام احلرام، اهلل بيت إىل حاج 

 بطداووس فدُأيِتَ  التدابعني. فمدن قال: تفانوا. قد املؤمنني أمري يا فقيل: الصحابة. من

                                                             

 .118،   7 ج اإلسالم، . تاريخ 1

 2ج طالب أ، آل مناقب(. ع) احلسني بن عأ   اإلمام عن العلم أخذ فيمن آشوب شهر ابن وذکره. 116   الطويس . رجال 2

  43.. 

 .133   5ج. حزم البن . املُحىل   3

 .20،   11 ج، الكبري . املعجم 4



 916 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ُيكن دِه، ومل املؤمنني، بإمرة يسلم ومل بساطه، بحاشية نعليه خلع عليه دخل فلام .اليامين  

 شديداً  دضباً  ذلك من فغضب هشام؟ يا أنت کيف وقال: إذنه، بغري جانبه إىل وجلس

 عليده اهلل )صىل رسوله وحرم اهلل حرم يف أنت املؤمنني، أمري يا فقيل: بقتله. هم   حتى

 ومدا قدال: صدنعت؟ مدا عىل محلك ما طاووس، يا له: قالف ذلك. يمكن ال وسلم(

 تسل م ومل بساطي، بحاشية نعليك خلعت وقال: وديظه، عليه دضبه صنعت؟ فاشتد

يا هشام  أنت کيف وقلت: إذين، بغري بإزائي وجلست ُتكنِّني، ومل املؤمنني، بإمرة عأ  

 مخدس يدوم کدل العزة رب يدي بني أخلعهام فإين بساطك بحاشية نعأ   خلع أما قال:

. يغضب وال يعاتبني فال مرات  فلديس املؤمنني، بإمرة عأ   تسل م مل قلت: ما وأما عأ 

 فدإن ُتكن ندي، مل قلت(: ما )وأما کاذبًا. أکون أن فخفت بإمرتك، راضني املؤمنني کل

ٰى  وجل عز اهلل َتب ْت } فقال: أعداءه وکن ٰى  عيسى، يا حييى، يا داود، يا قال: أنبياءه، سم 

 أ، بن عأ   املؤمنني أمري سمعت فإين بإزائي. جلست قولك: وأما {َوَتب   َيدا َأِ، هَلَب  

 رجل إىل فانظر النار أهل من رجل إىل تنظر أن أردت إذا يقول: عنه( اهلل )ري طالب

 اهلل )ري املدؤمنني أمدري سدمعت إين قال: عظِني. له: فقال قيام. قوم وحوله جالس

 يف يعددل ال أمري کل تلدغ کالبغال وعقارب کالقالل حيات جهنم يف إن ل:يقو عنه(

 1«.وخرج قام ثم رعيته.

                                                             

 .510،   2 ج الزمان، أبناء وأنباء عياناأل . وفيات 1



 917 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ينبغدي إنه: أل، أقول أزال ال کنت: قال طاووس، ابن عن...»: الذهبي سري ويف

داً  فخرجندا: قال به. يفعل وأن، السلطان هذا عىل خيرج أن اج   بعدض يف فنزلندا، ُحج 

 أخبدث مدن وکدان، نجديح ابدن: له يقال - اليمن ألمري عنيي - عامل وفيها، القرى

، طداووس يدي بني فقعد، نجيح ابن فجاء، املسجد يف الصبح صالة فشهدنا، عامهلم

 عنه. فأعرض، اآلخر الشق إىل عدل ثم، عنه فأعرض کلمه، ثم، جيبه فلم، عليه فسل م

 الرمحن عبد أبا إن: له وقلت، أسائله وجعلت بيده فمددت، إليه قمت به ما رأيت فلام

 ال سداکت، وهو فمىض: قال رأيت. ما فعلت ، معرفته بىل: العامل فقال يعرفك. مل

 عليهم خترج أن تريد زعمت أنت بينام، لكع أي: قال املنزل، دخلت فلام، شيئاً  يل يقول

 1 «.لسانك عنه حتبس أن تستطع مل، بسيفك

 إال يروَيدا ال روايدات روىو اإلماميدة کتب يف روايات أسانيد يف طاووس وقع

 آخدر يف احلق منهج إىل رجوعه ترجح النصو  هذه ولعل تشيعه، يف الغايل الشيعي

 .حياته

، أبيده عن، طاووس ابن عن...» الطربي القاسم أبو رواه ما: النصو  هذه ومن

 من عموداً  هلل إن  : يقول( وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسول سمعت: قال، عباس ابن عن

                                                             

 .41،   5 ج،النبالء أعالم . سري 1



 918 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.وشيعته عأ   إال يناهلا ال العرش بقوائم مشبكة محراء ةياقوت

 علي دًا، رأى( وآله عليه اهلل صىل) النبي   أن جابر عن طاووس عن...»: البحار ويف

 2«.بسالم اجلنة يدخل وَمن، مالئكته به اهلل باهى وَمن، وصاحبي أخي هذا: فقال

 عباس، ابن عن أبيه عن طاووس ابن اهلل عبد عن...»: طاووس ابن السيد وروى

 )عليده طالدب أ، بدن عدأ   دخدل إذ وآله( عليه اهلل )صىل النبي   مع جلوساً  کنا: قال

 ورمحة املؤمنني أمري يا السالم وعليك: قال. اهلل رسول يا عليك السالم: فقال السالم(

 يا ي  ح وأنا َنعم: قال؟! اهلل رسول يا حي   وأنت: السالم( )عليه عأ   فقال. وبرکاته اهلل

 )عليده جربئيدل فقدال تسدل م. ومل حدديث يف وجربئيدل وأندا، أمس بنا مررت. عأ  

. عليده ورددنا لرسرنا سلم لو واهلل أما، يسلم ومل بنا مر املؤمنني أمري بال ما: السالم(

 حدديث يف اسدتخليتام الكلبدي ودحية رأيتك، اهلل رسول يا: السالم( )عليه عأ   فقال

 دحيدة يكدن مل إنده: وآلده( عليده اهلل )صدىل النبدي   له فقال. عليكام أقطع أن فكرهت

 أمدري سدميته کيدف، جربئيدل يدا: فقلدت. السالم( )عليه جربئيل کان وإنام، الكلبي

 أمري يأمر أن فأمره حممد إىل اهبط أن: )بدر دزوة يف إيل   أوحى اهلل کان: فقال؟ املؤمنني

. السدامء يف املدؤمنني أمري اهلل فسامه(. الصفني بني جيول أن طالب أ، بن عأ   املؤمنني

                                                             

 .135،   65 ج، األنوار بحار ،242 املصطفى،  . بشارة 1

 .337،   38 األنوار، ج . بحار 2



 919 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 إال بعددي يتقدمك ال. األرض يف املؤمنني وأمري السامء يف املؤمنني أمري، عأ   يا فأنت

 1 «.املؤمنني أمري يسمونك الساموات أهل وإن، کافر إال بعدي عنك يتخلف وال کافر

 رسول سمعت: قال، عباس ابن عن، طاووس عن... »: الصدوق الشيخ وأخرج

 إنكدار قدريش مدن أناس عن بلغه وقد يقول، املنرب عىل وهو( وآله عليه اهلل صىل) اهلل

، رسدوالً  إلديكم بعثندي وجدل عدز اهلل إن، النداس معارش: املؤمنني أمري لعأ   تسميته

ره تأمري، أمريه علياً  فإن، نبيه کنت فمن أال، أمرياً  علي اً  عليكم استخلف أن وأمرين  أم 

 أمدرکم إذا، وتطيعدوا لده لتسدمعوا، ذلدك أعلمكدم أن وأِمَرين، عليكم وجل عز اهلل

 بعدد وال حيايت يف عأ   منكم أحد يأمترن فال أال. تنتهون أمر عن ناکم وإذا، تأمترون

 قبله من أحداً  ُيسمِّ  ومل، املؤمنني أمري وسامه، عليكم أمره وتعاىل تبارك اهلل فإن، وفايت

، اهلل أطاع فقد فيه أطاعني فمن، عأ   يف إليكم به أرسلت ام أبلغتكم وقد، االسم هبذا

 مصريه وکان، وجل عز اهلل عند له حجة وال، وجل عز اهلل عىص فقد فيه عصاين ومن

ِخلْدُه نداراً خداِِلاً }: کتابه يف وجل عز اهلل قال ما إىل ُْ وَدهُ يُ ُُ َُّ ُحد َ َورَُسوَُلُ َويََتَعد َوَمْن َيْعِص اَّلله

 2.{فِيها

 بدن لعأ   اهلل رسول قال: قال عباس، ابن عن طاووس عن...»: الرشايع علل ويف

                                                             

 242 - 241  ، . اليقني 1

 492  ، . األمايل 2



 920 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مالئكتده لده وَأْسدَجدَ  روحده من فيه ونفخ آدمَ  ذکره تعاىل اهلل خلق ملا )ع( طالب أ،

 سدطور بخمسدة هدو فدإذا العرش نحو طرفه فوقع أمته، حواء وزوجه جنته وأسكنه

 إىل هبدم شدفعوا إذا الدذين هدؤالء اىل:تعد قال؟ هؤالء ما رب يا آدم: قال مكتوبات.

 فأندا األول أما فقال:؟ أسامؤهم ما عندك هم بقدر رب يا آدم: فقال شفعتهم. خلقي

 فاطمدة وهدذه الفداطر فأنا والثالث عأ   وهذا العايل فأنا والثاين، حممد وهو املحمود

 حيمد کل احلسني وهذا االحسان ذو فأنا واخلامس احلسن وهذا املحسن فأنا والرابع

 1 «.تعاىل اهلل

 سألني: قال، عمر ابن عن، أبيه عن، طاووس ابن عن... »: الطويس الشيخ وروى

 عليده اهلل صدىل) اهلل رسدول بعدد النداس أخري من بني يا: يل فقال، اخلطاب بن عمر

؟ للنداس أحدل ما عليه وحرم، الناس عىل اهلل حرم ما له أحل من: قلت: قال(؟ وآله

َمت، فصدقت قلت لقد واهلل: فقال  وأحلدت الصددقة طالدب أ، بدن عدأ   عدىلٰ  ُحر 

 األبدواب ودلقدت، لده وأحلده جنب وهم املسجد يدخلوا أن عليهم وحرم، للناس

 2 «.ُيَسد ومل باب لعأ   ُيغَلق ومل وسدت

: قدال العبداس، ابن اهلل عبد عن، اليامين   طاووس عن... »: القمي اخلزاز وأخرج

                                                             

 .135،   1 ج الصدوق، للشيخ الرشائع . علل 1

 .291  ، . األمايل 2



 921 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 فخذه عىل واحلسني عاتقه عىل واحلسن وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي   عىل دخلت

 ابدن يدا: قدال ثدم عادامها. من وعاد واالمها من وآل اللهم " ويقول ويقبلهام يلثمهام

بت وقد به کأين عباس، . ينرصد فدال ويستنرصد جيداب فال يدعو، دمه من شيبته ُخض 

 ثم. شفاعتي اهلل أناهلم ال مهل ما، أمتي رشار: قال؟ اهلل رسول يا ذلك يفعل من: قلت

 أال، عمدرة وألدف حجة ألف ثواب له کتب بحقه عارفاً  زاره َمن عباس، ابن يا: قال

 يعذبده ال أن اهلل عدىل الزائدر وحق، اهلل زار فكأنام زارين ومن، زارين فكأنام زاره وَمن

 رسول يا: تقل. ولده من واألئمة، تربته يف والشفاء، قبته حتت اإلجابة وإن أال. بالنار

 بندي ونقبداء موسدى وأسدبا  عيسدى حدواريي بعددد: قدال؟ بعدك األئمة فكم اهلل

 اثندا بعددي واألئمة، عرش اثني کانوا: قال؟ کانوا فكم اهلل، رسول يا: قلت. إرسائيل

 احلسدني انقىض فإذا، واحلسني احلسن سبطاي وبعده، طالب أ، بن عأ   أوهلم، عرش

 جعفر انقىض فإذا، جعفر فابنه حممد انقىض فإذا، حممد فابنه عأ   انقىض فإذا، عأ   فابنه

 انقىضد فدإذا، حممدد فابنه عأ   انقىض فإذا، عأ   فابنه موسى انقىض فإذا، موسى فابنه

ة فابنه احلسن انقىض فإذا، احلسن فابنه عأ   انقىض فإذا، عأ   فابنه حممد  . احلج 

 عبداس، ابن يا: يل قال. قط هبن أسمع مل أسام   اهلل رسول يا: قلت: عباس ابن قال

 يوم أتى َمن عباس، ابن يا، أخيار نجباء معصومون أمناء نروا وإن، بعدي األئمة هم

 أورد أنكدرهم َمدن عبداس، ابدن يا. اجلنة فأدخلته بيده أخذت بحقهم عارفاً  القيامة
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ه هللا أنكر فكأنام ورد ين أنكرين وَمن، ورد ين أنكرين قد فكأنام منهم واحداً   ابن يا. ورد 

 مدع فإنه، وحزبه علي اً  فاتبع کذلك کان فإذا، وشامالً  يميناً  الناس يأخذ سوف عباس،

، واليتي واليتهم عباس، ابن يا. احلوض عأ   يردا حتى يفرتقان وال، معه واحلق احلق

 سلم وسلمي سلمي وسلمهم، اهلل حرب وحر، حر، وحرهبم، اهلل والية وواليتي

ُ ُمدتِمُّ نُدورِهِ َولَدْو كدرِهَ }: السدالم( )عليده الق ثم. اهلل ْفواهِِهْم َواَّلله
َ
ِ بِدأ وَن ِِلُْطِفدؤا نُدوَر اَّلله ُُ يُِريد

 1.{الْاكفُِرونَ 

 دخلدت: قدال عبداس، ابن عن اليامين   طاووس عن...»: الصدوق الشيخ وروى

 واهلل أما ل:قا؟ اهلل رسول يا أحتبها: له فقالت فاطمة، يقبل وهو اهلل رسول عىل عائشة

 وأقام جربئيل َأذ ن الرابعة السامء إىل ، عرج ملا إنه، ُحب اً  هلا الزددت هلا ُحب ي علمِت  لو

 َنعم. قال:؟ جربئيل يا بحرضيت وأنت أتقدم: فقلت حممد: يا َأذ ن يل: قيل ثم ميكائيل

، خاصدة أندت وفضدلك املقدربني مالئكته عىل املرسلني أنبياءه فضل وجل عز اهلل إِن

 يف " ع " بدإبراهيم أندا فإذا يميني عن التفت ثم الرابعة السامء بأهل فصليت فدنوت،

 السدامء إىل رصت أندى ثدم املالئكدة مدن مجاعدة اکتنفها وقد اجلنة رياض من روضة

 األُخ  ونِعدمَ  إبدراهيم أبدوك األَُب  نِعدمَ  حممد يا فنوديت: السادسة إىل ومنها اخلامسة

. أخوك  أندا فدإذا اجلندة فأدخلني بيدي " ع " جربئيل أخذ احلجب إىل رصت فلام عأ 

                                                             

 .19 – 16  ، األثر . کفاية 1
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 هذه ملن جربئيل، حبيبي فقلت:، واحلُأ احلَُلل يطويان ملكان أصلها نور من بشجرة

 احلُدأ لده يطويدان امللكدان وهدذان طالدب أ، بن عأ   ألخيك هذه فقال:؟ الشجرة

 رائحة وأطيب الزبد من لنيأ برطب أنا فإذا أمامي تقدمت ثم، القيامة يوم إىل واحلَُلل

 صدلبي، يف نطفة الرطبة فتحولت فأکلتها رطبة فأخذت العسل من وأحىل املسك من

 إىل اشتقُت  فإذا انسية حوراء ففاطمة بفاطمة خدجية واقعت األرض إىل هبطت ان فلام

 1(.السالم عليها) فاطمة رائحة َشَممُت  اجلنة

 إذا السالم( )عليه عأ   بن احلسني أن: اليامين   طاووس عن... »: املعاجز مدينة ويف

 )صىل اهلل رسول فإن، ونحره جبينه ببياض الناس إليه َيتدي، املظلم املكان يف جلس

 جربائيل وان. وجبهته بنحره السالم( )عليه احلسني يقبل ما کثرياً  کان وآله( عليه اهلل

 يف السدالم( )عليه نيواحلس نائمة الزهراء فوجد األرض إىل يوماً  نزل السالم( )عليه

 عند السالم( )عليه جربائيل فجلس. أمهاهتم مع األطفال عادة جاري عىل يبكي مهده

 حتى کذلك يزل ومل ويسليه البكاء عن ويسكته يناديه وجعل السالم( )عليه احلسني

 )عليده احلسدني يندادي إنسداناً  فسمعت منامها من السالم( )عليها فاطمة استيقظت

 أن وآلده( عليه اهلل )صىل اهلل رسول أبوها فأعلمها، أحداً  تر فلم إليه فالتفت السالم(

                                                             

 .184 – 183،   1 ج الرشائع، . علل 1
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 1«.(السالم )عليه احلسني ينادي کان السالم( )عليه جربائيل

 صدىل) اهلل رسول قال عباس، ابن عن، اليامين   عن طاووس... »: املجليس وروى

: فقلدت، وصل الو فيها صدع ال بيضاء درة من قرصاً  اجلنة يف رأيت(: وآله عليه اهلل

 بتفداح أنا فإذا أمامه تقدمت ثم، ابنك للحسني: قال؟ القرص هذا ملن جربئيل، حبيبي

 عينيهدا، أشدفار النسدور مقداديم کدأن حوراء منها فخرجت ففلقتها تفاحة فأخذت

 2.«احلسني البنك: قالت ثم فبكت؟ أنِت  ملن: فقلت

 (. ع) العابدين زين اإلمام أدعية بعض طاووس روى وقد

 راکدع بشدخص أندا وإذا رجدب يف بداحلجر مررت: قال أنه اليامين   طاووس عن)

 رجدل، نفيسد يدا: فقلدت، السالم( )عليهام احلسني بن عأ   هو فإذا فتأملته، وساجد

، صدالته من فرغ حتى أرقبه فجعلت، دعاءه ألدتنم واهلل، النبوة بيت أهل من صالح

 إليك مددهتام قد يداي وهذه، سيدي سيدي: يقول وجعل السامء إىل کفيه باطن ورفع

 جتيبه أن، تذلالً  بالندم دعاك ملن وحق، لدودة بالرجاء إليك وعيناي، للوءة بالذنوب

 السدعادة أهل من أم؟ بكائي فأطيل خلقتني الشقاء أهل أمن، سيدي. تفضالً  بالكرم

 احلمديم لرشب أم؟ أعضائي خلقت املقامع لرضب أ، سيدي؟ رجائي فأبرش خلقتني

                                                             

 .46،   4 ج،البحراين هاشم للسيد املعاجز . مدينة 1

 .298،   43 ج،األنوار . بحار 2
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 اهلداربني أول لكندت، مدواله من اهلرب استطاع عبداً  أن لو، سيدي؟ أمعائي خلقت

 الصدرب لسألتك ملكك يف يزيد عذا، أن لو، سيدي. أفوتك ال أين أعلم لكني، منك

 معصدية منده يدنقص وال، املطيعدني طاعدة ملكدك يف يزيد ال أنه أعلم أين دري، عليه

، بسدرتك وجللندي، بفضلك خطاياي يل هب؟ خطري وما، أنا ما، سيدي. العاصني

 تقلبني الفراش عىل مطروحاً  ارمحني، وسيدي إهلي. وجهك بكرم توبيخي عن واعف

 حمموالً  وارمحني، جرييت صالح يغسلني املغتسل عىل مطروحاً  وارمحني، أحبتي أيدي

 ودربتدي وحشدتي املظلدم البيدت ذلك يف وارحم، جنازيت أطراف األقرباء تناول قد

هدا ندار مدن بك أعوذ: وقال سجد ثم! مواله إال يرمحه من للعبد فام ووحديت  ال َحر 

ه وقل ِب . ُيَروٰى  ال وَعطشاُنا، َيبىلٰ  ال وَجدُيدها، ُيطفٰى   ال اللهدم: وقدال األيمدن خد 

 احلمد لك بل، عليك مني َمني  بغري لك وسجودي تعفريي بعد النار يف وجهي تقلب

ه قل ب ثم. عأ   واملَن   . واعدرتف واستكان، واقرتف أساء من ارحم: وقال يرساأل خد 

 مائة، )العفو، العفو، الَرب   نعمَ  فأنت، العبد بئَس  کنُت  إن: وقال، السجود إىل عاد ثم

 أو؟ يامين   يا يبكيك ما: وقال إيل   فالتفت، نحيبي عال حتى فبكيت: طاووس قال (.مرة

 )صدىل حممد وجدك يردك ال أن هللا عىل حقيق حبيبي: فقلت! املذنبني مقام هذا ليس

 فمررت بالكوفة رجب شهر يف املقبل العام يف کان فلام: طاووس قال. وآله( عليه اهلل

 يف فعدل کدام وفعل، الدعاء هبذا ويدعو فيه يصأ السالم( )عليه فرأيته، دني بمسجد



 926 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.احلجر

، طاووس عن» و  يصدأ م(السال )عليه العابدين زين احلجر يف رأيت: قال اليامين 

 يشدكو، بفنائدك سدائلك، بفنائدك مسكينك، بفنائك أسريك، ببابك عبيدك: ويدعو

 هبن دعوت فام: طاووس قال. بابك عن تردين ال:( خرب ويف. )عليك خيفى ال ما إليك

 2(عني فرج إال کرب يف

 عدن... »: عسداکر ابدن أخرجده مدا، عنده احلدديث أهل رواها التي مروياته من

 للندار اهلل، رسول يا( وسلم عليه اهلل صىل) للنبي   قلت قال: ،عباس ابن عن طاووس

؟ وما قلت: َنعم. قال: جواز؟  3«.طالب أ، بن عأ   حب قال: هن 

 عدنهام( اهلل )ري عبداس ابن عن أبيه عن طاووس ابن عن...»: الطرباين وروى

 4(عنه اهلل )ري عأ   أسلم من أول قال:

 )صىل اهلل رسول بعث ملا: قال أبيه، عن، وسطاو ابن عن... »: حنبل ابن وأخرج

 بعدض يف عأ   عىل فعتب، معه األسلمي بريدة خرج، علي اً  اليمن إىل وسلم( عليه اهلل

 اهلل )صىل اهلل رسول فقال، وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول إىل بريدة فشكاه، اليشء

                                                             

 .203 – 201  ( ع) العابدين زين اإلمام، السجادية . الصحيفة 1

 .537 – 536  ، السجادية . الصحيفة 2

 .244،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3

 .21،   11 ج، الكبري . املعجم 4
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 1 «.مواله علي اً  فإن مواله کنت من: وسلم( عليه

 حسني بن لعأ   قلت قال: أبيه، عن طاووس ابن عن... »: دينة دمشقم تاريخ ويف

: بن  آخدرهم وألدزم الندار أوهلدم أورد ألنده فقدال: علي دًا؟ حتب ال قريش بال ما عأ 

 2«.العار

: قال النبي   أن بريدة، عن أبيه عن طاووس بن عن... »: الطرباين وروى  مدن لعأ 

 3«.مواله فعأ   مواله کنت

 ابدن مدع جالسداً  کندت: قدال أبيه، عن طاووس ابن عن... »: ايناحلسك وأخرج

ُ َورَُسوُُلُ }: اآلية هذه عن أخربين: فقال رجل، دخل إذ عباس  ابن فقال {إِنَّما َوِِلُُّكُم اَّلله

 4«.طالب أ، بن عأ   يف أنزلت: عباس

 ال ل:قا وآله( عليه اهلل )صىل اهلل رسول أن   عنهام( اهلل )ري عباس ابن عن... »و

وا أن اال أجدراً  واهلددى البينات من أتيتكم ما عىل أسألكم بدوا وان اهلل ُتدواد   إليده َتقر 

  «.بطاعته

 اآلية هذه تفسري يف اتفقا إنام خيرجاه ومل االسناد صحيح حديث هذا»: احلاکم قال

                                                             

 .592،   2 ج،الصحابة . فضائل 1

 .290،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .112 – 111،   1 ج، األوسط . املعجم 3

 210،   1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 4
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 عنهام( اهلل )ري عباس ابن عن طاووس عن الزراد ميرسة بن امللك عبد حديث عىل

 1«وسلم( وآله عليه اهلل )صىل حممد آل قربى يف أنه

 ما روي من األحاديّ عدد

 وأربعدةً  وتسدعامئة ألفدني د مكرراً  د عنه رويت التي واآلثار األحاديث عدد بلغ

 .وأثراً  حديثاً  وعرشين

 .ابنه طريق عن عنه الكثري وروي، وطاووس طاووس باسمه عنه روي

 .حديثاً  وسبعون ستة: البخاري صحيح يف له

 .حديثاً  وستون سبعة: مسلم صحيح

 .أحاديث وتسعة مائة: أمحد مسند

 .حديثان: حنبل البن الصحابة فضائل

 .حديثاً  وعرشون مخسة: الرتمذي سنن

 .حديثاً  وعرشون تسعة: داود أ، سنن

 .حديثاً  وعرشون ثالثة: ماجة ابن سنن

 .حديثاً  وعرشون اثنان: الدارمي سنن

                                                             

 .444،   2 ج، . املستدرك 1
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 .حديثاً  نوأربعو مخسة: احلاکم مستدرك

 .حديثاً  وستون تسعة: النسائي سنن

 .حديثاً  وتسعون مخسة: للنسائي الكربى السنن

 .أحاديث أربعة: مالك موطأ

 .حديثاً  وستون وستة مائة: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث تسعة: للبيهقي الصغري السنن

 .حديثان: داود أ، مسند

 .حديثاً  وستون مخسامئة: للصنعاين املصنف

 .حديثاً  وعرشون وسبعة مائتان: شيبة أ، البن نفاملص

 .حديثاً  عرش تسعة: يعىل أ، مسند

 .حديثاً  وثالثون تسعة: حبان ابن صحيح

 .حديثاً  ثالثون: خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث أربعة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  وأربعون ستة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  وثامنون مائة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث عرشة: للطرباين الدعاء
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 .حديثان: للطرباين الشاميني مسند

 .أحاديث أربعة: عاصم أ، البن الُسن ة

 .واحد حديث: حنبل ابن لعبداهلل الُسن ة

ل السنة  .أحاديث سبعة: للَخال 

 .حديثاً  وستون مخسة: الدارقطني سنن

 .حديثاً  عرش ثامنية: منصور بن سعيد سنن

 .أحاديث تسعة: احلميدي ندمس

 .أحاديث سبعة: اجلعد ابن مسند

 .أحاديث سبعة: راهويه ابن مسند

 .حديثاً  وسبعون مخسة: البزار مسند

 .أحاديث ثامنية: الشهاب مسند

 .أحاديث ثالثة: املبارك ابن مسند

 .أحاديث ستة: الرساج العباس أل، الرساج مسند

 .يثاً حد وثالثون ستة: للبيهقي اإليامن شعب

 .حديثاً  وسبعون أربعة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .أحاديث ثالثة: للبيهقي النبوة دالئل
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 ٰ  .حديثاً  ومخسون وتسعة مائة: حزم البن املُحىل 

 .حديثاً  ستون: عوانة أ، مستخرج

 .حديثاً  وثالثون مخسة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثاً  وأربعون ثامنية: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  وسبعون مخسة: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  أربعون: نعيم أل، األولياء حلية

 .حديثاً  مخسون: للشافعي األم

 .حديثاً  وأربعون ثالثة: عساکر ابن تاريخ

 .حديثاً  وعرشون تسعة: للطربي اآلثار هتذيب

 .حديثاً  عرش أربعة: لاللكائي السنة أهل اعتقاد

 .حديثان: احلسكاين للحاکم لالتنزي شواهد

 .حديثاً  وثامنون ثامنية: الطربي تفسري

 .حديثاً  أربعون: حاتم أ، ابن تفسري

 .حديثاً  ومخسون ثامنية: الصنعاين تفسري

 

 اخلدوئي، للسديد احلدديث رجدال معجدم ،395   7ج األمني، للسيد الشيعة أعيان: يف ترمجته راجع
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   4ج حداتم، أ، البدن والتعدديل اجلدرح ،537   5ج ،سعد البن الكربى الطبقات ،169   10ج

 البدن األعيدان وفيدات ،365   4ج للبخاري، الكبري التاريخ ،391   4ج حبان، البن الثقات ،500

 .38   5ج للذهبي، النبالء أعالم سري ،509   2ج خلكان،

 الدؤيل األسود أبو ( ظامل89)

 (هد 69 ُتويف عام)

 

 ظامل واسمه. البرصة قاي، الفاضل العالمة. الديأ: لويقا، الدؤيل األسود أبو»

، کعدب بدن وأ،، وعأ  ، عمر عن وحدث. النبوة أيام يف ولد. األشهر عىل عمرو بن

 قرأ: الداين عمرو أبو وقال. وطائفة، العوام بن والزبري، مسعود ابن اهلل وعبد، ذر وأ،

 بن ومحران، الليثي عاصم بن رصون حرب أبو ولده عليه قرأ. وعأ  ، عثامن عىل القرآن

 أ، بدن حدرب أ، عدىل قرأ إنام هذا محران أن الصحيح: قلت. يعمر بن وحييى، أعني

 . نعم األسود.

ث  قدال. وآخرون، دفرة موىل وعمر، بريدة وابن، يعمر بن وحييى، ابنه عنه وحد 

 النبدي   اةحيد يف أسلم: الواقدي وقال. النحو يف تكلم من أول کان، ثقة: العجأ أمحد

 أ، بدن عدأ   مدع اجلمدل يدوم األسدود أبو قاتل: دريه وقال. وسلم( عليه اهلل )صىل
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 اهلل )ري عدأ   أمره وقد. ورأياً  عقالً  أکملهم ومن، الشيعة وجوه من وکان، طالب

 األسود أبو: اجلمحي سالم بن حممد قال... اللحن سمع ملا النحو يف شئ بوضع عنه(

 واجلدر والنصدب الرفدع وحرف، واملضاف واملفعول اعلالف باب وضع من أول هو

 عدأ   عدن األسدود أبدو أخدذ: عبيدة أبو قال. يعمر بن حييى عنه ذلك فأخذ، واجلزم

َ بَرِ ٌء مَِن الُْمْْشِكنَِي َورَُسوُُلُ } يقرأ قارئاً  فسمع. العربية نَّ اَّلله
َ
 أمدر أن ظنندت مدا: فقدال {أ

 أبدو لده فقدال بده. فدأتى لقنداً  کاتباً  ابغني: مرياأل لزياد فقال هذا. إىل صار قد الناس

 قدد رأيتندي وإذا، أعداله نقطدة فدانقط بداحلرف فمدي فتحت قد رأيتني إذا: األسود

، احلرف حتت نقطة فانقط، کرست وإن، احلرف يدي بني نقطة فانقط، فمي ضممت

 .سوداأل أ، نقط فهذا. نقطتني النقطة مكان فاجعل ُدن ة ذلك من شيئاً  أتبعت فإذا

 أ، بنت أن النحو أبواب له وضعت الذي السبب: قال املازين، حدثنا: املربد وقال

 مدن تعجبدت إندام: قالدت، بالرمضداء احلصباء: فقال! احلر أشد ما: له قالت األسود

 بنى أصوالً  فأعطاه عنه( اهلل )ري علي اً  بذلك فأخرب؟! الناس حلن أوقد: فقال. شدته

، الفيل عنبسة النحو عنه وأخذ، املصاحف نقط من أول وهو .عليها بعده وعمل، منها

 إسدحاق أ، ابدن اهلل عبدد ميمدون عدن أخدذه ثدم، األقرن ميمون عنبسة عن وأخذ

 عنده وأخدذه، أمحدد بدن اخلليدل عنه وأخذه، عمر بن عيسى عنه وأخذه، احلرضمي  

 سدلم بدن سدعيد حددثنا: احلرضدمي يعقدوب. األخفدش سعيد عنه وأخذه، سيبويه
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، مطرقاً  فرأيته، عأ   عىل دخلت: قال األسود، أ، عن، جدي عن، أ، حدثنا، باهأ  ال

 يف کتاباً  أضع أن فأردت حلناً  ببلدکم سمعت: قال؟ املؤمنني أمري يا تتفكر فيم: فقلت

. فيها صحيفة إيل   فألقى، أيام بعد فأتيته. أحييتنا، هذا فعلت إن: فقلت. العربية أصول

 عدن أنبدأ مدا والفعدل، املسدمى عن أنبأ ما فاالسم، وحرف، وفعل، اسم کله الكالم

، وتتبعه زده: يل قال ثم، فعل وال باسم ليس معنى عن أنبأ ما واحلرف، املسمى حرکة

 1 «.عليه عرضتها ثم أشياء فجمعت

 وقيدل:، البرصدة قداي، ظدامل، الددؤيل األسدود أبو»: الكاشف يف الذهبي وقال

، النحدو ابتكدر، ثقة، يعمر بن وحييى، حرب ابنه وعنه اذومع، وُأ،، عمر عن، عمرو

 2«.69 تويف

 الدديأ األسدود أو. سدليامن بدن إبدراهيم املدؤدب إسامعيل أبو»: حجر ابن وقال

 مفتوحدة( مهدزة بعددها )بالضدم، الددؤيل ويقال: التحتانية( وسكون املهملة )بكرس

 بالتصدغري ويقدال: امل.ظد بن عمرو ويقال: سفيان. بن عمرو بن ظامل اسمه البرصي  

 تسدع سنة مات خمرضم، فاضل ثقة عمرو، بن عثامن أو عثامن بن عمرو ويقال: فيهام.

                                                             

 .86 – 81،   4 ج - للذهبي النبالء أعالم . سري 1

 .408،   2 ج، الستة الكتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف 2
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 1«.وستني

 بدن عمدرو بدن ظدامل: واسدمه - الديأ أو - الدؤيل األسود أبو»: تيمية ابن وقال

 من بأمر النحو علم وضع من أول، القاي البرصي  ، الديل بن عدي   بني من، سفيان

 عليده اهلل )صدىل النبدي   عهدد عىل أسلم إنه: يقال، عنه( اهلل )ري طالب أ، نب عأ  

 وبيدان ولسان وعقل دين ذو بأنه وصفوه، اجلمل يوم عأ   مع قاتل، وسلم( آله وعىل

 2 «.التابعني ثقات من وهو، وحزم وذکاء وفهم

  وقاقته

 .صحيحه يف: أحتج  به البخاري

 .وأحتج  به مسلم

 .«ثقة»: معني ابن وقال

 .«ثقة»: وقال العجأ

 .«ثقة کان»: سعد وقال ابن

 .صحيحه يف له وأخرج. الثقات يف: حبان وذکره ابن

                                                             

 .356،   2 ج، التهذيب . تقريب 1

 .292،   1 ج، اجلحيم أصحاب ملخالفة املستقيم الرصا  . اقتضاء 2
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 .«ثقة»: وقال الذهبي

 «.ثقة»: حجر وقال ابن

  تشيعه

 : منهم ورجايل، مؤرخ من أکثر تشيعه عىل نص  

 هدذا نقلده يف الدذهبي وارتضاه «الشيعة وجوه من وکان»: قال حيث الواقدي، د

 .عنه

 1 «.اهلل شاء إن حديثه يف ثقة وکان متشيعاً  شاعراً  وکان»: سعد وقال ابن

 سفيان بن جندل بن عمرو بن ظامل واسمه الدؤيل األسود أبو کان»: وقال اجلاح 

 الشدعر وقدول اللسدان وجودة الرأي وصواب العقل شدة مجع قد وکان عاملاً  خطيباً 

 2«.شيعةال يف األصناف هذه يف ُيعد   وهو والظرف

ديعة مشدايخ ويف، الن حدو يف النداس رئديس کدان»: أيضا وقال  الشدعراء ويف، الش 

 3«.البخر ويف، البخالء ويف، العرجان ويف، والظ رفاء

ثيهم وفقهائهم التابعني وجوه من کان»: األصفهاين الفرج وقال فيه ابو  وکان وحمد 

                                                             

 .99،   7 ج، الكربى . الطبقات 1

 .172 – 171  ، والتبيني . البيان 2

 .437  ، واحلوالن ميانوالع والعرجان . الربصان 3
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ثي، وفقهائهم التابعني وجوه من الدؤيل األسود أبو  شيعة وجوه من وکان... هموحمد 

ه... عأ   ، عبداس ابن بعد البرصة عىل عنه( اهلل )رىض عأ   واستعمله البرصة عأ   َوال 

 ورسدم النحدو وضدع مدن أول کدان. أصدوله وعقد النحو بناء يف األصل کان وهو

 1 «.أصوله

 2 «.الرأي َعَلوي   وکان»: سالم بن وقال حممد

 فدأقره، البرصة من خرج ملا عباس ابن اهلل بدع واستخلفه»: اجلوزي وقال فيه ابن

، الشدديد احلدب عنه( اهلل )ري علي اً  حيب وکان، عنه( اهلل )ري طالب أ، بن عأ  

 :القائل وهو

هرِ  ُطواَل * َقشري   بنو األَرذلونَ  يقوُل    َعلي ا َتنسٰى  ال الد 

 والوصي ا َومَحزةَ  وعباساً * َشديداً  ُحب اً  حممداً  ُأِحب  

  َدي ا کانَ  إن   ٍ  بُِمخطِئ وَلسُت * أِصبْهُ  ُرشداً  ُحب ُهم ُك يَ  فإنْ 

 3«.النحو وضع من أول وهو

 وهو النحو علم للناس ووضع املصاحف نقط من أول هو وقيل:»: الصفدي قال

                                                             

 .481،   12 ج، . األداين 1

 .12،   1 ج، الشعراء فحول . طبقات 2

 .96،   6 ج، وامللوك األمم تاريخ يف املنتظم  3
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 فلدام حكدامً  يبعثده أن احلكمني عام عأ   من التمس قد کان نحوي   شاعر شيعي   تابعي  

: القائل أنت له: قال معاوية، عىل قدم  فكيدف هنداك أنت ما فواهلل حكاًم؟ ابعثني لعأ 

 هلدم وأقدول وسدلم( عليده اهلل )صىل حممد أصحاب جامعاً  کنت قال: صانعًا؟ کنت

 ملا عباس ابن اهلل عبد وکان الُطَلقاء؟ من رجل   أم إليكم أَحب   شجري   أحدي   أبدري  

ه األسود أبا عليها استخلف البرصة من خرج  عدأ   مدع وقاتل طالب أ، بن عأ   فأقر 

 املتحققدني مدن وکدان البرصدة، عدىل عباس ابن ذلك بعد يستخلفه وکان اجلمل يوم

 األسدود أبدا أن َأبلغندي مالك   قال: البرصة من أهل رجل وکان وأوالده، عأ   بمحبة

 يف ينزل وکان جرياين. بِعُت  ولكني ال. قال: دارك؟ بِعَت  له: فقيل له. داراً  باع الدؤيل

 1«.الرأي َعَلوي   األسود وأبو عثامنيني وکانوا قشري يبن

 أمري صحب فيمن األسود أبو وکان الدؤيل األسود أبو»: األنباري الدين کامل قال

 وحمبة وحمبته بصحبته املشهورين من وکان؛ عنه( اهلل )ري طالب أ، بن عأ   املؤمنني

 2.قشري بني يف أبياته ذکر ثم «بيته أهل

 عدىل، السدالم( )عليه طالب أ، بن عأ   واستعمله: )اجلراح ابن اهللعبد وقال أبو

 حتدى بفضدله ويقدول، إليه يميل، له شيعة وکان، العباس ابن اهلل عبد خالفة البرصة

                                                             

 .306 – 305،   16 ج، بالوفيات . الوايف 1

 .19- 18،   1 ج، األدباء طبقات يف األلباء . نزهة 2
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 1«.تويف

 شداعراً  وکان، وکربائهم التابعني قدماء من کان الدؤيل األسود أبو»: املرزباين قال

 وهدذهبا وألفهدا( السالم عليه) املؤمنني أمري عن ربيةالع أخذ الذي وهو، شيعياً  جُميداً 

 2«.علي اً  حلبه يبغضونه وکانوا قشري بني يف نازالً  وکان

 يدزداد کام شدة له يزداد ُحب اً : قال؟ لعأ ُحب ك کيف: األسود أل، زياد قال: قيل»

، اهلل نددع ومدا اآلخدرة بذلك ألريد إين اهلل وأيم، ُحب اً  ملعاوية ويزداد شدة له بغضك

: زيداد لده فقدال. قليل بعد عنك زايل وذلك وزخرفها الدنيا فيه أنت بام لرتيد وإنك

 : األسود أبو فقال ألنكرتني هذا يف إليك أتقدم مل أنني ولوال َخِرْفَت  قد شيخ أنت

  املُسِلمِ  الرَبئ عىلٰ  األمريُ  َدِضَب *  وُرب ام َصَدْقُت  بَأنْ  األمريُ  َدِضَب 

 َکاملُجِرمِ  ِعنَدُکمْ  الرَباَءةِ  َأْهُل *  َيُكنْ  ملَ  َيوم   َرب   ةُ املَُغري يأبٰى 

 3(األَکَرمِ  ولِلَويصِّ  الن بيِّ  لبِنَي*  َصاِدق   ُحب ي أن   َيعَلمُ  اهللُ

، کناندة من بطن: الدئل من، عمرو بن ظامل هو: )الطنطاوي حممد الشيخ وقال فيه

 مدن يلقداه کان الذي اإليذاء مع يربحها ومل... البرصة ورد، التابعني سادات من کان

                                                             

 .16 ،  1 ج، الشعراء من عمرو اسُمه . َمن 1

 .30  ، الشيعة شعراء أخبار . خمترص 2

 .32 – 31  ، الشيعة شعراء أخبار . خمترص 3
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 )کدرم لعأَ  تشيعه من عنه ُعِرَف  ملِا ليالً  يرمجونه کانوا الذين وأصهاره، أمية بني عامل

 1«.(وجهه اهلل

 وقدد ،(ع) بعأ   الشديد وتعلقه تشيعه عىل رصاحة تدل األعالم هؤالء کلامت إن

 . وسلم( وآله عليه اهلل ىل)ص اهلل رسول بعد اخللق أفضل وأنه الويص   بأنه وصفه

 :فيها يقول، بالويص   لعأ   ونعته البيت آل يف أبياتا املربد له ذکر وقد

 والَوصي ا ومَحَزةَ  باساً وعَ ... َشديداً  ُحب اً  حممداً  ُأِحب  

ا َعىلٰ  ُبِعثُت  إذا َأجيءَ ... ٍ  حت ى اهللِ حِلَُب  ُأِحب ُهمُ    َهوي 

َ  اإلسالم حٰى رَ ... استَداَرْت  منذُ  أعطيتُه هَوى ا َيعِدْل  مِل   َسوي 

 !َعلي ا َتنسٰى  ما الَدهرِ  طِواَل :... َقشري   َبنو األرَذلونَ  يقوُل 

  إِلي ا ُکلُهمُ  الناسِ  َأَحب  ... وأَقَربوهُ  الن بيِّ  َعم   بنَو

 2 َدي ا کانَ  إن   بُِمخطئ   وَليَس ... َأِصبْهُ  ُرشداً  ُحب همْ  َيُك  فإن  

 يرمونده فكدانوا، فيهم نازالً  األسود أبو وکان، عثامنية قشري بنو وکان»: املربد قال

 اهلل ولكدن نرميدك نحدن مدا: له فقالوا مرة. فشكاهم، ذلك شكا أصبح فإذا، بالليل

 . أخطأين ملا يرميني اهلل کان لو، واهلل کذبتم: فقال! يرميك

 «.َطالِِب  أ، بنَ  عأ   إْرَحمْ ... َدالِب  ِمنْ  َحسبَُك  دالبِي يا: خامته نقش وکان»: قال

                                                             

 .58،   1 ج، النحاة أشهر وتاريخ النحو . نشأة 1
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1 

 قدال ملا أنه األسود أ، عن ُذکرَ  وقد»: الطربي قال استنكارًا، هذا کالمه القى وقد

 2«.واهلل کال: فقال؟ َشككَت : له قيل األبيات هذه

 بني جملس عىل األسود أبو مر، بالبرصة الزبري ابن أيام الفتنة وقعت ملا»: أنه وروي

َ : قالوا؟ الفتنة هذه يف رأيكم أمجع اذام عىل قشري بني يا: فقال قشري،  أبدا يدا تسأُلنا َومِل

 3«.!ُهدٰى  عىل جيمعكم ال اهلل فإن   ألخالفه.: قال؟ األسود

: منها له، عديدة وأقوال أشعار يف( ع) البيت أهل تفضيل يف الدؤيل عقيدة وتتجىل

، السدالم( )عليده طالدب أ، بدن عأ   املؤمنني أمري نعي الدؤيل األسود أبا أتى) ملا أنه

 )عليده علي داً  هلدم ونعدى النداس فخطب املنرب عىل فقام، السالم( )عليه احلسن وبيعة

 املؤمنني أمريَ  ادتاَل ، دينه عن املارقة اهلل  أعداء من رجالً  وإن  » :خطبته يف فقال السالم(

 فيهدا يرجدى ليلدة يف لتهجدده خدارج وهدو مسدجد يف ومثواه وجهه( اهلل  )کرم علي اً 

 روح مدن وروحده وبمقتلده بده وأکرم! قتيل من هو فياهلل ، فقتله القدر، ليلة صادفةم

 أرضه يف اهلل  نور منه أطفأ لقد! واإلحسان واإليامن والتقى بالرب تعاىل اهلل  إىل عرجت

                                                             

 دمشدق مديندة تاريخ: راجع له، أنا الرواة اتفاق موضع األبيات وهذه ،152 – 151،   3 ج، واألدب اللغة يف . الكامل 1

 .118   1ج کثري ابن تفسري ،200 – 199  ، 25 ج - عساکر البن

 .513،   1 ج، القرآن آي تأويل عن البيان . جامع 2

 .17،   1 ج، اجلراح ابن اهلل عبد أبو، الشعراء من عمرو اسُمه . َمن 3
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 إليده وإندا هلل  فإن دا؛ مثلده ُيشدادُ  ال تعداىل اهلل  أرکدان من رکنا وهدم، أبداً  بعده يبني ال

 ولد يوم اهلل ورمحهُ  السالم( )عليه، املؤمنني بأمري مصيبتنا نحتسب اهلل  وعند، ونراجع

 أوىص وقدد» :قدال ثدم، أضالعه اختلفت حتى بكى ثم«. حياً  يبعث ويوم قتل ويوم

 خلقه يف وشبيهه وسليله وابنه وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول ابن إىل بعده باإلمامة

 بده وجيمدع، اندثلم ما به ويسد  ، وهى ما به وجل عز اهلل جيرب أن ألرجو وإين، وهديه

 1«.َترُشدوا فبايعوه، الفتنة نريان به ويطفىء، الشمل

 الواليدة إىل يشدري وکأنه اهلل، أرکان من رکناً  علياً  األسود أبو جعل هذه خطبته يف

 بنها إىل هبا أوىص( ع) وأنه رصاحة اإلمامة يذکر ثم اهلل، دين يف أساس جزء هي التي

 (.ع) احلسن

 :فيها قال أبياتاً  نظم( ع) عأ   استشهد وحني

ْت  َفال*  َحرب   بنَ  ُمعاويةَ  أبِلغْ  َأال اِمتيَنا ُعيونُ  َقر   الش 

اً  الن اسِ  بَِخريِ *  َفَجعتُمونا الِصيامِ  َشهرِ  أيف  َأمَجعيَنا ُطر 

َلها*  املََطايا َرِکَب  َمنْ  َخريَ  َقتَْلتُم فيَنا َرِکَب  َوَمن   َوَرح   الس 

  واملُبَينا املَثايِنَ  َقرأَ  َوَمنْ *  َحَذاها وَمنْ  النِعاَل  َلبَِس  َوَمنْ 

 الن اظِرَينا َراعَ  البَْدرَ  َرَأْيَت *  ُحَسني   َأ، َوجهَ  استََقبَْلَت  إذا

                                                             

 .503،   12 ج، . األداين 1
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 1َودينَا َحَسباً  ُخرُيها بأن َك *  کاَنْت  َحيُث  ُقريش   َعِلَمْت  َلَقد

 لعدأ   وتفضديله قريش، کل يف األفضل وأنه أمجعينا الناس خري( ع) علي اً  ُيِعد   فهنا

د، الرجدل أن يعندي بالويص   له ونعته الناس، سائر عىل( ع)  حجدر ابدن قدال رافيض 

 يف ددال   فهو وعمر بكر أبى عىل قدمه نفمَ  الصحابة عىل وتقديمه عىل   حمبة والتشيع»

 2«.فشيعي   وإال رافيض   عليه ويطلق تشيعه

 لصدالح سديكون هدذا ألن هبدذا، وصدفه عدىل الرجداليني من أحد جيرؤ مل ولكن

ه به يفتخر أخذ بعضهم إن بل الرجل، هذا خسارة يريدون ال والقوم الشيعة،  من وعد 

 تشديعه تؤکدد التدي األدلدة خالف وهو احلقيقة عىل جتني شك بال وهذا الُسن ة، أهل

ه وِلَن. الشديد  الَفِرق(. بني َفرق)ال: يف البغدادي القاهر عبد کذلك، عد 

  323. 

  عأ   بن احلسني قتلة يف الديأ األسود أبو وقال»: عساکر ابن قال

  زيادِ  َبني ُملَك  اهللُ أزاَل *  وَديظاً  َجَزعاً  وَزاَدين أقوُل 

  عادِ  َوقومُ  َثمودُ  َبِعَدت َکام*  َوخاُبوا َبِعدوا َکام وَأبعَدُهم

                                                             

 .508،   2 ج للبالذري،األرشاف أنساب ،116،   4 ج، الطربي . تاريخ 1

 .460  ، الباري حفت . مقدمة 2
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 1 التَنادِ  َيومِ  إىل وَقَفْت  اإذ*  إَليِهمْ  ِرکاهُبُمُ  رَجَعْت  وال

 (:ع) العابدين زين اإلمام يف وقال

ى َبنْيَ  ُداَلماً  وإِن    2الت اَمِئمُ  َعَليْهِ  نِيَطْت  َمنْ  ألَْکَرمُ *  وَهاِشم   ِکرْسَ

 اإلمام بإرشاد للنحو وضعه

 وضدع وسدبب»: األنباري قال. واللغة التاريخ أهل عليه جيمع يكاد لا األمر هذا

 املدؤمنني أمدري عىل دخلت: قال، األسود أبو روى ما، العلم هلذا عنه( اهلل ري) عأ  

 أمدري يدا هدذه مدا: فقلدت، رقعة يده يف فوجدت، عنه( اهلل )ري طالب أ، بن عأ  

 - احلمدراء هدذه بمخالطدة فسدد قد فوجدته الناس کالم تأملت إين: فقال؟ املؤمنني

 إيل   ألقى ثم؛ عليه ويعتمدون، إليه يرجعون شيئاً  هلم أضع أن فأردت - األعاجم يعني

 عدن أنبدأ مدا فاالسدم، وحدرف، وفعدل، اسدم کله الكالم": مكتوب وفيها، الرقعة

، النحدو هدذا اندح": يل وقدال، "ملعندى جداء ما واحلرف، به أنبئ ما والفعل، املسمى

، رومضدم، ظداهر: ثالثدة األسامء أن األسود أبو يا واعلم، إليك وقع ما إليه وأضف

 وال بظداهر لديس فديام األسود أبا يا الناس يتفاضل وإنام؛ مضمر وال ظاهر ال واسم

                                                             

 .451،   37 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .467،   1 ج، . الكايف 2
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 وأخواهتا "إن  ": إيل   وقع ما فكان: األسود أبو قال. املبهم االسم بذلك وأراد "مضمر

 مدا: فقال؟ لكن وأين: يل قال، عنه( اهلل )ري عأ   عىل عرضتها فلام. "لكن  " خال ما

! نحدوت الدذي النحو هذا أحسن ما: قال ثم، فأحلقها منها هي :فقال؛ منها حسبتها

 1«.نحواً  النحو سمي فلذلك

 النحويني أخبار يف املقتبس کتاب يف املرزباين اهلل عبيد أبو وذکر»: خلكان ابن قال

د أن  وأنده الدؤيل األسود أبو العربية وضع من أول أن باللغة العلامء أمجعت قال: املُرب 

 2 «.(عنه اهلل )ري طالب أ، بن عأ   نع ذلك ُلِقن  

 الشديخ ذکدره فقدد تشديعه، عدىل کلهدم وأمجعدوا کتبهم يف اإلمامية له ترجم وقد

ه ،(ع) املؤمنني أمري عن روى فيمن رجاله يف الطويس  مدن أخدرى مواضدع يف وعدد 

 3(.ع) احلسني بن وعأ   واحلسني احلسن األئمة أصحاب

ةً ، بارزاً  َعَلامً  کان»: ءالغطا کاشف حسني حممد الشيخ قال  أعدالم من شاِهَقةً  وقمِّ

  يف وأسلم، تقريباً  سنوات بثالث النبوية البعثة قبل ولد. االسالمي األدب

 يف البرصدة إىل هداجر .بددراً  شهد أنه وقيل ،(صىل اهلل علي ه وآله) اهلل رسول عهد

                                                             

 .19 – 18،   1 ج،األدباء طبقات يف األلباء . نزهة 1

 .392،   6 ج، الزمان أبناء وأنباء األعيان . وفيات 2

 .116 و102و 94 و 70  . الطويس . رجال 3
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 بدل عرائها،شد من عد أنه حتى فيها مكوثه وطال ،فيها وسكن اخلطاب بن عمر عهد

َي   أ، بن عأ   املؤمنني أمري بوالية املتحققني من کان .باسمه الرئيسة طرقها أحد وُسم 

 1«مشاهده أکثر معه وشهد ،ولده وصحبة ،وصحبته ،)علي ه السالم( طالب

 بدن ظدامل أو عمرو بن ظامل اسمه الدؤيل األسود أبو)) :القمي عباس الشيخ وقال

 أمدري وشديعة االسدالم شعراء من األوىل الطبقة من ءالفصحا الفضالء أحد هو ظامل

 معده وشدهد " ع " علي داً  صحب وأعيانم، التابعني سادات من وکان " ع " املؤمنني

 سمع انه فمنها کثرية، نوادر وله ،والعقالء الفرسان من يعد برصي وهو صفني، وقعة

اه، فدعاه اجلائع. ُيعيش   من يقول: رجالً   لده: قدال ليخدرج، السدائل ذهدب فلام وعش 

 حتى األدهم يف رجله وضع ثم الليلة. املسلمني تؤذي ال أن عىل أطعمتك انام هيهات،

 فقيل الدار. فباع وقت، کل منه يتأذى جار وله بالبرصة، دار له کان انه ومنها .أصبح

 منهدا هديدة إليده أرسدل معاويدة أن روي.. .جدارى بعت بل فقال: دارك. بعت له:

 ابندة فددخلت " ع " عدأ   املؤمنني أمري حب عن ورصفه استاملته كبذل يريد ،حلواء

 فمهدا. يف وجعلتهدا احللواء تلك من لقمة فأخذت علي ه سدايس أو مخايس له صغرية

 ليخددعنا معاوية إلينا أرسلها حلواء هذه سم، فإنه ألقيه بنتي يا األسود: أبو هلا فقال

 اهلل قبحده :الصبية فقالت السالم. علي هم البيت أهل حمبة عن ويردنا املؤمنني أمري عن

                                                             

 .352 د 351   الشيخ، وأصوهلا، الشيعة . أصل 1
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 قاءت حتى نفسها فعاجلت .وآکله ملرسله تباً  الزعفر بالشهد املطهر السيد عن خيدعنا

  :قالت ثم أکلته ما

  ودينا أحساباً  علي َك  َنبيعُ *  ِهندِ  ابنَ  يا املُزَعفرِ  أبالشهدِ 

 1(املؤمنينا أمري وموالنا*  هذا يكونُ  کيَف  اهللِ معاذَ 

 ،الددؤيل األسود أ، بن حرب أ، عن... » :البحار صاحب رواه ما أحاديثه منو

 واهللِ :يقدول: )علي ده السدالم( طالدب أ، بن عأ   املؤمنني أمري سمعت :قال أبيه عن

 أعدداءنا (صىل اهلل علي ه وآله) اهلل رسول حوض عن القصريتني هاتني بيَدي   ألذودن  

نهُ   «.أحباُؤنا وَلرِيد 

 2ج حنبل، البن الصحابة، فضائل يف منه وقريب ،212 ،  39 ج،األنوار بحار

  677. 

 أن ،أبيه عن ،الدؤيل األسود أ، ابن :يعني ،حرب أ، عن» :حاتم أ، ابن وأخرج

 علي داً  ذلدك فبلغ ،برمجها فَهم   ،أشهر لستة ولدت امرأة إليه ُرفعت ،اخلطاب بن عمر

 َحدْوَلنْيِ  َأْوالَدُهدن   ُيْرِضدْعنَ  واْلوالِدداُت )  :عداىلت اهلل قدال ،رجدم علي ها ليس :فقال

 2«.شهراً  ثالثون فذلك ،أشهر وستة  (کاِمَلنْيِ 

                                                             

 .10 د 9   ،1 ج، واأللقاب . الكنى 1

 .428   ،2 ج حاتم، أ، ابن . تفسري 2
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 :قاال. أبيه عن الدؤيل األسود أ، بن حرب أ، عن...» :البغدادي اخلطيب وروى

 سيكون: يقول (صىل اهلل علي ه وسلم) " حممداً  حبيبي سمعت طالب: أ، بن عأ   قال

 فيهدا يشديد ،والرصداة وقطربل ودجيل  دجلة بني ،املرشق قبل من مدينة عمي لبني

 إن أمدا ،أمتدي وجبدابرة اهلل خلدق رشار يسكنها ،والذهب واجلص واآلجر باخلشب

 1«.عروشها عىل خاوية صارت قد واهلل هبا کأين السفياين يد عىل هالکها

 :عدأ   قدال  :قال يهأب عن الدؤيل األسود أ، بن حرب أ، عن» :احلسكاين وروى

 هاتان نزلت وفينا ،ويل اهلل لرسول إال يستغفرون ال وأشهراً  سنني املالئكة مكثت لقد

 قوم فقال. (احلكيم العزيز - (قوله) إىل - حوله ومن العرش حيملون الذين) :اآليتان

 لفقا ؟اآليات هذه فيهم أنزلت الذين (کذا) وذريته عأ   آباء من کان من :املنافقني من

 من هؤالء أليس ؟ويعقوب وإسحاق وإسامعيل إبراهيم آبائنا من أما اهلل سبحان :عأ  

 2«.آبائنا؟

 بمرصدك أذاع وقد) :األسود أ، من معاوية به حيذر العا  بن لعمرو کالم ومن

 تؤخدذ حتدى ذلدك يف يثدرى أن علي ك خشيت وقد لعدوه، والبغض لعأ   الذکر من

 عىل مسألته من فإنك وختربه، وتسربه وترعبه فرتهبه إليه ترسل أن رأيت وقد بعنقك،

                                                             

 .64 د 63   ،1 ج، بغداد . تاريخ 1

 .183 د 182   ،2 ج التفضيل، لقواعد التنزيل . شواهد 2
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 لديس ما فيقول يستقبلك أن وإما مقالته فتعرف صفحته تبدي أن إما خربتني، إحدى

 تعداىل. اهلل شداء إن صدالح عاقبدة ذلك يف لك فيكون عنه، ذلك فيحتمل ورائه، من

 ما أرى أن وبني فيه کنت إال قط امرء لرأي رأيي ترکت ما لقل   واهلل أم معاوية: فقال

 مقددما، علي ده أجدد ال بأمر مساءلتي من فخرج فساءلته إليه أرسلت إن ولكن أکره،

 لنا فليس لفظه من أبدى ما فيه نقبل أن فيه األمر وإن أريد، بام ملعرفتي ديظاً  ويمألين

 يدوم صداحبك أنا عمرو: قال جانبًا. يذهب ذلك وراء ما وندع صدره عن نرشح أن

 فأرسدل خدرياً  آلوك وما خاليف أرى ولست رأيي عرفت وقد بصفني فاملصاح رفع

 حتى فجاء األسود، أ، إىل معاوية فأرسل وطيئًا. فتتخذه العجز مهاد تفرش وال إليه

 وعمدرو أندا خلدوت األسدود أبدا يدا وقال: معاوية به فرحب ثالثًا، فكان علي ه دخل

 رأيدك مدن أکون أن أحببت دوق (صىل اهلل علي ه وسلم) حممد أصحاب يف فتشاجرنا

 إىل أحب کان أَيم األسود أبا يا قال: لك. بدا عام املؤمنني أمري يا سل قال: يقني. عىل

 اهلل لرسدول حباً  کان أشدهم املؤمنني أمري يا قال: ؟(صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول

 ثدم سدهرأ وحدرك عمرو إىل معاوية فنظر بنفسه. له وأوقاهم (صىل اهلل علي ه وسلم)

 لربده أتقداهم قدال: عندك؟ أفضلهم کان فأَيم األسود أبا يا فقال: مسألته، يف متادى

 کدان فدأَيم األسدود أبدا يا قال: ثم عمرو عىل معاوية فادتاظ لدينه. خوفاً  وأشدهم

 کدان فدأَيم قدال: اللقداء. عىل وأصربهم عناء وأحسنهم بالء أعظمهم قال: أشجع؟
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 علي ده اهلل صدىل) النبدي   کدان فدأَيم قدال: بعده. فيام هإلي أوىص من قال: عنده؟ أوثق

يقًا؟( وسلم  .تصديقاً  به أوهلم قال: ِصد 

 قدال لدا تدرد أن تسدتطيع هدل خريًا، اهلل جزاك ال فقال: عمرو عىل معاوية فأقبل

 فيه؟ يل تأذن فهل أتيت، أين من عرفت قد إين املؤمنني أمري يا األسود: أبو فقال شيئا؟

 اهلل رسدول هجدا ترى الذي هذا إن املؤمنني أمري يا فقال: لك. بدا ما قلف نعم، قال:

 (صدىل اهلل علي ده وسدلم) اهلل رسدول فقال الشعر. من بأبيات (صىل اهلل علي ه وسلم)

 ندائالً  هدذا بعد أفرتاه لعنة. بيت بكل عمراً  فالعن الشعر أقول أن أحسن ال إين اللهم

 حلقيق فجال، علي ه أجيل بسهم إال يعرف مل امرًءا إن اهللِ وأيمُ  رباحًا، مدرکاً  أو فالحاً 

 واملهاندة، للدذل مقارناً  لالستكانة، مستشعراً  اجلنان، ضعيف اللسان، کليل يكون أن

 وإن أصدغى، الرجال قالت ان املقال، تسطري يف ناظر وال الرجال، بني فيام ولوج دري

 مندازع وال الكدرام، أهبة يف ظرنا دري ،دينه لعظيم لدينه متعيض أقعى، الكرام قامت

 واملكدر واخلدداع، بداملكر النداس يعامل حياء، قلة مع ظلامء، دجنة يف يزل مل ثم هلم،

 النار. يف واخلداع

 من به متت ما ولوال القليل، الذليل ألنت إنك واهلل الديل، بني أخا يا عمرو: وقال

 تطدول، هبدم أندك دري اجلدية، األجدل اختطاف حولك من الختطفك کنانة، نسب

 إندك اهللِ وأيمُ  وباالً، علي ك سيصري قواالً، لساناً  هذا مع  أعطيت فلقد تصول، وهبم
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 مندك لده عدداوة بأشدد قدط کندت ومدا وحديثًا، قديامً  املؤمنني ألمري الناس ألعدى

 عنه ليقطعن أطاعني ولئن الغوائل، وتبغيه وليه، وتعادي عدوه، لتوايل وإنك الساعة،

 يف األفعدوان إطراق له املطرق العدو فأنت شيطانك، رأسك من رجنوليخ لسانك،

 رجعة تدع ومل النزع يف أدرقت األسود أبا يا فقال: معاوية فتكلم قال: الشجرة. أصل

 منده کدان أنده ددري بلغت، ما يبلغ ومل أدرقت، کام يغرق فلم عمرو: وقال لصلحك.

 دريه، إىل القول هذا عن فانرِصفا أحلم، والثالث أظلم، والبادي واالعتداء، االبتداء

 :يقول وهو عمرو فقام مطرودين. دري وقوما

ُل *  َمَضْت  التي الُقرونَ  أعيا لقد َلَعمري و   َکمنيِ  الُفؤادِ  يف دشِّ  حَتَ

 :يقول وهو األسود أبو وقام

  َعرينِ  َليَث  الذئُب  َيناُل  وکيَف *  َخفي ة   ليَث  رامَ  عمراً  إن أال

 لقيه الطريق بعض يف األسود أبو فبينا البالد، يف حديثهام وذاع هاممنزلي إىل فانرصفا

 احلدب شدديد وأصحابه لعأ   البغض شديد مالك بن کليب له يقال کلب، من شاب

 املؤمنني أمري يدي بني أمس عمراً  املنازع أنت األسود أبا يا له: فقال وأصحابه، ملعاويةَ 

 بلغ الذي أخي ابن يا أنت من األسود: أبو فقال جبينك. ألدرقت شهدتك لو واهللِ أمَ 

 مدن ثدم قضداعة مدن امرؤ   أنا ِي ُنكر ال لن أنا قال: أنت؟ ولن هذا، کل خطرك بك

 للكلدب أرى وال کلدب من کلباً  أراك األسود: أبو فقال مالك. بن کليب أنا ثم کلب
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 1(!الهوخ   فانرصف کلبًا. اخسأ ثم فاخسأ بأخسأ يقطع أن من أفضل نبح هو إذا شيئاً 

  وعدد ما تروٰی من األحاديّ فضله

 التدي اخلدمدة هدذه من أجل هناك وليس النحو، علم الرافيض الشيعي هذا أسس

 الدذي النحدو تتددارس بأمجعها األمة زالت وال اإلسالمية، لألمة الرجل هذا قدمها

 والقدرآن العربيدة اللغدة لفهدم املفتداح هدو وصار ،الشيعي الدؤيل األسود أبو شيده

 فهدذه اللغة العربية، وعىل األمة عىل عظيمة املصيبة لكانت العلم هذا ولوال  اصة،خ

 أقدل مدا ولكدن واملسدلمني لإلسدالم الشديعة قددمها التي العظمى اخلدمات إحدى

 !املنصفني

 وسدبعة مائدة رواه ما جمموع وبلغ والدؤيل، الديأ باسم السنن کتب يف عنه روي

 .حديثاً  وعرشين

 .أحاديث ثالثة: خاريالب صحيح يف له

 .أحاديث ثالثة: للبخاري املفرد األدب

 .أحاديث مخسة: مسلم صحيح

 .حديثاً  عرش مخسة: أمحد مسند

                                                             

 .179 د 177   ،25دمشق، ج  مدينة . تاريخ 1
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 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .أحاديث أربعة: داود أ، سنن

 .حديثًان: ماجة ابن سنن

 .أحاديث سبعة: احلاکم مستدرك

 .أحاديث أربعة: النسائي سنن

 .أحاديث أربعة: ئيللنسا الكربى السنن

 .أحاديث عرشة: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث ثالثة: داود أ، مسند

 .أحاديث سبعة: شيبة أ، البن املصنف

 .أحاديث ثالثة: يعىل أ، مسند

 .أحاديث مخسة: حبان ابن صحيح

 .اثنان حديثًان: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث مخسة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث ثالثة: عاصم أ، البن ةالُسن  

 .واحد حديث: الدارقطني سنن

 .واحد حديث: احلميدي مسند
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 .واحد حديث: اجلعد ابن مسند

 .أحاديث ثالثة: البزار مسند

 .واحد حديث: الروياين مسند

 .أحاديث ستة: للبيهقي اإليامن شعب

 .واحد حديث: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .اثنان حديثًان :للبيهقي النبوة دالئل

 .اثنان حديثًان: عوانة أ، مستخرج

 .أحاديث أربعة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .أحاديث أربعة: الرب عبد البن التمهيد

 .اثنان حديثًان: عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث مخسة: الاللكائي الُسن ة أهل اعتقاد أصول رشح

 .واحد حديث: نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد حديث: للطربي راآلثا هتذيب

 .واحد حديث: للضحاك واملثاين اآلحاد

 .واحد حديث: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .اثنان حديثًان: الطربي تفسري
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 .اثنان حديثًان: حاتم أ، ابن تفسري

   10ج اخلدوئي، للسديد احلدديث رجال معجم ،288   2ج األمني، للسيد الشيعة أعيان: يف ترمجته راجع

 حداتم، أ، البدن والتعديل اجلرح ،484   1ج للعجأ، الثقات معرفة ،400   4ج حبان، البن الثقات ،187

 ابدن تداريخ  ،152   حبان، البن األمصار علامء مشاهري ،334   6ج للبخاري، الكبري التاريخ ،503   4ج

 .10   12ج حجر، البن التهذيب هتذيب ،176   25ج عساکر،
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 )حرف العني(

 املال  بن حٌيب بن عائذ (90)

 (هد190 ُتويف عام)

 

 أبدو ويقدال: أمحدد أبو موالهم القريش ويقال: العبيس املالح بن حبيب بن عائذ»

 أرطأة بن وحجاج أعني بن وزرارة الطويل محيد عن روى .اهلروي بياع الكويف هشام

 . ودريهم حنيفة وأ، خالد أ، بن وإسامعيل السمط بن وعامر حسان بن وصالح

 بدن وحممدد کريدب وأبدو اجلرجرائي الصباح بن وحممد وإسحاق أمحد عنه روى

 قدال .ومجاعدة األشج سعيد وأبو خيثمة وأبو احلراين کثري بن حييى بن وحممد طريف

 وقدال عاقالً. جليالً  شيخاً  کان وقال: علي ه، الثناء فأحسن ذکره أمحد سمعت األثرم:

 معدني: ابدن عدن عباس وقال منه. سمعنا قد سبأ به ليس أبيه: عن أمحد بن اهلل عبد
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 بدن حممدد وقدال الثقات يف حبان ابن ..وذکره.زائغ   دال   اجلوزجاين: وقال صويلح،

 1«ومائة تسعني سنة مات احلرضمي: اهلل عبد

 الدالم وتشدديد املديم بفتح املالح بن حبيب بن إضافة بغري عائذ»قال ابن حجر:  

 بياع إما حمذوف تقدير عىل  ،اهلروي بياع هشام أبو ل:ويقا الكويف، أمحد أبو وبمهملة،

 2«بالتشيع رمي صدوق دريه أو ،اهلروي القامش

 وهشام ،محيد عن .اهلروي بياع ،أمحد أبو ،الكويف حبيب بن عائذ» :الذهبي وقال

 :حييى عن الكويف وروى .ثقة :حييى عن عباس روى .وإسحاق ،أمحد وعنه .عروة بن

 روى :عددي ابدن وقال .زائغ ضال :اجلوزجاين قال .جلد يشيع هو :قلت .صويلح

 3«شيئاً  له ُيبِق  ومل ،مستقيمة أحاديثه وسائر ،علي ه هبا ُأنِكرُ  أحاديث

  ووقاقته مدحه

 عداقالً. جلديالً  شديخاً  کدان وقال: علي ه، الثناء فأحسن :حنبل بن وقد ذکره أمحد

 .منه سمعنا قد بأس به ليس :وقال

                                                             

 .77 د 76   ،5 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .465   ،1 ج، التهذيب . تقريب 2

 .363   ،2 ج، االعتدال . ميزان 3
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 .«ثقة ،صويلح» :عنيم ابن عن عباس قال

 .«احلديث يف صدوق حبيب، بن عائذ»: زرعة أبو وقال

 .«اهلل شاء ان ثقة کان»: سعد وقال ابن

 .الثقات يف حبان ابن وقد ذکره

 وقد وث قه ابن شاهني.

 وقد احتج  بِه ابن أ، حاتم يف تفسريه.

 واحتج  بِه الطحاوي: يف رشح مشكل اآلثار.

 صحيحه.وأخرج له ابن خزيمة: يف 

 «.صدوق»وقال ابن حجر: 

   تشيعه

فرُييد اجلوزجاين مائل  (زائغ)وأما  تشيعه يف دال أي «زائغ   دال  » اجلوزجاين: قال

 !إلٰی الباطل

 علي اً  ويفضل التفضيل، مسألة يف اجلمهور خيالف أي (جلد شيعي) الذهبي: وقول

 .458 ،  16 ج للذهبي النبالء أعالم سري. الشيخني عىل

 حسدب رافضدياً  عائدذ فيكدون رافيضد، فهو الشيخني، عىل علي اً  يفضل من وکل
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 .دال   بأنه وصفه وحسب تصنيفهم،

 1.(ع) الصادق اإلمام أصحاب ضمن الطويس الشيخ وقد ذکره

 اجلدزء :الفقيه .(علي ه السالم) اهلل عبد أ، عن روى» :ترمجته يف اخلوئي السيد قال

 وروى .1575 احلديث ،الصالة نوادر ابوب ،615 احلديث ،الصالة فرض باب ،1

 .3 احلديث ،100 النوادر باب ،4 الصالة کتاب ،3 اجلزء :الكايف .دراج بن مجيل عنه

 عائدذ عدن ،عطيدة بدن مالدك عدن ،حمبدوب بدن احلسن عن ،بسنده الصدوق روى

 ،الكتاب أبواب آخر وهو ،النوادر باب ،4 اجلزء :الفقيه .الثاميل محزة أ، عن ،األمحيس

 2« 881 احلديث

 .مورداً  ستني حوايل التي تبلغ املوارد عرشات يف اإلمامية أسانيد يف عائذ وقع

 الصدباح أ، عن ،حبيب بن عائذ حدثنا» :املفيد الشيخ أخرجه ما عنه، روي ولا

 عبداس، ابدن عدن ،عكرمة عن ،أبيه عن ،السلمي الرمحن عبد بن حممد عن ،الكناين

 وأقضداهم ،أمتي أعلم طالب أ، بن عأ   " :(هلل علي ه وآلهصىل ا) اهلل رسول قال :قال

 3.«يبعد من فيه اختلفوا فيام

                                                             

 .262   الطويس، . رجال 1

 .225   ،10 ج، احلديث رجال . معجم 2

 .33   ،1 ج، . اإلرشاد 3
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 اهلل عبد عن خالد أ، بن إسامعيل عن حبيب بن عائذ حدثنا... » :الطرباين وروى

 النبدي   عندد جيلس العا  أ، بن احلكم کان :قال بكر، أ، بن الرمحن عبد عن املدين

 به فبرص أوالً  اختلج ،(صىل اهلل علي ه وسلم) النبي   تكلم فإذا ،(صىل اهلل علي ه وسلم)

 1«. مات حتى خيتلج يزال فام .کذاك أنت :فقال ،(صىل اهلل علي ه وسلم) النبي  

 بن يزيد حدثنا ربيعة بن بكري حدثنا حبيب بن عائذ حدثنا... »: الكبري املعجم ويف

 (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول أمر :قال ،اهلل عبد عن علقمة عن إبراهيم عن قيس

 2«. واملارقني والقاسطني الناکثني بقتال

   ما روٰی من األحاديّ عدد

 .شيبة أ، البن املصنف يف وردت آثاره وأکثر وحديثًا، أثراً  وأربعني مخسةً  روى

 .أحاديث ثالثة: ماجة ابن له يف سنن

 .واحد حديث: النسائي سنن

 .واحد ثحدي: للنسائي الكربى السنن

 .واحد حديث: أمحد مسند

                                                             

 .214  ، 3 ج، الكبري . املعجم 1

 .91   ،10 ج، الكبري . املعجم 2
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 .حديثًان: احلاکم مستدرك

 .أحاديث ستة: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: خزيمة ابن صحيح

 .وحديث أثر بني ما ،وعرشون اثنان: شيبة أ، البن املصنف

 .أحاديث أربعة: الدارقطني سنن

 .واحد حديث: يعىل أ، مسند

 .واحد حديث: الشايش مسند

 .واحد حديث: للطحاوي اآلثار اينمع رشح

 .واحد حديث: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .أحاديث ثالثة: حاتم أ، ابن تفسري

 ،397   6ج سعد، البن الكربى الطبقات ،363و 259   1ج للدوري، معني ابن تاريخ:  يف ترمجته راجع

   7حب دان ج البدن الثقدات ،17   7ج حداتم، أ، البن والتعديل اجلرح ،60  7ج للبخاري، الكبري التاريخ

 .86   شاهني البن الثقات أسامء تاريخ ،297

 محيد بن ( عاصم91)

 (اهلجري الثاين القرن يف ُتويف)
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 وعنه .الثاميل محزة وأ، حرب بن سامك عن روى ؟اخليا  الكويف محيد بن عاصم» 

 نعديم وأبدو الفدزاري موسدى بدن وإسامعيل احلامين وحييى نمري بن اهلل عبد بن حممد

 1«. شيخ :حاتم أبو وقال .ثقة .زرعة أبو قال .الطحان

 مدن صددوق وندون، بمهملدة اخليدا  الكدويف محيد بن عاصم» :حجر ابن وقال

 2«.ةالسابع

 بدن عاصم من أوثق يتشيع لن بالكوفة کان ما :نعيم أبو وقال» :شاهني ابن وقال

 3«. اخليا محيد

  توقيقه

 .ثقة  :زرعة أبو قال

 .شيخ :حاتم بوأ وقال

 .اخليا  محيد بن عاصم من أوثق يتشيع لن بالكوفة کان ما :نعيم أبو وقال

 .الثقات أسامء تاريخ يف: شاهني فقد ذکره ابن

 .صدوق: حجر ابن وقال

                                                             

 .37  ، 5 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .456  ، 1 ج،  التهذيب . تقريب 2

 .150  ، الثقات أسامء يخ. تار 3
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 1.محيد بن عاصم سنده يف وقع حديثاً  صحح حيث: وقد وثقه األلباين

  تشيعه

 2(.ع)الصادق اإلمام أصحاب من الطويس الشيخ وعده نعيم، أبو للتشيع نسبه

 قدال يسدريًا، يكدن مل عاصدم تشديع أن يدرك اإلمامية کتب يف ترمجته يقرأ والذي

 ،عني ،ثقة ،کويف ،موىل ،الفضل أبو احلنفي اخليا  محيد بن عاصم» :النجايش الشيخ

 :قال ،جعفر بن حممد أخربنا ،کتاب له .)علي ه السالم( اهلل عبد أ، عن روى ،صدوق

 حددثنا :قدال ،فضدال بدن احلسن بن عأ   حدثنا :قال ،سعيد بن حممد بن أمحد حدثنا

 3.«هبكتاب عاصم عن ،احلميد عبد بن حممد

 عنه وروى ،بصري أ، عن محيد بن عاصم روى...» :ترمجته يف اخلوئي السيد وقال

 (علي ده السدالم) احلسني أن روي ما يف ،37 الباب :الزيارات کامل .محزة أ، بن عأ  

 أ، بدن الدرمحن عبدد عنده وروى ،بصدري أ، عدن وروى .7 احلديث ،الشهداء يدس

 يرمددون والددذين) :تعدداىل قولدده تفسددري يف ،النددور سددورة :القمددي تفسددري .نجددران

                                                             

 .93   عاصم، أ، البن . الُسن ة 1

 .262   الطويس، . رجال 2

 .302 د 301  ،  الشيعة مصنفي أسامء . فهرست 3
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 بن سعد عن - اهلل رمحه - احلسن بن وحممد أبوه :إليه الصدوق وطريق. (املحصنات

 .محيد بن عاصم عن ،نجران أ، بن الرمحان عبد عن ،هاشم بن إبراهيم عن ،اهلل عبد

 الشيخ طريق أن فكتب ،األردبيأ قلم سها وقد ،صحيح إليه الشيخ کطريق والطريق

 .املشيخة يف إليه طريقه يذکر مل الشيخ فإن وذلك ،والفهرست املشيخة يف صحيح إليه

 تبلدغ الروايدات مدن کثري إسناد يف محيد بن عاصم بعنوان وقع ،احلديث يف طبقته

  .مورداً  وثامنني ئةثالثام

 ،النحوي إسحاق وأ، إسحاق أ، وعن ،(علي ه السالم) اهلل عبد أ، عن روى فقد

 وأ، ،املكفدوف بصدري وأ، ،- مدورداً  وسدبعني ستة تبلغ عنه ورواياته - بصري وأ،

 وإبراهيم ،احلذاء عبيدة وأ، ،عبيدة وأ، ،القريش سهل وأ، ،الثاميل محزة وأ، ،محزة

 بدن وسدعد ،نرصد أ، بن ورباح ،وثابت ،املديني حييى أ، بن وإبراهيم ،حييى أ، بن

 ،اجلهندي أعدني بدن ومالدك ،بصدري أ، املرادي وليث ،مصعب بن وعنبسة ،طريف

 ،مسدلم بدن وحممد ،- مورداً  عرش واثني مائتني تبلغ عنه ورواياته - قيس بن وحممد

 ،عمدري أ، ابدن عنده وروى .يفةخل بن ويزيد ،حازم بن ومنصور ،عامر بن ومعاوية

 بن وأمحد ،حممد بن وأمحد ،حمبوب وابن ،فضال وابن ،نجران أ، وابن ،ليىل أ، وابن

 بدن عدأ   بدن واحلسن ،عأ   بن واحلسن ،الرمحن عبد بن واحلسن ،نرص أ، بن حممد

 بدن واحلسدني ،الوشاء عأ   بن واحلسن ،األزدي يوسف بن عأ   بن واحلسن ،يقطني
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 ،حييدى بن وصفوان ،وصفوان ،البزاز حممد بن والسندي ،حممد بن والسندي ،سعيد

 عدن ،فضدال بدن احلسدن بدن وعأ   ،جبلة بن اهلل وعبد ،نجران أ، بن الرمحن وعبد

 عبدد بدن وحممدد ،البجأ أسلم بن وحممد ،أسلم بن وحممد ،احلكم بن وعأ   ،أخويه

 بدن وحييدى ،سدويد بدن والنرض ،والنرض ،الوليد بن وحممد ،عأ   بن وحممد ،احلميد

 ،الدرمحن عبدد بدن ويدونس ،ويدونس ،عقيدل بدن ويوسدف ،الدبالد أ، بن إبراهيم

 بدن عاصدم عن ،حمبوب ابن عن ،بسنده يعقوب بن حممد روى .والوشاء ،واحلجال

 من به ينتفع ما باب ،6 األطعمة کتاب ،6 اجلزء :الكايف .املغرية أ، بن عأ   عن ،محيد

 ،4 الصالة کتاب ،3 اجلزء يف بعينها ورواها .7 احلديث ،9 منها به ينتفع ال وما امليتة

 عدأ   بدل ،املغرية بن عأ   :وفيها ،6 احلديث ،60 فيه الصالة تكره الذي اللباس باب

 اللبداس مدن فيه الصالة جيوز ما باب ،2 اجلزء :للتهذيب املوافق وهو ،املغرية أ، بن

 بدن عاصدم عدن ،احلكدم بن عأ   عن ،بسنده شيخال وروى .799 احلديث ،واملكان

 فرض وقت عالمة باب ،4 اجلزء :التهذيب .بصري أ، عن ،قيس بن حممد عن ،محيد

 هو ما الفجر باب ،2 الصيام کتاب ،4 اجلزء :الكايف يف ولكن .514 احلديث ،الصيام

 ذيالد الوقدت باب ،2 اجلزء :والفقيه ،5 احلديث ،18 األکل حيرم ومتى حيل ومتى

 وروى .واسدطة بدال ،بصدري أ، عن محيد بن عاصم ،361 احلديث ،األکل فيه حيرم

 عن ،محيد بن عاصم عن ،نرص أ، بن حممد بن وأمحد ،نجران أ، ابن عن ،أيضا بسنده
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 يف ولكدن .517 احلدديث ،النسداء عددد بداب ،8 اجلدزء :التهدذيب .قيس بن حممد

 أ، ابن :1225 احلديث ،يموت ثم رأتهام يطلق الرجل أن باب ،3 اجلزء :االستبصار

 ،6 اجلدزء :للكدايف املوافدق التهدذيب يف ما والصحيح ،نرص أ، بن أمحد عن ،نجران

 ،9 اجلزء يف وملا ،6 احلديث ،48 يموت ثم امرأته يطلق الرجل باب ،2 الطالق کتاب

 أ، بدن الدرمحن عبدد :فيده فدإن ،1362 احلديث ،القاتل مرياث باب :التهذيب من

 أ، ابن عن ،أيضا بسنده وروى .اخليا  محيد بن عاصم عن ،حممد بن وسندي جرانن

 حددود بداب ،10 اجلدزء :التهذيب .قيس بن حممد عن ،محيد بن عاصم عن ،نجران

 احلدديث ،الدرجم عدىل الشهادة کيفية باب ،4 اجلزء :واالستبصار ،3 احلديث ،الزنا

 :التهدذيب يف مدا والصدحيح ،نجدران أ، ابدن بدل ،عمري أ، ابن :فيه أن إال ،814

 .2 احلدديث ،7 الدرجم يوجدب مدا باب ،3 احلدود کتاب ،7 اجلزء :للكايف ملوافقته

 عن ،قيس بن حممد عن ،محيد بن عاصم عن ،سويد بن النرض عن ،أيضا بسنده وروى

 :الكدايف يف ولكدن .1077 احلديث ،القصا  باب ،10 اجلزء :التهذيب .بصري أ،

 اجلزء :والفقيه ،7 احلديث ،31 قصا  اجلروح أن باب ،4 الديات بکتا ،7 اجلزء

 بدال ،بصدري أ، عن ،محيد بن عاصم ،341 احلديث ،واألسنان األصابع دية باب ،4

 محيدد بدن عاصدم بعندوان ووقع .والوسائل الوايف يف للموجود املوافق وهو ،واسطة

 ،ذلدك مجيدع يف روى وقد .مورداً  عرش أحد تبلغ الروايات من مجلة إسناد يف اخليا 
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 ،حممدد بدن والسدندي ،نرصد أ، بدن حممدد بن أمحد عنه وروى .قيس بن حممد عن

 بدن والنرضد ،نجدران أ، بدن الرمحن وعبد ،الرمحن وعبد ،البزاز حممد بن والسندي

 1 (سويد

 حممدد عن ،اخليا  محيد بن عاصم عن...» :قولويه ولِّن روٰی عنه األحاديث ابن

علي ده ) احلسدني قدرب يدأت مل مدن :قدال :قال (علي ه السالم) جعفر أ، عن ،مسلم بن

 دون کدان اجلندة دخدل وان ،الددين منتقص االيامن منتقص کان شيعتنا من (السالم

 2«.ةاجلن يف املؤمنني

 قدال: ،الرسدان فضديل عدن ،احلنفدي محيد بن عاصم عن...» :الكيش رجال ويف

 فمررندا قال ،ربيعة بن وسلامن أنا َحَجَجُت  قال: ،سخيلة أ، عن اهلل عبد أبو حدثني

 کائنة وهي فتنة بعدي کانت إن :لنا فقال :قال ،علي ه فسلمنا ذر أبا  فأتينا قال ،بالربذة

 اهلل رسول سمعت فإين ،(علي ه السالم) طالب أ، بن عأ   والشيخ اهلل بكتاب فعلي كم

 مدن أول وهدو ،وصددقني ، آمدن مدن أول عدأ   :يقدول وهو (صىل اهلل علي ه وآله)

 احلدق بدني يفدرق بعددي الفاروق وهو ،األکرب الصديق وهو ،القيامة يوم يصافحني

                                                             

 .200د  197  ، 10 ج، احلديث رجال . معجم 1

 . 355  ، الزيارات . کامل 2
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 1.«ةالظلم يعسوب واملال املؤمنني يعسوب وهو ،والباطل

 أ، عدن د احلنا  رواية ويف د اخليا  محيد بن عاصم عن...» :عساکر ابن وروى

 طالب أ، بن عأ   أخذ :قال ،زياد بن کميل عن جندب بن الرمحن عبد عن الثاميل محزة

 بدن کميدل يا :قال ثم تنفس ثم جلس ،أصحر فلام ،اجلبان ناحية إىل فأخرجني بيدي

 ومهج نجاة سبيل عىل ومتعلم رباين فعامل ،ثالثة الناس :لك أقول ما عني احف  ،زياد

 من خري لمالع ،وثيق رکن إىل يلجأوا ومل العلم بنور يستضيئوا مل ناعق کل أتباع رعاع

 ،النفقة تنقصه واملال ،العمل عىل يزکو والعلم ،املال حترس وأنت حيرسك العلم ،املال

 ،موتده بعدد األحدوثدة ومجيدل حياتده يف الطاعة يكسبه ،به اهلل يدان دين العامل وحمبة

ان مات ،بزواله تزول املال وصنيعة  بقدي مدا باقون والعلامء ،أحياء وهم األموال ُخز 

 إىل بيده د وأشار هنا ها إن» ،آه .موجودة القلوب يف وأمثاهلم ،مفقودة انمأعي ،الدهر

 الددين آلدة يستعمل علي ه مأمونني دري لقنا أصبت بل محلة له أصبت لو د علامً  صدره

 األمدوال بجمدع مغدري أو بدالده عىل وبنعمه کتابه عىل اهلل بحجج ويستظهر بالدنيا

 يمدوت وکدذلك ،السائمة األنعام هبم شبهاً  بأقر ،الدين وعاة من ليست واإلدخار

 اهلل حجدج تبطدل کديال بحجدة هلل قدائم من األرض ختلو لن ،حاملوه ويموت العلم

 عدن اهلل يددفع هبدم خطدرًا، اهلل عندد واألعظمون ،عدداً  األقلون هم أولئك ،وبيناته

                                                             

 .115 د 113  ، 1 ج للطويس، الرجال معرفة . اختيار 1
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 ىلع العلم هبم هجم ،أشباههم قلوب يف ويزرعونا ،نظائرهم إىل يؤدها حتى حججه

 أرواحهدا بأبددان الددنيا وصدحبوا ،اجلاهلون منه استوعر ما فاستالنوا األمر حقيقة

 رؤيتهم إىل شوقاً  آه   ،دينه إىل والدعاة بالده يف اهلل خلفاء أولئك ،األعىل باملحل معلقة

 1« العاملني رب آمني ولكم يل تعاىل اهلل وأستغفر

  ما روٰی من األحاديّ عدد

 .أحاديث تسعة عنه روي

 .واحد حديث: للبيهقي اإليامن له يف شعب

 .واحد حديث: للبيهقي النبوة دالئل

 .واحد حديث: عاصم أ، البن الُسن ة

 .حديثًان: عساکر البن دمشق مدينة تاريخ

 .واحد حديث: األولياء حلية

 .واحد حديث: البغدادي للخطيب واملتفقه الفقيه

 .واحد حديث :للشجري اخلميسية األمايل ترتيب

 .واحد حديث :املالكي األهبري التميمي بكر ألَ، احلسان الغرائب الفوائد من

                                                             

 .252   ،50ج ،18 د 17  ، 14 ج، دمشق نةمدي . تاريخ 1
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 ،بعضدهم وصدفه ثم محيد بن عاصم باسمه الفريقني من الرجاليون له ترجم وقد

 ،اإلماميدة مصدادر بعدض ويف الكويف، :قالوا وآخرون ،اخليا  :قال وبعض باحلنا 

 .دري ال واحد شخص وهو .احلنفي :قالوا

 ،308   4ج الشداهرودي، لعأ   احلديث رجال علم مستدرکات ،45   للربقي، الرجال: يف مجتهتر فراجع

 اإلسالم تاريخ ،150   شاهني، البن الثقات أسامء تاريخ ،342 ،  6 ج الرازي حاتم أ، البن والتعديل اجلرح

 .240   13ج للذهبي،

 الٌجَّ  عمرو بن ( عاصم92)

 (اهلجري الثاين القرن يف ُتويف)

 مدن کدان ،الشديعة أحدد ،الكدويف الدبجأ عوف ابن :ويقال ،عمرو بن عاصم »

 .أطلق فيمن عاصم وأطلق ،بعذراء قتل ملا عدي بن حجر أصحاب

 عن وأرسل رشاحيل بن وعمرو اخلطاب بن عمر موىل وعمري أمامة أ، عن روى 

 بن الكوم وشعبة السبيعي إسحاق وأبو البجأ الرمحن عبد بن طارق عنه روى .عمر

  .ودريهم أرطأة بن وحجاج مغول

 کتاب من حيول صدوق :حاتم أبو وقال .الشام قدم کوفياً  کان :معني بن حييى قال

 حديثاً  ماجة ابن له روى .الثقات يف حبان ابن وذکره .للبخاري الذي يعني .الضعفاء
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 رهوذکد .حديثده يثبدت مل :البخاري قال :قلت .بيته يف الرجل صالة فضل يف واحداً 

 1«.الضعفاء  يف العقيأ

 صدوق الشام قدم الكويف البجأ عوف ابن أو عمرو بن عاصم»: حجر ابن وقال

 2«.بالتشيع رمي

 به قدم الشيعة أحد البجأ عوف ابن :ويقال ،عمرو بن عاصم» :عساکر ابن وقال

 ونجا بعضهم فقتل ،معاوية خالفة يف عذراء إىل رجالً  عرش اثني يف عدي بن حجر مع

 3.«دأس بن يزيد شفاعة أطلق لن عاصم وکان ،عضهمب

  توقيقه

 .للبخاري الذي يعني .الضعفاء کتاب من حيول صدوق: حاتم أبو قال

 .الثقات يف حبان ابن وقد ذکره

 4.«اهلل شاء إن به بأس ال»: وقال الذهبي

 .«صدوق» :حجر ابن قال

                                                             

 .48  ، 5 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .458  ، 1 ج، التهذيب . تقريب 2

 .283  ، 25 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3

 .356   ،2ج االعتدال، . ميزان 4
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  تشيعه

 .«ةالشيع أحد لبجأا عوف ابن :ويقال ،عمرو بن عاصم» :عساکر ابن قال

 ،بعدذراء قتل ملا عدي بن حجر أصحاب من کان ،الشيعة أحد»: حجر ابن وقال 

 .«عبالتشي رمي ،أطلق فيمن عاصم وأطلق

 ليندادين :قدال ،أمامدة أبا أن البجأ عمرو بن عاصم عن... » :شيبة أ، ابن روى

 1«زالعزي منه يمتنع وال الذليل ينكره ال السامء من رجل باسم

وی امن األحاديّ دعد   ما رم

 .حديثاً  وثالثون اثنان له

 .أحاديث ثالثة: أمحد مسند يف له

 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .اثنان حديثًان: ماجة ابن سنن

 .واحد حديث: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: للبيهقي الكربى السنن

                                                             

 .702  ، 8 ج، . املصنف 1
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 .أحاديث ثالثة: داود أ، مسند

 .واحد حديث: للصنعاين املصنف

 .أحاديث ثالثة: شيبة أ، البن املصنف

 .واحد حديث: خزيمة ابن صحيح

 .واحد حديث: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث أربعة: حزم البن املحىل

 .اثنان حديثًان: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .أحاديث ستة: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: األولياء حلية

 .واحد حديث: لشهابا مسند

 ،348   6ج حداتم، أ، البدن والتعدديل اجلدرح ،237  2ج للددوري، معدني ابن تاريخ: يف ترمجته راجع

 .491   6ج  للبخاري، الكبري التاريخ د94   للبخاري، الصغري الضعفاء ،236   5 ج حبان، البن الثقات
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 واقلة بن ( عامر93)

 (هد110)

 سعد بن جرى بن مخيس :ويقال جحش، بن عمرو بن اهلل عبد بن واثلة بن عامر »

 .عمرو اسمه :ويقال .الليثي الطفيل أبو .کنانة بن عأ   بن مناة عبد بن بكر بن ليث بن

 بكدر أ، وعدن (صىل اهلل علي ه وسدلم) النبي   عن روى .أحد عام ولد ،أصح واألول

 بدن ونافع حيةرس وأ، عباس وابن مسعود وابن وحذيفة جبل بن ومعاذ وعأ   وعمر

  .ودريهم أرقم بن وزيد احلارث عبد

 اجلريري اياس بن وسعيد رفيع بن العزيز وعبد وقتادة الزبري وأبو الزهري ،وعنه

 بدن وعكرمدة حسدني أ، بن الرمحن عبد بن اهلل وعبد أبجر بن سعيد بن امللك وعبد

 بزة أ، بن سموالقا القزاز وفرات دينار بن وعمرو ثوبان بن وعامرة املخزومي خالد

 والوليدد حيان بن ومنصور خربوذ بن ومعروف احلسن بن وکهمس جرب بن وکلثوم

 سدنة الطفيدل أبدو مات :مسلم قال .ومجاعة حبيب أ، بن ويزيد مجيع بن اهلل عبد بن

 :خليفة . وقال(صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول من أصحاب مات من آخر وهو ،مائة

 :أبيده عن حازم بن جرير بن وهب وقال .سبع سنة مات :ويقال .مائة سنة بعد مات

 .الطفيدل أبدو هدذا :فقالوا ،عنها فسألت ،جنازة فرأيت ،ومائة عرش سنة بمكة کنت

 مبدارك حددثنا :إسامعيل بن موسى وقال (.102) سنة مات :الربقي ابن وقال :قلت
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 :يقدول ،ومائدة سدبع سدنة بمكدة الطفيل أبا سمعت :أعني بن کثري حدثنا فضالة بن

 عنده روى :السدكن ابدن وقال ،قصة فذکر (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول ضحك

 ثابدت وجه من عنه يرو ومل ثابتة وجوه من (وسلم علي ه اهلل )صىل اهلل لرسول روايته

 عاصدم بن عمرو حدثنا :سعد ابن وقال (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول من سامعه

صدىل ) النبدي   أطلب کنت :قال ،الطفيل أ، عن زيد بن عأ   عن سلمة بن محاد حدثنا

 فيه أرى وال الغار باب عىل فقمت :قال ،الغار ليلة يطلبه فيمن (وسلم (اهلل علي ه وآله

 .أحداً 

 أن وينبغدي ،الليلة تلك يولد مل الطفيل أبو .دلط احلديث وهذا :سعد ابن قال ثم

ث يكون  يف ثقدة الطفيل أبو وکان .عنه محل الذي فأوهم ،دريه عن احلديث هبذا حد 

 بن عمرو عن احلديث هذا الصغري التاريخ يف البخاري وذکر .متشيعاً  وکان احلديث

 اهلل )صدىل النبي   حياة من سنني ثامن أدرکت :قوله يعني .أصح األول :وقال ،عاصم

 يعقوب حدثنا مكرم بن عقبة حدثنا تارخيه: يف سفيان بن يعقوب وقال وسلم(. علي ه

 کندت :يقدول ،الطفيدل أبا سمعت :قال احلنفي، عمران بن مهدي حدثنا إسحاق بن

 فيه يل :قلت .اجلبل إىل السهل من اللحم وأنقل اإلزار عأ   شددت قد دالماً  بدر يوم

 فقدد .أعلدم واهلل .حندني يدوم :والصدواب .بدر يوم قوله وهي واحدة لفظة يف وهم

 عن روى قد صحبة له :عدي ابن وقال .الطفيل أ، عن أخرى طريق من هكذا رويناه
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 باتصداله يرمونده اخلوارج وکان حديثاً  عرشين من قريباً  (صىل اهلل علي ه وسلم) النبي  

 قلدت :املدديني ابن وقال .بأس رواياته يف وليس ،بيته أهل وفضل بفضله وقوله بعأ  

 عن أمحد نب صالح وقال .نعم :قال الطفيل؟ أ، عن الرواية يكره مغرية أکان :جلرير

 1«ةثق مكي الطفيل أبو :أبيه

.. .الددنيا يف (صىل اهلل علي ه وسدلم) اهلل رسول رأى من خاتم»: فيه الذهبي وقال

 احلجدازي الكنداين الليثدي عمدرو بدن اهلل عبدد بن واثلة بن عامر ،الطفيل أ، واسم

 علي ده صدىل اهلل) النبدي   رأى .اهلجدرة بعد مولده .عأ   اإلمام شيعة من کان .الشيعي

 وقدال.. .املحجدن يقبل ثم ،بمحجنه الرکن يستلم وهو الوداع حجة يف وهو (وسلم

 عدىل الطفيدل أبدو دخدل :قدال ،اهلمدداين الدرمحن عبد عن :اجلمحي سالم بن حممد

 والشيخ املقالت العجوز ثكل :قال ؟علي اً  ثكلك من الدهر لك أبقى ما :فقال ،معاوية

 .التقصري أشكو اهلل وإىل ،ملوسى موسى أم حب :قال ؟له حبك فكيف :قال .الرقوب

 ثدامن (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول حياة من أدرکت :قال ،الطفيل أ، عن وروي

  :ينشد کان إنه :وقيل .سنني

ه. السَهمَ  َيكرِسُ  أو بهِ  سرُيمٰى *  واحداً  الكناَنةِ  يف ُسهامً  وَخل فُت   کارِسُ

 قتلدة وحدارب  ،بدالعراق ظهدر ملدا املختدار ايةر حامل کان الطفيل أبا إن :وقيل 

                                                             

 .72 د 71  ، 5 ج، التهذيب . هتذيب 1
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درَ  ،فارسداً  ،شداعراً  ،عاملاً  ،صادقاً  ،ينقله فيام ثقة الطفيل أبو وکان .احلسني  دهدراً  عم 

 1«هحروب عأ   مع وشهد .طويالً 

  وقاقته عل االتفاق

، صحابة من ،واحد من أکثر عده . املحدثني منهج عىل تعديله يف يكفي وهذا النبي 

 فيده يؤثر وال فيه شك ال صحا، الطفيل وأبو» :حزم ابن کالم رده يف حجر ابن قال

 «ىواهلو بالعصبية سيام وال أحد قول

 .صحيحه يف: وقد احتج  به مسلم

 بن اهلل عبيد حدثنا»: بعده وقال( ع) عأ   عن حديثاً  ذکر حيث: واحتج  به البخاري

 2«كبذل عأ   عن الطفيل أ، عن خربوذ بن معروف عن موسى

 .«ةثق مكي» :حنبل بن أمحد فيه وقال

 واحتج  به مالك بن أنس: يف املوطأ.

 .«ثاحلدي يف ثقة الطفيل أبو وکان» :سعد ابن قال و

 .«ةثق» :وقال العجأ

                                                             

 .470 د 467  ، 3 ج، النبالء أعالم . سري 1

 .41  ، 1 ج، البخاري . صحيح 2
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 .«سبأ  رواياته يف وليس» :عدي ابن قال و

 .الثقات يف: حبان وذکره ابن

 .«هينقل فيام ثقة الطفيل أبو وکان» :الذهبي وقال

 .«هل توثيق وهذا للنبي   صحبته» :حجر د  ابنوأک

  وغلو  تشيعه

 واثلة بن عامر ،الطفيل أ، واسم» :الذهبي وقال .«متشيعاً  وکان»  :سعد ابن قال

 .«عأ   اإلمام شيعة من کان .الشيعي احلجازي الكناين الليثي عمرو بن اهلل عبد بن

 أهل وفضل بفضله وقوله ،بعأ   باتصاله يرمونه اخلوارج وکانت» :حجر ابن وقال

 (صىل اهلل علي ه وسدلم) اهلل رسول صاحب» :فيه األثري وابن عساکر ابن وقال .«هبيت

 بدن عدأ   وعن أحاديث (صىل اهلل علي ه وسلم) النبي   عن وروى ،موتاً  أصحابه وآخر

 1(علي ه السالم) عأ   املؤمنني أمري شيعة من وهو «هشيعت من وکان طالب أ،

 2«هويفضل عأ   يف متشيعاً  وکان» :بد الربوقال ابن ع

 :قتيبدة ابدن قدال تشديعه، يف الغدالة مدن کان الطفيل أبا أن العلامء بعض بني وقد

                                                             

 .119  ، 2 ج، األثري البن األنساب هتذيب يف اللباب ،113  ، 26 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .1697  ، 4 ج، . االستيعاب 2
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 ،رايته صاحب «راملختا» مع وکان ،کلها املشاهد عأ   مع وشهد .مائة سنة بعد ومات»

جعة يؤمن وکان  1«!بالر 

 2وعده من الرافضة رصاحة.

 3.«!بالرجعة يقول وکان ،املختار راية صاحب الطفيل اأب أن» :حزم ابن وقال

 حممدد أخربنا ،يعقوب بن أمحد بن حممد أخربنا» :البغدادي للخطيب الكفاية ويف

 البخداري تدرك مل وسئل احلاف  األحرم بن اهلل عبد أبا سمعت :قال ،الضبي نعيم بن

 4«عالتشي يف يفر  کان ألنه :قال ؟واثلة بن عامر الطفيل أ، حديث

 أنه يعني املختار راية صاحب بأنه القول أو بالرجعة القول أو التشيع يف واالفرا 

 .احلديث أهل اصطالح يف رافيض تشيعه يف مغال  

أن مجهور املسدلمني يأخدذون بعقائدد الصدحابة دون  :لا ينبغي االلتفات إليه هنا

الرجعة کام قال هبدا تشكيك هبا أو رد هلا، وعىل هذا فيمكن القول أن الشيعة يقولون ب

 !أبو الطفيل، إذ إن لعقيدهتم بالرجعة مستند من عقائد الصحابة أنفسهم

 بدن وعدأ    واحلسدن علي داً  صداحب لن الطويس الشيخ فعده اإلمامية، له ترجم

                                                             

 .341  ، . املعارف 1

 .624. املعارف،    2

 .174  ، 3 ج، . املحىل 3

 .159  ، الرواية علم يف . الكفاية 4
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.عنهم وروى (السالم علي هم) احلسني

علي ده ) املدؤمنني أمدري أصدحاب خدوا  مدن الربقي وعده» :اخلوئي السيد قال

 ابدن وعدده .أيضدا (علي ده السدالم) السدجاد أصدحاب ومدن ،مرضد مدن ،(لسالما

 هم الذين احلسن أصحاب من ،(املفردات يف فصل) ،4 اجلزء :املناقب يف شهرآشوب

 ألمري بوالئهم قتلهم احلجاج أراد من مجلة من وهو .(علي هام السالم) أبيه خوا  من

 2«كاملل عبد عند يد له تکان ألنه ،نجا لكنه ،(علي ه السالم) املؤمنني

 :(علي ده السدالم) اهلل عبدد أل، قلت :قال ،ربه عبد بن شهاب عن» :الكيش روى

 بدن عدامر الطفيدل أبدو قدال کام ،أقول أصبحت :قال ؟فداك جعلت أصبحت کيف

ي إياها الناسِ  عىل*  دولةً  َشك   ال احلقِّ  ألهلِ  وإن   :واثلة  3وأرُقُب  ُأرج 

 بدن عدامر الطفيل أ، عن...» :الصدوق الشيخ أخرجه ما يةولا َروٰی عنه اإلمام

 يدا :(صىل اهلل علي ده وآلده) اهلل رسول قال :قال ،الغفاري أسيد بن حذيفة عن ،واثلة

 بده والرشك ،باهلل کفر به الكفر ،طالب أ، بن عأ   بعدي علي كم اهلل حجة إن ،حذيفة

 ،هلل إنكدار لده واالنكار ،اهلل يف حلادإ فيه واالحلاد ،اهلل يف شك فيه والشك ،باهلل رشك

                                                             

 .118 و 95 و 70   الطويس ل. رجا 1

 .221  ، 10 ج، احلديث رجال . معجم 2

 .308  ، 1 ج الكيش . رجال 3
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 حبل وهو ،وموالهم أمته وإمام ،ووصيه ،اهلل رسول أخو ألنه ،باهلل إيامن به وااليامن

 حُمدبي  :لده ذنب وال اثنان فيه وسيهلك ،هلا انفصام ال التي الوثقى وعروته ،املتني اهلل

 إن ،فتخدالفني علي داً  ختدالفن وال ،فتفارقني علي اً  تفارقن ال :حذيفة يا .وُمقرصِّ   ،دال  

 1.«أرضاين فقد أرضاه ومن ،أسخطني فقد أسخطه من ،منه وأنا مني علي اً 

 وهدو الشورى أهل عىل( ع) عأ   احتجاج حديث الصدوق الشيخ عنه روى وقد

 فسدمعت الشدورى يدوم البيت يف کنت :قال ،واثلة بن عامر عن...» :طويل حديث

 به وأوىل باالمر أحق واهلل وأنا بكر أبا الناس استخلف :وليق وهو (علي ه السالم) علي اً 

 جعلندي عمدر أن إال   منه به وأوىل باالمر أحق واهلل وأنا عمر بكر أبو واستخلف ،منه

 ال بدام علي هم ألحتججت أشاء ولو فضل عأ   هلم يعرف ال سادسهم أنا نفر مخسة مع

 نشددتكم :قدال ثدم ،ذلك غيريت واملرشك منهم املعاهد عجميهم وال عربيهم يستطيع

 هدل بداهلل نشدتكم :قال .ال اللهم :قالوا ؟قبأ اهلل وحد أحد فيكم هل النفر أَيا باهلل

 مدن هدارون بمنزلدة مندي أندت ": (صىل اهلل علي ه وآله) اهلل رسول له قال أحد فيكم

 مفديك هدل بداهلل نشدتكم :قال .ال اللهم :قالوا ؟دريي " بعدي نبي ال أنه إال موسى

 ؟ددريي فيده فأرشکده هددياً  العاملني لرب (صىل اهلل علي ه وآله) اهلل رسول ساق أحد

 (صىل اهلل علي ه وآله) اهلل رسول ُأيتَ  أحد فيكم هل باهلل نشدتكم :قال .ال اللهم :قالوا

                                                             

 .265 د 264  ، . األمايل 1



 982 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 " الطدري هدذا من معي يأکل إليك خلقك بأحب ائتني اللهم " :فقال ،منه يأکل بطري

 اهلل رسول له قال أحد فيكم هل باهلل نشدتكم :قال .ال اللهم :لواقا ؟دريي ،أنا فجئته

 اهلل رسدول رايدة رد قدد وجيبنونه أصحابه جيبن عمر رجع حني (صىل اهلل علي ه وآله)

 الراية ألعطني ": (صىل اهلل علي ه وآله) اهلل رسول له فقال منهزماً  (صىل اهلل علي ه وآله)

 اهلل يفدتح حتدى يرجع ال ،ورسوله اهلل وحيب ورسوله اهلل حيبه بفرار ليس رجالً  دداً 

 :فقدال .يطرف ما رمد هو اهلل رسول يا :فقالوا ،علي اً  يل ادعوا :قال أصبح فلام " علي ه

 " والدربد احلدر عنه أذهب اللهم " :وقال عيني يف تفل يديه بني قمت فلام .به جيئوين

 املرشدکني اهلل فهدزم الرايدة وأخدذت ،هدذه سداعتي إىل والربد احلر عني اهلل فأذهب

 1«...ال اللهم :قالوا ؟دريي هبم وأظفرين

 : منها البيت اهل فضل يف األحاديث من العديد احلديث أهل عنه روى

 فضدة أو بدذهب البرصة يوم اتى علي اً  أن نجي بن اهلل عبد عن الطفيل أ، عن...»

 .علي دك ظهدروا ذاإ دداً  الشام أهل دري دريي ودري واصفري ابييض :وقال فنكته

 إن :فقدال ،علي ده فددخلوا ،الناس يف فأذن له ذلك فذکر ،الناس عىل ذلك قوله فشق

 راضدني وشديعتك اهلل عدىل سدتقدم اندك عدأ   يا :قال (صىل اهلل علي ه وسلم) خليأ

 کيدف يدرَيم عنقه إىل يده عأ   مجع ثم مقمحني دضاب عدوك علي ه ويقدم مرضيني

                                                             

 .559 د 554  ، . اخلصال 1



 983 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«حاالقام

 اهلل رسدول سدمعت أين أشدهد :تقول ،سلمة أم سمعت :قال الطفيل أ، عن...»

 اهلل أحدب فقدد أحبندي ومن أحبني فقد علي اً  أحب من :يقول (صىل اهلل علي ه وسلم)

 2«اهلل أبغض فقد أبغضني ومن أبغضني فقد علي اً  أبغض ومن

 أ  عد: (وسدلم (صىل اهلل علي ه وآلده) النبي   قال :قال أنس عن الطفيل أ، عن...»

 3«مخيربه[ :قال] أو يعلمون ال ما القرآن تأويل من بعدي الناس يعلم

 لقدد :قال (صىل اهلل علي ه وسلم) النبي   أصحاب من رجل عن الطفيل أ، عن...»

 4«خرياً  ألوسعهم الناس بني قسم منها منقباً  أن لو ما املناقب من عأ   يف جاء

صدىل اهلل علي ده ) اهلل رسدول قدال :قدال ،بدرزة أ، عدن ،عامر الطفيل أ، عن...»

 فديام وعمدره أبداله فيام جسده عن ،أربعة عن يسأل حتى عبد قدما تزول : ال(وسلم

 فدام اهلل رسدول يا :فقيل .البيت أهل حب وعن أنفقه وفيام اکتسبه أين من وماله أفناه

 5« )ري اهلل عنه( عأ   منكب عىل بيده فرضب ؟حبكم عالمة

                                                             

 .187  ، 4 ج ،للطرباين األوسط . املعجم 1

 .380  ، 23 ج الكبري، . املعجم 2

 .39  ، 1 ج ،التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 3

 .25  ، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد ،505  ، 7 ج، الكويف شيبة أ، البن . املصنف 4

 .348  ، 2 ج، للطرباين األوسط . املعجم 5



 984 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 لبعث يوم إال الدهر من يبق مل لو :قال ( ) النبي   عن عأ   عن الطفيل أ، عن...»

 1.«جوراً  ملئت کام عدالً  يمألها بيتي أهل من رجالً  اهلل

 اهلل مجدع حممد آل قائم قام إذا يقول علي اً  سمعت :قال عأ   عن الطفيل أ، عن...»

 أهل فمن ءالرفقا فأما اخلريف قزع جيتمع کام فيجتمعون املغرب وأهل املرشق أهل له

 2«مالشا أهل فمن األبدال وأما الكوفة

 فسأله (ري اهلل عنه) عأ   عند کنا :قال ،احلنفية بن حممد عن الطفيل أ، عن...»

 :فقال سبعاً  بيده عقد ثم .فقال: هيهات :(ري اهلل عنه) عأ   فقال .املهدى عن رجل

 قدزع قومداً  لده تعاىل اهلل معفيج :فقال .اهلل اهلل :الرجل قال .الزمان آخر يف خيرج ذاك

 بأحدد يفرحدون وال أحدد إىل يستوحشدون ال قلدوهبم بني اهلل يؤلف السحاب کقزع

 وعدىل اآلخدرون يدرکهم وال األولون يسبقهم مل بدر أصحاب عدة عىل فيهم يدخل

 3.«رالنه معه جاوزوا الذين طالوت أصحاب عدد

صدىل اهلل علي ده ) اهلل سدولر رجدع ملدا :قال ،أرقم بن زيد عن الطفيل أ، عن...»

 قدد کدأين :قدال ثدم ،فقممدن بدوحات أمر خم ددير ونزل الوداع حجة من (وسلم

                                                             

 .679 د 678  ، 8 ج الكويف، شيبة أ، البن . املصنف 1

 .297  ، 1 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .554  ، 4 ج وصححه،  للحاکم . املستدرك 3



 985 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وعدرتيت اهلل کتداب اآلخر من أکرب أحدمها الثقلني فيكم ترکت قد إين فأجبت دعيت

 :قال ثم .احلوض عأ   يردا حتى يتفرقا لن فإنام فيهام ختلفوين کيف فانظروا بيتي أهل

 وليده فهدذا وليه کنت من :فقال ،عأ   بيدي أخذ ثم مؤمن کل ويل وأنا واليم اهلل إن

 1.«هعادا من وعاد وااله من وال اللهم

 يف النداس (عنده تعاىل اهلل رىض) عأ   مجع :قال ،الطفيل أ، عن...» :أمحد وروى

 (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول سمع مسلم امرئ کل اهلل أنشد :هلم قال ثم ،الرحبة

 ناس فقام :نعيم أبو وقال .الناس من ثالثون فقام .قام ملا سمع ما خم ددير يوم يقول

 ؟أنفسدهم مدن بداملؤمنني أوىل انى أتعلمون للناس فقال بيده أخذ حني فشهدوا کثري

 وعاد وااله من وال اللهم ،مواله فهذا مواله کنت من :قال .اهلل رسول يا نعم :قالوا

 2«هعادا من

 ،طالدبأ، بدن عدأ   بن احلسن خطب :قال الطفيل أ، عن...»: ينالطربا وأخرج

 ووىص األوصياء خاتم (ري اهلل عنه) علي اً  املؤمنني أمري وذکر علي ه وأثنى اهلل فحمد

 ما رجل فارقكم لقد الناس أَيا يا :قال ثم ،والشهداء الصديقني وأمني األنبياء خاتم

                                                             

 ، ورواه15،   5 ج، اآلثدار مشدكل رشح ،134،   5، ج للنسائي الكربى السنن ،15   ،للنسائي الصحابة ضائل. ف 1

 .109   3 ج وصححه احلاکم

 .370  ، 4 ج، أمحد . مسند 2



 986 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 يعطيه (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول انک لقد ،اآلخرون يدرکه وال األولون سبقه

 ،علي ده اهلل يفتح حتى يرجع فام ،يساره عن وميكائيل يمينه عن جربيل ،فيقاتل الراية

 التدي الليلدة يف بروحده وعدرج موسى ويص فيها قبض التي الليلة يف اهلل قبضه ولقد

 واهلل ،الفرقان يهاف وجل عز اهلل أنزل التي الليلة ويف مريم ابن عيسى بروح فيها عرج

 ومخسدني درهدم سبعامئة إال ماله بيت يف وما له يرص شيئاً  وال فضلة وال ذهباً  ترك ما

 .کلثوم ألم خادماً  هبا يشرتى أن أراد عطائه من فضت درمهاً 

صدىل اهلل ) حممدد ابدن احلسن فأنا ،يعرفني مل ومن عرفني فقد عرفني من :قال ثم

 وإسدحاق إبدراهيم آبدائي ملة واتبعت) :يوسف قول ،اآلية هذه تال ثم (علي ه وسلم

 وأنا النبي   ابن وأنا النذير ابن وأنا البشري ابن أنا :فقال ،اهلل بكتاب أخذ ثم (ويعقوب

 وأندا للعاملني رمحة أرسل الذي ابن وأنا املنري الرساج ابن وأنا بإذنه اهلل إىل الداعي ابن

 البيدت أهدل من وأنا تطهرياً  طهرهمو الرجس عنهم اهلل أذهب الذين البيت أهل من

صدىل اهلل ) حممد عىل اهلل أنزل فيام فقال وواليتهم مودهتم وجل عز اهلل افرتض الذين

 1«ىالقرب يف املودة إال أجراً  علي ه أسألكم ال قل (علي ه وسلم

 وبدني العقبدة أهدل مدن رجدل بني کان :قال ،الطفيل أبو حدثنا...» :مسلم روى

 :قدال ؟العقبة أصحاب کان کم باهلل أنشدك :فقال ،الناس بني يكون ما بعض حذيفة

                                                             

 .337 د 336  ، 2 ج، األوسط . املعجم 1



 987 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 فقدد مدنهم کندت فإن عرش أربعة انم نخرب کنا :قال .سألك إذ اخربه :القوم له فقال

 احليداة يف ولرسدوله هلل حدرب منهم عرش اثنى ان باهلل واشهد ،عرش مخسة القوم کان

 1«داالشها يقوم ويوم الدنيا

 ملدا :قال ،الطفيل أ، عن... » :فقال أکثر بتفصيل ديثاحل هذا حنبل ابن وأخرج

 اهلل رسول ان فنادى منادياً  أمر تبوك دزوة من (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول أقبل

صىل اهلل علي ده ) اهلل رسول فبينام .أحد يأخذها فال العقبة أخذ (صىل اهلل علي ه وسلم)

 عامراً  دشوا الرواحل عىل متلثمون طره أقبل إذ عامر به ويسوق حذيفة يقوده (وسلم

 الرواحدل، وجدوه يرضب عامر وأقبل (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل برسول يسوق وهو

صىل اهلل ) اهلل رسول هبط حتى قد قد :حلذيفة (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول فقال

 يدا :لفقدا ،عدامر ورجع نزل (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول هبط فلام (علي ه وسلم

 هدل :قدال .متلثمون والقوم الرواحل عامة عرفت قد :فقال ؟القوم عرفت هل عامر

صىل اهلل ) اهلل برسول ينفروا ان أرادوا :قال .أعلم ورسوله اهلل :قال ؟أرادوا ما تدري

صدىل اهلل علي ده ) اهلل رسدول أصحاب من رجالً  عامر فساب ،فيطرحوه (علي ه وسلم

 :فقدال .عرش أربعة :فقال ؟العقبة أصحاب کان تعلم مک باهلل نشدتك :فقال (وسلم

 مدنهم (صدىل اهلل علي ده وسدلم) اهلل رسول فعدد ،عرش مخسة کانوا فقد فيهم کنت إن

                                                             

 .123  ، 8 ج، مسلم . صحيح 1



 988 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أراد ما علمنا وما (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول منادي سمعنا ما واهلل :قالوا ،ثالثة

الددنيا  احليداة يف ولرسدوله هلل حدرب الباقني عرش االثني ان اشهد :عامر فقال .القوم

 1«داالشها يقوم ويوم

 (صىل اهلل علي ه وآلده) النبي   ان ،وعامر عأ   عن الطفيل أ، عن...» :احلاکم وروى

 صدحيح حديث هذا :احلاکم قال (.الرحيم الرمحن اهلل ببسم) املكتوبات يف جيهر کان

 2«حاجلر إىل منسوباً  رواته يف أعلم وال االسناد

 :معاوية له فقال ،معاوية عىل واثلة بن عامر الطفيل أبو دخل... » :ذريالبال روى

 ومدا :قدال .ينرصه فلم حرضه ل ن ولكن ي ،ال :قال ؟عثامن قتلة من أنت الطفيل أبا يا

 أحددا رأيدت وال ،ينرصدوه مل واألنصار املهاجرين أن   منعني :قال ؟نرصه من منعك

 أندت معاويدة يدا :وقدال الطفيل أبو فضحك ؟له نرصة بدمه طلبي ما أو :قال .نرصه

دتني ما حيايت ويف تندبني املوت بعد أللفين ك :الشاعر قال کام وعثامن  فقال .زادي زو 

 والشديخ املقدالت العجوز وجد :قال ؟بعأ   وجدك من بقي فام الطفيل أبا يا :معاوية

قوب  اهلل إىل وأشدكو ،ملوسدى موسدى أم   حدب   :قدال ؟له حب ك کان فكيف :قال .الر 

                                                             

 .454د  453  ، 5 ج، أمحد . مسند 1

 .299  ، 1 ج، . املستدرك 2



 989 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«التقصري

 ملعاوية استقام ملا :يقول ،الناجي  حزيم ابن سمعت :قال »... :وروى ابن عساکر

 يكاتبده يدزل فلدم ،واثلدة بدن عدامر الطفيدل أ، لقاء من إليه أحب شئ يكن مل أمره

 عمرو علي ه ودخل ،اجلاهلية أمر عن يسائله جعل علي ه قدم فلام ،أتاه حتى له ويتلطف

 وشاعرها صفني فارس هو ؟هذا تعرفون أما :معاوية هلم فقال ،معه ووه العا  بن

 موسدى أم حدب :قال ؟لعأ   حبك من بلغ ما الطفيل أبا يا :قال ثم .احلسن أ، خليل

 وإىل الرقوب والشيخ الثكىل العجوز بكاء :قال ؟علي ه بكائك من بلغ فام :قال .ملوسى

 يف   قالوا ما عني يسألون کانوا لو هؤالء أصحا، لكن :معاوية قال .التقصري أشكو اهلل

 احلق وال واهلل ال :معاوية هلم قال الباطل. نقول ال واهلل إذاً  :قال .صاحبك يف قلت ما

 هدذه أنشد :له قال ثم تعرتفونني السبعني رجب إىل يقول الذي هو :قال ثم .تقولون

 :فأنشده الطفيل. أبا يا األبيات

 عديدها جم  جلواء يف السيف مع*  تعرتفونني السبعني رجب إىل 

   وأسودها نمرها السباع کغلب*  معارش فيها الطود کرکن  زحوف 

  صدودها قليل فرسان اخليل عىل*  معرش وسادات وشبان کهول

 حديدها العيون أعشى طلعت إذا*  لوائها حتت الشمس شعاع کأن

                                                             

 .93 د 92  ، 5 ج، األرشاف . أنساب 1



 990 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

   لبودها الرجال بأکفال وزلت*  ذهلتم إما الريح مور يمورون

 يكيدها لن الرمحن انتقم هبا*  وراية النبي   سيام شعارهم

  تصيدها طريا الطري ضواري کخطف*  ذکرکم عند آباؤکم ختطفهم 

 .جلديس وأألم شداعر أفحش فهذا ،نَعم :قالوا ؟أعرفتموه :جللسائه معاوية فقال

 مدن أبعددهم وال بخدري أعدرفهم مدا :فقدال ؟أتعدرفهم ،الطفيدل أبا يا :معاوية فقال

 1«رش...

وٰی من األحاديّ عدد   ما رم

 الصحا، هذا روى وقد بكنيته،  عنه رووا ما وأکثر واثلة بن عامر باسمه عنه روي

 .حديثاً  وسبعون ومخسة سبعامئة (علي ه اهلل رضوان) بالرجعة القائل الرافيض

 .واحد حديث: البخاري صحيح يف له

 .أحاديث مخسة: للبخاري املفرد األدب

 .حديثاً  وعرشون ثامنية: مسلم صحيح

 .حديثاً  وثالثون مخسة: أمحد مسند

 .أحاديث ثامنية: الرتمذي سنن

                                                             

 .378 د 377  ، 16 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1



 991 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  عرش اثنا: داود أ، سنن

 .أحاديث سبعة: ماجة ابن سنن

 .أحاديث ثالثة: الدارمي سنن

 .حديثاً  عرشون: احلاکم مستدرك

 .حديثًان: النسائي سنن

 .أحاديث عرشة: للنسائي الكربى السنن

 .واحد حديث: للنسائي املؤمنني أمري صائصخ

 .واحد حديث: للنسائي الصحابة فضائل

 .واحد حديث: مالك موطأ

 .حديثاً  ثالثون: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث مخسة: داود أ، مسند

 .حديثاً  وستون مخسة: البزار مسند

 .أحاديث تسعة: للصنعاين املصنف

 .حديثاً  ثالثون: شيبة أ، البن املصنف

 .أحاديث عرشة: يعىل أ، مسند

 .حديثاً  عرشون: حبان ابن صحيح



 992 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث عرشة: خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث أربعة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  عرشون: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  ستون: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث ثالثة: للطرباين االميني مسند

 .حديثًان: للطرباين الدعاء

 .أحاديث مخسة: عاصم أ، البن السنة

 .أحاديث تسعة: الدارقطني سنن

 .أحاديث ثالثة: املحامأ أمايل

 .أحاديث ثالثة: احلميدي مسند

 .حديثًان: راهويه ابن مسند

 .أحاديث ستة: الشايش مسند

 .واحد حديث: للشافعي املسند

 .حديثًان: للشافعي األم

 .أحاديث سبعة: للبيهقي اإليامن شعب

 .حديثاً  عرش ستة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة



 993 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثًان:  للبيهقي النبوة دالئل

 .واحد حديث: للبيهقي والصفات األسامء

 .حديثًان :لآلجري الرشيعة

 .أحاديث سبعة: حزم البن املحىل

 . أحاديث أربعة: عوانة أ، مستخرج

 .أحاديث أربعة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثاً  عرش اثنا: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  وعرشون ثالثة: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  وتسعون ومخسة مائة: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: للطربي اآلثار هتذيب

 .أحاديث ثالثة: نعيم أل، األولياء حلية

 .أحاديث عرشة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .حديثاً  نأربعو: الطربي تفسري

 .أحاديث سبعة: حاتم أ، ابن تفسري

 .أحاديث ثامنية: الصنعاين تفسري

 الغابدة أسدد ،193   7ج حجدر، البن اإلصابة ،408   7ج األمني، للسيد الشيعة أعيان: يف ترمجته راجع



 994 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

   6ج حداتم، أ، البدن والتعدديل اجلدرح ،64   6ج سدعد، البن الكربى الطبقات408   3ج االثري، البن

 ،87   5ج عددي، البدن الكامل ،15   2ج للعجأ، الثقات معرفة ،291   3ج حبان، البن الثقات ،328

 .527   ،1 ج،للذهبي الُسن ة کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف ،212   1ج بغداد، تاريخ

 العوام بن ( عٌاد94)

 (هد185)ُتويف عام 

 الكدال، جنددل بدن مصدعب بدن راملنذ بن اهلل عبد بن عمر بن العوام بن عباد »

 وسدعيد خالدد أ، بن وإسامعيل الطويل محيد عن روى .الواسطي سهل أبو موالهم

 وحصدني أرطأة بن وحجاج األعرا، عوف وابن يزيد بن سعيد سلمة وأ، اجلريري

 بدن وحييى خباب بن وهالل حسني بن وسفيان عروبة أ، بن وسعيد الرمحن عبد بن

  .ودريهم الشيباين إسحاق وأ، األشجعي مالك أ،و احلرضمي إسحاق أ،

 الربيدع وأبدو الواسدطي سدليامن بدن وسدعيد شديبة أ، وابنا حنبل بن أمحد وعنه

 بدن وحممود الطباع بن عيسى بن وحممد ميرسة بن وعمران مسلم بن وعأ   الزهراين

 اللهد بن والعالء اجلرجرائي الصباح بن وحممد الدوال، الصباح بن وحممد خداش

 وهو ،علي ة بن إسامعيل عنه وحدث ودريهم. يعقوب بن وعباد منيع بن وأمحد الرقي

  .اقرانه من



 995 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 لديس :قدال .نَعدمِ  :فقلدت ؟عنده أحتدث ،عنه وکيع سألني :عرفة بن احلسن قال

 .احلدديث أصدحاب يشدبه کدان :أمحد عن زياد بن الفضل وقال .يشبهه أحد عندکم

 معدني ابدن وقال عروبة. أ، بن سعيد عن ،ديثاحل مضطرب :أمحد عن األثرم وقال

 وقدال «.صدوق» خراش: ابن وقال «ثقة» :حاتم وأبو والنسائي داود وأبو والعجأ

 سدنة ومدات ببغدداد فأقدام عنه خىل ثم فحبسه هارون فأخذه ،يتشيع کان :سعد ابن

 تمدا :احلرضمي اهلل عبد بن حممد وقال .واحد دري أرخه وکذا ،ومائة وثامنني مخس

 وکان :العوام بن عباد حدثنا سليامن: بن سعيد عن الليث بن حاتم وقال .ثالث سنة

 وأبدو العندزي موسدى أبو أرخه وکذا .ست سنة ومات امره کل يف الرجال نبالء من

 کدالم األثرم عن اإلسامعيأ نقل :قلت (.87) سنة مات :الواسطي أسلم وقال .أمية

 وذکدره «.ثقدة کان» :سعد ابن وقال .بسعيد يدمق األثرم علل يف والذي فأطلقه أمحد

 1(.118) سنة ولد :القراب وقال .البزار ووثقه ،الثقات يف حبان ابن

 ثقة الواسطي سهل أبو موالهم الكال، عمر بن العوام بن عباد» :حجر ابن وقال

 2« وثامنني مخس سنة مات الثامنة من

                                                             

 .87 د 86  ، 5 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .468  ، 1 ج، التهذيب . تقريب 2



 996 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 :االتفاق عل وقاقته

 إحتج  به البخاري يف صحيحه.

 .ومسلم احتج به

 «.ةثق» :معني ابن قال

 .«ةثق» :وقال العجأ

 .«ةثق» :داود وقال أبو

 .«ةثق» :وقال النسائي

 .«ةثق» :حاتم وقال أبو

 .«قصدو» :خراش ابن وقال

 .«ةثق کان» :سعد ابن وقال

 .الثقات يف حبان ابن وذکره

 وقد وث قه البزار .وثقه  :البزار

 .«ةثق الصدوق، املحدث االمام» :وقال الذهبي

 .«ةثق» :حجر وقال ابن

  تشيعه



 997 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 «...فحبسه هارون فأخذه ،يتشيع کان» : سعد ابن قال

 ومنعده خالفتده يف العوام بن عباد دار الرشيد وهدم» :األصفهاين الفرج أبو وقال

 1«بعد فيه أذن ثم احلديث

 کدان ضدد مدن إال معلدوم هدو کام يصدر ال لداره وهدمه لعباد هارون حبس إن

 أسدباب أحدد ،املنصدور ضد عبداهلل بن إبراهيم مع خروجه ولعل تشيعه، يف رطاً مف

 .علي ه احلكام نقمة

وقد عده الشهرستاين من الشيعة وذکره حتت عنوان: ومن اإلمامية وسائر أصناف 

 2الشيعة.

 تقديم وهو بالتشيع رموا هؤالء» وقال فيهم: ،أما السيوطي فقد ذکره مع جمموعة

 3«ةبالصحا عىل عأ  

وعىل کالم السيوطي  يكون عباد بن العوام رافضيًا حيث أنه يفضل علي ًا )ع( عىل 

 !الصحابة، واملقصود يف ذلك تفضيله علي ًا عىل الشيخني

 عدن...» :الكدويف سليامن بن حممد رواه ولا روت عنه اإلمامية من األحاديث ما

                                                             

 .241   ،الطالبيني . مقاتل 1

 .190،   1. امللل والنحل ج  2

 .389  ، 1 . تدريب الراوي، ج 3



 998 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عبد وعن احلارث عن إسحاق أ، عن اهلمداين حممد أبو حدثني :قال ،العوام بن عباد

 مدن :، أرسي ليلة ر، يل قال وسلم (صىل اهلل علي ه وآله) اهلل رسول قال :قاال ،خري

 انتجبتدك (إين) حممدد يا :فقال .أعلم رب يا أنت :فقلت ؟حممد يا أمتك عىل خلفت

 خلقتده الذي األکرب الصديق ثم خلقي وخري نبيي   فأنت لنفيس واصطفيتك لرسالتي

 اجلندة أهدل شدباب سيدي الشهيدين سبطيك أبو (وهو) وزيرك وجعلته كطينت من

 واحلسدن ورقهدا وفاطمدة أدصدانا وعأ   ؟شجرهتا أنت العاملني نساء خري وزوجته

 عىل رضبوا لو ألنم منكم شيعتكم وخلقت علي ني طينة من خلقتكم .ثامرها واحلسني

 ؟األکدرب الصدديق ومدن رب يا :قلت :قال !!حباً  إال   لكم يزدادوا مل بالسيف ُأنوفهم

 1.«عأ   :قال

 عن احلسني بن سفيان أخربنا ،العوام بن عباد أخربنا...» :وحسنه الرتمذي وروى

 أبا (صىل اهلل علي ه وسلم) النبي   بعث " :قال عباس ابن عن مقسم عن عتيبة بن احلكم

 إذ الطريق بعض يف كرب أبو فبينا .علي اً  أتبعه ثم ،الكلامت هبؤالء ينادى أن وأمره ،بكر

 فظن ،فزعاً  بكر أبو فخرج القصوى (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول ناقة رداء سمع

صىل اهلل علي ه ) اهلل رسول کتاب إليه فدفع ،عأ   فإذا ،سلم علي ه اهلل صىل اهلل رسول أنه

                                                             

 .479 د 478  ، 1 ج(،  ع)  املؤمنني أمري ماماإل . مناقب 1



 999 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«...الكلامت هبؤالء ينادى أن علي اً  وأمر (وسلم

 عدن ،حسدني بن سفيان أنبأنا ،العوام بن عباد دثناح...  » :األرشاف أنساب ويف

 مع براءة بسورة بعث (صىل اهلل علي ه وسلم) النبي   أن عباس ابن عن ،جبري بن سعيد

 هدل اهلل رسدول يدا :فقال ،بكر أبو فجاء .بكر أبى من فأخذها علي اً  بعث ثم ،بكر أ،

 2«يبيت أهل من رجل أو دريى عنى يؤد ى ال ولكنه ،ال :قال ؟يشء يف   نزل

 أ، بن قيس عن خالد أ، بن إسامعيل عن العوام بن عباد...» :عساکر ابن وأخرج

 وأندا مني أنت (صىل اهلل علي ه وسلم) النبي   يل قال :طالب أ، بن عأ   قال :قال حازم

 3«.منك

 احلسني قتل ملا :قال ،حصني أ، عن ،العوام بن عباد حدثنا... » :البالذري وروى

 طلدوع إىل الغدداة صالة حني من ،بالدم احليطان يلط خ وکأنام ثالثة أو رينشه مكثوا

 4«سالشم

وٰی من األحاديّ عدد   ما رم

                                                             

 .51   ،3ج ،وصححه املستدرك يف احلاکم ورواه ،340 د 339  ، 4 ج، الرتمذي . سنن 1

 .383  ، 1 ج، األرشاف . أنساب 2

 .63  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3

 .209  ، 3 ج، األرشاف . أنساب 4



 1000 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .موارد ومخسة سبعامئة فيها وقع التي الطرق عدد بلغ

 .اثنان حديثًان: البخاري صحيح يف له

 .أحاديث ستة:  مسلم صحيح

 .واحد حديث: للبخاري املفرد األدب

 .حديثاً  عرش ثالثة: أمحد مسند

 .أحاديث ثامنية: الرتمذي سنن

 .أحاديث ستة: داود أ، سنن

 .أحاديث عرشة: ماجة ابن سنن

 .أحاديث مخسة: الدارمي سنن

 .حديثاً  وعرشون اثنان: احلاکم مستدرك

 .أحاديث ستة: النسائي سنن

 .حديثاً  عرش ثالثة: للنسائي الكربى السنن

 .حديثاً  ربعونوأ اثنان: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثاً  وسبعون مائتان: شيبة أ، البن املصنف

 .حديثاً  عرش سبعة: يعىل أ، مسند

 .واحد حديث: حبان ابن صحيح



 1001 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد حديث: خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث ثالثة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  وعرشون ستة: للطرباين األوسط املعجم

 .يثاً حد مخسون: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للطرباين الدعاء

 .أحاديث ثالثة: للخالل السنة

 .حديثاً  عرشون: الدارقطني سنن

 .حديثًان: املحامأ أمايل

 .أحاديث تسعة: البزار مسند

 .واحد حديث: الروياين مسند

 .حديثًان: اجلعد ابن مسند

 .حديثاً  عرش مخسة: للبيهقي اإليامن شعب

 .حديثاً  عرش ستة: قيللبيه واآلثار السنن معرفة

 .أحاديث أربعة: للبيهقي النبوة دالئل

 .حديثاً  عرشون:  حزم البن املحىل

 .أحاديث ثامنية: للطحاوي اآلثار معاين رشح



 1002 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث سبعة: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  أربعون: عساکر ابن تاريخ

 .حديثاً  وعرشون مخسة: الطربي تفسري

 .حديثاً  عرشون: حاتم أ، ابن تفسري

 - 511 ،  8 ج،للدذهبي الندبالء أعدالم سدري ،410   7ج األمدني، للسيد الشيعة أعيان :يف ترمجته راجع

 البدن الكربى الطبقات ،410   ،حجر البن الباري فتح مقدمة ،516   1ج ،للذهبي الضعفاء يف املغني ،512

 ،83   6ج حداتم، أ، البدن لوالتعددي اجلدرح ،164   2ج للددوري، معدني ابن تاريخ ،330   7ج سعد،

 .18   2ج للعجأ، الثقات ،معرفة162   7ج حبان، البن الثقات

 األسدي زياد بن  ( عٌاد95)

 (هد231 ُتويف عام) 

 بن عمر بن وعثامن عيينة ابن عن روى .الساجي األسدي موسى بن زياد بن عباد»

 وعبد البزار بكر ووأب حديث يف داود أبو وعنه .ودريهم يعفور أ، بن ويونس فارس

 بن بكر وأبو األنصاري إسحاق بن وموسى شيبة أ، ابن عثامن بن وحممد أمحد بن اهلل

  .داود أ،

 عددي ابدن قدال :قلت .بالقدر يتهم کان أراه صدوق :داود أ، عن اآلجري قال



 1003 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ابن وقال حديثه. ترکت :هارون بن موسى قال .عبادة وقيل موسى بن زياد بن عباد

 1« الفضائل يف مناکري أحاديث له .التشيع يف الغالني الكوفة أهل نم هو :عدي

 إسدحاق بدن موسدى وقدال .الصدق حمله :حاتم أبو وقال... » :امليزان لسان ويف

 بدن عبدادة :احلداف  النيسابوري عمرو أبو حممد بن حممد وقال .صدوق :األنصاري

 ددري بده بدأس ال وعبادة مردود قول هذا د الذهبي أي د :قلت .کذبه عىل جممع زياد

 2«عباداً  سامه وبعضهم ،ومائتني وثالثني إحدى سنة بالكوفة مات التشيع

 بالقددر رمي صدوق الساجي األسدي موسى بن زياد بن عباد» :حجر ابن وقال

 3«ةعباد ويقال العارشة من وبالتشيع

  توقيقه

 .«قالصد حمله» :حاتم أبو قال

 «قصدو» :إسحاق بن موسى وقال

 .«صدوق»: داود بوأ وقال

                                                             

 .82  ، 5 ج التهذيب، . هتذيب 1

 .236 د 235  ، 3 ج، حجر البن مليزانا . لسان 2

 .466  ، 1 ج، التهذيب . تقريب 3



 1004 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ثقة عن إال   يروي ال وهو الُسن ة کتاب يف عباد عن اهلل عبد ابنه روى: حنبل بن أمحد

 1.أبيه عند

 .فوث قه السنة کتاب يف: حنبل بن أمحد بن اهلل َروی عنه عبد

 .الثقات يف: حبان وذکره ابن

 2.«التشيع دري به بأس ال وعبادة»: الذهبي قال

 .«صدوق»: حجر ابن وقال

  وترفضه التشيع يف غلو 

 الغدالني الكوفة أهل من هو» :عدي ابن وقال «ةالشيع رؤساء من» :حاتم أبو قال

 .«عالتشي يف

 ،ثقدة ،کويف األسدي زياد بن عبادة» :فيه النجايش الشيخ فقال ،اإلمامية له ترجم

 ناحددث :قال ،سفيان بن جعفر بن أمحد حدثنا :قال ،احلسني أخربنا ،کتاب له ،زيدي

 3«.بكتابه عنه النهمي سليامن بن إبراهيم حدثنا :قال ،زياد بن محيد

                                                             

 .628  ، 2 ج، . الُسن ة 1

 .381  ،2ج االعتدال، . ميزان 2

 .304  ، الشيعة مصنفي اسامء . فهرست 3



 1005 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أ، بدن عمدرو عدن ،األسددي زيداد بن عباد بعنوان روى» :اخلوئي السيد وقال

 اکدرام بداب ،3 النكاح کتاب ،5 اجلزء :الكايف .عنبسة بن جعفر عنه وروى ،املقدام

 ،املقددام أ، بدن عمرو عن ،زياد بن عبادة بعنوان وروى .3 احلديث ،151 الزوجة

 من يستحب ما باب ،3 النكاح کتاب ،5 اجلزء :الكايف .عنبسة ابن جعفر عنه وروى

 ،9 احلدديث ،177 املزبدور الكتاب من الغرية وباب ،7 احلديث ،19 النساء تزويج

 1.«يباألسد وصفه وفيه

 الدرازي ءالعال بن حييى حدثنا األسدي زياد بن عبادة حدثنا...»  :الطرباين روى

صدىل اهلل ) اهلل رسول قال :قال (ري اهلل عنه) جابر عن أبيه عن حممد بن جعفر عن

 ذريتي جعل تعاىل اهلل وإن ،صلبه يف نبي   کل ذرية جعل وجل عز اهلل إن :(علي ه وسلم

 2«(ري اهلل عنه) طالب أ، بن عأ   صلب يف

 عن إسحاق أ، عن لربيعا بن قيس حدثنا :قال األسدي زياد بن عبادة حدثنا...»

صىل ) اهلل رسول سمعت :قال ،مرة بن رشاحيل عن عدي بن حجر عن البخرتي أ،

 3«يمع وموتك حياتك عأ   يا أبرش :لعأ   يقول (اهلل علي ه وسلم

                                                             

 .240  ، 10 ج، احلديث رجال . معجم 1

 .44 د 43  ، 3 ج، الكبري . املعجم 2

 .76  ، 6 ج، األوسط . املعجم 3



 1006 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 اهلل عبد عن أبيه عن يعفور أ، بن يونس حدثنا األسدي زياد بن عبادة حدثنا)...

 سمعت :يقول (ري اهلل عنه)اخلطاب  بن عمر تسمع :قال (ري اهلل عنه) عمر بن

 إال   منقطدع القيامدة يدوم ونسدب سدبب کل :يقول (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول

 1«يونسب سببي

 عن األجلح عن الطائي سليامن بن مدرك حدثنا األسدي زياد بن عبادة حدثنا...»

 أ، بن احلكم (علي ه وسلم صىل اهلل) النبي   نفي کان إنام :قال ،عباس بن عنا صالح أ،

 هدو إذا حجرتده يف (صىل اهلل علي ده وسدلم) النبي   بينام الطائف إىل املدينة من العا 

 هدو فدإذا فنظدر الدوزغ. الوزغ :(صىل اهلل علي ه وسلم) النبي   فقال ،علي ه يطلع إنسان

 إىل فنفداه بقيت ما باملدينة بسعفها ال اخرج (صىل اهلل علي ه وسلم) النبي   فقال ،احلكم

 2«الطائف

 عدن الدثاميل محزة أ، عن ثابت بن عمرو حدثنا األسدي زياد بن عبادة حدثنا...»

 سدمعت قدال: ،(صدىل اهلل علي ده وسدلم) النبي   خادم احلمراء أ، عن جبري بن سعيد

 يف فرأيت اجلنة دخلت السامء إىل ، أرسي ملا :يقول (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول

                                                             

 .45  ، 3 ج، الكبري . املعجم 1

 .115  ، 12 ج، الكبري . املعجم 2



 1007 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«هونرصت بعأ   أيدته اهلل رسول حممد اهلل إال إله ال مكتوباً  العرش ساق

 أ، عدن األعمدش عدن ثابت بن عمرو حدثنا األسدي زياد بن عباد حدثني...»

 (ري اهلل عنده(ما) واحلسدني احلسن کان :قالت :سلمة أم عن سلمة بن شقيق وائل

 (علي ده السدالم) جربيدل فنزل ،بيتي يف (صىل اهلل علي ه وسلم) النبي   يدي بني يلعبان

 رسول فبكى .احلسني إىل بيده فأومأ ،بعدك من هذا ابنك تقتل أمتك إن حممد يا :فقال

صدىل اهلل علي ده ) :اهلل رسدول قدال ثدم ،صددره إىل وضمه (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل

 :وقدال (صىل اهلل علي ده وسدلم) اهلل رسول فشمها ،الرتبة هذه عندك وديعة :(وسلم

 إذا سدلمة أم يدا :(صدىل اهلل علي ده وسدلم) اهلل رسول وقال :قالت .وبالء بکر ويح

 قدارورة يف سلمة أم فجعلتها :قال قتل. قد مشهور أن فاعلمي دماً  الرتبة هذه حتولت

 2«.عظيم ليوم دماً  حتولني يوماً  إن وتقول يوم کل إليها تنظر جعلت ثم

 بدن عمدر عن سعد بن عمر ناأخرب زياد بن عبادة أخربنا... » :عساکر ابن وروى

صدىل ) اهلل رسول سمعت :قال ،الثقفي مرة بن يعىل جده عن أبيه عن الثقفي اهلل عبد

 ومدن عصاين فقد علي اً  عىص ومن أطاعني فقد علي اً  أطاع من :يقول (اهلل علي ه وسلم

 ومدن اهلل أحدب فقدد أحبندي ومن أحبني فقد علي اً  أحب ومن اهلل عىص فقد عصاين

                                                             

 .336   ،42ج دمشق، تاريخ ،200  ، 22 ج، الكبري . املعجم 1

 .193 د 192  ، 14 ج، دمشق مدينة تاريخ ،108  ، 3 ج، الكبري . املعجم 2



 1008 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وال   مدؤمن إال   حيبدك ال ،اهلل أبغدض فقدد أبغضدني ومدن أبغضدني فقد لي اً ع أبغض

 1«منافق أو کافر إال يبغضك

ن األسود أ، بن صالح عن زياد بن عبادة أخربنا... »  علي داً  رأى أنه حدثه من عم 

ٰ  محاراً  رکب قد  2«الدنيا أهنت الذي أنا :قال ثم ،واحد موضع إىل رجليه ودىل 

ن الطائي سليامن بن مدرك أخربنا زياد بن ةعباد أخربنا...»  حييدى بن إسحاق عم 

صىل اهلل علي ده ) النبي   کان :قالت ،املؤمنني أم عائشة عن طلحة بنت عائشة عمته عن

اً  فسمع حجرته يف (وسلم  عدىل يطلدع کدان احلكم فإذا فنظروا فذهبوا فاستنكره حس 

 3«.ونفاه صلبه يف وما (اهلل علي ه وسلمصىل ) النبي   فلعنه (صىل اهلل علي ه وسلم) النبي  

 بدن جعفدر عدن ،العدالء بدن حييى حدثنا ،زياد بن عبادة عن...» :الذهبي وروى

 ألخدو إين :فقدال ،النداس وجدوه يف عدأ   نظر :قال ،عباس ابن عن ; أبيه عن ،حممد

 كمأحب وأنا إسالماً  أولكم أين علمتم ولقد ،ووزيره (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول

 ورفعده معي ووقفته خم ددير يوم رأيتم ولقد ،(صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول إىل

 4.«يبيد

                                                             

 .270  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .489  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .272  ، 57 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3

 .24  ، 1 ج، مواله فعأ   مواله کنت من حديث طرق . رسالة 4



 1009 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 موسدى بدن زياد بن عبادة األسدي اهلل عبد أبو حدثني...» :الصحابة فضائل ويف

 عبيدة عن ،إسحاق أ، عن ،مسلم بن عمران عن ،العطار حفص أ، بن حممد حدثنا

 عدأ   فضدل فكان ،علي اً  صحبت ثم ،سنة مسعود بن اهلل عبد صحبت :قال ،السلامين

 1.«األعرا، عىل املهاجر کفضل ،العلم يف اهلل عبد عىلٰ 

 أخربندا ،األسددي موسدى بن زياد بن عباد حدثني...» :حنبل بن اهلل عبد وروى

 )ري اهلل عنده( عدأ   مع شهد هلم شيخ ،موسى أ، عن ،قيس بن حممد عن ،رشيك

 جبينده يعرق فجعل .جيدوه فلم فطلبوه .الثدية ذا اطلبوا :النهروان يوم عأ   قال :قال

 القدتىل حتت من ساقية من فاستخرج فوجد :قال کذبت وال .کذبت ما واهلل :ويقول

 2«رالشك سجدة فسجد

 بدن جعفر عن ،العالء بن حييى حدثنا ،زياد بن عبادة حدثنا...» :نعيم أبو وروى

 يا :فقال،  (صىل اهلل علي ه وسلم) النبي   إىل أعرا، اءج :قال ،جابر عن ،أبيه عن ،حممد

 وأن،  لده رشيك ال وحده اهلل إال   إله ال أن تشهد» :فقال ،اإلسالم عأ   أعرض ،حممد

 :قال ،«ىالقرب يف املودة إال   ،ال» :قال .أجراً  علي ه تسألني :قال .«هورسول عبده حممداً 

 حيدب وال حيبدك ال مدن فعدىل ،أبايعدك تها :قال ،«يقربا» :قال ؟قرباك أم قرباي

                                                             

 .541  ، 1 ج حنبل، البن  الصحابة . فضائل 1

 .628  ، 2 ج، . السنة 2



 1010 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«. آمني» :(صىل اهلل علي ه وسلم) قال ،اهلل لعنة قرباك

 أ، عن ،األعشى عثامن عن ،القمي يعقوب حدثنا :قال ،زياد بن عبادة حدثنا...»

 عهدد عدىل املندافقني نعدرف کندا :قال ،اخلدري سعيد أ، عن  ،السلمي الرمحن عبد

 2«.)ري اهلل عنه( علي اً  ببغضهم (ه وسلمصىل اهلل علي  ) اهلل رسول

 بدن سدعيد معمدر أبو حدثنا :قال ،زياد بن عبادة حدثنا...» : التنزيل شواهد ويف

 عن قيس بن سليم عن العامري رشيك بن اهلل وعبد الضبي خالد بن حممد عن خثيم

 ،األولدون السدابقون :وقدال علي ه، وأثنى اهلل محد انه )علي هام السالم( عأ   بن احلسن

 عدىل فضديلة طالدب أ، بن عأ   أل، کذلك بعدهم من عىل فضلهم للسابقني أن فكام

 3« السابقني بسبقه السابقني

وٰی من األحاديّ عدد   ما رم

 .حديثاً  وأربعون سبعة عنه روي

 .أحاديث ثالثة: للطرباين األوسط املعجم يف له

                                                             

 .201  ، 3 ج، األصفياء وطبقات األولياء . حلية 1

 .38  ، نعيم أل، املنافقني ونعت النفاق . صفة 2

 .336  ، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد.  3



 1011 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  عرش مخسة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث عرشة: عساکر البن دمشق مدينة تاريخ

 .واحد حديث: للبيهقي اإليامن شعب

 .واحد حديث: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .حديثًان: حنبل البن الصحابة فضائل

 .واحد حديث: قانع البن الصحابة معجم

 .واحد حديث: حنبل البن الُسن ة

 .حديثًان: نعيم أل، األولياء حلية

 .أحاديث ثامنية: نعيم ،أل الصحابة معرفة

 .واحد حديث :نعيم أل، املنافقني ونعت النفاق صفة

 .واحد حديث: للذهبي .مواله فعأ   مواله کنت من حديث طرق رسالة

 .واحد حديث: للحسكاين التنزيل شواهد

 البن لالكام ،97   6ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ،521   8ج حبان، البن الثقات: يف ترمجته راجع

 .208   17ج للذهبي، اإلسالم تاريخ ،348   4ج عدي،

ٌّاد96)  المويف يعقوب بن ( ع



 1012 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 (هد250 ُتويف عام)

 بن عباد سعيد أبو ،الشيعة حمدث ،الصدوق العامل الشيخ الرواجني»: الذهبي قال

 1.«عاملبتد الكويف الرواجني األسدي  يعقوب

 ،رشيك عن .احلديث يف صادق هلكن ،البدع ورؤوس الشيعة دالة من... » :وقال

 ،بدآخر مقرونداً  الصدحيح يف حدديثاً  البخداري وعنده .وخلدق ،ثدور أ، بن والوليد

 وقال .ثقة شيخ :حاتم أبو وقال .داود أ، وابن ،خزيمة وابن ماجة وابن ،والرتمذي

 عدن األهوازي عبدان وروى .عباد دينه يف املتهم ،روايته يف الثقة حدثنا :خزيمة ابن

 يف أحاديدث روى :عددي ابدن وقدال .السدلف يشدتم کان يعقوب بن عباد أن الثقة

 وسمعته ،عثامن يشتم يعقوب بن عباد کان :جزرة صالح وقال .علي ه أنكرت الفضائل

  .بايعاه أن بعد علي اً  قاتال ،اجلنة والزبري طلحة يدخل أن من أعدل اهلل :يقول

 مدن يمدتحن وکان - يعقوب نب عباد عىل دخلت :املطرز زکريا بن القاسم وقال

 مدع به ألقاتل أعددته :قال ؟هذا ملن :فقلت ،سيفاً  فرأيت مكفوفاً  وکان.. .منه سمع

 مدن يدوم کدل صدالته يف يتدربأ مل من :يقول عباداً  سمعت ،جرير بن حممد.. .املهدى

 إىل داعية کان .ومائتني مخسني سنة مات :حبان ابن قال. ..معهم حرش حممد آل أعداء

 عن روى الذي وهو .الرتك فاستحق ،املشاهري عن املناکري يروى  ذلك ومع ،الرفض

                                                             

 .537 د 536  ، 11 ج، النبالء أعالم . سري 1



 1013 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 إذا :(صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول قال ،اهلل عبد عن ،زر عن ،عاصم عن ،رشيك

 .عباد حدثنا ،صالح بن حممد حدثنا ،الطربي حدثنا .فاقتلوه منربي عىل معاوية رأيتم

 حددثنا ،يعقدوب بن عباد حدثنا ،البرصي عباد بن إسامعيل حدثنا :املقرى ابن وقال

 کان أنه - مسعود ابن عن ،مرة عن ،زبيد عن ،الثوري سفيان عن ،القاسم بن الفضل

 عبداد :الدارقطني وقال .أعرفه ال الفضل :قلت. بعأ   القتال املؤمنني اهلل وکفى .يقرأ

 1«.صدوق شيعي يعقوب بن

 عن روى .الكويف سعيد أبو ألسديا الرواجني يعقوب بن عباد»: حجر ابن وقال

 وأبدو ماجدة وابن والرتمذي مقرونًا، واحداً  حديثاً  البخاري وعنه.. .النخعي رشيك

 الرتمدذي احلكديم بدن وحممدد الرازي برش ابن سعيد بن وعأ   البزار بكر وأبو حاتم

 زکريداء بن والقاسم داود أ، وابن صاعد وابن خزيمة وابن جزرة حممد بن وصالح

 .وخلق زاملطر

 بدن عبداد دينده يف املتهم روايته يف الثقة حدثنا :يقول خزيمة ابن کان :احلاکم قال

 بكر أ، عن يذکر عبدان سمعت :عدي ابن وقال .ثقة شيخ :حاتم أبو وقال .يعقوب

 قال .السلف يشتم أنه إىل ونسبه فسقه أحدمها أو انام الرسي بن هناد أو شيبة أ، بن

 الفضدائل يف علي ده أنكدرت أحاديدث وروى التشديع يف دلدو فيده :وعبداد عدي ابن

                                                             

 .380 د 379  ، 2 ج، االعتدال . ميزان 1
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 صدح مدا الشيعة من رجالن لوال :شيبة أ، بن بكر أ، ابن إبراهيم وقال.. .واملثالب

 شديعي :الدارقطني ميمون. وقال بن حممد ابن وإبراهيم يعقوب بن عباد حديث هلم

 املشداهري عدن رياملنداک يروي ذلك ومع داعية رافضياً  کان :حبان ابن وقال .صدوق

 رأيدتم إذا مرفوعدا اهلل عبدد عن زر عن عاصم عن رشيك عن روى ،الرتك فاستحق

 1«فاقتلوه منربي عىل معاوية

 والندون املكسدورة وبداجليم الدواو )بتخفيدف الرواجني يعقوب بن عباد» :وقال

 2.«يالبخار يف حديثه رافيض صدوق الكويف سعيد أبو اخلفيفة(

 الكدويف سدعيد أبدو  الرواجندي األسددي يعقدوب بدن  ادعبد» :امليزان لسان ويف

 3.«الرافيض

 مدن فيه فيام دلو وفيه الكوفة أهل يف معروف يعقوب بن وعباد» :عدي ابن وقال

 4.«مدريه مثالب ويف البيت أهل فضائل يف علي ه أنكرت أحاديث وروى التشيع

 احلديث يف صادق لكنه البدع ورؤوس الشيعة دالة من عباد» :العجمي ابن وقال

                                                             

 .96 د 95  ، 5 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .470 د 469  ، 1 ج، التهذيب . تقريب 2

 .256  ، 7 ج، امليزان . لسان 3

 .348  ، 4 ج ،. الكامل 4
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 1احلثيث الكشف «هتوثيق عىل واألکثر فيه خمتلف

 توقيقه 

 .صحيحه يف له اخرج إذ وث قه البخاري

 «.ثقة شيخ» :حاتم قال أبو

 «...روايته يف الثقة حدثنا» :خزيمة ابن وقال

 «صدوق شيعي» :وقال الدارقطني

 «.البخاري يف حديثه رافيض صدوق»: حجر وقال ابن

 .«احلديث يف قصاد»: وقال الذهبي

 .«توثيقه عىل واألکثر فيه خمتلف احلديث يف صادق»: العجمي بن وقال سبط

 الفضدائل يف علي ده أنكدرت أحاديدث وروى» قدوهلم: عندده التوقدف ينبغي ولا

 املشاهري عىل کذب قد کان فإن «مشاهري أقوام عن املناکري يروي» :وقوهلم « واملثالب

 مدحده يف وبدالغوا بالصددق وصدفوه فلامذا ،!يهيرو يشء بكل يكذب فقد بروايتها،

 فمدن کدذلك، وهو املشاهري، عن روايتها يف صدق قد کان وإن النقل، يف واعتمدوه

 مدا کدل يرتکدوا أو روى ما بكل يأخذوا أن فإما النبوية، األحاديث تلك انكار الظلم

                                                             

 .147   العجمي، ابن . سبط 1
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 ! به حدثهم

 أدنى قد ،ساقطة ياءأش فيه مجع (املناقب) کتاب من جزءاً  له ورأيت» :الذهبي قال

 ورواهدا الكذب يتعمد يكن مل فإن «.الكذب يتعمد اعتقده وما ،عنها البيت أهل اهلل

 األمر ألن ورفضها تكذيبها من بد ال ولكن إذن، صحيحة فهي الثقات، املشاهري عن

: فقال هبذا قتيبة ابن اعرتف وقد! بإثباته أنفسهم تطيب ال ما وهذا ،البيت بأهل يتعلق

 يظهروا أن أو وجهه( اهلل )کرم د عأ   د بفضائله حيدثوا أن املحدثني من کثري ىوحتام»

))علي ده  احلسدني ابنده وجعلدوا ،صدحاح خمارج هلا األحاديث تلك وکل ،له جيب ما

 املحددثني من کثري حتامى حتى.. .الدم حالل املسلمني لعصاً  شاقاً  خارجياً  السالم((

 يريددونا ال کدأنم ،ومعاويدة العا  بن عمرو فضائل بجمع وعنوا هبا يتحدثوا أن

 وأبدو عدأ   (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول أخو :قائل قال فإن .يريدونه وإنام بذلك

 متعدرت ،واحلسدني واحلسن وفاطمة  عأ   الكساء وأصحاب واحلسني احلسن سبطيه

ىل صد) النبدي   قول ذاکر ذکر وإن ،الصدور حسائك وطرت العيون وتنكرت الوجوه

 مدن هدارون بمنزلدة مندي أندت» و . «هموال فعأ   مواله کنت من» :(اهلل علي ه وسلم

 حقده ويبخسدوه لينتقصدوه املخارج ،األحاديث لتلك التمسوا ،هذا وأشباه «ىموس

 اجلهل هو وهذا ،يلزمه ال ما بسببهم ())علي ه السالم لعأ   وإلزاماً  للرافضة منهم بغضاً 
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 1«.بعينه

  ترفضه

 : وهي وترفضه تشيعه يف ورصحيه عديدة راتعبا وردت

 يف أحاديدث روى» «الشيعة دالة من»: فيه وقيل «ةالشيع حمدث» الذهبي فيه قال

 الفضدائل يف علي ده أنكرت أحاديث وروى التشيع يف دلو فيه» «علي ه أنكرت فضائل

 أن بعد علي اً  قاتال ،اجلنة والزبري طلحة يدخل أن من أعدل اهلل»: يقول کان «واملثالب

 د السيف د أعددته» «عثامن يشتم يعقوب ابن عباد کان» «السلف يشتم کان» «بايعاه

 «معهدم حرش حممد آل أعداء من يوم کل صالته يف يتربأ مل من» «املهدى مع به ألقاتل

 .«کان رافضياً » «الرفض إىل داعية کان»

 2الشيعة. من السيوطي وعده

 هبا يذکر مشيخه وله ،الكتب أصحاب من وهوعد کتبهم يف اإلمامية ترجم له وقد

 عباد» :اإلمامية ملؤلفات جعله الذي الفهرست کتاب يف الطويس الشيخ قال ،مشاخيه

 وکتاب ،)علي ه السالم( املهدي أخبار کتاب له .املذهب عامي ،الرواجني يعقوب بن

                                                             

 .56 د 54  ، 1 ج ،واملشبهة اجلهمية عىل والرد اللف  يف . االختالف 1

 .389   ،1ج  الراوي، . تدريب 2
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 أ، عن ،ريالدو بكر أ، عن ،عبدون بن أمحد هبام أخربنا ،الصحابة معرفة يف املعرفة

 :قال ،املقانعي عباس بن عأ   حدثنا :وقال ،الكاتب احلسني بن عأ   األصفهاين الفرج

 1«.مشيخته عن ،يعقوب بن عباد حدثنا

 وعدد الفهرسدت يف الطويس الشيخ ترمجه» :الطهراين بزرك آدا املتتبع الشيخ قال

 مدراده ولديس ،ذهبامل عامي إنه :وقال " الصحابة معرفة يف املعرفة " کتاب کتبه من

 ،الشيعة تراجم فهرس ألنه کتابه موضوع عن خارجاً  لكان وإال   ،الشيعة من ليس أنه

 عىل ويذهب تقية، العامية يظهر کان إن ه التعلي قة يف البهبهاين الوحيد ذکره ما مراده بل

 عدىل تعلي قتده يف الثداين الشدهيد ،التوجيده هدذا يف الوحيد سبق وقد ،ظاهراً  طريقهم

 ،عامي بأنه التوصيف مع الشيعة رجال کتب يف املذکورة الرتاجم من مجلة يف الصةاخل

 فيها ذکر " مشيخة " أيضا وله .تقية معهم السلوك وحيسن العامة مع معارش انه يعنى

 2«. أيضا الفهرست يف به رصح کام مشاخيه

 بيداع زيدد بدن عمدر عدن روى»: اخلدوئي السديد قال احلديث رجال معجم ويف

 کدربالء فضدل يف ،88 البداب :الزيارات کامل «.عأ   بن حممد عنه وروى ،بريالسا

                                                             

 .192  ، الطويس الشيخ، . الفهرست 1

 .123  ، 10 ج، . الذريعة 2
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 3.1 احلديث ،(علي ه السالم) احلسني وزيارة

 الرواجندي يعقدوب بدن عبداد سدعيد أبدو» :ترمجته يف القمي عباس الشيخ وقال

 2.«هووثقو السنة علامء ذکره الذي االمامي الشيعي األسدي

 :العامة من مجاعة وقال ،عامي أنه الشيخ کالم اهرظ» :اجلواهري حممد الشيخ قال

 سدعيد أ، عبداد مدع الحتداده امدا ،ثقدة وهدو ،يتقدي کدان أنه يبعد وال - رافيض إنه

 عددة روى - القمدي تفسدري يف روى ألنده ثقدة فهدو ددريه واما ،فواضح العصفري

 3«. ضعيف اليه الشيخ طريق - کتاب له - الزيارات کامل يف منها ،روايات

 يدروي الثقات املشايخ أحد الصفار حممد بن احلسن أن النجايش الشيخ ذکر دوق

 وکونه ،د عباد أي د نباهته إىل يشري وهذا»: البهبهاين الوحيد قال يعقوب، بن عب اد عن

 4«....املعروفني املعتمدين املشايخ من

 عدن ،نويرة أ، بن منصور عن ،يعقوب بن عباد عن... »: الصدوق الشيخ أخرج

 :(صىل اهلل علي ه وآلده) اهلل رسول قال :قال ،الفداين قدامة أ، عن ،عياش بن بكر ،أ

                                                             

 .228  ، 10 ج، احلديث رجال . معجم 1

 .282  ، 2 ج،  واأللقاب . الكنى 2

 .299  ، احلديث رجال معجم من . املفيد 3

 .209   املقال، منهاج عىل . تعلي قة 4
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 1«.کله اخلري له اهلل مجع فقد ،وواليتهم بيتي أهل بمعرفة علي ه اهلل َمن   َمنْ 

 :مورد من أکثر يف الشيعة أسانيد يف يعقوب بن عباد وقع

 .واحد مورد: الدرجات بصائر يف له

 .واردم أربعة: الكايف

 .واحد مورد: الزيارات کامل

 .واحد مورد: القمي تفسري

 سدبعة يف وقدع: ودريهدا األخبار وعيون  والعلل  األمايل: الصدوق الشيخ کتب

 .مورداً  عرش

 .موارد ثالثة: األحكام وهتذيب االستبصار: الطويس الشيخ کتب

 .مورداً  عرش ثامنية: الشيعة وسائل

 .مورداً  عرش ةسبع: خامتته مع الوسائل مستدرك

 .إحدٰی ومخسون رواية رواه ما جمموع ويكون

 عن دراج بن نوح حدثنا يعقوب بن عباد حدثنا ...» من أحاديثه: ما رواه احلاکم:

 ليلدة بإيليداء حجدر رفع ما :قالت األنصارية أسامء ان :الزهري عن إسحاق بن حممد

 .«طعبي دم حتته ووجد إال   عأ   قتل

                                                             

 .561 د 560  ، . األمايل 1
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 بدن عدأ   أخربندا :قدال ،األسددي يعقوب بن عباد أخربنا »... :وأخرج الطرباين

 بدن مدروان عن حسني بن عأ   عن احلكم عن املسيب بن العالء عن الربيد بن هاشم

 لبيدك يقول: وهو فخرج علي ًا، ذلك فبلغ .واالقران املتعة عن عثامن نى :قال احلكم

 ُسدن ة ألدع کندت ما :قال ؟هذا عن نيت قد أليس :عثامن له فقال .معاً  وعمرة بحجة

 1.«دأح لنهي ( ) اهلل رسول

 من دريه أدفله لا( ع) البيت أهل فضائل أحاديث من الكثري عساکر ابن له أخرج

 دواويدن لكاندت الصدحابة شدأن يف واردة األحاديث هذه کانت ولو احلديث، أهل

 بدن عدأ   أخربندا ،الرواجندي يعقوب بن عباد أخربنا» :رواه ولا هبا، للوءة احلديث

 ،حوشب بن شهر عن أبيه د عن کهيل ابن د يعني سلمة بن حممد عن ،الربي بن هاشم

 إىل فأرسل عندي (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول بينام :تقول ،سلمة أم سمعت :قال

 أهل هؤالء اللهم :وقال علي هم فألقاه عني کساء فانتزع وفاطمة وعأ   وحسني حسن

 2«تطهرياً  وطهرهم الرجس عنهم فأذهب بيتي

 عدن صدالح أ، عن کامل عن حممد بن أسبا  أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا...»

 وقدد (صدىل اهلل علي ده وسدلم) اهلل رسول عند واحلسني احلسن کان :قال ،هريرة أ،

                                                             

 .137 د 136  ، 4 ج، األوسط . املعجم 1

 .203  ، 13 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2
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 ضدوئها يف فمشديا برقدة فربقت يذهبا أن فهابا :قال .ُأم كام إىل اذهبا :هلام فقال ،أمسيا

 1«. هامُأم   أتيا حتى

 بن اهلل عبد عن رافع أ، ابن عن هاشم بن عأ   أخربنا يعقوب بن عباد إخربنا...»

صدىل اهلل علي ده ) اهلل رسدول قدال :قدال أيدوب أ، عدن أبيه عن  احلرمي الرمحن عبد

 أحدد معندا ليس نصأ کنا ألنا سنني سبع عأ   وعىل عأ   املالئكة صل ت لقد :(وسلم

 2«.درينا يصأ

 عدن األعمدش عدن القددوس عبد بن اهلل عبد أخربنا يعقوب بن عباد ناأخرب...»

 وأندذر نزلدت ملدا :قدال طالب أ، بن عأ   عن اهلل عبد بن عباد عن عمرو بن املنهال

ِرجدَل  يل اصنع عأ   يا :(صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول قال "  واألقربني عشريتك

 .ففعلدت :قدال رجدل، ري قدر القعب انوک لبن من قعباً  وأعد   طعام من بصاع شاة

 أربعدون يومئدذ وهدم هاشم بني أمجع عأ   يا :(صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول فقال

 فوضدعه بالطعام (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول فدعا ،رجل دري أربعون أو رجالً 

 القددح تنداولوا ثدم ،بإدامهدا اجلذعدة يأکل ملن منهم وإن ،شبعوا حتى فأکلوا ،بينهم

 يدرون .السحر يف کاليوم رأينا ما :بعضهم فقال .عامته فيه وبقي ،رووا حتى فرشبوا

                                                             

 .158  ، 14 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .39  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2
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 .لدبن مدن بقعدب وأعد   طعام من بصاع شاة ِرجَل  اصنع عأ   يا :قال ثم ،هلب أبو أنه

 ،األوىل املدرة مثدل ورشبوا األوىل باملرة أکلوا ما مثل فأکلوا ،فجمعهم .ففعلت :قال

 :الثالثة فقال .السحر يف کاليوم رأينا ما :بعضهم فقال ،األوىل رةامل فضل ما منه وفضل

 :فقدال .قدال: ففعلدت .لبن من بقعب وأعد   طعام من بصاع شاة ِرجَل  يا عأ  اصنع

 (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول فنذرهم ورشبوا فأکلوا فجمعتهم، .هاشم بني إمجع

 فسدكت :قدال .بعدي من ووصيي خليفتي ويكون ديني يقيض أيكم :فقال ،بالكالم

 .الكدالم (صىل اهلل علي ده وسدلم) اهلل رسول فأعاد .بامله ذلك حييط أن خمافة العباس

صدىل اهلل ) اهلل رسدول فأعاد .بامله ذلك حييط أن خمافة العباس وسكت القوم فسكت

 ألمحدش يومئدذ إين ،هيئدة ألسدوأهم يومئدذ وإين :قدال .الثالثدة الكالم (علي ه وسلم

 يا أنت عأ   يا أنت :قال .اهلل رسول يا أنا :فقلت .البطن ضخم العينني أعمش نيالساق

 1«عأ  

 حصرية بن احلارث عن املسعودي الرمحن عبد أبو أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا »

 يقوهلا ال رسوله وأخو اهلل عبد أنا :فقال عأ   عند يوم ذات کنا :قال وهب بن زيد عن

 أندا :الكذاب هذا قال کام لكم ألقولن واهلل :دطفان من رجل فقال .کذاب إال   بعدي

 حتدى فاتبعتهم أصحابه فحمله يضطرب فجعل ،فرصع :قال .رسوله وأخو اهلل عبد

                                                             

 .48 د 47  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1



 1024 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 من علي ك ماذا :فقال .صاحبكم عن أخربين :منهم لرجل فقلت ،عامرة دار إىل انتهينا

 ،الكلمة تلك قال حتى بأساً  هب نعلم کنا ما واهلل ال :بعضهم فقال .باهلل فسألتهم .أمره

 1«. مات حتى کذلك يزل فلم ،ترى ما فأصابه

 عمدري بن مجيع عن النواء کثري عن الرمحن عبد أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا...»

 رسول عند جلوس إنا :قال .َنعم :قلت .عأ   عن أحدثك أن يرسك :قال عمر ابن عن

 وحيبده ورسوله اهلل حيب رجالً  اليوم الراية ألعطني :قال إذ (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل

 شديئاً  يبرصد مدا أرمد إنه اهلل رسول يا :القوم بعض فقال .علي اً  يل ادعوا ،ورسوله اهلل

 عدأ   مع فرسنا الراية وأعطاه  عينيه يف فتفل ،يديه بني أقامه حتى يقوده دالم به فجاء

 حتى آخرنا صعد ما بيده نفيس فوالذي قال: (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول وبيعة

صدىل ) اهلل رسول آخى :قال .َنعم :قلت .عأ   عن أحدثك :قال ثم .أولنا عىل اهلل فتح

 بقدي حتدى وفدالن فالن وبني وعمر بكر أ، بني وآخى أصحابه بني (اهلل علي ه وسلم

 .أنا يتبق ،اهلل رسول يا :فقال شيئًا. أراد إذا أمره عىل ماضياً  شجاعاً  رجالً  وکان عأ  

 :قدال. واآلخرة الدنيا يف أخي فأنت :قال .بىل :قال ؟أخاك أکون أن ترىض أما :فقال

 ال الذي باهلل مرات ثالث فشهد :قال .َنعم :قال .عمر ابن عىل هبذا تشهد فأنت :قلت

                                                             

 .61  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1



 1025 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.(صىل اهلل علي ه وسلم) النبي   عن عباس ابن ورواه عمر ابن من لسمعه هو إال   إله

 ملدا قال: سعيد أ، عن أبيه عن ثابت بن عمرو أخربنا يعقوب بن دعبا أخربنا...»

 فقدال :قدال .شديد حرص أصاهبا ،فاطمة علي اً  (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول نكح

 مدن اآلخدرة يف وإنده الددنيا يف سديداً  أنكحتكيه لقد واهلل :(صىل اهلل علي ه وسلم) هلا

 2«.الصاحلني

 العويف عطية عن النوا کثري عن الرمحن عبد أبو ربناأخ يعقوب بن عباد أخربنا...»

 أو ال يصدلح ال :(صىل اهلل علي ده وسدلم) اهلل رسول قال :قال اخلدري سعيد أ، عن

 3«عأ   يا ودريك دريي املسجد يف جينب أن ألحد حيل  

 سعيد عن سليم بن صفوان عن نجيح أ، ابن أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا... »

 اهلل رسدول عينداي وأبرصت أذناي سمعت :قال وقا  أ، بن سعد نع املسيب بن

 بمنزلة مني تكون أن ترىض أما )علي ه السالم(: لعأ   يقول وهو (صىل اهلل علي ه وسلم)

 4«.بعدي نبي   ال أنه إال   موسى من هارون

 هبدرية بن نجدة بن عقيل عن عمري بن موسى أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا...»

                                                             

 .96  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .133  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .140  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3

 .155  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 4



 1026 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 آذى من إنه عمرو يا :(صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول قال :قال شاس نب عمرو عن

 1«.آذاين فقد علي اً 

 عدأ   بدن عمدر بن حممد بن اهلل عبد بن عيسى أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا...»

 (صىل اهلل علي ه وسدلم) اهلل لرسول ُأهدَي  :قال عأ   عن جده عن أبيه عن أ، حدثني

 النبدي   فرفدع حيجبه مالك بن أنس وکان ،يديه بني فوضعت رى()احلبا :له يقال طري

 معي يأکل إليك خلقك بأحب ائتني اللهم :قال ثم ،اهلل إىل يده (صىل اهلل علي ه وسلم)

صدىل اهلل علي ده ) اهلل رسول إن :أنس له فقال .فاستأذن عأ   فجاء :قال .الطري هذا من

 ثدم .فرجع (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول دعا ثم .فرجع حاجة عىل يعني (وسلم

 اللهدم :قدال (صىل اهلل علي ه وسدلم) اهلل رسول رآه فلام فأدخله عأ   فجاء ،الثالثة دعا

 اتبعت :أنس قال .عأ   خرج (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول کان فلام معه فأکل وايل

 بدام فأخربتده .بشارة عندي وإن ذنباً  إليك يل فإن يل إستغفر ،حسن أبا يا :فقلت علي اً 

 ذنبي أذهب ،عني وري يل واستغفر اهلل فحمد (صىل اهلل علي ه وسلم) النبي   من کان

 2.«هإيا بشاريت عنده

 بدن مجيدع عدن الندوا کثري عن الرمحن عبد أبو أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا... »

                                                             

 .203  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .246 د 245  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2



 1027 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 علي ده صدىل اهلل) اهلل رسدول إىل الناس أحب کان من :هلا قلت :قال عائشة عن عمري

 1.«ةففاطم النساء من وأما فعأ   الرجال من أما :قالت :قال ؟(وسلم

 رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن هاشم بن عأ   أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا...»

صىل اهلل ) اهلل رسول قال :قاال عأ   بن عمر وعن جعفر أ، عن اهلل عبيد بن عون عن

 يدا إسدمع قدال: يل. بي نده َربِّ  قلت: عهدًا. عأ   يف إيل   هدع تعاىل اهلل إن :(علي ه وسلم

 التدي الكلمدة وهدو أطداعني من ونور أوليائي وإمام بعدي اهلدى راية علي اً  إن حممد

 2.«كبذل فبرشه أبغضني أبغضه ومن أحبني أحبه فمن املتقني أکرمتها

 هشام عن لعكأا يزيد أبو أخربنا سعيد أبو الرواجني يعقوب بن عباد أخربنا...»

صدىل اهلل ) اهلل رسدول قدال قال: اهلل عبد بن جابر عن املكي اهلل عبد أ، عن سعد بن

 طالدب أ، بدن عدأ   بغدض منده: أندا وال من ي فليس فيه ُکن   َمنْ  ثالث :(علي ه وسلم

 3«.کالم اإليامن قال ومن بيتي ألهل ونصب

 حفصدة أ، بدن سدامل عدن الدرمحن عبدد أبدو أخربندا يعقوب بن عباد أخربنا...»

 اهلل رسول خال الطائف يوم کان أن ملا قال: جابر عن الزبري أ، عن محاد بن وإبراهيم

                                                             

 .263  ، 42 ج،  دمشق مدينة . تاريخ 1

 .270  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .284  ، 42 ج دمشق، مدينة . تاريخ 3



 1028 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ثدم :قال والناس، ينظران، وعمر بكر وأبو طويالً  فناجاه بعأ   (صىل اهلل علي ه وسلم)

 اهلل رسدول فقدال .اهلل رسول يا اليوم مناجاتك طالت قد :الناس فقال ،إلينا انرصف

 1.«هانتجا اهلل ولكن انتجيته أنا ما :(ىل اهلل علي ه وسلمص)

 عدن الندوا کثري عن األصامعي الرمحن عبد أبو أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا...»

 .عدأ   عدن حدثني :له فقلت ،املدينة مسجد يف کان :قال عمر ابن عن عمري بن مجيع

 عأ   عن أحدثك قال: ثم (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول مساکن بني مسكنه فأراين

 ثم بالكتاب بكر أبا بعث (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول فإن :قال .َنعم :قلت :قال

 إىل بكدر أبو فرجع ال :قال ؟شئ يف   أنزل عأ   يا مايل :فقال فأخذه أثره عىل علي اً  بعث

 إنام ولكنه ال :قال ؟شئ يف   أنزل اهلل رسول يا :فقال (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول

 2.«يبيت من أهل رجل علي اً  وإن بيتي أهل من رجل أو أنا عني يؤدي

 زبيد عن الثوري سفيان عن القاسم بن الفضل أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا...»

 3«.طالب أ، بن بعأ    القتال املؤمنني اهلل وکفى يقرأ کان أنه اهلل عبد عن مرة عن

 عدن جماهد عن األعمش عن عثامن بن موسى أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا...»

                                                             

 .317 د 316  ، 42 ج دمشق، مدينة . تاريخ 1

 .349 د 348  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .360  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3



 1029 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.وأمريها رأسها عأ   إال    امنوا الذين أَيا يا  آية اهلل أنزل ما :قال عباس ابن

 بدن يزيد عن قرم بن سليامن عن هاشم بن عأ   أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا...»

 :(صىل اهلل علي ه وسدلم) اهلل رسول قال قال: جابر عن اجلعد أ، بن سامل عن زياد أ،

 2«السبابتني إصبعيه بني ومجع .کهاتني القيامة يوم نجي علي اً  يعني وهذا أنا

 إبراهيم بن إسامعيل عن الكندي بشري بن حييى أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا...»

 :قدال عدأ   عن ضمرة بن عاصم وعن عأ   عن احلارث عن إسحاق أ، عن اهلمداين

 واحلسدن فرعهدا وعدأ   أصدلها أندا شدجرة :( اهلل علي ده وسدلمصىل) اهلل رسول قال

 وعدأ   مديندة وأندا الطيب إال   الطيب من خيرج فهل ورقها، والشيعة ثمرها واحلسني

 3«.الباب فليأت أرادها فمن باهبا

 عن عبيد بن سعيد عن الفزاري سهل بن الربيع أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا...»

 أن (صىل اهلل علي ه وسدلم) اهلل رسول إيل   عهد :يقول علي اً  تسمع :قال ربيعة بن عأ  

 4«.واملارقني والقاسطني الناکثني أقاتل

 أبيده عدن اهلل عبيد بن حممد عن هاشم بن عأ   أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا... »

                                                             

 .363 د 362   ،42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .367  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .384 د 383  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3

 .468  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 4



 1030 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عدىل تقتدل أندت :لعدأ   قدال (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول أن رافع أ، جده عن

 1«.ُسن تي

 جعفدر أ، عدن أخيه عن يعقوب أ، بن يونس حدثنا يعقوب بن عباد حدثنا...»

 وصنف ينهشم کالزجاج وصنف بنا الناس صنف يأکلون أصناف ثالثة شيعتنا قال:

 2«.جودة ازداد النار أدخل کلام األمحر کالذهب

 ذکدوان بن عبيد عن األسدي حبيب بن أرطأة حدثنا يعقوب بن عباد حدثنا... »

 وهدو د احلسني بن عأ   د حدثني بشعره آخذ د وهو عأ   بن زيد ثني حد خالد ،أ عن

د  طالب أ، بن عأ   د حدثني بشعره آخذ د وهو عأ   بن احلسني حدثني بشعره د آخذ

 قال: د بشعره آخذ د وهو (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول د حدثني بشعره آخذ وهو

 3.«آذٰى اهلل تبارك وتعاىل فقد آذاين نومَ  آذاين فقد من ي شعرة آذٰى  َمن

 أ، اخلليدل بن بدر عن عابس بن عأ   أخربنا األسدي يعقوب بن عباد أخربنا...»

 سب لقد فقال: رجل فجاءه عأ   بن احلسن عند جالساً  کنت :قال کثري أ، عن اخلليل

 َنعدم. قال: ه؟تعرف قال: حديج. بن معاوية له يقال رجل   قبيحاً  سباً  علي اً  معاوية عند

                                                             

 .537  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .291  ، 54 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .308  ، 54 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3



 1031 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أندت قدال: إيداه. فدأراه حريث بن عمرو دار عند فرآه قال: به. فائتني رأيته إذا قال:

 آکلدة ابدن عندد علي اً  الساب أنت قال: ثم ثالثًا. جيبه فلم فسكت حديج؟ بن معاوية

 ذراعيده حدارساً  مشدمراً  لتجدنه ترده أراك وما احلوض علي ه وردت لئن أما .األکباد

 دريبدة تدذاد کام (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول حوض عن واملنافقني الكفار يذود

 1.(صىل اهلل علي ه وسلم ) القاسم أ، املصدوق الصادق قول .صاحبها عن اإلبل

 اهلل عبد عن زر عن عاصم عن ظهري بن احلكم أخربنا يعقوب بن عباد أخربنا...»

 2«.فاقتلوه منربي عىل معاوية تمرأي إذا :قال (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول أن

 امللك عبد عن ،هاشم بن عأ   حدثنا ،يعقوب بن عباد حدثنا...» :نعيم أبو وروى

 رسدول قال :قال ،أبيه عن ،ليىل أ، بن الرمحن عبد عن ،فروة أ، عن ،سليامن أ، بن

 رسدولهو اهلل حيدب رجالً  إليهم سأبعث إين أما» :خيرب يوم (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل

 يبرص ال أرمد يقاد به فجيء «علي اً  يل ادعوا» :فقال ،«هعلي   اهلل يفتح ،ورسوله اهلل وحيبه

 به حلق فام «اهلل بسم امض» :وقال الراية وأعطاه ،بالشفاء له ودعا عينه يف فتفل ،شيئاً 

 3«. " أوهلم عىل فتح حتى أصحابه آخر

                                                             

 .28  ، 59 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .156  ، 59 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 85  ، 1 ج، الصحابة . معرفة 3



 1032 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 :قدال ،فضيل بن حممد أخربنا :قال ،يعقوب بن عباد حدثنا...» :البزار مسند ويف

 ،العكدي هدالل أ، عن ،األحو  بن عمرو بن سليامن عن ،زياد أ، بن يزيد أخربنا

 رجلني إىل نظر (صىل اهلل علي ه وسلم) النبي   أن )ري اهلل عنه( األسلمي برزة أ، عن

 هعن احلرب زوى ...عظامه تلوح حواريا ترکت :محزة يف الشعر هبذا يتمثالن أحد يوم

 رکساً  الفتنة يف ارکسهام اللهم» :(صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول فقال .فيقربا جين أن

هام اً  العذاب إىل ودع   1(«َدع 

 بدن حممدد عدن الربيدد بن هاشم بن عأ   أخربنا :قال ،يعقوب بن عباد حدثنا...»

 أ، حدثنيو :حممد قال ،جابر عن ،الرمحن عبد بن اهلل عبد عن ،رافع أ، بن اهلل عبيد

صدىل اهلل ) ،اهلل رسول أن ،رافع أ، عن ،أبيهام عن ،اهلل وعبيد ،(عمه يعني)اهلل  وعبد

 وأن ،أجفدوك وال أعلمدك أن أمدرين اهلل إن :طالدب أ، بدن لعأ   قال ،(علي ه وسلم

 2««يتع أن علي ك وحق أعلمك أن عأ   فحق ،أقصيك وال أدنيك

 عدن ،راشد بن عيسى أخربنا :قال يعقوب بن عباد حدثنا »... :وروى احلسكاين

 الذين أَيا يا)  آية القرآن يف أنزلت ما :قال عباس ابن عن :عكرمة عن ،بذيمة بن عأ  

 القرآن من آي   دري يف حممد أصحاب اهلل عاتب ولقد ،وأمريها رأسها وعأ   إال   (آمنوا

                                                             

 .303  ، 9 ج، البزار . مسند 1

 .324  ، 9 ج، البزار . مسند 2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«واحداً  لفظاً  .بخري إال   علي اً  ذکر وما

 جدابر عن إبراهيم بن خمول حدثنا :قال ،يعقوب بن عباد احدثن»... :وروى أيضا

 تداب ملن لغفار وإين  :قوله يف[ )علي ه السالم(] جعفر أ، عن :جابر عن ،احلسن بن

 2«.البيت أهل واليتنا إىل :قال  اهتدى ثم صاحلا وعمل وآمن

وٰی من األحاديّعدد    ما رم

 حديثًا.روي عن هذا الرافيض الثقة مائة وتسعة وتسعون 

 .واحد حديث : البخاري له يف صحيح

 .أحاديث ثالثة: الرتمذي سنن

 حديثًان.: ماجة ابن سنن

 .أحاديث ثامنية: البيهقي سنن

 .أحاديث مخسة: احلاکم مستدرك

 .حديثًا. وعرشون تسعة: األوسط الطرباين معجم

 .حديثاً  عرش أربعة: الكبري الطرباين معجم

                                                             

 .65  ، 1 ج، التنزيل . شواهد 1

 .492 د 491   ،1 ج، التنزيل . شواهد 2
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 .مورداً  وعرشون اثنان: الدارقطني سنن

 .حديثاً  وعرشون مخسة: البزار مسند

 .واحد حديث: للبيهقي اإليامن شعب

 .واحد حديث: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .واحد حديث: للبيهقي النبوة دالئل

 .واحد حديث: للبيهقي األوقات فضائل

 .حديثاً  وأربعون اثنان: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: الشهاب مسند

 .أحاديث سبعة: نعيم أل، ةالصحاب معرفة

 .واحد حديث: السلفي طاهر أل، د خمطو  د البغدادية املشيخة

 .حديثاً  وعرشون ثالثة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .أحاديث ثامنية: الطربي تفسري

 .حديثًان: حاتم أ، ابن تفسري

 .حديثًان: الثعلبي تفسري

 أ، ابدن والتعديل، اجلرح ،44   6ج البخاري الكبري، التاريخ ،410   7ج الشيعة، أعيان: يف ترمجته راجع

 .518   1ج الضعفاء، يف املغني ،88   6ج حاتم
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 ربعي بن عٌاية (97) 

 (اهلجري األول القرن يف ُتويف) 

 وابن أيوب وأبى عأ   عن روى کويف األسدي ربعي بن عباية» :حاتم ا، ابن قال

 بدن وموسدى واألعمدش کهيدل بن وسلمة نالرمح عبد بن خيثمة عنه وروى عباس

 کدان فقال: عنه. أبى سألت :قال الرمحن عبد أخربنا ،ذلك يقول أ، سمعت .طريف

 1«. شيخ :قال ؟حاله ما :قلت .الشيعة عتق من

 دالة من کالمها طريف بن موسى وعنه .عأ   عن .ربعي بن عباية» :الذهبي وقال

 ومسعر أنا انطلقت :قال ،ورقاء حدثنا :شبابة الق .النار قسيم أنا :عأ   عن له .الشيعة

 عدىل وکدذا کدذا فدالن :آخر وحديث ،النار قسيم أنا :حديثني يف نعاتبه األعمش إىل

 يومداً  فجاءندا ،األعمدش عند کنا :اخلريبي وقال .قط هذا رويت ما :فقال ، الرصا 

 ،أ  عد عدن ،عبابة عن حيدث طريف بن موسى !تعجبون أال :فقال ،مغضب [ وهو]

 قلدت :يقدول عيداش بن بكر أبا سمعت :املبارك بن العالء وقال .النار قسيم أنا :قال

 إال رويتده ما واهلل :فقال ،فذکره ..عباية عن ،موسى عن حتدث حني أنت :لألعمش

                                                             

 .29  ، 7 ج، والتعديل . اجلرح 1
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 :عأ   عن عباية عن ويروى .الصحف يف عنك الناس محله :قلت .االستهزاء وجه عىل

 1«. تلنألق ثم ألبعثن ثم ألقتلن واهلل

  توقيقه

 تقدوي فهدي توثيقاً  تكن مل إن حاتم، أ، عند اللفظة وهذه. «شيخ»: حاتم أبو قال

 املديني. عطاء بن الرمحن عبد عن أباه حاتم أ، ابن سأل. فيه قيلت الذي الراوي حال

 2.«كهنا من حيول :فقال الضعفاء، کتاب يف البخاري أدخله :قلت .شيخ :فقال

 .بمدحه يشعر لا وبرکاته، علي ه اهلل رمحة :فقال هعلي   ترحم: سعد ابن

 .الثقات يف حبان وذکره ابن

 3.بذلك فوثقه مرات ثالث املستدرك يف: احلاکم

 4.بذلك إياه موثقاً  واحتج  به الطربي

 فهناك له، جرحاً  ليس بالغلو له واهتامهم املتقدمني، من أحد عباية جيرح مل  أنه تبني

 ملا ولكن عنهم، ورووا وثقوهم ذلك ومع  التشيع بغلو صفوهمو لن أمثاله الكثريون

                                                             

 .388 د 387  ، 2 ج،  االعتدال . ميزان 1

 .269  ، 5 ج،  والتعديل . اجلرح 2

 .574   2وج 495 و 461  ، 2 ج، . املستدرك 3

 .300   ،1 ج، من اهلل رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار . هتذيب 4



 1037 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 مل( ع) عدأ   فضدل يف  إال يدروي وال حيتاجونده لدا الكثري يرو مل الراوي هذا أن رأوا

 احلداکم وث قده وعبايدة، ،هبدا واهتمدوه فاسدتنكروها الروايات تلك نفوسهم تتحمل

اه حبان وابن والطربي  .تشدده من بالردم حاتم أبو وقو 

 بدن أمحدد تأکيد من بالردم! والنار اجلنة قسيم علي اً  أن حديثه القوم أفزع ما وأکثر

 وسمعت :قال :يعىل أبو روى فقد لبقة، بطريقة إياه وتفسريه املذکور، للحديث حنبل

 تقدول ما اهلل عبد أبا يا :رجل له فقال ،حنبل بن أمحد عند کنا :يقول منصور بن حممد

 ذا من تنكرون وما :فقال " النار قسيم أنا " :قال علي اً  أن ىيرو الذي احلديث هذا يف

 وال مدؤمن إال حيبدك ال " :لعدأ   قدال (صىل اهلل علي ده وسدلم) النبي   أن روينا أليس

 ؟املندافق وأيدن :قدال اجلنة يف :قلنا ؟املؤمن فأين :قال .بىل :قلنا " منافق إال يبغضك

 1.النار قسيم فعأ   :قال .النار يف :قلنا

  ترفضه

 يف ددال  » :عسداکر ابدن فيده وقدال «ةالشديع عتق من کان» :الرازي حاتم ابو قال

 2.«تشيعه

                                                             

 .320   ،1 ج، احلنابلة . طبقات 1

 .328   ،42ج دمشق، مدينة . تاريخ 2
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 دالة من کالمها طريف بن موسى وعنه .عأ   عن .ربعي بن عباية» :الذهبي وقال

 .«ةالشيع

 املؤمنني أمري عن الرواة من الطويس الشيخ فعده  اإلمامية، کتب يف عباية ذکر ورد

 1(.ع) احلسن اإلمام بأصحا ومن( ع)

 خدوا  مدن ،احلدي إمام األسدي ربعي بن عباية» :الشاهرودي عأ   الشيخ قال

 .عمدرو وأبدو جدده إىل منسدوب أنه واألظهر .)علي ه السالم( املؤمنني أمري أصحاب

 احلسن أصحاب من العنوان هبذا أيضا الشيخ عده کام ،ربعي بن عمرو بن عباية :فهو

 املؤمنني أمري موالنا عن الفضائل يف الرشيفة رواياته من مجلة .م()علي ه السال املجتبى

 2«....عليه( اهلل )صلوات

 اهلل )رضوان ،علي اً  سمعت :قال ،ربعي بن عباية عن...» :فقال عنه الطربي روى

 3.«رالفجا يعسوب واملال املؤمنني يعسوب أنا :يقول ،(علي ه

 اهلل رسول أن ألنصاري ا أيوب أ، عن ربعي بن عباية عن... » :الطرباين واخرج

 اطلع وجل عز اهلل أن علمت أما :()ري اهلل عنها لفاطمة قال (صىل اهلل علي ه وسلم)

                                                             

 .95 و 71   الطويس، . رجال 1

 .363  ، 4 ج، احلديث رجال علم . مستدرکات 2

 .300  ، 1 ج، األخبار من اهلل رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار . هتذيب 3
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 إيل   فدأوحى بعلك فاختار الثانية اطلع ثم نبياً  فبعثه أباك منهم فاختار األرض أهل إىل

 1.«وصياً  هباليل فأنكحته

صىل ) اهلل رسول قال :قال اهلل عنهام()ري  عباس بن عن ربعي بن عباية عن...»

 قولده فذلك قسامً  خريها يف فجعلني قسمني اخللق قسم تعاىل اهلل إن :(اهلل علي ه وسلم

 أصدحاب خدري مدن وأنا اليمني أصحاب من فأنا الشامل وأصحاب اليمني أصحاب

 ما نةامليم أصحاب قوله فذلك بيتاً  خريمها يف فجعلني بيوتاً  القسمني جعل ثم ،اليمني

 مدن فأنا السابقون والسابقون املشأمة أصحاب ما املشأمة وأصحاب امليمنة أصحاب

 شدعوباً  قولده فدذلك قبيلدة خريهدا يف فجعلني قبائل البيوت جعل ثم ،السابقني خري

 بيوتداً  القبائل جعل ثم فخر وال وجل عز اهلل عىل وأکرمهم آدم ولد أتقى فأنا وقبائل

 البيدت أهدل الدرجس عدنكم ليذهب اهلل يريد إنام قوله كفذل بيتاً  خريها يف فجعلني

 2.«تطهرياً  ويطهرکم

 الذنوب من مطهرون بيتي وأهل فأنا» :املتقدم احلديث آخر يف البيهقي دالئل ويف

.»3 

                                                             

 .171  ، 4 ج، الكبري . املعجم 1

 .57  ، 3 ج،  الكبري . املعجم 2

 .170  ، 1 ج، النبوة . دالئل 3
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 أدرکهدا فمدن فتنة ستكون :قال عباس ابن عن عباية عن...» :عساکر ابن وروى

صىل اهلل ) اهلل رسول سمعت فإين طالب أ، بن وعأ   اهلل کتاب  بخصلتني فعلي ه منكم

 وهدو يصافحني من وأول ، آمن من أول هذا :عأ   بيد آخذ وهو يقول (علي ه وسلم

 يعسدوب واملدال املدؤمنني يعسدوب وهدو والباطل احلق بني يفرق األمة هذه فاروق

 1.«يبعد من خليفتي وهو منه أوتى الذي با، وهو األکرب الصديق وهو الظلمة

 (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول قال :قال األنصاري أيوب أ، عن عباية عن...»

 2«.السامء من بتزوجيك ُأمرت :لعأ  

 ُأمرت لعأ   (صىل اهلل علي ه وسلم) اهلل رسول قال :قال أيوب أ، عن عباية عن...»

 وتدربئ سدنتي عدىل بعددي من وتقتل يدر يوم املرشکني وقتلت السامء من بتزوجيك

 3.«ذمتي

 قدال أنده (صىل اهلل علي ه وسلم) النبي   عن عباس ابن عن األسدي عباية عن... »

 هارون بمنزلة مني وهو دمي من ودمه حلمي من حلمه علي اً  إن سلمة أم يا :سلمة ألم

 4.«يبعد نبي   ال أنه إال   موسى من

                                                             

 .42  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .125  ، 42 ج دمشق، مدينة . تاريخ 2

 .131  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3

 .169  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 4
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 يدوم رالندا قسديم أنا :قال أنه )ري اهلل عنه( طالب أ، بن عأ   عن عباية عن...»

 1«.ذا وذري ذا خذي أقول القيامة

 يوم النار قسيم أنا :يقول )ري اهلل عنه( علي اً  سمعت :قال ربيع بن عباية عن... »

 2.«كل وهذا يل هذا أقول القيامة

 عيبدة عدأ   :قدال (صىل اهلل علي ده وسدلم) النبي   عن عباس ابن عن عباية عن...»

 3.«يعلم

 عىل جالس عباس بن اهلل عبد بينام  :قال ربعي نب عباية عن...» :احلسكاين وروى

 بعاممدة مدتعمم ،رجل أقبل إذ (صىل اهلل علي ه وآله) اهلل رسول قال :يقول زمزم شفري

 قدال :الرجل قال إال (صىل اهلل علي ه وآله) اهلل رسول قال :يقول ال عباس ابن فجعل

 ؟أندت مدن  بداهلل لتكسدأ :عبداس ابن فقال (وسلم (صىل اهلل علي ه وآله) اهلل رسول

 فأنا يعرفني مل ومن عرفني فقد عرفني من الناس أَيا :وقال وجهه عن العاممة فكشف

 (وسدلم وآلده عليه اهلل صىل) النبي   سمعت الغفاري ذر أبو البدري جنادة بن جندب

تا وإال   هباتني  وقاتدل الدربرة قائدد عدأ   :يقدول وهدو َفُعِميتَا وإال هباتني ورأيته ،َفُصم 

                                                             

 .298  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .298  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .385  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3
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  .خذله من وخمذول نرصه من منصور ،لكفرةا

 صدالة األيدام من يوماً  (وسلم (صىل اهلل علي ه وآله) اهلل رسول مع صليت إين أما

 اللهم :وقال السامء إىل يده السائل فرفع ،أحد يعطه فلم املسجد يف سائل فسأل الظهر

 فدأومى اکعاً ر عأ   وکان .شيئاً  أحد يعطني فلم اهلل رسول مسجد يف سألت أين اشهد

 مدن اخلداتم أخدذ حتدى السدائل فأقبدل - فيهدا يتخدتم وکان - اليمنى بخنرصه إليه

 رفع صالته من (وسلم (صىل اهلل علي ه وآله) النبي   فرغ فلام النبي   بعني وذلك ،خنرصه

 َصددري يل ارَشْح  َربِّ  :فقدال سدألك موسدى أخي إن اللهم :وقال السامء إىل رأسه

 هدارونَ  أهأ ِمنْ  وَزيراً  يل واْجَعْل  َقويل َيفَقهوا لِساين ِمنْ  ُعقَدةً  ُلْل واْح  أمري يل وَيرسِّ 

ْکهُ  أْزري بهِ  ُأشُددْ  أخي  عضددك سنشدد  :ناطقداً  قرآنداً  علي ه فأنزلت أْمري يف وَأرْشِ

 أمدري يل ويرسد صددري يل فدارشح اللهدم وصفيك نبيك حممد وأنا اللهم  بأخيك

  اسدتتم مدا فدواهلل :ذر أبدو قدال .أزري بده أشدد أخي ي اً عل أهأ من وزيراً  يل واجعل

 اهلل عندد مدن جربئيدل علي ه هبط حتى الكالم[ وسلم وآله علي ه اهلل صلٰی ] اهلل رسول

 :قال ؟يا جربئيل ذاك وما :قال .أخيك يف لك اهلل وهب ما[ لك] هنيئا حممد يا :وقال

 وَرسدُوُله اهللُ َولدي ُكمُ  إن دام  : علي ك ناً قرآ وأنزل القيامة يوم إىل بمواالته أمتك اهلل أمر

الةَ  ُيقيُمونَ  الذْينَ  آَمنوا َوالذْينَ  کاةَ  َوُيْؤتونَ  الص    1 َراِکعونَ  َوُهمْ  الز 
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 (صدىل اهلل علي ده وآلده) النبدي   عدن عباس بن اهلل عبد عن ربعي بن عباية عن...»

 ،وزيدراً  لده جعلت إال نبياً  ثأبع مل وإين :قال أن إىل املعراج حديث[ وساق] (وسلم

 حيددث أن فكره اهلل رسول  فهبط :عباس ابن قال .وزيرك علي اً  وإن اهلل رسول وإنك

 فدأنزل ،أيام ستة ذلك من مىض حتى باجلاهلية عهد حديثي کانوا إذ منها بشئ الناس

صدىل اهلل علي ده )] اهلل رسول فاحتمل  إَليَك  ُيوحٰى  ما َبْعَض  تاِرك   َفَلَعل َك   :تعاىل اهلل

ا يا   علي ه اهلل أنزل ،عرش الثامن يوم کان حتى[ وسلم (وآله  ُأندِزَل  َما َبلِّغْ  الَرسوُل  أَي 

 يف يؤذن حتى بالالً  أمر (وسلم (صىل اهلل علي ه وآله) اهلل رسول إن ثم  َربَِّك  ِمنْ  إَليَك 

صىل اهلل علي ده ) اهلل رسول فخرج ،خم ددير إىل خرج إال أحد دداً  يبقى ال أن الناس

 وإين برسالة إليكم أرسلني اهلل إن الناس أَيا يا :فقال ،الغد من والناس (وسلم (وآله

 بعد عأ   أنزله بوعيد فيها ر، عاتبني حتى وتكذبوين تتهموين أن خمافة ذرعاً  هبا ضقت

 :لقدا ثم إبطيهام بياض الناس رأى حتى فرفعها طالب أ، بن عأ   بيد أخذ ثم ،وعيد

 وااله مدن وال اللهم مواله فعأ   مواله کنت فمن موالکم وأنا موالي اهلل الناس أَيا

 َلُكدمْ  َأکَمْلُت  اليَومَ    :اهلل وأنزل .خذله من واخذل نرصه من وانرص عاداه من وعاد

 .1 دينَُكمْ 

صىل ) اهلل رسول دعاين :قال طالب أ، بن عأ   عن کالمها ربعي بن عباية عن...»
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 حتدى النصدارى أحبتده مثالً  عيسى من فيك إن عأ   يا :يل فقال وسلم (علي ه وآله اهلل

 عندد املندافقون فقال .[کذا] هبتوه حتى اليهود وأبغضته ،هبا ليس التي باملنزلة أنزلوه

   تعداىل اهلل فأنزل !مريم بن عيسى مثل جعله حتى عمه ابن يرفع أن يرىض أما .ذلك

َب  َوملَ ا ونَ  ِمنْهُ  َقوُمَك  إذا َمثاَلً  َيمَ َمر اْبنُ  رُضِ  يريد َنعم، :قال ؟قوله هكذا :فقلت  َيِصد 

 هو الصد :وقال عأ   قرأها وهكذا ،اآلية آخر إىل علي ه أنعمنا عبد إال هو إن - بعيسى

بي  :رجالن يِف   سيهلك إنه أما :ذلك عند عأ   قال ثم .الضجيج
 بدام ُيطريني ُمطري حُمِ

 1.«يَيبهتَنَ  أن عىلٰ  شنآين حيمله ُمفرَت   غض  وُمب ،يِف   ليَس 

وٰی من األحاديّ عدد   ما رم

 .حديثاً  وثالثون ثالثة عنه روي

 .أحاديث ثالثة: للحاکم املستدرك يف له

 . أحاديث ثالثة: للطرباين الكبري املعجم

 . أحاديث أربعة: للطرباين الدعاء

 .واحد حديث: شيبة أ، البن املصنف

 .واحد حديث: لبيهقيل النبوة دالئل
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 .واحد حديث: للبيهقي والصفات األسامء

 .أحاديث ثامنية: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: للرامهرمزي الفاصل املحدث

 .واحد حديث: نعيم أل، الصحابة معرفة

 .واحد حديث: للطربي اآلثار هتذيب

 .واحد حديث: شاهني البن النساء سيدة فضائل

 .أحاديث أربعة: سكايناحل للحاکم التنزيل شواهد

 .واحد حديث: الثوري تفسري

 .أحاديث ثالثة: الطربي تفسري

   6ج سدعد، البدن الكربى الطبقات ،274   10ج اخلوئي، للسيد احلديث رجال معجم: يف ترمجته راجع

 5ج حبدان، البدن الثقدات ،415   3ج العقديأ، ضدعفاء ،29   7ج حداتم، أ، البدن والتعديل اجلرح ،126

 .247  3ج حجر، البن امليزان لسان ،281 

 

 عٌد بن ( عٌد98)

 (اهلجري الثاين القرن يف ُتويف)
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 روى .عبدد بدن الرمحن عبد وقيل عبد بن عبد اسمه .الكويف اجلديل اهلل عبد أبو »

 بدن وسدليامن األنصاري مسعود وأ، ومعاوية الفاريس وسلامن ثابت بن خزيمة عن

 :داود أبو قال .النخعي وإبراهيم السبيعي إسحاق وأب وعنه .سلمة وأم وعائشة رصد

 بدن وعطداء عطيدة بدن وسدمرة اجلديل خالد بن ومعبد الشعبي وعامر .منه يسمع مل

 .فيه خالف عىل ،األودي ميمون بن وعمرو السائب

 :قدال ؟معروف اجلديل اهلل عبد أبو :حنبل بن ألمحد قيل :إسامعيل بن حرب قال 

 يف حبدان ابدن وذکدره :قلدت «.ثقة» :معني ابن عن خيثمة ،أ ابن وقال .ووث قه َنعم

 وقال «.ثقة تابعي برصي» :العجأ وقال «.عتيبة بن احلكم عنه روى» :وقال الثقات

 شدديد وکدان حديثده يف يستضدعف.. .الكوفة أهل من األوىل الطبقة يف» :سعد ابن

 أهدل مدن ثامنامئدة يف الدزبري ابدن إىل فوجهده املختار رشطة عىل أنه ويزعمون التشيع

 حدثنا :الكنى يف النسائي وقال. «الزبري ابن  به أراد لا احلنفية بن حممد ليمنعوا الكوفة

 اهلل عبدد أبا سمعت :عتيبة بن احلكم حدثنا شعبة حدثنا آدم حدثنا سفيان بن يعقوب

 .انتهى .يستخلفه املختار وکان اجلديل

 الشدعب يف فحرصده فدأبى بيعته إىل يةاحلنف بن حممد دعا قد الزبري ابن کان :قلت 

 إليه فأرسل الكوفة عىل وهو عبيد أ، بن املختار ذلك فبلغ ،مدة معه ومن هو وأخافه

 حممد وکفهم حمبسه من احلنفية بن حممد فأخرجوا مكة إىل اجلديل اهلل عبد أ، مع جيشاً 
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 أيضدا الطفيدل ،أ وعدىل اجلديل اهلل عبد أ، عىل أخذوا هنا فمن ،احلرم يف القتال عن

 1.«تعاىل اهلل شاء إن فيهام ذلك يقدح وال اجليش ذلك يف کان ألنه

 رمدي ثقدة عبدد بن الرمحن عبد أو عبد اسمه اجلديل اهلل عبد أبو» :وقال ابن حجر

 2.«عبالتشي

 وقدد .املختار راية صاحب کان :اجلوزجاين قال .بغيض شيعي» :الذهبي فيه قال

 3«دأمح وث قه

  وقيقهت يف اخلالصة

 وقد احتج به أمحد يف مسنده ست عرشة مرة. ،حنبل بن وث قه أمحد

 .«ثقة»: معني وقال ابن

الثقات، وأخرج له يف صحيحه الذي اشرت  يف رواته العدالة  يف حبان وذکره ابن

 مخسة أحاديث. ،والصدق

 .«ثقة»: وقال العجأ
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 1.وصححه جلديلا عبداهلل أبو سنده يف حديثاً  أورد إذ ،وقد وث قه الرتمذي

 واحتج  به ابن عبد الرب يف کتاب التمهيد.

 .155   11ج

 واستشهد به الطحاوي: يف کتابه رشح مشكل اآلثار. 

 .264  11ج

 2«.وهو ثقة»وقال اهليثمي: 

   تشيعه

 أنده ويزعمدون التشيع شديد وکان» :وقال دريه «عرمي بالتشي» وقال ابن حجر:

 « بغيض شيعي» :وقال الذهبي «راملختا رشطة عىل

ه  3.الشيعة من الشهرستاين وعد 

 وذکره ابن قتيبة يف املعارف من ضمن الرافضة الغالية. 

 .624املعارف   
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 .130،   9. جممع الزوائد، ج 2
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 إىل احلنفيدة بدن حممد الزبري ابن دعا وستني مخس سنة ويف» :جاء يف تاريخ دمشق

 أبدو واثلدة بن عامر منهم أصحابه من عدة يف هاشم بني شعب يف فحرصه فأبى بيعته

 سنة اجلديل اهلل عبد أبا املختار بعث حتى شديداً  وعيداً  وأوعدهم کثري عدد يف لطفيلا

 أربعدة بعث قد املختار أن :مسلم بن حاتم فحدثني بمكة احلنفية ابن إىل وستني ست

 1.«...اجلديل اهلل عبد أبو علي هم آالف

 املختار راية حتت کان إنه :وقيل - اجلديل اهلل عبد أبا يكنى» :قال السيد اخلوئي فيه

ه (.12) الشيخ رجال ،)علي ه السالم( عأ   أصحاب من ،-  يف (تدارة) الربقدي وعدد 

 من )علي ه السالم( أصحابه خوا  من (وأخرى) .)علي ه السالم( املؤمنني أمري أولياء

 2.«اجلديل اهلل عبد أبو :قوله عىل املوضعني کال يف مقترصاً  ،مرض

 :يقول التميمي إسحاق أبا سمعت...» :احلاکم قال ومن األحاديث ما أخرجها له

 عنق الناس وإذا باملدينة فمررت دالم وانا حججت :يقول اجلديل اهلل عبد أبا سمعت

 :تقول فسمعتها (صىل اهلل علي ه وآله) النبي   زوج سلمة أم عىل فدخلوا فاتبعتهم واحد

 اهلل رسول يسب :قالت َأمتاه. يا لبيك :جاف جلف رجل فأجاهبا .ربعي بن شبيب يا

 إنا :قال .طالب أ، بن فعأ   :قالت ؟ذلك وأن ٰى  :قال ؟ناديكم يف (صىل اهلل علي ه وآله)
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 (صىل اهلل علي ه وآلده) اهلل رسول سمعت فإين :قالت .الدنيا عرض نريد أشياء لنقول

 1.«تعاىل اهللَ َسب   فقد سب ني ومن سب ني فقد علي اً  َسب   من :يقول

)ري اهلل  ذر أ، عدن اجلدديل اهلل عبدد أ، عن ...)  :احلاکم وصححهوأخرج له 

 الصدلوات عدن والتخلف ورسوله اهلل بتكذيبهم إال املنافقني نعرف کنا ما :قال عنه(

 2«.()ري اهلل عنه طالب أ، بن لعأ   والبغض

 ،مسعود بن اهلل عبد عن ،اجلديل اهلل عبد أ، عن» :ويف شواهد التنزيل للحسكاين

 والنداس املسدجد فددخلت وسدلم (صىل اهلل علي ه وآلده) اهلل رسول إىل ددوت :قال

 النبي   عىل سلم حتى طالب أ، بن عأ   أقبل إذ ،الطري رؤسهم عىل کأن کانوا ما أجفل

صىل اهلل )  النبي   إليهم فنظر ،عنده کان من بعض به فتغامز وسلم (صىل اهلل علي ه وآله)

 أ، بدن عدأ   أفضدلكم :قدال .بىل :قالوا ؟أفضلكم عن تسألوين أال :فقال (علي ه وآله

 هلل وأشددکم حلدامً  وأرجحكدم علدامً  وأکثرکم إيامناً  وأوفرکم إسالماً  أقدمكم طالب

 علمدي علمتده فقدد ; رسدوله وأخدو اهلل عبدد فهدو ،العددو يف نكاية وأشدکم دضباً 

 رسدول عأ   فتتنا لقد :حرض من بعض فقال .أمتي عىل أميني وهو رسي واستودعته
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ُكمُ  َوُيبرِصونَ  َفستَبرُِصُ   :اهلل فأنزل !شيئاً  به يرى ال حتى اهلل  .1 املَفتُونِ  بَأيِّ

 يدا :له فقال املؤمنني أمري عىل اجلديل اهلل عبد أبو دخل »... :وروى احلسكاين قال

 ؟  عملدونت - قولده إىل - باحلسنة جاء من  :تعاىل اهلل بقول أخربك أال اهلل عبد[ أبا]

 2.«ةاآلي قرأ ثم .بغضنا والسيئة البيت أهل حبنا احلسنة :قال .فداك جعلت بىل :قال

 املدؤمنني أمدري عدىل دخلدت :قدال ،اجلديل اهلل عبد أ، عن» :ويف کامل الزيارات

 ثم (علي ه السالم) احلسني کتف عىل بيده فرضب ،جنبه إىل (علي هام السالم) واحلسني

 حليداة تلدك ان واهلل املدؤمنني أمدري يا :قلت :قال ،أحد ينرصه الو يقتل هذا ان :قال

 3«.لكائن  ذلك ان :قال .سوء

وٰی من األحاديّ عدد   ما رم

 رووا عنه مكررًا مائة وثامنية وثالثون حديثاً 

 له يف مسند أمحد: ستة عرش حديثًا.

 فضائل الصحابة البن حنبل: حديث واحد.
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 سنن الرتمذي: أربعة أحاديث.

 .واحد حديثأ، داود:  سنن

 مستدرك احلاکم: ثالثة أحاديث

 .واحد حديثالسنن الكربى للنسائي: 

 .واحد حديث خصائص أمري املؤمنني للنسائي:

 السنن الكربى للبيهقي: سبعة أحاديث.

 مسند أ، داود: أربعة أحاديث.

 املصنف للصنعاين: حديثًان.

 املصنف البن أ، شيبة: ثامنية أحاديث.

 .واحد حديث، يعىل: مسند أ

 صحيح ابن حبان: مخسة أحاديث.

 املعجم الصغري للطرباين: أربعة أحاديث.

 املعجم األوسط للطرباين: تسعة أحاديث.

 املعجم الكبري للطرباين: ستة وثالثون حديثًا.

 مسند احلميدي: حديثًان.

 .واحد حديث مسند ابن اجلعد:
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 .واحد حديث مسند ابن راهويه:

 .واحد حديث للبيهقي: شعب اإليامن

 معرفة السنن واآلثار للبيهقي: حديثًان.

 .واحد حديثدالئل النبوة للبيهقي: 

 .واحد حديث مستخرج أ، عوانة:

 .واحد حديث رشح مشكل اآلثار للطحاوي:

 رشح معاين اآلثار للطحاوي: ثالثة أحاديث.

 .واحد حديث التمهيد البن عبد الرب:

 حديثاً  تاريخ ابن عساکر: مخسة عرش

 شواهد التنزيل للحاکم احلسكاين: أربعة أحاديث.

 مسدلم د والوحدان املنفردات ،286   1ج األنصاري، حياة حممد واحلديث، الرجال معجم: يف ترمجته راجع

 أسدامء تداريخ ،93   6ج حداتم، أ، ابدن والتعدديل، اجلدرح ،472   7ج امليزان لسان ،34   د النيسابوري

 .161 ،شاهني ابن الثقات،

 العٌاس بن اجلٌار عٌد( 99)

 (اهلجري الثاين القرن ُتويف يف)



 1054 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عدن روى باليمن، جبل وشبام .الكويف اهلمداين الشبامي العباس بن اجلبار عبد»

 وقديس جحيفة أ، بن وعون کهيل ابن وسلمة ثابت بن وعدي السبيعي إسحاق أ،

 املبارك ابن وعنه .وعدة قياملرش مرثد بن وعريب الثقفي املغرية بن وعثامن وهب بن

 أ، بدن يوسدف بن وإبراهيم قتيبة بن مسلم قتيبة وأبو جحادة بن حممد بن وإسامعيل

 نعديم وأبدو ووکيدع حي ابن صالح بن واحلسن الزبريي أمحد وأبو السبيعي إسحاق

 .ودريهم

 ابن وقال «.يتشيع وکان بأس به يكون ال أن أرجو» أبيه: عن أمحد بن اهلل عبد قال

 وقال «.مذهبه سوء يف داليا کان» اجلوزجاين: وقال «.بأس به ليس» داود: وأبو عنيم

 وقدال ...«.التشديع يف يفدر  حديثده عدىل يتابع ال» العقيأ: وقال «.ثقة» حاتم: أبو

 1. «به بأس ال صويلح» العجأ: وقال «.تعاىل اهلل شاء إن مستقيمة أحاديثه» البزار:

 موحددة ثدم املعجمدة )بكرسد الشدبامي العباس بن اجلبار عبد»: حجر ابن وقال

 2«.السابعة من يتشيع صدوق الكوفة نزل خفيفة(

 ثابت بن عدي عن الكويف اهلمداين الشبامي العباس بن اجلبار عبد»ويف الكاشف: 

                                                             

 93،   6 ج، التهذيب هتذيب . 1

 .552،   1 ج، التهذيب . تقريب 2



 1055 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.صدوق شيعي الزبريي أمحد وأبو نعيم أبو وعنه إسحاق وأ،

 2«.لتشيعا يف دالياً  وکان»: حبان ابن فيه قاله ولا 

 کانوا وأهلها»: السمعاين يقول أهلها ويف باليمن شبام مدينة إىل يرجع اجلبار وعبد

 3«.روافض کلهم املدينة هذه وأهل.. .الشيعة دالة من

   ومدحه توقيقه

 «بأس به يكون ال أن أرجو»: حنبل قال ابن

 «.بأس به ليس»: داود وأبو معني ابن وقال

  «ثقة»: حاتم وقال أبو

 . «تعاىل اهلل شاء إن مستقيمة أحاديثه»: البزار وقال

 .«به بأس ال صويلح»: العجأ وقال

 .«بأس به ليس»: شاهني وقال ابن

 .168   الثقات، أسامء تاريخ

 وقد احتج  به ابن خزيمة: يف صحيحه.

                                                             

 612،   1 ج للذهبي الُسن ة کتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف 1

 159   2ج . املجروحني 2

 396،   3 ج ،. األنساب للسمعاين 3



 1056 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ووث قه اهليثمي.

 .323   10 ج الزوائد، جممع

 .«صدوق»: حجر وقال ابن

 «.صدوق»وقال الذهبي: 

 وهدذا العبداس، بدن اجلبار عبد سنده يف الرتمذي سنن يف حديثاً  األلباين ححوص

 1. للرجل توثيقاً  يعد التصحيح

 وهدذا»: فقدال يعأ، أ، مسند يف حديث ختريج يف اجلبار بعبد األلباين احتج وقد

 صددوق وهدو هدذا اجلبدار، عبد دري الشيخني رجال ثقات، کلهم رجاله جيد إسناد

 عندد الروايدة يف يرضد ال والتشديع»: قلدت )التقريدب(: يف احلداف  قال کام «.يتشيع

 2«.ضابطاً  عدالً  مسلامً  کونه هو إنام الراوي يف العربة ألن، املحدثني

   تشيعه دالئل

شديعي « »يتشيع صدوق» «التشيع يف يفر » «مذهبه سوء يف دالياً  کان»: فيه قالوا

 «.صدوق

                                                             

 .150   الرتمذي، سنن وضعيف . صحيح 1

 752،   1 ج، األلباين،وفوائدها فقهها من ويشء الصحيحة األحاديث . سلسلة 2



 1057 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وهذه األوصاف تعني أنه رافيض.

 1رجاله. يف الطويس الشيخ ذکره وقد

. السدالم( )عليده الصدادق أصدحاب من»: الشاهرودي النامزي عأ الشيخ قال 

، 36/  2 ج واخلصال، 283   الصدوق أمايل يف رواياته وبعض. الغلو إىل ونسب

 .«293   ودط

 368 ،  4 ج، احلديث رجال علم مستدرکات

 رواة يف )الفددائق( ويف. احلددديث رجددال معجددم يف اخلددوئي السدديد ترمجدده وقددد

 حمددثي حسدان مدن»: فيده قال الشبسرتي. احلسني لعبد الصادق، اإلمام وأصحاب

 «.اإلمامية

  194   2ج

 أ، عن الدهني عامر عن الشامي العباس بن اجلبار عبد عن»...روى ابن عساکر: 

 وتوسع وتواضع تضعضع عمر رآه فلام جملسه، يف جالس وعمر عأ   أقبل قال: فاختة،

، قام فلام املجلس، يف له  صدنيعاً  بعأ   تصنع إنك املؤمنني أمري يا القوم: بعض قال عأ 

 کلام رأيتك قال: به؟ أصنع رأيتني وما عمر: قال حممد. أصحاب من بأحد تصنعه ما

 ملوالي إنه واهلل يمنعني وما قال: جيلس. حتى وأوسعت وتواضعت تضعضعت رأيته

                                                             

 .242   الطويس، . رجال 1



 1058 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.مؤمن کل وموىل

 دخدل أن ملا :قال ،املغرية بن عثامن عن اهلمداين العباس بن اجلبار دعب ناأخرب»...

 ثدالث عدىل يزيدد ال ،عباس وابن واحلسني احلسن عند ليلة يتعشى عأ   کان رمضان

 ليلتدني أو ليلدة هدي إندام (أمخدص نسخة ويف) مخيص وأنا اهلل أمر يأتيني :يقول .لقم

 2«.الليل من فأصيب

 أفعى بنت عمرة عن الدهني عامر عن العباس بن باراجل عبد»...وروى الطرباين: 

 يف جينب أن ألحد ينبغي ال (وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول قال :قالت ،سلمة أم عن

 3«.وعأ   أنا إال املسجد هذا

 بدن اجلبار عبد»الطرباين:  له باسم عبد اجلبار الشبامي وأحيانا الشامي، قال روي

 4«.الشبامي العباس بن جلبارا عبد: صوابه ،الشامي العباس

وٰی من األحاديّ عدد  ما رم

 روي عنه ستة وثالثني حديثاً 

                                                             

 235،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 555 - 554،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 373،   23 ج، الكبري . املعجم 3

 52   1 ج، األوسط . املعجم 4



 1059 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد حديث :أمحد مسند

 ثالثة أحاديث. :احلاکم مستدرك

 ثالثة أحاديث. :يعىل أ، مسند

 .واحد حديث :خزيمة ابن صحيح

 .واحد حديث :للطرباين الصغري املعجم

 ث.أربعة أحادي :للطرباين األوسط املعجم

 ثالثة عرش حديثًا. :للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديثالدعاء للطرباين: 

 .واحد حديثالُسن ة البن أ، عاصم: 

 حديث واحد. :الرب عبد البن التمهيد

 سبعة أحاديث. :عساکر ابن تاريخ

 3ج التفدريش،، الرجدال نقدد ،283   10ج اخلوئي، السيد، احلديث رجال معجم: يف ترمجته راجع

 .31   6ج والتعديل، اجلرح ،341  2ج حنبل، البن العلل، ،533   2ج االعتدال، ميزان31  

 

 خرا  بن الرمحن ( عٌد100) 



 1060 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 (هد283ُتويف عام )

 يوسف بن الرمحن عبد، حممد أبو، البارع، الناقد، احلاف  خراش ابن»: الذهبي قال

 ،السدمتي سدفيو بدن خالد: عن روى. البغدادي ثم املروزي، خراش بن سعيد بن

 ونرصد، الفدالس حفص وأ،، الرمأ النحاس بن عمري وأ،، العالء بن اجلبار وعبد

، الدورقي ويعقوب، خرشم بن وعأ  ، اليزين امللك عبد بن هشام التقي وأ،، عأ   بن

 . وطبقتهم

 أبو قال... وآخرون، زياد بن سهل وأبو، الصرييف حممد بن وبكر، عقدة ابن: وعنه

 بشدئ ذکدر قد: عدي ابن وقال. خراش ابن من أحف  أحداً  رأيت ما: عدي بن نعيم

 خدراش ابدن کان: يقول عقدة ابن سمعت. الكذب يتعمد ال أنه وأرجو، التشيع من

 عبدان وسمعت. وعندك عندي إال ينفق ال هذا: يقول التشيع يف شيئا کتب إذا عندنا

 فأجدازه، الشديخني ثالدبم يف صنفهام جزءان عندنا بندار إىل خراش ابن محل: يقول

 أبدو وقدال. منهدا فرغ حني فامت، فيها ليحدث ببغداد حجرة هبا له بنى، درهم بألفي

. رافضدياً  وکدان، الشديخني مثالب خراش ابن أخرج: احلاف  يوسف بن حممد زرعة

 صددقة ترکنا ما ": حديث خراش: البن قلت: يقول عبدان سمعت: عدي ابن وقال

 1«.أوس بن كمال أهتم، باطل: فقال ،"

                                                             

 510 - 508،   13 ج، النبالء أعالم . سري 1



 1061 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 کدان عبددان: قدال. احلاف  خراش بن يوسف بن الرمحن عبد»: امليزان لسان ويف

 بندار إىل خراش ابن ومحل عبدان: قال. يتشيع کان عدي ابن وقال. املراسيل يوصل

 هدو واهلل هدذا: قلت. درهم بألفي فأجازه الشيخني، مثالب يف صنفهام جزءان عندنا

 واالطدالع الواسدعة الرحلدة وله زمانه حاف  کان إنهف سعيه ضل الذي املغرت الشيخ

 الفدالس مدن خدراش ابدن سدمع وقد... بعلمه انتفع فام هذا وبعد واالحاطة الكثري

 وبابته الذهأ ومن، باملدينة وطبقته العابدي عمران بن اهلل عبد ومن، بالعراق وأقرانه

، بمرصد وأقرانده عدىلاأل عبد بن يونس ومن بالشام اليزين التقي أ، ومن، بخراسان

 .القطان سهل وأبو عقدة ابن وعنه

 هدذا يف بويل رشبت يقول: خراش، ابن سمعت املروزي محدان بن بكر أبو وقال 

 مدا يقدول: حممد بن امللك عبد نعيم أبا سمعت عدي: ابن وقال. مرات مخس الشأن

 مدات. فيده إالَمر   واألبواب الشيوخ من شئ له يذکر ال خراش ابن من احف  رأيت

 .انتهى ومائتني. وثامنني ثالث سنة

 يتعمدد ال انه أرجو فإين احلديث يف فاما التشيع، من شئ ذکر انام عدي: ابن وقال

 ببغدداد حجدرة هبدا فبندٰی  درهم، بألفي فأجازه املثالب، جزئي قصة( وبقية) الكذب

 يف الرحالني أحد کان اخلطيب: وقال. فردت حني ومات بذلك متع فام فيها، ليحدث

 مدن کدان املدديني: ابدن وقدال. واملعرفدة باحلف  يوصف ولن األمصار إىل احلديث



 1062 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 شهر من خلون خلمس تويف، والرجال للحديث والفهم باحلف  املذکورين املعدودين

 1«.رمضان

  ووقاقته مدحه

 والذهبي حجر ابن وکتب الرجال يف خراش ابن أقوال عىل الرجاليون اعتمد لقد

 اعتمددوا ملدا األقدل عىل صدوقاً  أو ثقة يكن مل ولو الرجالية، قوالهبأ طافحة ودريمها

 مل احلدديث أهدل لكن تشيعه، يف مغال   رافيض الرجل أن وامللفت هبا، وأخذوا أقواله

 !املغايل الرافيض هذا أقوال إىل حلاجتهم إال ذاك وما آرائه، اعتامد يف يرتددوا

 .والرجال للحديث والفهم باحلف  يناملذکور املعدودين من کان: املديني ابن قال

: عددي ابدن وقدال. خدراش ابن من أحف  أحداً  رأيت ما: عدي بن نعيم أبو قال

 .الكذب يتعمد ال أنه وأرجو

 علٰی  يثني نعيم أبا حممد بن امللك عبد سمعت: عدي ابن وقال»: بغداد تاريخ ويف

 إال   واألبواب لشيوخا من شئ له يذکر ال، منه أحف  رأيت ما: وقال هذا، خراش ابن

 2«.فيه َمر  

                                                             

 445 – 444   3 ج، امليزان . لسان 1

 280،   10 ج البغدادي، للخطيب بغداد . تاريخ 2



 1063 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 بداحلف  يوصدف ولدن األمصار إىل احلديث يف الرحالني أحد کان: اخلطيب قال

 . واملعرفة

 الواسدعة الرحلدة ولده زمانه حاف  کان. البارع، الناقد، احلاف : عنه الذهبي قال

 .واالحاطة الكثري واالطالع

  ترفضه

 ابن خرج: احلاف  يوسف بن حممد»: ةزرع أبو وقال «يتشيع کان»: عدي ابن قال

 «.رافضيا وکان، الشيخني مثالب خراش

 احلاف  املحدث خراش بن يوسف بن الرمحن عبد به ويلتحق»: امليزان لسان ويف

 1«.الرفض إىل نسب بل الشيعة دالة من فإنه

( خدراش ابن رجال: )قال خراش، ابن رجال: کتاب الطهراين الشيخ له ذکر وقد

 البغددادي املروزي خراش بن سعيد بن يوسف بن الرمحان عبد حممد بوأ احلاف  هو

 حكدى )الشدذرات( ويف " 254   2 ج - احلفاظ تذکرة " يف ترمجه( 283) املتوىف

 2.(والتعديل )اجلرح کتاب له وان رافيض انه الدين نارص ابن عن

                                                             

 16،   1 ج، امليزان . لسان1

 84،   10 ج الطهراين، بزرگ آلقا . الذريعة 2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

وٰی من األحاديّ عدد  ما رم

 

 .مفقود ذاه کتابه ولكن الشيخني، مثالب يف جزءين ألف

 .أحاديث أربعة: عساکر ابن له روى

 .واحد حديث: عدي البن الكامل

 ،321   4ج عدددي، البددن الكامددل ،118   4ج للامزندددراين، املقددال منتهددى: يف ترمجتدده راجددع

 بالوفيدات الدوايف ،278   10ج البغدادي، للخطيب بغداد تاريخ ،241   للدارقطني، محزة سؤاالت

 .685 – 684 ،  2 ج للذهبي، احلفاظ کرةتذ ،187   18ج للصفدي،

 

 األزدي صالح بن الرمحن عٌد( 101)

 (هد235ُتويف عام )

 سدكن. الكويف حممد أبو ويقال صالح أبو العتكي األزدي صالح بن الرمحن عبد»

 املبدارك وابدن ورشيدك عياش بن بكر أ، عن روى. عجالن جده اسم ويقال بغداد

 عبدد ابن ومحيد دياث بن وحفص علية وابن حييى أ، بن وإبراهيم حبيب بن وعائذ

 ومهدي معاوية وأ، ثابت بن وعأ   محيد بن وعبيدة الرؤايس األحول الكويف الرمحن
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 دنية أ، بن امللك عبد بن وحييى زائدة أ، بن زکرياء بن وحييى النرض وأ، ميمون بن

 .ودريهم بكري بن ويونس

 وعبدد الددوري وعباس حاتم وأبو زرعة وأبو اجلزري إسحاق بن إبراهيم وعنه 

 سدفيان بدن ويعقدوب متتام دالب بن وحممد خرزاذ بن وعثامن الدورقي أمحد بن اهلل

 فهد بن وإبراهيم خيثمة أ، بن بكر وأبو الربهباري عأ   بن وأمحد الرقايش قالبة وأبو

 . وآخرون املثنى بن عأ   بن أمحد يعىل وأبو حنبل بن أمحد بن اهلل وعبد

 يغشدى وکان رافضياً  صالح بن الرمحن عبد کان املطوعي: يوسف بن يعقوب الق

 أهل من قوماً  أحب رجل اهلل سبحان فقال: فيه. له فقيل ويدنيه، فيقربه حنبل بن أمحد

 حييى سمعت الدوري: عأ   بن سهل وقال ثقة. وهو وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   بيت

 ثقدة صدالح بدن الدرمحن عبدد له: يقال وفةالك أهل من رجل عليكم يقول: معني بن

 وقدال حدرف. نصدف يف يكدذب أن من إليه أحب السامء من لئن خير شيعي صدوق

 عنده. يكتب مرة دري دهليزه يف جالساً  معني بن حييى رأيت الرببري: موسى بن حممد

 عبدد إىل نميضد معدني: البدن سدامل بدن خلف قال الفهم: بن حممد بن احلسني وقال

 ابن وقال شيئًا. منها سمعت ما حديثاً  سبعون عنده وقال: فزجره، صالح. بن الرمحن

 هدارون: بدن موسدى وقال. صدوق حاتم: أبو وقال به. بأس ال معني: ابن عن حمرز

 ....وأصحابه وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول أزواج بمثالب حيدث وکان ثقة کان
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 عدثامن. يقرض کان أنه إال کويف حممد: بن صالح عن خلف بن املؤمن عبد وقال 

 أ، عدن اآلجدري وقدال صدوق. حممد: بن صالح عن حبيب بن حممد بن عأ   وقال

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول أصحاب يف مثالب کتاب وضع عنه اکتب ان أر مل داود:

 الثقدات. يف حبان ابن وذکره سوء. رجل کان فقال: أخرى، مرة وذکره قال: وسلم(

 اهتدم وال احلديث يف بالضعف يذکر مل الكوفيني يف مشهور معروف عدي: ابن وقال

 مخدس سدنة مدات وددريه: احلرضمي وقال التشيع. من فيه کان فيام حمرتق أنه إال فيه

 1«.ومائتني وثالثني

 

   توقيقه يف قالوا

 

 «ثقة»: حنبل قال ابن

 يف يكذب أن من إليه أحب السامء من لئن خير شيعي صدوق ثقة»: معني وقال ابن

 .«حرف نصف

 .«صدوق»: حاتم وقال أبو

                                                             

 179 - 178،   6 ج، التهذيب . هتذيب 1
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 .«ثقة»: هارون بن وقال موسى

 وال احلدديث يف بالضعف يذکر مل الكوفيني يف مشهور معروف»: عدي وقال ابن

 .«فيه اهتم

 . الثقات يف: حبان وذکره ابن

 .الثقات أسامء تاريخ يف: شاهني وذکره ابن

 1. «ثقة»: وقال اهليثمي

 2. «صدوق»: وقال الذهبي

 3.«يتشيع صدوق»: حجر ال ابنوق

 4«.فيه خالف وال، تقدم کام ثقة صالح بن الرمحن وعبد»: وقال فيه األلباين

  تشيعه يف عٌارات

 اهلل رسدول أزواج بمثالدب حيددث وکدان» «رافضدياً  صالح بن الرمحن عبد کان»

 يف مثالدب کتداب وضدع» «عدثامن يقدرض کدان» «وأصحابه وسلم( عليه اهلل )صىل

                                                             

 .275   9ج الزوائد، . جممع 1

 569،   2 ج، االعتدال . ميزان 2

 .574،   1 التهذيب،ج . تقريب 3

 170،   5 ج، الغليل . إرواء 4
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 «.التشيع من فيه کان فيام حمرتق» «(وسلم عليه اهلل )صىل اهلل لرسو أصحاب

 األزدي صدالح بدن الرمحن عبد أخربنا... »: عساکر ابن أخرجه ما عنه روي ولا

 قدال: هريدرة أ، عدن صالح أ، عن األعمش عن احلرضمي عثامن بن موسى أخربنا

 إىل اذهدب فقال: شديداً  اً حب حيبه وکان( وسلم عليه اهلل صىل) النبي   عند احلسني کان

( إىل البغوي حديث )ويف أ،.  السدامء من برقة فجاءت قال: معه؟ أذهب فقلت: أمي 

 1«.أمه إىل البغوي زاد بلغ حتى ضوئها يف فمشى

 بدن عمرو حدثنا قال: األزدي صالح بن الرمحن عبد حدثنا...»: الطرباين وروى

 أنده عأ   عن العرين جوين بن ةحب عن کهيل بن سلمة عن األجلح عن اجلنبي هاشم

 قبل عبدتك ولقد قبأ، نبيها بعد األمة هذه من أحد يعبدك مل أنه تعلم إنك اللهم قال:

 2«.سنني بست األمة هذه من أحد يعبدك أن

وٰی من األحاديّ   عدد ما رم

 

 الشيعة ووسائل األنوار وبحار الصدوق کأمايل کتبهم، يف اإلمامية أسانيد يف وقع

                                                             

 160 - 159،   14 ج،دمشق مدينة . تاريخ 1

 207،   2 ج،األوسط . املعجم 2
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 .حديثاً  وعرشين تسعة وروى الكتب، من ودريها

 حديثاً  وتسعني تسعة کتبهم يف املحدثون له وروى

 .واحداً  حديثاً : الدارمي سنن

 .واحداً  حديثاً : احلاکم مستدرك

 .حديثاً  عرش ثامنية: اإليامن وشعب الكربى البيهقي سنن

 .حديثاً  وعرشين تسعة: يعىل أ، مسند

 .حديثاً  وأربعني حدوا: الثالثة معامجه يف الطرباين

 .أحاديث تسعة: حبان ابن صحيح

 علدم مسدتدرکات ،103   2ج األنصداري حيداة حممدد واحلديث، الرجال معجم: يف ترمجته راجع

 البدن الثقدات، ،360   7ج سعد، البن الكربى، الطبقات ،402  4ج الشاهرودي، احلديث، رجال

 .149   شاهني البن الثقات، أسامء تاريخ ،380   8ج حبان

 ُّهام بن الرزاق ( عٌد102)

 (هد210ُتويف عام )

 

 أبيده عن روى. الصنعاين بكر أبو موالهم احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد»
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 العمدري عمدر بدن اهلل عبدد وأخيده العمري عمر بن اهلل وعبيد ومعمر وهب وعمه

 وزکرياء والسفيانني ومالك واألوزاعي جريج وابن عامر بن وعكرمة نابل بن وأيمن

 رواد أ، وابدن الصدنعاين سدليم بدن ويدونس سدليامن بدن وجعفر املكي إسحاق بن

 . وخلق عياش بن وإسامعيل وإرسائيل

 من )ومها أسامة وأبو ووکيع شيوخه( من )ومها سليامن بن ومعتمر عيينة ابن وعنه

 وسىم بن وإبراهيم صالح بن وأمحد خيثمة وأبو وحييى وعأ   وإسحاق وأمحد أقرانه(

 بن وحجاج عمر أ، وابن الناقد وعمرو شبيب بن وسلمة املسندي حممد بن اهلل وعبد

 السدعدي إبدراهيم بن وإسحاق موسى بن وحييى البيكندي جعفر بن وحييى الشاعر

 اخلدالل عدأ   بدن واحلسدن السلمي يوسف بن وأمحد الكوسج منصور بن وإسحاق

 احلامل مهران بن وحممد رافع بن حممدو محيد بن وعبد احلكم بن برش بن الرمحن وعبد

 إبدراهيم بن وإسحاق الرازي مسعود وأبو الذهأ حييى بن وحممد ديالن بن وحممود

 . ودريهم الدبري

 الدزبريي أمحدد وأبدو والفريا، الرزاق عبد وأما معني: ابن عن خيثمة أ، ابن قال

 بعضهم قريب ن،سفيا يف کلهم فهم وطبقتهم، وقبيصة، عاصم وأبو موسى بن وعبيد

 وقال. وأ، نعيم املبارك وابن ووکيع مهدي وابن سعيد بن حييى دون وهم بعض من

 عبدد مدن حدديثاً  أحسدن أحداً  رأيت حنبل: بن ألمحد قلت املرصي: صالح بن أمحد
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 وقدال حديثه. ثبت من أحد الرزاق عبد الدمشقي: زرعة أبو وقال ال. قال: الرزاق؟

 أربعدة، إلينا خيتلف فقال: معمر، عند کنت مهام: بن ابالوه عبد عن الرسي أ، ابن

 أن فخليدق ربداح فأمدا الرزاق، وعبد يوسف بن وهشام ثور بن وحممد زيد بن رباح

 فكثدري ثدور ابدن وأمدا السلطان عليه يغلب أن فخليق هشام وأما العبادة عليه ي غلب

 أ، ابدن قدال. بدلاإل أکباد إليه ترضب أن فخليق عاش فإن الرزاق عبد وأما النسيان

 مدن إيل   أحدب معمدر عدن الرزاق عبد حديث أمحد: وقال أتعبها. لقد فواهلل الرسي:

 حفظداً  حيددثهم وکدان بداليمن فيهدا وينظر کتبه يتعاهد کان البرصيني هؤالء حديث

 جبدار. الندار، حدديث عن يسأل أمحد سمعت األثرم: وقال معمرًا( )يعني بالبرصة.

 هدؤالء قدال: شدبويه، عن أمحد حدثني قلت: الرزاق؟ عبد عن به حيدث ومن فقال:

 وقدال عمدي. بعدد يلقنهدا کان کتبه يف هو وليس فلقنه يلقن کان عمي بعدما سمعوا

 أبو وقال أصح. فهو الكتب من سمع من وزاد: ذلك نحو أمحد عن إسحاق بن حنبل

 قدال: ين؟الربسا أم الرزاق عبد جريج ابن يف أثبت من ألمحد: قلت الدمشقي: زرعة

 صدحيح وهدو املدائتني قبل الرزاق عبد أخربنا أمحد أخربين أيضا: وقال الرزاق. عبد

 .السامع ضعيف فهو برصه ذهب بعدما منه سمع من البرص:

 عدن معمر حديث يف أثبت الرزاق عبد کان معني: ابن عن الدوري عباس وقال 

 عدن شديبة بن وبيعق وقال للكتب. أقرأ جريج ابن يف هشام وکان يوسف بن هشام
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 قدال وأحفظندا. أعلمندا الدرزاق عبد وکان يوسف: بن هشام يل قال املديني: بن عأ  

 عبدد عدن هاشدم بن عأ   عن الصوري جرير بن احلسن وقال ثقة. وکالمها يعقوب:

 وهو الشاذکوين بن عن کتبت دريهم عن أکتب ال أن أبايل ال ثالثة عن کتبت الرزاق:

 وکتبدت بالرجال الناس أعرف من وهو معني بن حييى عن وکتبت الناس أحف  من

 . الناس أثبت من وهو حنبل بن أمحد عن

 کالمداً  الدرزاق عبدد مدن سمعت قال: معني، ابن سمعت الطياليس: جعفر وقال

 کلهدم ثقات أساتيذک أخذت ان له: فقلت املذهب، من عنه ذکر ما عىل به استدللت

 هدذا أخدذت فعمن واألوزاعي، ثوريوال جريج وابن ومالك معمر ُسن ة، أصحاب

 هدذا فأخدذت اهلددي حسن فاضالً  فرأيته سليامن بن جعفر علينا قدم قال: املذهب؟

 )يعني دريه. جعفراً  أفسد ما الرزاق عبد وجدت املقدمي: بكر أ، بن حممد وقال عنه.

 عبيدد ان أمحد: قال له: وقيل معني بن حييى سمعت خيثمة: أ، ابن وقال التشيع(. يف

 أدىل هو إال إله ال الذي واهلل الرزاق عبد کان فقال: للتشيع. حديثه يرد موسى بن اهلل

 عبيدد من سمعت ما أضعاف الرزاق عبد من سمعت ولقد ضعف، مائة منه ذلك يف

 . اهلل

 التشيع؟ يف ويفر  يتشيع الرزاق عبد کان هل أ،: سألت أمحد: بن اهلل عبد وقال

 بدن سدلمة سدمعت أمحد: بن اهلل عبد وقال شيئًا. هذا يف همن أسمع فلم أنا أما فقال:
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 علي اً  أفضل ان قط صدري انرشح ما واهلل يقول: الرزاق، عبد سمعت يقول: شبيب،

 وقال: مؤمن. هو فام حيبهم مل من وعثامن، وعمر بكر أبا اهلل رحم وعمر، بكر أ، عىل

 الشيخني أفضل يقول: زاقالر عبد سمعت األزهر: أبو وقال. إياهم حبي أعاميل أوثق

 أحدب أن ازدراء ، کفدى فضدلتهام، ما يفضلهام مل ولو نفسه، عىل إيامها عأ   بتفضيل

 وقدد کثدري، وحدديث أصدناف الرزاق ولعبد عدي: ابن وقال قوله. أخالف ثم علي اً 

 روى وقدد التشديع، إىل نسبوه أنم عنه إال وکتبوا وأئمتهم املسلمني ثقات إليه رحل

 األحاديدث، هلدذه روايته من ذموه ما أعظم فهذا عليها، يتابع مل الفضائل يف أحاديث

 أمحدد قدال. بده بدأس ال انده فأرجو الصدق باب يف وأما دريهم، مثالب يف رواه وملا

 سدنة مدات واحدد: وددري البخداري وقال ومائة. وعرشين ست سنة مولده ودريه:

 کتب ملن نظر فيه النسائي: قال: قلت. شوال يف سعد: ابن وزاد. ومائتني عرشة إحدى

 وذکره به. وحيتج حديثه يكتب حاتم: أبو وقال مناکري. أحاديث عنه کتب بآخره عنه

 فيده، تشديع وعدىل حفظده، من حدث إذا خيطئ لن کان وقال: الثقات، يف حبان ابن

 إلينا أحب الفريا،: داود أ، عن اآلجري وقال وذاکر. وحف  وصنف مجع لن وکان

 يقدول: احللدواين، عدأ   بدن احلسدن سدمعت داود: أبو وقال ثقة. الرزاق بدوع منه،

 إذا اهلل ها ال قال: حروبه؟ يف اهلدى عىل کان علي اً  ان أتزعم وسئل الرزاق عبد سمعت

 .هذا له وأتقلدها فتنة انا عىل يزعم
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 إسدامعيل بدن حممدد وقدال بمعاويدة. يعدرض الدرزاق عبدد وکان داود: أبو قال

 ددم فددخلنا الرزاق عبد حديث ترکا وحييى أمحد ان بصنعاء ونحن بلغني الفزاري:

 الرزاق عبد ارتد لو صالح أبا يا فقال: له. فذکرت املوسم يف معني ابن فوافيت شديد

 جييئني ال أيام ثالثة فمكثت حججت قال: أنه الرزاق عبد عن وروى. حديثه ترکنا ما

 أندا؟ أمددلس أندا؟ أکذاب يل؟ ما بر يا وقلت: بالكعبة، فتعلقت احلديث أصحاب

 وقدال البدزار. قدال وکدذا يتشديع. ثقدة العجدأ: وقال فجاؤوين. البيت إىل فرجعت

 عبداد بدن إبدراهيم وقدال حيفد . وکان احلديث يف أيقظهم الرزاق عبد کان الذهأ:

 العبداس وقدال. حدديث سبعة عرشد الدف من نحواً  حيف  الرزاق عبد کان الدبري:

 والواقددي لكدذاب، وانده الرزاق، عبد إىل جتشمت لقد صنعاء: من مقد ملا العنربي

 عليده العبداس وافق ما شئ هذا احلكاية، هذه عقب الذهبي بخط قرأت منه، أصدق

 عدن املدخل يف اإلسامعيأ ذکر فقد تثبت، بغري االنكار عىل إقدام وهذا: قلت .مسلم

 الدرزاق عبدد کدان قال: بارك،امل بن زيد عن العنربي عباس حدثنا قال: أنه الفرهياين

 إال هاهندا مدن الكبدار هؤالء من أحد خيرج مل قال: زيد، وعن احلديث. يرسق کذاباً 

 ذکره من فغرض قائله عىل مردوداً  کان وإن وهذا انتهى. عنه. حيدث ال أن جممع وهو

 نعد روايته الرزاق عبد عىل أنكر ولا موافقًا، العظيم عبد بن للعباس أن إىل اإلشارة

 رأى وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   أن أبيه عن سامل عن اهلل عبيد بن عاصم عن الثوري



 1075 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 رواه الددعاء: يف الطدرباين قدال احلدديث. دسيل. أم هذا أجديد فقال: ثوباً  عمر عىل

 عمدر عن والصواب الثوري، عن فيه وهم لا وهو الرزاق عبد عن احلفاظ من ثالثة

 1«.الزهري حديث من هذا ليس النسائي: قال قدو انتهى. سامل. عن الزهري عن

 بكدر أبدو مدوالهم احلمدريي ندافع بدن مهدام بدن الدرزاق عبد»: حجر ابن وقال

 مدن يتشديع وکدان فتغدري، عمدره آخدر يف ُعِمَي  شهري، مصنف حاف  ثقة الصنعاين،

 2«.وثامنون مخس وله عرشة إحدى سنة مات التاسعة،

 احلفداظ أحدد الصدنعاين، احلمدريي ندافع نبد مهام بن الرزاق عبد»: أيضا قال و

 العندربي العظيم عبد بن العباس إال کلهم األئمة وثقه التصانيف، صاحب االثبات،

 من مجلة يف الشيخان به احتج ....أحد عليه يوافقه ومل فيه أفر  بكالم فتكلم وحده،

 فأمدا املدائتني قبدل منده سمع من ذلك وضابط االختال ، قبل منه سمع من حديث

 3«.تغري قد فكان بعدها

 بكدر أبو، اليمن عامل، الكبري احلاف ، نافع ابن مهام بن الرزاق عبد»: الذهبي وقال

 4«.الشيعي الثقة الصنعاين موالهم، احلمريي

                                                             

 281 - 278،   6 ج، التهذيب . هتذيب 1

 599،   1 ج، التهذيب . تقريب 2

 418  ، الباري فتح . مقدمة 3

 564 - 563،   9 ج النبالء، أعالم . سري 4



 1076 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 يف بده حمدتج   وحديثده. نفسده يف صدوق وهو، اإلسالم راوية الرزاق عبد»: وقال

 1«.الصحاح

  وقاقته عل االتفاق

 .ومسلم ريإحتج  به البخا

 .ال قال: الرزاق؟ عبد من حديثاً  أحسن أحداً  رأيت: حنبل وقيل ألمحد بن

 .«حديثه ثبت من أحد الرزاق عبد»: الدمشقي زرعة أبو قال

 .«به بأس ال ثقة»: معني بن حييى وقال

 .«به وحيتج حديثه يكتب»: حاتم أبو وقال

 .الثقات يف حبان ابن وقد ذکره

 .«اإلبل أکباد إليه ترضب أن فخليق عاش فإن رزاقال عبد وأما»: معمر وقال

 .«ثقة»: شيبة بن يعقوب وقال

 .«ثقة يامين مهام بن الرزاق عبد»: العجأ وقال

 ثقدات إليده رحدل وقدد کثدري وحدديث أصناف الرزاق ولعبد»: عدي ابن وقال

 .«به بأس ال انه فأرجو الصدق باب يف وأما عنه، وکتبوا وأئمتهم املسلمني

                                                             

 262،   15 ج، اإلسالم . تاريخ 1



 1077 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .«ثقة»: داود بوأ وقال

 .«ثقة»: الدارقطني وقال

 .«ثقة»: البزار وقال

 .«حيف  وکان احلديث يف أيقظهم الرزاق عبد کان»: الذهأ وقال

 الدف عرش سبعة من نحواً  حيف  الرزاق عبد کان»: الدبري عباد بن إبراهيم وقال

 .«حديث

 .«املشهورين الثقات أحد»: عساکر ابن وقال

 الصدنعاين مدوالهم، احلمريي بكر أبو، اليمن عامل، الكبري احلاف »: الذهبي وقال

 وحديثده. نفسده يف صدوق وهو، اإلسالم راوية الرزاق عبد»: وقال «.الشيعي الثقة

 .«الصحاح يف به حمتج  

 التصانيف صاحب االثبات احلفاظ أحد شهري، مصنف حاف  ثقة»: حجر ابن قال

 .«الشيخان به احتج... کلهم األئمة وثقه

 1.کتبه يف موضع من أکثر يف: وث قه األلباين وقد

  الرزاق عٌد ترفض

                                                             

 .99   2ج و 328   1ج الصحيحة، األحاديث . سلسلة 1



 1078 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .التشيع إليه نسب ولن الرزاق، عبد تشيع يف واملؤرخني الرجاليني بني خالف ال

 مدن عنده ذکدر ما عىل به استدللت کالماً  الرزاق عبد من سمعت»: معني قال ابن

 .«املذهب

 «.يتشيع وکان»: وقال العجأ

 .«فيه تشيع وعىل»: حبان ابن وقال

 .«بمعاوية ُيعِّرض الرزاق عبد وکان» :داود أبو وقال

 .«التشيع إىل نسبوه أنم إال»: عدي ابن وقال

 .«يتشيع»: البزار وقال

ه  1.الشيعة من قتيبة ابن وعد 

 عليده نقمدوا لكدن واحد، دري وث قه الدين: نارص ابن قال»: احلنبأ العامد ابن قال

 2«.التشيع

 !ذلك عليه نقموا ملا شديداً  تشيعه يكن مل ولو

 .«يتشيع کان»: العسقالين حجر ابن وقال

                                                             

 .624   . املعارف، 1

 27،   2 ج، ذهب من أخبار يف الذهب . شذرات 2



 1079 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.بالتشيع مشهورا وکان»: الرزاق عبد ذکر أن بعد خلدون ابن وقال

 يف االعتددال وقد جعله صاحب ميدزان «:الشيعي الثقة الصنعاين»: الذهبي وقال

 2.رافيضال موسى بن اهلل وکعبيد دکني بن الفضل نعيم کأ، التشيع

ه ابن  3.الشيعة من اهليتمي حجر وعد 

 علي داً  يقددم حيث يسرياً  تشيعه کان فهل الرزاق؟ عبد تشيع بلغ حد أي إىل ولكن

 د قدد منده الرجايل د حتى التاريخ يف أن شك ال معاوية؟ يف ويتكلم عثامن، عىل( ع)

نَ   نقدل مل إن ئقاحلقدا بعض لضياع مدعاة وهذا والتعديل، اجلرح أئمة رقابة حتت ُدوِّ

 بعض يتطاير فربام الرزاق، عبد تشيع يف قيل فيام تأمل وقفة من هنا بد وال الكثري منها،

 .وکتبته التاريخ قيود من حتررها بعد مبتسمة احلقيقة لتتجىل الغبار

 ابن سمعت الطياليس: جعفر وقال»: الرزاق عبد ترمجة يف أورده فيام حجر ابن قال

 املدذهب، من عنه ذکر ما عىل به استدللت کالماً  الرزاق عبد من سمعت قال: معني،

 ومالدك معمدر ُسن ة أصحاب کلهم ثقات عنهم أخذت الذين أستاتينك ان له: فقلت

 جعفر علينا قدم قال: املذهب؟ هذا أخذت فعمن واألوزاعي، والثوري جريج وابن

                                                             

 .320   1ج خلدون، ابن . تاريخ 1

 .641   1ج االعتدال، . ميزان 2

 .62   املحرقة، . الصواعق 3



 1080 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 بكدر أ، بدن حممدد وقدال عنه. هذا فأخذت اهلدي، حسن فاضالً  فرأيته سليامن، بن

 «.التشيع يف يعني دريه جعفراً  أفسد ما الرزاق عبد وجدت املقدمي:

 عبد تشيع عىل معني ابن يستدل املتقدمني عن حجر ابن نقله الذي النص هذا ففي

 بدن جعفدر عدن د التشديع أي د املدذهب هذا أخذ أنه الرزاق عبد ويفصح الرزاق،

 کدام برتفضه رصحوا بل التشيع، يف يغلو ثقة کان الضبعي سليامن بن وجعفر سليامن،

 قدد الدرزاق عبدد أن معني ابن کالم عىل املرور بعد الذهن إىل واملتبادر ترمجته، يف بينا

 .اليسري التشيع أخذ أنه ال الضبعي، جعفر عن التشيع يف والغلو الرتفض أخذ

 وقد، وعلامئهم الشيعة عباد من د الضبعي سليامن بن جعفر د وکان»: الذهبي قال

 1«.تشيع وبه، عنه وأکثر، الرزاق عبد فصحبه، اليمن إىل وتوجه، حج

 ايدراده فبعد التشيع، يف الرزاق، وعبد سليامن بن جعفر بني عدي ابن ساوى وقد

 الشيعة يف يعد هو هذا سلامن بن وجعفر»: قال جعفر، عن الرزاق عبد يرويه حديث

 2«.!الشيعة يف يعد أيضا الرزاق وعبد البرصة أهل من

 جعفدر أفسد الذي هو الرزاق عبد أن إىل ذهب قد املقدمي بكر أ، بن حممد إن ثم

 أکثدر الدرزاق عبدد فيكدون کالمه صح فإن رافيض، مغال   الضبعي وجعفر الضبعي،

                                                             

 198،   8 ج، النبالء أعالم . سري 1

 315،   5 ج، . الكامل 2



 1081 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 !مثله رافيض أو الضبعي، جعفر من ترفضاً 

 أمحد: قال له: وقيل معني، بن حييى سمعت خيثمة: أ، ابن وقال»: حجر ابن قال

 إال إله ال الذي واهلل الرزاق عبد کان فقال: للتشيع. حديثه يرد موسى بن اهلل بيدع ان

 سدمعت مدا اضعاف الرزاق عبد من سمعت ولقد ضعف، مائة منه ذلك يف أدىل هو

 «.اهلل عبيد من

ر  اهلل وعبيد موسى، بن اهلل عبيد من تشيعه يف أدىل الرزاق عبد أن هنا معني ابن ُيق 

 کان» «متحرق شيعي لكنه»: منها دلوه عىل تدل عديدة عبارات فيه قالوا موسى، بن

 تلدك وأخدرج، سدوء بأحاديدث حددث» «فيه ما لبدعة يكرهه کان» «متحرقاً  شيعياً 

، اهلل عبيد عىل الناس يدل حنبل بن أمحد کان»: مندة ابن قال. «...هبا فحدث، الباليا

 التشديع يف إال» «داره خليدد معاويدة اسدمه أحدداً  يددع مل، بدالرفض معروفاً  وکان

 «.البدعة عىل املؤسس بلده أهل عن أخذه فإنه، املشؤوم

 .ترمجته يف هذا ذکرنا وقد

 موسدى بدن اهلل عبيد من ودلواً  ترفضاً  أکثر الرزاق عبد أن يعني معني ابن فكالم

 !ضعف مائة

 يف مدا يشء عدىل دليدل يصح فال الرزاق، عبد ترفض عىل دليالً  کالمه يكن مل فإن

 ! الوجود



 1082 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 هذه ولكن الضبعي جعفر من سمعه ما أضعاف سمع معني ابن أن له يؤسف ولا

 .الرزاق عبد عن معني ابن عن مفقودة األحاديث

 يتشديع الدرزاق عبدد کان هل أ،: سألت أمحد: بن اهلل عبد وقال»: حجر ابن قال

 «.شيئاً  هذا يف منه أسمع فلم أنا أما فقال: التشيع؟ يف ويفر 

 عدم عىل دليال ليس التشيع يف الرزاق عبد افرا  عن شيئاً  حنبل ابن سامع عدم إن

 حنبدل ابن ولعل له، ابنه سؤال حني الوقت ذاك يف وصله قد يكن مل فربام فيه، افراطه

 إىل السدفر يف کثرياً  نفسه بخاصة  وأنه أجهد الرزاق عبد عن التهمة هذه ينفي أن أراد

 بنفسه سمعها التي األحاديث تلك خيرس أن يريد الف منه، احلديث لسامع الرزاق عبد

 .منه

 تدذهب أن حنبدل بدن أمحدد خاف ولكن»: معني ابن کالم ايراده بعد الذهبي قال

 1«.!الرزاق عبد إىل رحلته

 خيرسد ال حتدى العبيسد اهلل عبيدد يف تكلدم کدام املفر  لتشيعه فيه يتكلم مل أنه أي

 !إليه رحلته اءأثن الرزاق عبد من سمعها التي األحاديث

 احلدديث أهدل أن عىل يدل التشيع يف الرزاق عبد عن افرا  إياه ابنه سؤال إن ثم

 عن حقيقدة يسأله أن إىل عبداهلل ابنه دعا لا األمر، يف هذا ويتحدثون يتهامسون کانوا

                                                             

 .573،   9 ج، النبالء أعالم . سري 1



 1083 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 بدأن وشدهد سمع قد معني ابن لكن شيئًا، سمع قد حنبل ابن يكن مل وإن األمر، هذا

 .الرافيض الضبعي جعفر من تشيعه يف ىلأد الرزاق عبد

 الدرزاق عبدد إىل رحل لن وهو د العظيم عبد بن العباس عن حجر ابن ذکر وقد

ب أنه د منه وسمع  الدبعض ديددن هذا کان ولقد بذلك، حيلف وکان الرزاق عبد کذ 

 مدن عدىل حيكدم قلبده وال عقله يقبلها ال التي األحاديث بعض يسمع کان إذا حيث

 الدرزاق لعبدد العظديم عبدد ابدن لتكدذيب آخدر تفسري هناك وليس كذب،بال رواها

 .وصدقه جاللته عىل الكل اتفاق وبخاصة  بعد

 أريد قلت: عيينة، ابن ود عت قال: املسندي، حممد بن اهلل عبد حدثنا»: العقيأ قال

 1«.الدنيا احلياة يف سعيهم ضل الذين من يكون أن أخاف قال: الرزاق. عبد

 !الشديد الرزاق عبد تشيع إىل هبذا يشري ينةعي ابن لعل

 فدُذکر الدرزاق، عبد عند کنت يقول: الشعريي، خملد سمعت قال:»: العقيأ قال

 2«.سفيان أ، ولد بذکر جملسنا تقذر ال فقال: معاوية، عند رجل

 ينتمي شخص من يصدر أن يليق ال بام الثاين اخلليفة حق يف الرزاق عبد تكلم وقد

: العقديأ روى فقدد الدرفض، مدن لده نسبوه ما يؤيد وهذا احلديث، هلأ مدرسة إىل

                                                             

 109،   3 ج، العقيأ . ضعفاء 1

 109،   3 ج، العقيأ . ضعفاء 2



 1084 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عبدد لدزم املبدارك بدن زيدد کان يقول: الصنعاين املبارك بن اهلل عبد بن عأ   سمعت»

 عندد کندا فقال: ذلك. يف له فقيل ثور، بن حممد ولزم کتبه خرق ثم عنه فأکثر الرزاق

 احلددثان، بدن أوس بدن الدكم عدن الزهري عن معمر بحديث فحدثنا الرزاق عبد

 ابن من مرياثك تطلب أنت فِجئَت  والعباس، لعأ   عمر قول قرأ فلام الطويل، احلديث

 األنوك إىل انظروا الرزاق: عبد قال أبيها. من امرأته مرياث يطلب هذا وجاء أخيك،

 أال أبيهدا؟ مدن امرأته مرياث هذا ويطلب أخيك، ابن من مرياثك أنت تطلب يقول:

 وال إليده أعد فلم فقمت املبارك: بن زيد قال وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل ولرس يقول

 1«.أبداً  حديثاً  عنه أروى

 هدذه»: فقدال الدرزاق، عبدد عىل بكالمه ومحل اخلليفة عن للدفاع الذهبي وَهب  

 فإن، بك أوىل لكان، سكت لو هذا يا فإنك، عمر املؤمنني أمري قول فهم وما ،!عظيمة

ة العمومة تبيني مقام يف کان إنام عمر  بحدق أعلدم عنده( اهلل )ري فعمر وإال، والبنو 

 2«....متنطع متحذلق کل من وتعظيمه وبتوقريه املصطفى

 يكدن ومل ذکره، حني وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اهلل رسول توقري الواجب من إنه

 أخيدك نابد مدن مرياثك تطلب أنت فجِئَت : يقول أن الثاين اخلليفة عىل الصعب من

                                                             

 .110،   3 ج، العقيأ . ضعفاء 1

 572،   9 ج، النبالء أعالم . سري 2



 1085 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 رسول أبيها من امرأته مرياث يطلب هذا وجاء وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اهلل رسول

 .وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اهلل

ة العمومة مقام تبيان فإن  وآلده عليه اهلل )صىل اهلل رسول ذکر من يمنعان ال والبنو 

 فيها يواجه أو ذکريُ  التي األوىل املرة هذه ليست ولكنها واحرتام، إجالل بكل وسلم(

 جتدري بقيت عباس ابن فدموع الطريقة، هبذه وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اهلل رسول

 رسدول مع البعض قسوة عىل شاهد خري احلادثة هذه وبقيت اخلميس، رزية ذکر کلام

 الرزاق عبد رواها وقد إياه، توقريهم عدم عىل ودليالً  وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اهلل

 .سيأيت کام

 يالقيده قدد ملا عنده، ما بكل حيدث ال کان أنه الرزاق عبد سرية من يبدو الذي إن

 من أسامعهم عىل جديداً  شيئاً  ذکر وبخاصة  إذا عنه وانقطاعهم له، املحدثني ظلم من

 (.ع) عأ   فضائل

 قدال: األزهر، أبو ذکر قال: الرشقي، حممد بن أمحد حدثنا»: قال، عدي ابن روى

 فدرآين، فالتفت له بغلة عىل وهو خلفه فخرجت ضيعته إىل خرج قد قالرزا عبد کان

 بغله. عىل معه فرکبت فأمرين. قال: ارکب. فقال: هنا، ها تعنيت األزهر، أبا يا فقال:

 عن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن الزهري عن معمر أخربين؟! بحديث أخصك أال فقال:

 يف سديد الددنيا يف سديد أندت»: لعدأ   قال وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   أن عباس ابن
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 اهلل حبيدب وحبيبدك أبغضدني فقدد أبغضدك ومدن أحبندي فقد أحبك من اآلخرة،

 «.بعدي من أبغضك ملن والويل اهلل بغيض وبغيضك

 رجدالً  فدذاکرت معني بن حييى جملس يف کنت بغداد قدمت فلام األزهر: أبو قال 

 مدن: فقدال معني بن حييى فصاح ل:قا،معني بن حييى بلغ حتى فارتفع احلديث. هبذا

 املجلدس وسدط يف فقمدت قدال:؟!! الدرزاق عبدد عن هذا روى الذي الكذاب هذا

 القرية. إىل به خرجت حتى له وذکرت الرزاق عبد عن احلديث هذا رويت أنا فقلت:

 1«.!حييى فسكت قال:

 تبسدم أخدرى روايدة ويف احلدديث، هذا نقلة يف مطعناً  جيد مل ألنه حييى وسكوت

 لغدريك الدذنب: وقال، سالمته من وتعجب، بكذاب لست إنك أما»: له وقال حييى،

 2«.فيه

 الزهدري عدن معمر عن الرزاق عبد عن األزهر أبو رواه قد هذا احلديث سند إن

 بقولده: معدني ابدن فلعل ثقات، رواته وکل عباس، ابن عن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن

 !به نطق الذي وهو د باهلل والعياذ د هللا رسول يقصد کان «.فيه لغريك الذنب»

 حييدى بدن أمحدد سدمعت يقدول: القدريش، اهلل عبدد أبا سمعت»: احلاکم وروى
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 575،   9 ج، نبالءال أعالم . سري 2
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 أنكدره احلدديث هبذا بغداد أهل وذاکر صنعاء من األزهر أبو ورد ملا يقول: احللواين،

 الكدذاب هدذا أيدن املجلدس: آخدر يف قدال جملسده، يدوم کدان فلدام معدني، بن حييى

 هدوذا فقال: األزهر، أبو احلديث؟ فقام هذا الرزاق عبد عن يذکر الذي وريالنيساب

به املجلس، يف وقيامه قوله من معني بن حييى فضحك انا.  کيف له: قال ثم وأدناه، فقر 

 صنعاء قدمت اين زکريا أبا يا اعلم فقال: دريك؟ به حيدث ومل هبذا الرزاق عبد حدثك

 سألني إليه وصلت فلام عليل، وأنا إليه فخرجت دة،بعي له قرية يف دائب الرزاق وعبد

 قال ود عته، فلام صنعاء، إىل معه وانرصفت عنه وکتبت هبا فحدثته خراسان، أمر عن

ثني ددرُيك. مندى يسمعه مل بحديث أحدثك فأنا حقك، عأ   وجب قد يل:  واهلل فحدد 

 1«.إليه واعتذر معني بن حييى فصدقه لفظاً  احلديث هبذا

 األزهدر، أ، صددق لديده ثبدت أن بعد احلديث انكار عن تراجع معني ابن فلعل

 اخلدوا  مدن إال هبدا حيددث أحاديدَث مل الرزاق عبد لدى أن النص هذا من ويظهر

 .الناس

 عن وسئل، الرشقي بن حامد أبا سمعت، احلاف  أمحد أبا وسمعت»: الذهبي قال

 أن فيه والسبب، باطل هذا :فقال، عأ   فضل يف، الرزاق عبد عن، األزهر أ، حديث

، احلديث هذا عليه فأدخل، کتبه من يمكنه معمر وکان، رافيض أخ ابن له کان معمراً 

                                                             

 128،   3 ج، . املستدرك 1
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 أخي ابن کتاب يف الرزاق عبد فسمعه، مراجعته عىل أحد يقدر ال، مهيباً  معمر وکان

 . معمر

 کدان، عليده هدذا يدروج مغفدالً  شيخاً  معمر کان وما، منقطعة حكاية هذه: قلت

 1«.الزهري بحديث بصرياً  اً حافظ

 الرشقي، حامد أ، احلاف  عىل الذهبي ورد   احلديث، هذا سند وثاقة من وبالردم

 بن أمحد الثقة عنه به تفرد ما له حديث وأفظع»: قال حيث! موضوع شبه جعله أنه إال

 سدفيان بن عأ   بن حممد عليه وتابعه، موضوع شبه فإنه، عأ   اإلمام مناقب يف األزهر

 اهلل عبيدد عن، الزهري عن، معمر أخربنا، الرزاق عبد حدثنا: قاال، النجار لصنعاينا

 إىل وسدلم( عليده هلل )صىل اهلل رسول نظر: قال، عباس ابن عن، عتبة بن اهلل عبد بن

، اهلل حبيب وحبيبي، حبيبي حبيبك، اآلخرة يف سيد، الدنيا يف سيد أنت ": فقال، عأ  

 2«.بعدي أبغضك ملن فالويل، هللا عدو وعدوي، عدوي وعدوك

 فضائل إىل يصل حني ويتخبط احلديثية مهارته ُتشل وملاذا وضعه، عىل دليله هو فام

 ؟!احلساب يوم اهلل لرسول سيقول وماذا(؟! ع) عأ  

 عبدد ولتشديع»: الذهبي يقول ،ويدارَيم احلديث أهل يتقي الرزاق عبد کان لقد
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 ملثدل بده حيدث أن جرس ما ولكنه، فيه معمراً  عراج وما، وکتبه، باحلديث رس الرزاق

 1«.!يرتقب خائف وهو به وحدث. تصانيفه يف أخرجه وال بل، وعأ   معني وابن أمحد

: الرزاق لعبد قلت، الرسي أ، بن حممد حدثنا»: قال الفسوي، عن الذهبي ونقل 

: يقدول انسفي کان: وقال، خيربين أن فأبى: قال - التفضيل يف يعني -؟ أنت رأيك ما

 معمدراً  يعني - عروة بأ، أخلو أن أحب: سفيان يل قال ثم، ويسكت، وعمر بكر أبو

: قدال؟ رأيته کيف، عروة أبا يا: قلت، أصبح فلام، به فخال َنعم.: فقال، ملعمر فقلنا -

 عبد قال ثم - التشيع يريد - شيئاً  فيه وجدت إال کوفياً  تكاشف قلام أنه إال، رجل هو

 بكدر أبدو: يقدول معمدر وکان ويسكت.، وعمر بكر أبو: يقول مالك وکان: الرزاق

 2«.حسان بن هشام کان ومثله. ويسكت، وعثامن وعمر

 فلامذا الصحابة، سائر عىل الشيخني بتفضيله يفتخر احلديث أهل من رجل أي إن

 !التفضيل؟ يف رأيه الرزاق عبد يقول ال

 فكدان عدثامن عدىل علي اً  يفضل نکا فإن، ومالك ومعمر سفيان رأي يتبنً  مل وملاذا

 لده النداس هتدم يدفع فبهذا ويسكت، «وعمر بكر أبو»: سفيان کقول يقول أن يكفيه

 . والرتفض بالتشيع

                                                             

 367،   12 ج، النبالء أعالم . سري 1

 569،   9 ج، النبالء أعالم . سري 2
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 ومل الشديخني عىل( ع) عأ   تفضيل داخله يف يضمر کان يف أن عبد الرزاق شك ال

 !بذلك الترصيح يستطع

 قدال التفضديل عن إياهُ  ؤاهلملس ذکره وبعد عساکر، البن دمشق مدينة تاريخ ويف

 الرزاق عبد قلت: أ،، سألت قال: حنبل، بن أمحد بن اهلل عبد أخربنا...»: عساکر ابن

 1«.؟...التشيع يف ويفر  يتشيع کان

 يف بإفراطده ارتبدا  لده التفضديل مسدألة يف جوابه عدم أن فهم عساکر ابن فكأن

 التشديع، يف الدرزاق عبد افرا  عن ألبيه حنبل بن اهلل عبد سؤال أورد فلهذا التشيع،

 .التفضيل عن إياه سؤاهلم بعد مبارشة

 عليها يوافقه ال لا الفضائل يف أحاديث د الرزاق عبد د روى وقد»: عدي ابن قال

 مثالب يف رواه وملا األحاديث، هلذه روايته من به رموه ما أعظم فهذا !الثقات من أحد

 قد أنه إال به بأس ال أنه فأرجو الصدق باب يف ماوأ !هذا کتا، يف أذکره مل لا دريهم

 2«.مناکري آخرين، ومثالب البيت أهل فضائل يف أحاديث منه سبق

 خاصاً  باباً  جيد د الكبري احلديثي الرزاق، عبد کتاب وهو د املصنف قرأ ملن وامللفت

 الد حقده، يف رواهدا التدي الفضدائل مدن العديدد فيه ،(ع) طالب أ، بن عأ   ذکر يف

                                                             

 186،   36 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 315،   5 ج، . الكامل 2
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 1الحقًا. سنذکره

 کدام فيه خاصاً  باباً  منهام واحد لكل يفرد ومل وعمر، بكر أ، شأن يف هذا يفعل ومل

 (!ع) عأ   مع فعل

 مسدعود، ابدن اهلل عبد عن ميناء عن أبيه عن الرزاق عبد أخربنا»: هناك روى ولا

 مدا: لدتفق، فتدنفس: قال، اجلن وفد ليلة وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   مع کنت: قال

؟ َمن: قال فاستَخِلْف.: قلت !مسعود ابن يا نفيس إيل   ُنِعيَت قال:! اهلل رسول يا شأنك

: قدال؟ شأنك ما: فقلت: قال، تنفس ثم ساعة مىض ثم، فسكت: قال بكر. أبا: قلت

: قدال عمدر.: قلت؟ َمن: قال فاستَخِلْف.: قلت: قال !مسعود ابن يا نفيس إيل   ُنِعيَت 

 ابن يا نفيس إيل   ُنِعيَت : قال؟ شأنك ما: فقلت: قال، تنفس ثم اعةس مىض ثم، فسكت

 والذي أما: قال طالب. أ، بن عأ  : قلت؟ َمن: قال فاستَخِلْف.: قلت: قال !مسعود

 2«.أمجعني اجلنة ليدخلن أطاعوه لئن بيده نفيس

 أحدد له ُيذکر حني يسكت وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي   ترى النص هذا ففي

 اهلل )صدىل ويقدول يستبرش( ع) عأ   اسم الرشيف مسمعه إىل وصل وحني الشيخني،

 «.أمجعني اجلنة ليدخلن أطاعوه لئن بيده نفيس والذي أما»: وسلم( وآله عليه

                                                             

 317   11ج . املصنف 1

 318 – 317،   11 ج، . املصنف 2
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 اإلنصداف؟ أهدل يدرکه مغزى( ع) عأ   لذکر خاصاً  باباً  الصنعاين جعل يف أليس

 !؟(ع) البيت أهل يف يدتهلعق تثبيتاً  السابق احلديث هلذا إيراده أليس

ه الثقات، يف حبان ابن وذکره احلاکم، وث قه به، طعنوا الذي وميناء  مدن أکثر وعد 

 .ثقة فيكون الصحابة، من واحد

 فضديلة فيه يذکر ومل( عثامن مقتل باب) بعنوان باباً  جعل عفان بن عثامن شأن ويف

 مقتله، أحداث بعض أورد وإنام وسلم(، وآله عليه اهلل )صىل اهلل رسول لسان عىل له

(.ع) عأ   بشأن فعله ما عكس عىل
1 

 معدني بن حييى أن عساکر ابن أورد فقد بسوء، عثامن يتناول الرزاق عبد کان وقد

 عىل إقرأ»: العبيس اهلل عبيد حديث ترك إىل خيثمة أبا دعا الذي حنبل ابن لرسول قال

 وأندت أندا ويقوُل لك السالم، يكعل يقرأ معني بن حييى له: وقل السالم اهلل عبد أ،

 مدن أفضل عثامن فإن عنه، احلديث فاترك عفان، بن عثامن يتناول الرزاق عبد سمعنا

 2«.معاوية

 فلتات من يظهر قد بعضها أن إال اعتقاداته من أخفى ومهام الصنعاين أن ونالح 

                                                             

 444   11ج . املصنف، 1

 189،   36 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2
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 1.(ع) املهدي باب) ثم( ع( )احلسن ذکر يف باب: )بعنوان باباً  جعل فقد قلمه،

 (.ع) واحلسن عأ   مع فعل کام الصحابة من ألحد مستقالً  باباً  يفرد ومل

 عدم فينقضه( ع) عأ   عىل الشيخني تفضيله حول الرزاق لعبد املنسوب الكالم أما

 التوريدة قصد وربام بذلك، الترصيح من وخوفه التفضيل، حول سأله من عىل جوابه

 ترمجته ويف. إليه نسبوه ما تنقض سقناها التي واألدلة عنه، صدوره صح إن کالمه يف

 .سيأيت کام إليه، ُنسب ما زيف يكشف ما اإلمامية عند

ه أو الرزاق عبد برتفض واحد من أکثر رصح لقد  سائر عىل( ع) علي اً  وتفضيله ُدلوِّ

 : منهم، الصحابة

 .عنه نقلنا کام معني. بن حييى د

 مهدام عن أباه حاتم أ، ابن سأل فقد ،التشيع يف الرزاق عبد ُبغلوِّ  قال، حاتم أبو د

 يف يغلدو شديخاً  مهام کان فقال: عنه. وسألته»: قال د الرزاق عبد أخ وهو د الصنعاين

 2«.الرزاق عبد من التشيع يف أدىل کان التشيع

اً  أکثر ولكنه التشيع، يف يغلو مهام أن حاتم أ، کالم ومفاد ! الرزاق عبد من فيه ُدلو 

اً  أکثر مهام ولكن التشيع، يف دال   الرزاق عبد أن يعني وهذا  مفداد هدو کدام! منده ُدلو 

                                                             

 .371 و 457   11ج . املصنف، 1

 71،   6 ج مهام ترمجة يف حاتم، أ، البن والتعديل . اجلرح 2
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 !حاتم أبو استعمله الذي( أدىل) التفضيل أفعل

 1!!«بالرفض يتهم الرزاق عبد»: قال رصاحة للرفض نسبه حيث عساکر، ابن د

 هدذا وفعله الصحابة، عىل( ع) علي اً  يقدم کان الرزاق عبد بأن رصح السيوطي، د

 2.تشيع هو سامه وإن معلوم، وه کام ترفض

 له  اإلمامية ترمجة

ه  3(. ع) الصادق أصحاب من الطويس الشيخ عد 

: عدن النجدايش رواه مدا( ع) البيدت أهل بإمامة وقوله الرجل تشيع يؤکد والذي

 له. ومتقدمهم أصحابنا شيخ اإلسكايف الكاتب سهيل بن مهام بكر، أ، بن حممد...»

 بن حممد حدثنا: اهلل رمحه موسى بن هارون حممد أبو قال. احلديث کثري، عظيمة منزلة

 عن وخرج أهله من أسلم من أول أ، أسلم: قال مابنداذ، بن أمحد حدثنا: قال مهام،

 يدا: لده فيقدول مذهبه إىل سهيالً  أخاه يدعو فكان احلق، إىل اهلل هداه و املجوسية دين

، فيده احلدق أن يددعي فكدل، ونخمتلف الناس ولكن، نصحاً  تألوين ال أنك اعلم أخي

 فلدام. سدهيل وحدج مدة لذلك فمضت. يقني عىل إال شئ يف أدخل أن أختار ولست

                                                             

 147،   45 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 389،   1 ج، النواوي تقريب رشح يف الراوي . تدريب 2

 .265   الطويس . رجال 3
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 علمدت وکيدف: قدال احلق. هو إليه تدعوين کنت الذي: ألخيه قال احلج، من صدر

 فقلت، مثله أحداً  رأيت وما الصنعاين مهام بن الرزاق عبد حجي يف لقيت: قال ذاك؟

 و قريدب االسدالم يف بالددخول وعهدنا األعاجم أوالد من قوم نحن: خلوة عىل له

 عرصك يف فيه لك نظري ال بام العلم من اهلل جعلك وقد، مذاهبهم يف خمتلفني أهله أرى

 ما يل تبني أن رأيت فان. عز  وجل   اهلل وبني بيني فيام حجة أجعلك أن وأريد، مثل وال

 اهلل )صىل اهلل رسول آل حمبة يل ظهرفأ. وأقلدك فيه ألتبعك الدين من لنفسك ترضاه

 أ، أخدذ: عدأ   أبو قال. بإمامتهم والقول عدوهم من والرباءة وتعظيمهم وآله( عليه

 1«.أ، عن وأخذته، عمه عن أبيه عن املذهب هذا

 التشيع عىل األرُسة کان هذه واحد من من أکثر أن النص هذا صحة يؤکد والذي

 وث قده وقدد الدرزاق، عبدد أخو الصنعاين، مهام بن الوهاب عبد: ومنهم فيه، ومفرطاً 

 .معني بن حييى

 عنده وروى، معمدر عن روى. مهام بن الرزاق عبد»: ترمجته يف اخلوئي السيد قال

، 67 النداس عدن االستغناء باب، 1 والكفر االيامن کتاب، 2 اجلزء: الكايف. املنقري

 وروى. 3 احلديث، 127 الطمع وباب، 7 احلديث، 123 العصبية وباب، 3 احلديث

 رمضدان شدهر أول عالمدة باب، 4 اجلزء: التهذيب. الشاذکوين داود بن سليامن عنه
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 احلدديث، الشدك يدوم الصديام فضدل باب يف بعينها ورواها، 463 احلديث، وآخره

 1«.243 احلديث، الشك يوم صيام باب، 2 اجلزء: واالستبصار، 511

 أهدل بإمامة القائلني الشيعة من الرزاق، عبد اإلمامية، أعالم من جمموعة عد   وقد

 :منهم أعدائهم. من واملتربئني( ع) البيت

 مصنفات ضمن الرزاق عبد تفسري ذکر أن بعد قال الطهراين، بزرك الباحث آدا د

 اليامين احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد بكر أبو الكبري احلاف  االمام هو: الشيعة

 اجلليدل الشهري الرجل هذا أن والعجب(... 211) ملتوىفوا( 126) املولود الصنعاين

 يف اسدمه جمدرد عدد   الطدويس الشيخ أن دري لنا، الرجالية األصول يف ترمجة له ليست

 الوحيدد اسدتبعد وقدد(، 148 يف توىف الذي) السالم( )عليه الصادق أصحاب عداد

 بعد لالستبعاد وجه ال لكن السالم( )عليه أصحابه من کونه " التعليقة " يف البهبهاين

 وعرشدين اثنتدني ابن السالم( )عليه الصادق وفاة يوم کان وأنه والدته سنة معلومية

 سدهيل بدن مهدام بدن عأ  حممدد أبى ترمجة يف النجايش الشيخ اسمه ذکر وکذا، سنة

 احلق، املذهب إىل ودليله سهيل جده تشيع سبب کان أنه بمناسبة البغدادي، اإلسكايف

 والدده يدرتجم مل کام کتبنا، يف ترمجة له يعقد مل املصنفني الشيعة دعاة من کونه مع فهو

 بدن سدليم أصدل مثدل، وأصوهلم، الشيعة کتب رواة من کونه مع أيضا نافع بن مهام
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 الرزاق. عبد ابنه مهام عن ورواه عياش، أ، بن أبان عن مهام رواه الذي اهلاليل قيس

 (.154 ،  2 ج يف) ذکرناه کام هذا

 مدن هدذا تفسدريه أن مع الشيعة رجال کتب يف حُقه ُيَؤد   مل لن فالرجل ملة،وباجل

 حتى الباقية اخلالدة وآثارها الشيعة مفاخر من ويعد   العامل، يف املوجودة تفاسرينا أقدم

 جبدري بدن سعيد کتفسري التفسري هذا قبل ألصحابنا املؤلفة التفاسري سائر فإن، اليوم

 الكلبي السائب بن حممد تفسري " و( 127 املتوىف) " السدى تفسري " و(، 95 املتوىف)

 تفسري " و(، 148 أو - 150 - قبل املتوىف) " بصري أ، تفسري " و(، 146 املتوىف) "

 أو - 127 املتدوىف) " اجلعفي يزيد بن جابر تفسري " و(، 150 املتوىف) " اجلارود أبى

 األصدحاب تفاسدري من ودريها(، 150 املتوىف) " الثاميل محزة أبى تفسري " و(، 132

 خيرب التفسري هذا ولكن هذا، عرصنا يف عينها وجود عىل نطلع مل لا کلها عليه السابقة

 بخدط منده نسدخة هنداك أن ويدذکر مرص، مكتبات بعض فهرس بعينه، وجوده عن

 راشد بن معمر عروة أ، عن الرواية فيه أکثر وقد( 724 سنة) کتابتها عمر، بن يكتمر

 أصدل يف ذکرناه الذي السالم( )عليه الصادق اإلمام أصحاب من البرصي لصنعاينا

 عن األصل ذلك الصنعاين مهام ابن يروى أنه ونقلنا( 154 ،  2 ج) قيس بن سليم

 1«.سليم عن ابان عن يرويه وهو، أيضا معمر
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ها التي الكتب ومن  کتداب الشديعة، مصدنفات ضدمن الدرزاق لعبد الطهراين عد 

 الرزاق عبد للحاف »: للمسند ذکره بعد قال حيث( املسند) و( احلديث يف املصنف)

 مدائتني يف جدزءُه الثداين يوجدد، 211 سدنة املتوىف الصنعاين بكر أ، نافع بن مهام بن

 مدائتني يف الثالدث جملده وکذا، العامة کر عأ جامع مكتبة يف ورقة، وعرشين وست

 1«.الزيدية علامء يف البدور مطلع يف رمجهت هناك األميني رآها ورقة، وستني وثالث

 البداقر) عنهام روى اليامين مهام بن الرزاق عبد»: ترمجته يف اخلوئي وقد قال السيد

 السدالم( )عليده الصدادق أصدحاب يف الشديخ رجدال السالم(. )عليهام( والصادق

ه(. 715)  ماالعال أحد وکان. السالم( )عليه الصادق أصحاب يف أيضا الربقي وعد 

 بدن مهدام بكدر أ، بدن حممدد ترمجدة يف النجايش ذکره لا يظهر کام، الشيعة علامء من

 .سهيل

 بكر أبو موالهم احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد ": تقريبه يف حجر ابن قال

 مدن يتشديع وکان فتغري، عمره، آخر يف ُعِمَي ، شهري، مصنف، حاف ، ثقة، الصنعاين

 عربة ال»: أقول. " سنة وثامنون مخس وله املائتني بعد رشةع إحدى سنة مات، التاسعة

 )عليده الباقر عن روايته من الشيخ ذکره ما ينايف فهو تارخيه من ذکره ما وأما، بتوثيقه

 الباقر عن رواية الرزاق لعبد توجد مل إذ حجر، ابن ذکره ما صحة يبعد وال، السالم(

                                                             

 132.و 27،   21 ج، . الذريعة 1
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 مدن هدو الدذي راشدد بدن معمدر عن هروا ما رواياته من واملوجود، السالم( )عليه

 روى الذي املنقري، داود بن سليامن عنه رواها وقد، السالم( )عليه الصادق أصحاب

 خيدتص مدن يف ذکدره الربقدي أن ذلدك ويؤيد. السالم( )عليه الصادق أصحاب عن

. السدالم( )عليده الباقر أدرکوا الذين أصحابه يف يذکره ومل، السالم( )عليه بالصادق

، 2 اجلدزء: الكدايف. «املنقدري داود بن سليامن عنه وروى، راشد بن معمر عن روى

 بعينها ورواها، 11 احلديث، 61 فيها والزهد الدنيا ذم باب، 1 والكفر االيامن کتاب

: أقدول. املنقري سليامن وفيها، 8 احلديث، 126 عليها واحلر  الدنيا حب باب يف

 1.«أيضا الرزاق عبد بعنوان روايات له تقدمت»

 احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد» الدين، رشف احلسني عبد وقال فيه السيد

 2«....الصاحلني سلفهم وخرية الشيعة أعيان من کان، الصنعاين

ه السيد  3.الشيعة من األعيان يف األمني، حمسن وقد عد 

 مهدام بدن الدرزاق عبد بكر أ، عن الشاذکوين يروي»: القمي عباس وقال الشيخ

 4«....الشيخ روى کام االمامي نعاينالص

                                                             

 16 – 15،   11 ج احلديث، رجال . معجم 1

 146  ، . املراجعات 2

 .471   7ج الشيعة، . أعيان 3

 345،   2 ج، واأللقاب نى. الك 4
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 بن الرزاق عبد بكر أبو مهام بن الرزاق عبد»: الشبسرتي احلسني عبد وقال الشيخ

 عاملداً  وکدان، اإلماميدة أحسن حمددثي من. احلمريي، الصنعاين، اليامين نافع بن مهام

 ووث قده، أيضدا السدالم( )عليه اجلواد اإلمام عن روى، مفرساً ، حافظاً ، فقيهاً ، جليالً 

( احلدديث يف املصدنف) و(، األرواح تزکيدة) کتداب التدأليف مدن لده. العامة بعض

 «.الكبري باجلامع املعروف

 229 ،  2 ج(، ع) الصادق اإلمام وأصحاب رواة يف الفائق

، مهدام بدن الرزاق عبد... »: الطويس الشيخ رواه ما اإلمامية کتب يف رواياته من

، الزهدري عوف بن الرمحن عبد موىل مينا أخربين: قال، عناف بن مهام أ، أخربين: قال

 اهلل صىل) اهلل رسول من سمعته بحديث أحدثك أال، مينا يا: الرمحن عبد يل قال: قال

، لقاحها وعأ  ، فرعها وفاطمة، شجرة أنا: يقول سمعته: قال. بىل: قلت(؟ وآله عليه

 1«.ورقها أمتي من وحمبوهم، ثمرها واحلسني واحلسن

، الزهدري عدن، معمر أخربنا: قال مهام، بن الرزاق عبد عن... »: املفيد أمايل ويف

 النبدي   نظدر: قدال اهلل، رمحده عباس بن اهلل عبد عن، عتبة بن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن

 وسديد الدنيا يف سيد: فقال السالم( )عليه طالب أ، بن عأ   إىل وآله( عليه اهلل )صىل
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 1«.اآلخرة يف

ویٰ    املصنف كتابه األحاديّ يف  منوَما رم

 قدال، وجهراً  رساً  االسالم إىل وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول دعا ثم... »: قال

 طالدب أ، بن عأ   به آمن من أول کان: فقال ودريه احلسن عن قتادة وأخربنا: معمر

 اجلدزري عثامن وأخربين: قال. عرشة ست أو، عرشة مخس ابن وهو، عنه( اهلل )ري

 2.«أسلم من أول عأ  : قال عباس ابن عن مقسم عن

 )صىل النبي   بعث ملا: قال أبيه عن طاووس ابن عن معمر عن الرزاق عبد أخربنا»

 بعدض يف عأ   عىل فعتب، معه األسلمي بريدة خرج، اليمن إىل علي اً  وسلم( عليه اهلل

 عليده اهلل )صدىل ي  النبد فقدال، وسدلم( عليده اهلل )صىل النبي   إىل بريدة فشكاه، الشئ

 3«.مواله علي اً  فإن مواله کنت من: وسلم(

 شك أحدمها: أو املديني، يزيد وأ، عكرمة عن أيوب عن معمر عن الرزاق عبد»

،[ إىل] فاطمة أهديت ملا: قالت عميس، ابنة أسامء أن بكر أبو  إال بيتده يف نجدد مل عأ 

ة، ليف حشوها ووسادة، مبسوطاً  رمالً   عليده اهلل )صدىل النبدي   فأرسل، وکوزاً ، وَجر 
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ِدَثن   ال: عأ   إىل وسلم(  النبدي   فجداء آتيدك. أهَلك، حتى َتْقَرَبن   ال: قال أو َحَدثًا. حُتْ

، زيدد بدن أسدامة أم وهي - أيمن أم فقالت؟ أخي أثم: فقال وسلم( عليه اهلل )صىل

 وکان؟ ابنتك هوزوجت أخوك هو !اهلل نبي   يا: - صاحلة امرأة وکانت، حبشية وکانت

 ذلك إن: فقال ونفسه، عأ   بني وآخى، أصحابه بني آخى وسلم( عليه اهلل )صىل النبي  

 مدا فيده فقدال، ماء فيه بإناء وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   فدعا: قال أيمن. أم يا يكون

 يف تعثر إليه فقامت فاطمة. دعا ثم، ووجهه عأ   َصدرِ  عىلٰ  َنضَح  ثم، يقول أن اهلل شاء

 قدال ثدم، يقول أن اهلل شاء ما هلا وقال، املاء ذلك من عليها َفنَضَح ، احلياء من مرطها

 وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول رأى ثم، إيل   أهأ أحب أنكحتك، آلك مل أين أما: هلا

 أسامء: قال أسامء.: قالت؟ هذا َمن: فقال - الباب وراء من أو - السرت وراء من سواداً 

؟ ابنتده مدع اهلل لرسدول کرامدة أجئدت: قال !اهلل رسول يا، َنعم: قالت ؟عميس ابنة

 عرضدت إن، منهدا قريبدا تكون امرأة من هلا البد، هبا ُيبنى ليلة الفتاة إن، َنعم: قالت

: لعأ   قال ثم عندي. عمأ ألوثق إنه دعاء يل فدعا: قالت إليها. بذلك أفضت حاجة

 1.حجرته يف توارى حتى هلام يدعو زال فام: قالت، فوىل، خرج ثم، أهلك دونك

 فقدال،... إسحاق أ، عن رشيك أخربين: قال اجلراح، بن وکيع عن الرزاق عبد»

، علدامً  وأکثرهم، سلامً  أصحا، ألول وإنه زوجتكه لقد: وسلم( عليه اله )صىل النبي  

                                                             

 486 - 485،   5 ج، . املصنف 1



 1103 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.حلامً  وأعظمهم

 أبيده عدن عروة نب هشام عن جريج وابن معمر أخربنا: قال الرزاق، عبد أخربنا»

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسول سمعت: قال طالب، أ، بن عأ   أن جعفر بن اهلل عبد عن

 2.«خويلد بنت خدجية نسائها وخري، مريم نسائها خري: يقول وسلم(

 أول: قالت أخربته، عائشة أن عتبة بن اهلل عبد بن اهلل عبيد وأخربين: الزهري قال»

 أن أزواجده فاسدتأذن، ميموندة بيدت يف وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول اشتكى ما

 عىل أخرى ويد، عباس بن الفضل عىل له ويد فخرج: قالت، له فُأِذنَ ، بيتي يف يمرض

، عبداس ابدن به فحدثت: اهلل عبيد فقال األرض. يف برجليه خيط وهو، آخر رجل يد

 ال عائشة ولكن، بطال أ، بن عأ   هو؟ عائشة ُتَسمِّ  مل الذي الرجل من أتدري: فقال

 3«.نفس  بخري هلا تطيب

: قال النرصي احلدثان بن أوس بن مالك عن الزهري عن معمر عن الرزاق عبد»

 أمرندا قدد وإنا، قومك من أبيات أهل املدينة حرض قد أنه اخلطاب بن عمر إيل   أرسل

 أَيدا هاقبضد: قال، دريي بذلك ُمرْ ! املؤمنني أمري يا: فقلت بينهم. فاقسمه برضح هلم

                                                             

 490،   5 ج، . املصنف 1

 493 - 492،   7 ج . املصنف، 2

 430 - 429،   5 ج، . املصنف 3
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، عدوف بدن الدرمحن وعبد، عثامن هذا: فقال مواله، جاءه کذلك أنا فبينا: قال !املرء

 - ال أم طلحدة أذکدر أدري وال: قدال - العدوام بدن والدزبري، وقدا  أ، بن وسعد

 العبداس هدذا: فقدال جاء ثم، ساعة مكث ثم: قال هلم. إئذن: قال عليك. يستأذنون

 العبداس، دخل فلام: قال، ساعة مكث ثم: قال هلام. إئذن قال: عليك. يستأذنانِ  وعأ  

 عدىل اهلل أفداء فديام خيتصدامن يومئذ ومها - هذا وبني بيني اقض !املؤمنني أمري يا: قال

 أمري يا بينهام اقض: القوم فقال - النضري بني أموال من وسلم( عليه اهلل )صىل رسوله

 .خصومتهام طالت فقد، صاحبه من منهام واحد کل وأرح، املؤمنني

 ويل أندا: بكدر أبو قال، وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قبض فلام:... عمر فقال 

 عليه اهلل )صىل اهلل رسول يعمل کان بام أعمل، بعده وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول

 واهلل، فداجر، ظدامل فيهدا أنه تزعامن وأنتام: فقال والعباس، عأ   عىل أقبل ثم وسلم(.

 فعملت، إماريت من سنتني بكر أ، بعد وليتها ثم، للحق تابع، بار صادق يهاف أنه يعلم

، ظدامل فيها أين تزعامن وأنتام، بكر وأبو وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول عمل بام فيها

 يعندي - هدذا جداءين، جئدتامين ثدم، للحق تابع، بار صادق فيها أين يعلم واهلل فاجر،

 مدرياث يسدألني - علي داً  يعني - هذا وجاءين، أخيه بنا من مرياثه يسألني - العباس

 1«....أبيها من امرأته

                                                             

 471 - 469،   5 ج، . املصنف 1



 1105 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أتيا والعباس فاطمة أن عائشة، عن عروة عن الزهري عن معمر عن الرزاق عبد»

 يطلبدان حينئدذ ومها، وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول من مرياثهام يلتمسان بكر أبا

 اهلل )صدىل اهلل رسدول سدمعت: بكر أبو هلام خيرب. فقال من وسهمه، فدك من أرضه

 عليده اهلل )صدىل حممدد آل يأکدل إندام، صدقة ترکنا ما، نورث ال: يقول وسلم( عليه

 وسدلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول رأيت أمراً  أدع ال واهلل وإين، املال هذا من وسلم(

 عأ   نهافدف، ماتت حتى، ذلك يف تكلمه فلم، فاطمة فهجرته: قال صنعته. إال يصنعه

، َحبْدَوة فاطمدة يف حياة يف الناس لعأ   وکان: عائشة قالت بكر. أبا هبا يؤذن ومل، ليالً 

 رسول بعد أشهر ستة فاطمة فمكثت، عنه الناس وجوه انرصفت، فاطمة توفيت فلام

 توفيت. ثم وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل

 من أحد وال، ال: لقا؟ أشهر ستة عأ   يبايعه فلم: للزهري رجل فقال: معمر قال 

 إىل أرسع، عنده النداس وجدوه انرصداف عدأ   رأى فلدام، عأ   بايعه حتى، هاشم بني

، عمر يأتيه أن وکره بأحد، معك تأتنا وال ائتنا أن بكر أ، إىل فأرسل، بكر أ، مصاحلة

، وحددي آلتينهم واهلل: بكر أبو فقال وحدك. تأهتم ال: عمر فقال شدته. من يعلم ملا

 هاشدم بني مجع وقد، عأ   عىل فدخل، بكر أبو فانطلق: قال ،. يصنعوا أن عسى وما

 مل فإنه بكر، أبا يا، بعد أما: قال ثم، أهله هو بام عليه وأثنى اهلل فحمد، عأ   فقام، عنده

 ولكندا، إليدك اهلل سداقه بخري منافسًة عليك وال، لفضيلتك إنكاراً  نبايعك أن يمنعنا
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 اهلل رسول من قرابته ذکر ثم: قال ،!!علينا فاستبَدد تم به، حقاً  راالم هذا يف لنا أن نرى

 1«...وحقهم، وسلم( عليه اهلل )صىل

 وسدلم( عليده اهلل )صىل اهلل رسول أمر: قال الزهري، عن معمر عن الرزاق عبد»

 عليه اهلل )صىل النبي   فقبض، والزبري، اخلطاب بن عمر فيهم جيش عىل زيد بن أسامة

 2«.اجليش ذلك يميض نأ قبل وسلم(

 وسدلم( عليده اهلل )صدىل النبي   إىل يرفعه قتادة عن معمر عن الرزاق عبد أخربنا»

 فيستخرجه، مكة فيأيت املدينة من رجل فيخرج، خليفة موت عند اختالف يكون: قال

، الشدام مدن جيش إليه فيبعث، واملقام الرکن بني فيبايعونه، کاره وهو بيته من الناس

 بني فيبايعونه الشام، وأبدال العراق عصائب فيأتيه، هبم خسف بالبيداء واکان إذا حتى

، األرض إىل بجرانده االسدالم ويلقي، املال ويقسم الكنوز فيستخرج، واملقام الرکن

 3«سنني: تسع: قال أو - سنني سبع ذلك يف يعيش

 أ، عن قرة بن معاوية عن هارون أ، عن معمر أخربنا: قال الرزاق، عبد أخربنا»

 وسدلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول ذکر: قال اخلدري، سعيد أ، عن الناجي الصديق

                                                             

 473 - 472،   5 ج، . املصنف 1
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 اهلل فيبعدث، الظلدم مدن إليده يلجأ ملجأ الرجل جيد ال حتى، األمة هذه يصيب بالء

 يدرىض، وجوراً  ظلامً  ملئت کام قسطاً  األرض به فيمأل، بيتي أهل من عرتيت من رجالً 

، مددراراً  صدبته إال شيئاً  قطرها من السامء تدع ال، ضاألر وساکن السامء ساکن عنه

 يف يعيش، األموات االحياء تتمنى حتى، أخرجته إال شيئاً  مائها من األرض تدع وال

 1.«سنني أو تسع، ثامن أو، سنني سبع ذلك

 َيدي ال ألنه املهدي سمي إنام: کعب قال مطر، عن معمر عن الرزاق عبد أخربنا»

 2«.أنطاکية هلا يقال أرض من واإلنجيل التوراة يستخرجو: قال خفي. قد ألمر

 إن: قال اخلدري، سعيد أ، عن رجل عن مطر عن معمر عن الرزاق عبد أخربنا»

 3«.أجىل أقنى املهدي

 عبد بن جابر عن نرضة أ، عن اجلريري سعيد عن معمر عن الرزاق عبد أخربنا»

 4«.حَيثو ولكن الدراهم هلم َيُعد   ال إمام الناس عىل يكون: قال اهلل،

 عبداس، بدن اهلل عبد بن عأ   عن طاووس ابن عن معمر عن الرزاق عبد أخربنا»

                                                             

 372 - 371،   11 ج، . املصنف 1

 373 - 372،   11 ج، . املصنف 2

 373 - 372،   11 ج، . املصنف 3

 373 - 372،   11 ج، . املصنف 4



 1108 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.آية الشمس مع تطلع حتى املهدي خيرج ال: قال

، عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أ، عن معمر عن الرزاق عبد أخربنا» : قال عأ 

 بعدد لدتمألن ثم، به يستعلق، اهلل اهلل: أحد يقول ال حتى وجوراً  ظلامً  األرض لتمألن

 2.«وجوراً  ظلامً  ملئت کام، وعدالً  قسطاً  ذلك

 اهلل رسدول قدال: قدال هريرة، أ، عن الزهري عن معمر عن الرزاق عبد أخربنا»

ون عن أصحا، من ناس عأ   لريدن: وسلم( عليه اهلل )صىل  يعندي - احلوض فيُحأل 

ْون  أحددثوا بدام لدك علم ال إنك: فيقول ،.أصحا أصحا، !رب يا: فألقولن - ُينَح 

 3«.القهقرى أدبارهم عىل ارتدوا إنم، بعدك

، بن احلسن أن سريين ابن عن أيوب عن معمر أنبأنا: قال الرزاق، عبد أخربنا»  عأ 

 فإين، وأخي دريي نبي   جده رجالً  وجدتم ما حابلق إىل حالوس بني ما نظرتم لو: قال

 4«.(حني إىل ومتاع لكم فتنة لعله أدري وإن) معاوية عىل أن جتمعوا أرى

  املستدرك للحاكم يف أحاديثه من

                                                             

 373 - 372،   11 ج، . املصنف 1

 373 - 372،   11 ج، . املصنف 2
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 موىل ميناء أ، بن ميناء عن أ، حدثني أ، حدثني مهام، بن الرزاق عبد أخربنا...»

 سمعت باألباطيل، األحاديث تشاب أن قبل عني خذوا قال: عوف، بن الرمحن عبد

 لقاحهدا وعدأ   فرعهدا وفاطمدة الشدجرة اندا يقول: وآله( عليه اهلل )صىل اهلل رسول

 يف ذلدك وسائر عدن جنة يف الشجرة واصل ورقها وشيعتنا ثمرهتا واحلسني واحلسن

 «.اجلنة سائر

 وعبدد صددوق الددبرى إسحاق فان کذلك کان وإن شاذ متن هذا»: احلاکم قال

 اهلل )صىل النبي   أدرك قد عوف بن الرمحن عبد موىل وميناء ثقات وجده وأبوه الرزاق

 1«.أعلم واهلل منه، وسمع وسلم( وآله عليه

 عدن خثديم بن عثامن بن اهلل عبد عن الثوري سفيان حدثنا الرزاق عبد حدثنا...»

 رسدول سمعت يقول: اهلل، عبد بن جابر سمعت قال: التيمي، عثامن بن الرمحن عبد

 العلدم أراد فمدن ا،باهبد وعدأ   العلم مدينة انا يقول: وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اهلل

 2«.الباب فليأت

 ابدن عن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن الزهري عن أنبأتا معمر الرزاق عبد حدثنا... »

، إىل وآله( عليه اهلل )صىل النبي   نظر قال: عنهام( اهلل )ري عباس  عدأ   يدا فقال: عأ 

                                                             

 160،   3 ج، . املستدرك 1

 127،   3 ج، . املستدرك 2
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 عددوى دوكوع اهلل حبيب وحبيبي حبيبي حبيبك اآلخرة يف سيد الدنيا يف سيد أنت

 «.بعدي أبغضك ملن والويل اهلل عدو وعدوي

 تفدرد وإذا ثقدة، بامجداعهم د الرزاق عبد عن الراوي د األزهر وأبو»: احلاکم قال

 1«.صحيح أصلهم عىل فهو بحديث، الثقة

 عدن خثديم بن عثامن بن اهلل عبد عن الثوري سفيان حدثنا الرزاق عبد حدثنا...»

 سمعت يقول: عنهام( اهلل )ري اهلل عبد بن جابر معتس قال: عثامن، بن الرمحن عبد

 عنده( اهلل )ري طالدب أ، بدن عأ   بضبع آخذ وهو وآله( عليه اهلل )صىل اهلل رسول

 مدد ثم خذله من خمذول نرصه من منصور الفجرة قاتل " الربرة أمري هذا يقول: وهو

 2«.صوته هبا

 اهلل )ري عائشة، عن عروة عن الزهري عن أخربنا معمر الرزاق عبد حدثنا...»

 3«.أشهر ستة وآله( عليه اهلل )صىل اهلل رسول وفاة بعد فاطمة مكثت قالت: عنها(

 اهلل )ري عائشدة، عن عروة عن الزهري عن أنبأنا معمر الرزاق عبد حدثنا... »

 حتدى عنهدا( اهلل )ري خدجية عىل وآله( عليه اهلل )صىل النبي   يتزوج مل قالت: عنها(

                                                             

 128،   3 ج وصححه، . املستدرك 1

 129،   3 ج، وصححه . املستدرك 2

 162،   3 ج، . املستدرك 3
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 مدن أشدد نسدائه مدن امدرأة عىل ِدْرُت  وال قط خدجية رأيت ما عائشة: قالت .ماتت

 1«.يذکرها کان ما کثرة من وذلك خدجية عىل درييت

 بدن الدرمحن عبدد مدوىل ميناء عن أ، حدثني قال: مهام بن الرزاق عبد حدثنا...»

 ُأيِتَ  اال مولود ألحد يولد ال کان قال: عنه( اهلل )ري عوف بن الرمحن عبد عن عوف

 هدو فقدال: احلكم، بن مروان عليه فادخل له فدعا وآله( عليه اهلل )صىل إلٰی النبي   به

 2«.امللعون ابن امللعون الوزغ ابن الوزغ

  دمشق مدينة تاريخ يف أحاديثه من

 عدوف بن الرمحن عبد موىل ميناء أ، بن ميناء عن أبيه عن الرزاق عبد أخربنا...»

 األباطيل؟ األحاديث تشوب أن قبل تسألوين أال قال: أنه عوف، بن الرمحن عبد عن

 وعأ   فرعها أو أصلها وفاطمة الشجرة أنا( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول قال قال:

 عددن جندة يف أصدلها فالشدجرة ورقهدا وشديعتنا ثمرهتدا واحلسني واحلسن لقاحها

 3«.اجلنة يف والثمر والورق واللقاح والفرع واألصل

 أم قالت قال: أبيه، عن هند أ، بن سعيد بن اهلل أخربنا عبد الرزاق عبد ناأخرب... »

                                                             

 186،   3 ج وصححه، . املستدرك 1

 479،   4 ج وصححه، . املستدرك، 2

 168،   14 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3
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 عىل فقعدت قالت: يتدرج. حسني فجاء نائامً ( وسلم عليه اهلل صىل) النبي   کان سلمة:

 عىل فقعد فدخل فدب شئ يف دفلت ثم قالت: فيوقظه. يدخل أن خمافة فسبقته الباب

 يدا فقلدت: فجئدت( وسدلم عليده اهلل صىل) اهلل رسول نحيب فسمعت قالت: بطنه.

 بطني عىل وهو السالم( )عليه جربيل جاءين إنام فقال: به. علمت ما واهلل اهلل، رسول

 يقتدل التي الرتبة أريك أال ستقتله، أمتك إن قال: َنعم. فقلت: أحتبه؟ يل: فقال قاعد،

 محراء تربة يده يف قلت: الرتبة. هبذه فأتى بجناحه فرضب قال: بىل. فقلت: قال: هبا؟

 1«.بعدي يقتلك من شعري ليت يا ويقول يبكي وهو

 قداال: جددعان، بدن زيد بن وعأ   قتادة عن معمر أخربنا الرزاق عبد أخربنا... »

 عىل فدخلت قال: أبيه، عن حدثنا وقا  أ، بن لسعد ابن حدثني املسيب ابن أخربنا

( وسدلم عليده اهلل صدىل) اهلل رسول استخلف حني عنك حدثنيه حديثاً  فقلت: سعد

 حدثنيده ابنده أن أخدربه أن فكرهدت به؟ حدثك َمن وقال: فغضب املدينة. عىل علي اً 

 تبوك دزوة يف خرج حني( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول إن قال: ثم عليه. فيغضب

: فقال املدينة، عىل عليَاً  استخلف  إال وجهداً  خترج أن أحب کنت ما اهلل رسول يا عأ 

 نبدي   ال أنه دري موسى من هارون بمنزلة مني تكون أن ترىض أوما فقال: معك. اوأن

                                                             

 194،   14 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1
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 1«.بعدي

 عدن خثيم بن عثامن بن اهلل عبد عن الثوري سفيان أخربنا الرزاق عبد أخربنا...»

 صىل) اهلل رسول سمعت يقول: اهلل، عبد بن جابر سمعت قال: هبامن، بن الرمحن عبد

 قاتدل الربرة أمري هذا يقول: وهو احلديبية، يوم عأ   بعبض آخذ وهو( وسلم عليه اهلل

 2«.صوته هبا ومد   خذله من خمذول نرصه من منصور الفجرة

 بن زر عن ثابت بن عدي عن األعمش عن الثوري أخربنا الرزاق عبد أخربنا...»

 صدىل) النبي   لعهد إنه النسمة وبرأ احلبة فلق والذي يقول: علي اً  سمعت قال: حبيش،

 3«.منافق إال يبغضك وال مؤمن إال حيبك ال أن إيل  ( وسلم عليه اهلل

 النبي   أن عباس ابن عن عكرمة عن الزهري عن معمر عن الرزاق عبد أخربنا... »

 أنبيائهم يف رأَيم بسوء إرسائيل بني يف القطر اهلل رفع إنام قال:( وسلم عليه اهلل صىل)

 4«.طالب أ، بن عأ   ببغضهم ةاألم هذه عن القطر يرفع وجل عز اهلل وأن

 أ، بن عدي عن جدعان بن زيد بن عأ   عن معمر أخربنا الرزاق عبد أخربنا...»

 حتدى( وسدلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول مع خرجنا قال: عازب، بن الرباء عن ثابت

                                                             

 143،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 226،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 271،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3

 282،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 4



 1114 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أنفسكم؟ من بكم أوىل ألست قال: اجتمعنا، فلام ينادي. منادياً  فبعث خم، ددير نزلنا

 اهلل. رسدول يدا بدىل قلندا: أمهاتكم؟ من بكم أوىل ألست قال: اهلل. رسول يا بىل ا:قلن

 بكدم، أوىل ألسدت قدال: اهلل. رسدول يدا بىل قلنا: آبائكم؟ من بكم أوىل ألست قال:

 بعددي علي اً  فإن مواله کنت فمن قال: اهلل. رسول يا بىل قلنا: ألست. ألست، ألست،

 أ، ابن يا لك هنيئا اخلطاب: بن عمر فقال.عاداه من دوعا وااله من وال اللهم مواله،

 1«.مؤمن کل ويل   اليوم أصبحت طالب

 وهدب بدن سعيد حدثني إسحاق أ، عن إرسائيل أخربنا الرزاق عبد أخربنا... »

 صىل) اهلل رسول سمع َمن اهلل ُأنشد يقول: الكوفة، برحبة علي اً  سمعا اخلري أنام وعبد

 أصدحاب من عدة فقال قال: مواله. علي اً  فإن   مواله کنت من ل:يقو( وسلم عليه اهلل

( وسدلم عليده اهلل صىل) اهلل رسول سمعوا أنم فشهدوا( وسلم عليه اهلل صىل) النبي  

 2«.ذلك يقول

 النبدي   کدان قدال: أنس، عن ثابت عن سلمة بن محاد عن الرزاق عبد أخربنا... »

 وأمر راحلته عىلٰ  عال مشهد أو موطن يف علي اً  يشهد أن أراد إذا( وسلم عليه اهلل صىل)

 خيرب، يوم علي اً  شهد( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول وأن دونه، ينخفضوا أن الناس

                                                             

 220،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 211،   42 ج، قدمش مدينة . تاريخ 2



 1115 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 يف إبدراهيم وإىل خلقي يف وأنا خلقه يف آدم إىل ينظر أن أحب من الناس، أَيا يا فقال:

 بن عأ   إىل فلينظر سنته يف ىعيس وإىل زهده يف حييى وإىل مناجاته يف موسى وإىل خلته

 أَيدا يدا دهدر. مدن يتحددر أو صخر من يتقلع کأنام الصفني، بني خطر إذا طالب أ،

 فمدن هدى، عن ُيبِعدُ  وال ضاللة إىل يدعو ال علي اً  فإن بحبه أوالدکم امتحنوا الناس

 بعدد مدن الرجل وکان مالك: بن أنس قال. منكم فليس أبغضه ومن منكم فهو أحبه

، طريق عىل يقف ثم عاتقه عىل ولده حيمل خيرب يوم  بوجهه يوجهه إليه نظر وإذا عأ 

 قب لده َنعدم. الغالم: قال فإن املقبل؟ الرجل هذا حتب ابني، أي بإصبعه، وأومأ تلقاَءه

دك إحلْق  له: وقال األرض، به خرق ال. قال: وإن  فدال بأهلهدا، أبيدك ُتلحدق وال بُأم 

 1«.طالب أ، بن عأ   حيب ال فيمن يل حاجة

 وحددي الزهدري حدثني وحدي معمر حدثني وحدي الرزاق عبد وحدثني...»

 2«.عبادة عأ   إىل النظر قال:( وسلم عليه اهلل صىل) النبي   أن عائشة، عن عروة عن

 أ، عدن خالدد بن شعيب عمه عن العالء بن حييى أخربنا الرزاق عبد أخربنا... »

، بن احلسن طبناخ قال: يريم، بن هبرية عن إسحاق ، قتل صبيحة عأ   لقدد فقال: عأ 

 صدعد ولقدد بعلدم، اآلخدرون يدرکده ومل األولون يسبقه مل رجل الليلة منذ فارقكم

                                                             

 289 – 288،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 355،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2



 1116 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عليه اهلل صىل) اهلل رسول وکان زکريا، بن حييى بروح فيها صعد التي الليلة يف بروحه

 حتدى ينثندي فدال هيسار عن وميكائيل يمينه عن جربيل فيكتنفه املبعث يبعثه( وسلم

 أراد عطائده عن فضلت درهم مائة سبع إال بيضاء وال صفراء ترك ما عليه، اهلل يفتح

 1«.ألهله خادماً  هبا يبتاع أن

 أنا فإذا محص، مسجد دخلت يقول: معمراً  سمعت قال: الرزاق، عبد أخربنا... »

 طالب أ، بن عأ   ينتقصون هم فإذا إليهم، فجلست اخلري، هبم فظننت رواء، هلم بقوم

 فلدام إليده فجلسدت خرياً  به ظننت يصأ، شيخ فإذا عندهم، من فقمت فيه، ويقعون

 أ، بن عأ   يشتمون القوم هؤالء ترى ما اهلل عبد يا له: فقلت وسلم، جلس ، أحس

 بندت فاطمة زوج وأنه طالب أ، بن عأ   بمناقب أحدثه وجعلت وينتقصونه، طالب

 اهلل صىل) اهلل رسول عم وابن واحلسني احلسن وأبو( وسلم هعلي اهلل صىل) اهلل رسول

 لنجا الناس من نجا أحداً  أن لو الناس من الناس لقي ما اهلل عبد يا فقال:( وسلم عليه

 احلجاج قال: حممد؟ أبو وَمن قلت: وينتقص. يشتم ذا هو اهلل( )رمحه حممد أبو منهم

 هبدا، أبيدت أن اسدتحل ال ت:وقلد عنده فقمت يبكي. وجعل اهلل( )رمحه يوسف بن

 2«.يومي من فخرجت

                                                             

 581،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 366،   1 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2



 1117 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 خالد بن املهاجر بن خالد عن الزهري أخربين معمر أخربنا الرزاق عبد أخربنا...»

 ابن يا هذا ما األنصاري: عمرة أ، ابن له فقال النساء. متعة يف عباس ابن رخص قال:

 1«....املتقني إمام مع فعلت عباس: ابن فقال عباس؟

  الٌخاري صحيح يف األحاديّ يف ما ُرويم عنه

 أحدد يكن مل قال: أنس، أخربين الزهري عن معمر أخربنا الرزاق: عبد وقال... »

 2«.عأ   بن احلسن من وسلم( عليه اهلل )صىل بالنبي   أشبه

 زيدد بدن أسدامة عدن عروة عن الزهري عن معمر أخربنا الرزاق عبد أخربنا...»

 املدينة، آطام من اطم عىل وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   أرشف قال: عنهام( اهلل )ري

 کوقدع بيدوتكم خالل تقع الفتن ألرى فأين قال: ال. قالوا: أرى؟ ما ترون هل فقال:

 3(القطر

 عتبة بن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن الزهري عن معمر أخربنا الرزاق عبد حدثنا...»

 ويف وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول حرض ملا قال: عنهام( اهلل )ري عباس ابن عن

 تضدلوا ال کتابداً  لكدم اکتدب هلموا وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   فقال رجال، البيت

                                                             

 212،   16 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 217،   4 ج البخاري، . صحيح 2

 89 - 88،   8 ج البخاري، . صحيح 3



 1118 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وعنددکم الوجدع دلبده قد وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول ان بعضهم: فقال بعده.

 قربدوا يقدول: من فمنهم واختصموا، البيت أهل فاختلف اهلل. کتاب حسبناً  القرآن،

 اللغدو أکثدروا فلدام ذلدك، ددري يقدول: مدن ومنهم بعده. تضلوا ال کتاباً  لكم يكتب

 1«.قوموا وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول قال واالختالف،

 هريدرة أ، عدن املسديب ابن عن الزهري عن معمر أخربنا الرزاق عبد حدثنا...»

 يف رجل لدن فقال وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول مع شهدنا قال: عنه( اهلل )ري

 شدديداً  قتداالً  الرجدل قاتدل القتدال، حرضد فلام النار. أهل من هذا االسالم: يدعى

 اليوم قاتل قد فإنه النار، أهل من إنه قلت الذي اهلل، رسول يا فقيل: جراحة، فاصابته

 بعض فكاد قال: النار. إىل وسلم(: عليه اهلل )صىل النبي   فقال مات، وقد شديداً  قتاالً 

 فلام شديدًا، جراحاً  به ولكن   يمت، مل إنه قيل إذ ذلك عىل هم فبينام يرتاب، ان الناس

 وسدلم( عليده اهلل )صدىل النبي   فأخرب نفسه. فقتل اجلراح، عىل يصرب مل الليل من کان

 ال انده بالنداس فندادى بالالً  امر ثم ورسوله اهلل عبد أين اشهد أکرب اهلل فقال: بذلك،

 2«.الفاجر بالرجل الدين هذا ليؤيد اهلل وان ةمسلم نفس اال اجلنة يدخل

 النبي   بعث عمر: ابن عن سامل عن الزهري عن معمر أخربنا الرزاق عبد حدثنا...»

                                                             

 138 - 137،   5 ج، البخاري صحيح.  1

 34،   4 ج، البخاري . صحيح 2



 1119 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عن معمر أخربنا اهلل عبد أخربنا محاد بن نعيم وحدثني خالداً  وسلم( عليه اهلل )صىل

 إىل الوليد بن خالد (وسلم عليه اهلل )صىل النبي   بعث قال: أبيه، عن سامل عن الزهري

 يقتدل خالدد فجعدل صبأنا. صبأنا فقالوا: أسلمنا يقولوا: ان حيسنوا فلم جذيمة بني

 ال واهلل فقلت: أسريه. يقتل ان منا رجل کل فأمر أسريه، منا رجل کل إىل ودفع ويأرس

 عليده اهلل )صدىل للنبدي   ذلك فذکرنا أسريه. أصحا، من رجل يقتل وال أسريي أقتل

 1«.مرتني الوليد بن خالد صنع لا إليك أبرأ إين اللهم قال:ف وسلم(

  ما ُروي عنه من األحاديّ يف صحيح مسلم

 اهلل عبدد بدن جابر قدم عطاء: قال قال: جريج، ابن أخربنا الرزاق عبد حدثنا...»

 استمتعنا نعم، فقال: املتعة. ذکروا ثم أشياء عن القوم فسأله منزله، يف فجئناه معتمراً 

 2«.وعمر بكر وأبى وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول عهد عىل

 قال: عباس، ابن عن أبيه عن طاوس ابن عن معمر أخربنا الرزاق عبد حدثنا...»

 خالفة من وسنتني بكر وأبى وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول عهد عىل الطالق کان

 قد أمر يف تعجلوااس قد الناس ان اخلطاب: بن عمر فقال واحدة، الثالث طالق عمر،

                                                             

 118،   8 ج، البخاري . صحيح 1

 131،   4 ج، مسلم . صحيح 2



 1120 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.عليهم فأمضاه عليهم، أمضيناه فلو أناة، فيه هلم کانت

 عتبة بن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن الزهري عن معمر أخربنا الرزاق عبد حدثنا...»

 رجدال، البيدت وىف وسدلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول حرض ملا قال: عباس، ابن عن

 ال کتابداً  لكدم اکتدب هلدم وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   فقال اخلطاب، بن عمر فيهم

 الوجدع عليه دلب قد وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول ان عمر: فقال بعده. تضلون

 يقول: من فمنهم فاختصموا البيت أهل فاختلف اهلل. کتاب حسبنا القرآن، وعندکم

 مدن منهمو بعده. تضلوا لن کتاباً  وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول لكم يكتب قربوا

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول عندد واالخدتالف اللغدو أکثروا فلام عمر. قال ما يقول

 عباس ابن فكان اهلل: عبيد قال قوموا. وسلم(: عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال وسلم(

 ان وبدني وسدلم( عليده اهلل )صدىل اهلل رسول بني حال ما الرزية کل الرزية إن يقول:

 2«.ولغطهم اختالفهم من الكتاب ذلك هلم يكتب

 مل قالدت: عائشة، عن عروة عن الزهري عن معمر أخربنا الرزاق عبد أخربنا...»

 3«.ماتت حتى خدجية عىل وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   يتزوج

                                                             

 184 - 183،   4 ج، مسلم . صحيح 1

 76،   5 ج، مسلم . صحيح 2

 134،   7 ج، مسلم . صحيح 3



 1121 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عدن األصدم بن يزيد عن اجلزري جعفر عن معمر أخربنا الرزاق عبد حدثنا... »

 الثريدا عندد الددين کدان لدو وسدلم(: عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال قال: هريرة، أ،

 1«.يتناوله حتى فارس أبناء من قال: أو فارس. من رجل به لذهب

  أمحد مسند ما ُرويم عنه عن األحاديّ يف

 عدن الرشدك يزيدد حدثني قال: سليامن، بن جعفر حدثنا قاال: الرزاق، عبد...»

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول بعدث قدال: حصدني، بن عمران عن اهلل عبد بن مطرف

ر رسية وسلم(  يف شديئاً  فأحددث عنده( تعاىل اهلل )رىض طالب أ، بن عأ   عليهم وَأم 

 يدذکروا ان وسدلم( عليه اهلل )صىل حممد أصحاب من أربعة فتعاقد عفان: قال سفره

 بددأنا سدفر مدن قددمنا إذا وکنا عمران: قال وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل لرسول أمره

 منهم، رجل فقام عليه، فدخلوا قال: عليه. فسلمنا وسلم( عليه اهلل صىل) اهلل برسول

 يدا فقدال: الثداين، قدام ثدم عنه. فأعرض وکذا. کذا فعل علي اً  إن   اهلل رسول يا فقال:

 إن   اهلل رسول يا فقال: الثالث، قام ثم عنه. فأعرض وکذا. کذا فعل علي اً  إن اهلل رسول

 کذا فعل علي ا إن   اهلل رسول يا فقال: الرابع، قام ثم نه.ع فأعرض وکذا، کذا فعل علي اً 

 فقال: وجهه، تغري وقد الرابع عىل وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول فاقبل قال: وکذا.

                                                             

 191،   7 ج، مسلم . صحيح 1



 1122 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.بعدى مؤمن کل وىل   وهو منه وأنا منى علي اً  إن   علي اً  دعوا علي اً  دعوا

 ثور أ، بن اهلل عبد بن اهلل بيدع عن الزهري عن معمر أنبأنا الرزاق عبد حدثنا...»

 اخلطداب بدن عمر اسأل أن عىل حريصاً  أزل مل قال: عنهام( اهلل )ري عباس ابن عن

 اهلل قدال اللتدني وسدلم( عليده اهلل )صىل النبي   أزواج من املرأتني عن عنه( اهلل )ري

 عنده( اهلل )ري مدرع حدج حتى ؟ُقلوُبُكام َصَغْت  َفَقدْ  اهللِ إىلٰ  َتتوبا إن  فيهام  تعاىل

 معده وعددلت عنده( اهلل )ري عمدر عددل الطريدق ببعض کنا فلام معه، وحججت

 َمدنِ  املدؤمنني أمدري يدا فقلدت: فتوضأ. يديه، عىل فسكبت أتاين، ثم فتربز، باإلداوة،

 إىلٰ  َتتوبا إنْ فيهام  تعاىل اهلل قال اللتان وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   أزواج من املرأتانِ 

 قال عباس. ابن يا لك واعجباً  عنه(: اهلل )ري عمر فقال ؟ُقلوُبُكام َصَغْت  َفَقدْ  اهللِ

 2«.وعائشة مها حفصة قال: عنه، يكتمه ومل عنه سأله ما واهلل کره الزهري:

 قدال: عبداس، ابن عن طاوس عن ليث عن سفيان أخربنا الرزاق عبد حدثنا...»

 ندى من وأول کذلك، وعثامن وعمر بكر أبوو وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول متتع

 3«.معاوية عنها

                                                             

 438 - 437،   4 ج، أمحد . مسند 1

 33،   1 ج، أمحد . مسند 2

 313،   1 ج، أمحد . مسند 3
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 سدعيد أ، عدن رجدل عدن أسلم بن زيد عن معمر أخربنا الرزاق عبد حدثنا...»

 شدرباً  إرسائيدل بني سنن لتتبعن وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال قال: اخلدري،

 فيه. بعتموهملت ضب حجر إرسائيل بني من رجل دخل لو حتى بذراع، وذراعاً  بشرب

 1«.فيه لتبعتموه مرة: وقال

 عليه اهلل )صىل النبي   ان أنس عن قتادة عن معمر أخربنا قال الرزاق عبد حدثنا...»

 وفاطمة خويلد بنت وخدجية عمران ابنة مريم العاملني نساء من حسبك قال: وسلم(

 2«.فرعون امرأة وآسية حممد ابنة

 مالك، بن أنس أخربين قال: الزهري، عن رمعم أخربنا قال الرزاق عبد حدثنا...»

 وفاطمدة عأ   بن احلسن من وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل برسول أشبه أحد يكن مل قال:

 3«.(أمجعني عليهم اهلل )صلوات

 عمرو بن حممد بن بكر أ، عن طاوس عن معمر حدثنا قال الرزاق عبد حدثنا...»

 بدن عمدرو عدىل حدزم بدن عمرو دخل ،يارس بن عامر قتل ملا قال: أبيه، عن حزم بن

 الفئدة تقتلده وسدلم( عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول قال وقد عامر، قتل فقال: العا ،

                                                             

 94،   3 ج، أمحد . مسند 1

 135،   3 ج، أمحد . مسند 2

 164،   3 ج، أمحد . مسند 3
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 ما معاوية: له فقال معاوية، عىل دخل حتى يرجع فزعاً  العا  بن عمرو فقام البادية.

 رسدول سمعت عمرو: قال فامذا؟ عامر قتل قد معاوية: فقال عامر. قتل قال: شأنك؟

 يف دحضدت معاويدة: لده فقدال البادية. الفئة تقتله يقول: وسلم( عليه اهلل )صىل هللا

 أو رماحندا. بدني ألقوه حتى به جاؤوا وأصحابه، عأ   قتله إنام قتلناه؟ نحنُ  َأوَ  بولك،

 1«.سيوفنا بني قال:

 بن الرمحن عبد عن احلكم عن األعمش عن سفيان أخربنا الرزاق عبد حدثنا...»

 اهلل رسدول يا وسلم( عليه اهلل )صىل للنبي   قال رجالً  أن عجرة، بن کعب عن ليىل أ،

 حممدد عدىل صدىل اللهدم قولوا: قال: عليك؟ الصالة فكيف عليك، السالم علمنا قد

 آل وعىل حممد عىل بارك اللهم جميد، محيد انك إبراهيم عىل صليت کام حممد آل وعىل

 2«.يدجم محيد انك إبراهيم عىل بارکت کام حممد

 ثابت، بن اهلل عبد عن الشعبي عن جابر عن سفيان أخربنا الرزاق عبد حدثنا...»

 إن دى اهلل، رسول يا فقال: وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   إىل اخلطاب بن عمر جاء قال:

 فتغدري قدال: ألعرضها عليك. التوراة من جوامع يل فكتب قريظة، من يل بأخ مررت

                                                             

 199،   4 ج، أمحد . مسند 1

 241،   4 ج، أمحد . مسند 2
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 1«.(وسلم ليهع اهلل )صىل اهلل رسول وجه

 بن املسور عن الزبري بن عروة عن الزهري عن معمر حدثنا الرزاق عبد حدثنا...»

 النبي   وکان البحرين، قبل من بامل قدم عبيدة أبا أن   عن األنصار سمعت قال: خمرمة،

 وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول مع فوافوا البحرين، عىل بعثه وسلم( عليه اهلل )صىل

 رآهدم، فلدام تعرضدوا، وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول انرصف فلام الصبح، صالة

 رسدول يدا أجدل قالوا: بامل. قدم اجلراح بن عبيدة أبا أن   سمعتم لعلكم وقال: تبسم

 ُصدب ت إذا ولكدن عليكم، أخشى الفقر ما فواهلل خريًا، وأملوا أبرشوا قال: قال: اهلل.

 2«.قبلكم کان َمن تنافسها کام فتنافستموها الدنيا عليكم

  ماجة ابن سنن ما ُرويم عنه من األحاديّ يف

 رسول قال: قال، مالك بن أنس عن، قتادة عن، معمر عن، الرزاق عبد حدثنا... »

 يقرأون القرآن، األمة هذه يف أو، الزمان آخر يف قوم خيرج: وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل

، لقيتمدوهم إذا أو، رأيتمدوهم إذا. التحليدق سديامهم. حلوقهم أو، تراقيهم جياوز ال

 3«.فاقتلوهم

                                                             

 265،   4 ج، أمحد . مسند 1

 327،   4 ج، أمحد . مسند 2

 62،   1 ج، ماجة ابن . سنن 3
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 عبدد عدن، الشعبي عن، اهلمداين صالح عن، الثوري أنبأنا. الرزاق عبد أنبأنا...»

بثالثة ، باليمن وهو، طالب أ، بن إلٰی عأ   ُأيتَ : قال، أرقم بن زيد عن، احلرضمي خري

. ال: فقداال؟ بالولد هلذا نأتقرا: فقال. اثنني فسأل. واحد طهر يف امرأة عىل وقعوا قد

 هلذا أتقران: اثنني سأل کلام فجعل ال.: فقاال؟ بالولد هلذا أتقران: فقال. اثنني سأل ثم

 ثلثدي عليه وجعل. القرعة أصابته بالذي الولد وأحلق. بينهم فأقرع. ال: قاال؟ بالولد

 1«نواجذه بدت حتى فضحك وسلم( عليه اهلل )صىل للنبي   ذلك فذکر. الدية

  داود أيب سنن ا ُرويم عنه من األحاديّ يفم

 الرمحن عبد سمع أنه، الزبري أبو أخربين، جريج ابن أخربنا، الرزاق عبد حدثنا...»

 طلق رجل يف ترى کيف: قال، يسمع الزبري وأبو عمر ابن يسأل عروة، موىل أيمن بن

 اهلل رسدول عهدد عىل حائض وهي امرأته عمر بن اهلل عبد طلق: قال؟ حائضاً  امرأته

 عبد إن: فقال وسلم(. عليه اهلل )صىل اهلل رسول عمر، فسأل، وسلم( عليه اهلل )صىل

 ": وقال شيئًا. يرها ومل عأ   فردها: اهلل عبد قال حائض. وهي امرأته طلق عمر بن اهلل

 2«" ليمسك أو فليطلق طهرت إذا

                                                             

 786،   2 ج، ماجة ابن . سنن 1

 486،   1 ج، داود أ، . سنن 2
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: قدال، کهيدل بن سلمة عن، سليامن أ، بن امللك عبد عن، الرزاق عبد حدثنا...»

 السدالم( )عليده عأ   مع کانوا الذين اجليش يف کان أنه، اجلهني وهب بن زيد أخربين

 رسدول سدمعت إين، الناس أَيا: السالم( )عليه عأ   فقال، اخلوارج إىل ساروا الذين

 قدراءتكم ليست القرآن يقرأون أمتي من قوم خيرج: يقول وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل

، شديئاً  صديامهم إىل صديامكم وال، شديئاً  صالهتم إىل صالتكم وال، يئاً ش قراءهتم إىل

 مدن يمرقدون، تراقيهم صالهتم جتاوز ال، عليهم وهو هلم أنه حيسبون القرآن يقرأون

مي ة من السهم يمرق کام االسالم  لسان عىل هلم قىض ما يصيبونم اجليش يعلم لو، الر 

 عضدد لده رجدالً  فيهم أن ذلك وآية، لعملا عن لنكلوا وسلم( عليه اهلل )صىل نبيهم

 إىل أفتدذهبون بديض شدعرات عليده، الثدي حلمة مثل عضده عىل ذراع، له وليست

 إين واهلل؟ وأمدوالكم ذراريكدم يف خيلفدونكم هدؤالء وترتکدون الشدام وأهل معاوية

 رسح يف وأدداروا، احلدرام الددم سدفكوا قدد فدإنم، القوم هؤالء يكونوا أن ألرجو

، منزالً  منزالً  وهب بن زيد فنزلني: کهيل بن سلمة قال اهلل. اسم عىل سريواف، الناس

 الراسدبي، وهدب بدن اهلل عبد اخلوارج وعىل التقينا فلام: قال، قنطرة عىل بنا مر حتى

 کدام يناشددوکم أن أخداف فدإين، جفونا من السيوف وسلوا الرماح ألقوا: هلم فقال

 الناس وشجرهم، السيوف واستلوا، ماحهمبر فوحشوا: قال حروراء. يوم ناشدوکم

 إال يومئدذ النداس مدن أصيب وما: قال بعضهم. عىل بعضهم وقتلوا: قال برماحهم:



 1128 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عدأ   فقام: قال جيدوا. فلم املخدج. فيهم التمسوا: السالم( )عليه عأ   فقال رجالن.

، مأخرجدوه: فقال، بعض عىل بعضهم قتل قد ناساً  أتى حتى، بنفسه عنه( اهلل )ري

 عبيددة إليده فقدام رسدوله. وبلدغ، اهلل صددق: وقال، فكرب، األرض يأ لا فوجدوه

 رسدول من هذا سمعت لقد هو إال إله ال الذي واهلل، املؤمنني أمري يا: فقال السلامين،

، ثالثداً  استحلفه حتى، هو إال إله ال الذي واهلل أي: فقال؟ وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل

 1«.حيلف وهو

  الطرباِّن  عنه من األحاديّ عندما ُرويم 

 النبدي   أن بريدة، عن أبيه عن طاوس بن عن معمر عن الرزاق عبد حدثنا قال...»

: قال  2«.مواله فعأ   مواله کنت من لعأ 

 بدن أنس عن کثري أ، بن حييى عن األوزاعي أخربنا قال: الرزاق، عبد حدثنا...»

 عندکم هل فقال: النبي   فجاء رديفني، بني طائراً  النبي   إىل أيمن أم أهدت قال: مالك،

 من معي يأکل إليك خلقك بأحب ائتني اللهم فقال: يديه فرفع بالطائر. فجاءته شئ؟

. فجاء الطائر. هذا  فدارتفع آنفداً  النبدي   دخدل وإنام مشغول اهلل رسول إن فقلت: عأ 

                                                             

 430 - 429،   2 ج، داود أ، . سنن 1

 112 - 111،   1 ج، األوسط . املعجم 2
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: فقال وبينه، بيني الصوت : وإ فقال يدخل. کان من أدخل النبي   ثدالث رب   يا يل  عأ 

 1«.فردا حتى اهلل رسول مع فأکل مرات  

 حدثنا قال: وحدي، الرزاق عبد حدثني قال: النيسابوري، األزهر أبو حدثنا...»

 اهلل )صىل النبي   نظر قال: عباس، ابن عن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن الزهري عن معمر

، إىل وسلم( عليه  فقد أحبك من منافق إال كيبغض وال مؤمن إال حيبك ال فقال: عأ 

 ملدن ويدل اهلل بغديض وبغييضد اهلل حبيب وحبيبي أبغضني فقد أبغضك ومن أحبني

 2«.بعدي أبغضك

 رسدول صدىل قال: عباس، ابن عن جماهد عن معمر حدثنا الرزاق عبد حدثنا...»

 واحلسدني احلسدن أقبل الرابعة، يف کان فلام العرص، صالة وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل

 وأقبدل يديده، بدني فوضدعهام وسدلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول ظهر عىل رکبا حتى

 واحلسدني األيمدن عاتقه عىل احلسن وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول فحمل احلسن

 أال وجددة، جدداً  النداس بخدري أخدربکم أال النداس، أَيا قال: ثم األيرس، عاتقه عىل

 بخري أال أخربکم وخالة خاالً  الناس بخري أخربکم أال وعمة، عامً  الناس بخري أخربکم

 وجدهتام وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول جدمها واحلسني احلسن مها وأمأ، أباً  أناس

                                                             

 207 - 206،   2 ج، األوسط . املعجم 1

 87،   5 ج، األوسط . املعجم 2
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 عأ   وأبومها وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول بنت فاطمة وأمهام بنت خويلد، خدجية

 وخاهلام طالب، أ، ابنت هانئ أم وعمتهام طالب، أ، بن جعفر وعمهام طالب، أ، بن

 اهلل )صدىل اهلل رسول وبنات کلثوم وأم ورقية زينب وخالتهام اهلل، رسول ابن القاسم

 وعمدتهام وعمهام وأمهام اجلنة يف وجدهتام اجلنة يف أبومها اجلنة يف جدمها وسلم( عليه

 1«.اجلنة يف وأختهام اجلنة يف ومها اجلنة يف وخاهلام اجلنة يف وخاالهتام اجلنة يف

 المتب  سائر ما ُرويم عنه من األحاديّ يف

 ثابدت عدن سدليامن بن جعفر أخربنا قال: الرزاق، عبد أخربنا...»: النسائي روى

 إن فقدال: خدجية، وعنده وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   إىل جربيل جاء قال: أنس عن

 ليدكوع السدالم جربيدل وعدىل السالم هو اهلل إن فقالت: السالم. خدجية يقرئ اهلل

 2«.وبرکاته اهلل ورمحة السالم

 سهل بن حممد حدثنا قال: احلرضمي، اهلل عبد بن حممد حدثنا...»: العقيأ وأخرج

 بدن زيدد عدن إسحاق أ، عن الثوري ذکر قال: الرزاق، عبد حدثنا قال: عسكر، بن

 فهاديداً  علي داً  ولدوا إن وسدلم(: عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال قال: حذيفة، عن يثيع

                                                             

 298،   6 ج، األوسط . املعجم 1

 75  ، الصحابة . فضائل 2
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 العالء بن حييى حدثني ال. قال: الثوري؟ من هذا سمعت الرزاق: لعبد فقيل مهديًا.

 عدن العدالء بدن وحييى شيبة أ، بن النعامن حدثنا فقال: ثانية، مرة سألوه ثم ودريه،

 1«.الثوري سفيان

 عن جماهد عن نجيح أ، ابن عن معمر أخربنا الرزاق عبد حدثنا...»: الكامل ويف

 أمدا: فقدال لده. مدال ال عدائالً  زوجتني اهلل رسول يا: فاطمة قالت: لقا عباس، ابن

 أبداك أحدمها فجعل رجلني منهم فاختار األرض أهل عىل اطلع تعاىل اهلل ان ترضني

 2«.بعلك واآلخر

: قدال عبداس، ابدن عن عكرمة عن الزهري عن معمر عن الرزاق عبد حدثنا...»

 لسدوء عن بني إرسائيل املطر قطر منع اهلل نإ: ]وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال

 3«.طالب أ، بن عأ   ببغضهم األمة هذه مطر قطر يمنع وإنه أنبيائهم يف رأَيم

 أ، عدن جددعان بدن زيد بن عأ عن عيينة بن سفيان عن الرزاق عبد أخربنا...»

 مرأيدت إذا: وسدلم عليده اهلل صدىل اهلل رسول قال: قال اخلدري، سعيد أ، عن نرضة

 4«.فاقتلوه منربي عىل معاوية

                                                             

 111 - 110،   3 ج، العقيأ عفاء. ض 1

 313،   5 ج،. الكامل البن عدي 2

 313،   5 ج، . الكامل 3

 314،   5 ج، . الكامل 4
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 عن، جماهد بن الوهاب عبد أخربنا: قال الرزاق، عبد حدثنا...»: احلسكاين وروى

ليدلِ  َأمدَواهَلُم ُينِفقدونَ  الدذينَ : تعداىل قولده يف عباس، ابن عن أبيه اً  َوالن هدارِ  بِال   رِس 

 بددينار فتصددق دندانري أربعدة له کانت طالب، أ، بن عأ   يف نزلت: قال ،َوَعالنِيَةً 

 1«.عالنية وبدينار رساً  وبدينار ليالً  وبدينار ناراً 

 عبداس، ابن عن مالك بن أنس عن، الزهري عن، معمر عن الرزاق عبد عن... »

ا يا: تفسريه يف قال  طالدب أ، بدن عأ   حمبة عىل َوَصابِروا اْصرِبوا آَمنوا الذينَ  َأَي 

 2«.(وأوالده عليه اهلل )صلوات طالب أ، بن عأ   حمبة يف اهلل واتقوا( السالم عليه)

 يف عبداس، ابدن عن أبيه عن، جماهد بن الوهاب عبد عن، الرزاق عبد حدثنا... »

 طالب أ، بن عأ   يف نزلت: قال ،آَمنوا والذينَ  َوَرسوُلهُ  اهللُ َولِي ُكمُ  إن ام: تعاىل قوله

 3«.(السالم عليه)

 عن: جده عن أبيه عن أسلم بن زيد بن احلسن حدثنا: قال الرزاق، عبد حدثنا...»

ار   َوإين  : تعاىل اهلل قول يف ذر، أ، ، حممدد بده جاء بام آمن[ ملن] :قال، َتاَب  ملَِنْ  َلَغف 

 4«.حممد آل حب إىل اهتدى: قال اهتدى ثم الفرائض وأدى

                                                             

 142،   1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 1

 179،   1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 2

 209،   1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 3

 494،   1 ج، التفضيل لقواعد نزيلالت . شواهد 4
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 اهلل عبدد بدن جابر عن. الزهري عن، معمر أخربين: قال، الرزاق عبد حدثنا... »

 أمتدي أن لدو عدأ   يدا: وسدلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال: قاال مالك، بن وأنس

 1«.النار يف مناخرهم عىل اهلل ألکبهم أبغضوك

 أمروا: قال جماهد، عن، األحول سليامن عن، عيينة ابن عن الرزاق عبد أخربنا...»

 أول فكدان، ذلك يدي بني يتصدق حتى وآله( عليه اهلل )صىل النبي   أحد يناجي ال أن

: الرخصدة نزلدت ثدم، ددريه أحدد يناجده فلم فناجاه طالب، أ، بن عأ   تصدق من

موا َأنْ  أأْشَفقتُم  2«.َصَدَقات   َنْجَواُکم َيَدْي  َبنْيَ  ُتَقدِّ

 َوَتِعيَها: قوله يف أنس، عن: قتادة عن بشري بن سعيد عن، الرزاق عبد حدثنا...»

 جيعلهدا أن اهلل سدألت وسدلم( وآله عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال: الق ،َواِعيَة   ُأُذن  

 3«.عأ   يا أذنك

وٰی من األحاديّ عدد   ما رم

 سدائر يف عنده روي وما کتبه يف د بالرفض املتهم د الرزاق عبد رواه ما جمموع بلغ

 قموالدر!! وأثدراً  حدديثاً  وتسعة وأربعون ومائة ألفا وثالثون مخسة د مكرراً  د الكتب

                                                             

 551،   1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 1

 312،   2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 2

 378،   2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 3
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 .الروائية املصادر بكل إحاطتنا لعدم ذلك من أکثر

 واحدد مدن أکثدر د جملداً  عرش أحد يف يقع والذي د املصنف الكبري کتابه يف روى

 .وأثر حديث ألف وعرشين

 وأربعامئدة آالف ثالثدة الصدنعاين الدرزاق عبد بتفسري املعروف تفسريه يف وروى

 الرافيضد السدي وتفسري بتشيعه، املغايل الصنعاين تفسري وعىل وأثرًا، حديثاً  وثالثني

 کثدري وابن حاتم أ، وابن کالطربي أخذوا، وعنهام بعد فيام املفرسين أکثر اعتامد کان

 !!الكثريين ودريهم والسيوطي

 أ، وابدن! حدديثاً  وعرشدون ومخسدة وثالثامئة ألفا الرزاق عبد عن نقل فالطربي

 !حديثاً  وثامنني سبعامئة عنه نقل حاتم

 حديثاً  عرش وسبعة مائة: البخاري صحيح يف له

 .أحاديث ستة: للبخاري املفرد األدب

 .أحاديث ثالثة: للبخاري العباد أفعال خلق

 .أحاديث وعرشة أربعامئة: مسلم صحيح

 .حديثاً  وأربعون ومخسامئة ألف: أمحد مسند

 .حديثاً  ومخسون مائة: الرتمذي سنن

 .يثاً حد وثامنون ومخسة مائة: داود أ، سنن
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 .حديثاً  وسبعون مخسة: ماجة ابن سنن

 .أحاديث تسعة: الدارمي سنن

 .حديثاً  عرش وأربعة مائتان: احلاکم مستدرك

 .حديثاً  وتسعون مخسة: النسائي سنن

 .أحاديث وستة مائتان: للنسائي الكربى السنن

 .واحد حديث: للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .واحد حديث: للنسائي الصحابة فضائل

 . واحد حديث: للنسائي الوفاة

 .حديثاً  وتسعون تسعامئة: للبيهقي الكربى السنن

 .حديث ألف وعرشون واحد: للصنعاين املصنف

 .حديثاً  وعرشون ثالثة: شيبة أ، البن املصنف

 .حديثاً  ستون: يعىل أ، مسند

 .حديثاً  وستون ومخسة مائتان: حبان ابن صحيح

 .حديثاً  تسعون: خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث ثامنية: للطرباين الصغري ملعجما

 .حديثاً  وستون سبعة: للطرباين األوسط املعجم
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 .حديثاً  وسبعون ومائة ألف: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثاً  وأربعون مائة: للطرباين: الدعاء

 .حديثاً  عرش ستة: للطرباين الشاميني مسند

 .أحاديث أربعة: للطرباين عأ   کذب من حديث طرق

 .حديثاً  عرش مخسة: للطرباين ألوائلا

 .أحاديث ثالثة: للطرباين الطوال األحاديث

 .حديثاً  وعرشون أربعة: عاصم أ، البن الُسن ة

 .أحاديث سبعة: عاصم أ، البن األوائل

 .حديثاً  عرشون: للمروزي السنة

 .حديث مائتا: الدارقطني سنن

 .حديثان: املحامأ أمايل

 .أحاديث سةومخ مائتان: البزار مسند

 .أحاديث ثالثة: الشايش مسند

 .حديثاً  عرش مخسة: الشهاب مسند

 .أحاديث أربعة: الروياين مسند

 .واحد حديث: احلميدي مسند



 1137 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  أربعون: اجلعد ابن مسند

 .حديثاً  وثامنون ومخسة مائة: راهويه ابن مسند

 .أحاديث مخسة: حنيفة أ، مسند

 .حديثاً  وأربعون أربعامئة: للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث سبعة: للبيهقي األوقات فضائل

 .حديثاً  تسعون: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .حديثاً  وأربعون ومخسة مائة: للبيهقي النبوة دالئل

 .أحاديث ثامنية: للبيهقي الصغرى األربعون

 .أحاديث مخسة: للبيهقي القرب عذاب إثبات

 .ديثاً ح عرش مخسة: للبيهقي الكبري الزهد

 .أحاديث عرشة: للرتمذي املحمدية الشامئل

 .حديثاً  وأربعون وستامئة ألف: حزم البن املحىل

 .حديثاً  وعرشون مخسامئة: عوانة أ، مستخرج

 .حديثاً  تسعون: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثاً  وعرشون أربعة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديث   مخسامئة: الرب عبد البن التمهيد
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 .حديثاً  وثالثون ومخسة ومائة ألف: عساکر ابن تاريخ

 .حديثاً  وثالثون اثنان: للطربي اآلثار هتذيب

 .أحاديث أربعة: للدوال، الطاهرة الذرية

 .حديثاً  وأربعون مخسة: لآلجري الرشيعة

 .أحاديث ستة: األصبهاين إلسامعيل النبوة دالئل

 .ديثأحا ستة: الدنيا أ، البن اللسان وآداب الصمت

 .حديثان: الدنيا أ، البن األخالق مكارم

 .أحاديث أربعة: الدنيا أ، البن الضيف إکرام

 .حديثاً  وثامنون مخسة: للضحاك واملثاين اآلحاد

 .أحاديث ثالثة: شيبة أ، البن العرش

 .واحد حديث: شاهني البن النساء سيدة فضائل

 .اً حديث وعرشون مخسة: شاهني البن ومنسوخه احلديث ناسخ

 .حديثاً  وأربعون مائتان: نعيم أل، األولياء حلية

 .حديثاً  ومخسون مخسة: الاللكائي الُسن ة أهل اعتقاد أصول رشح

 .حديث مائتا: نعيم أل، الصحابة معرفة

 .أحاديث مخسة: النيسابوري للحاکم احلديث علوم معرفة
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 .حديثان: خيثمة حديث

 .ثاً حدي عرش ثامنية: للرامهرمزي الفاصل احلد

 .حديثان: خملد البن والكوثر احلوض يف روي ما

 .أحاديث مخسة: األعرا، البن الزاهدين وصفة الزهد

 .حديثاً  ستون: منده البن اإليامن

 .حديثاً  وعرشون ثالثة: منده البن الصحابة معرفة

 .حديثاً  عرشون: د خمطو  د السلفي طاهر البن البغدادية املشيخة

 .حديثاً  أربعون: حلسكاينا للحاکم التنزيل شواهد

 .حديثاً  وعرشون ومخسة وثالثامئة ألف: الطربي تفسري

 .حديثاً  وثامنون سبعامئة: حاتم أ، ابن تفسري

 .حديثاً  سبعون: الثعلبي تفسري

 ابدن تاريخ ،548   5ج سعد، البن الكربى الطبقات ،471   7ج الشيعة، أعيان: يف ترمجته راجع

   3ج العقديأ، ضدعفاء ،38   6ج حداتم، أ، البدن والتعدديل رحاجلد ،82   1ج للدوري، معني

 5ج عددي، البدن الكامدل ،93   2ج للعجأ، الثقات معرفة ،412   8ج حبان، البن الثقات ،107

 قتيبة، البن املعارف ،651   1ج للذهبي، الكاشف ،130   6ج للبخاري، الكبري التاريخ ،311  

 .160   36 ج اکر،عس البن دمشق مدينة تاريخ ،519  
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 اهلروي الصلت أبو السالم عٌد (103)

 (هد236ُتويف عام )

 الصلت أبو موالهم القريش ميرسة بن أيوب بن سليامن بن صالح بن السالم عبد»

 الرضدا موسى بن عأ   وخدم األمصار إىل احلديث يف ورحل نيسابور سكن. اهلروي

 زيد بن ومحاد العوام بن وعباد إدريس بن اهلل وعبد حرب بن السالم عبد عن وروى

 املبدارك بدن اهلل وعبدد عيداض بن وفضيل الربيد بن هشام بن وعأ   أنس بن ومالك

 .ودريهم وهشيم سليامن بن وجعفر احلميد عبد بن وجرير خليفة بن وخلف

 رافدع بدن وحممدد زنجلة بن وسهل األمحيس إسامعيل بن وحممد حممد ابنه وعنه 

 الرمدادي منصدور بدن وأمحد أمحد ابن اهلل وعبد داود أبى نوب والدوري النيسابوري

 اهلل عبدد بدن وحممد رجاء بن وعامر املوصأ حرب بن وعأ   املروزي سيار بن وأمحد

 املثندى بدن ومعداذ احلدر، احلسن بن وإسحاق القطان علوية بن واحلسن احلرضمي

 .وآخرون

 وجالس َلِقَي  وقد سمرة، بن الرمحن عبد موايل من انه لنا ذکر سيار: بن أمحد قال 

 التشديع، يف يفدر  أره ومل وزهدد، قشدافة صداحب وکان احلديث، يف ورحل الناس
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 ويدرتحم وعمر بكر أبا يقدم ورأيته له، الظفر وکان املأمون، عند املرييس برش وناظر

 أحاديدث َثم   أن إال بجميل، إال الصحابة يذکر وال( عنهام اهلل ري) وعثامن عأ   عىل

 طريق عىل رواها من اما فقال: عنها، إبراهيم، بن إسحاق وسألت املثالب، يف وَياير

 عبد بن القاسم وقال. عنه الرواية أرى فال ديانة يروَيا من واما ذلك، أکره فال املعرفة

 أ، عدن الصدلت أبدو بده حددثنا حديث عن معني بن حييى سألت األنباري: الرمحن

 احلديث. «العلم... مدينة أنا» مرفوعًا: عباس ابن عن جماهد عن األعمش عن معاوية

 ددري رواه قدد إذ معاويدة أ، عدن صحيح انه أراد اخلطيب: وقال صحيح. هو فقال:

 .عنه واحد

 منداکري، أحاديدث روى فقال: الصلت. أ، عن اهلل عبد أبو سئل املروزي: وقال 

 الذي هذا قلت: هبذا. سمعنا ما قال: «العلم... مدينة أنا» جماهد حديث روى له قيل

 ال أحاديدث الدرزاق عبدد عن وروي به. سمعنا فام هذا أما هذا دري قال: عليه. ينكر

 أ، عدن معدني ابدن سدألت مالدك: بدن عدأ   بن احلسن وقال نسمعها. ال أو نعرفها

 سدمع قدد معدني: ابن عن اجلنيد ابن وقال يتشيع. أنه إال صدوق ثقة فقال: الصلت.

 مدا قدال: عبداس. ابدن عدن جماهد عن األعمش فحديث قلت: بالكذب. أعرفه وما

 مدن عنددنا الصدلت أبو يكن ومل أخرى: مرة وقال قط. به سمعت وما عنه إال بلغني

 .الكذب أهل



 1142 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مديندة أندا» حدديث يف وقدال الصلت، أبا يوثق معني ابن سمعت الدوري: وقال

 ابن عن حمرز ابن لوقا معاوية. أ، عن الفيدي جعفر بن حممد به حدث قد «العلم...

 نمدري ابن أخربين فقال: هذا. معاوية أ، حديث يف له: فقيل يكذب. لن ليس معني:

 هدذه يطلدب مدورساً  الصدلت أبدو وکان عنه کف ثم قديام معاوية أبو به حدث قال:

 معني ابن رأيت حممد: بن صالح وقال هبا. حيدثونه فكانوا املشائخ ويكرم األحاديث

 وقدال ضدعيف. عنددهم هو بمناکري حيدث الساجي: زکرياء قالو فيه. القول حيسن

 وهدو بصددوق يكدن مل فقدال: عنده، أ، سألت حاتم: أبو وقال بثقة. ليس النسائي:

 وال عنده أحددث ال وقدال: حديثده، عىل زرعة أبو ورضب عنه. حيدثني ومل ضعيف

 يف مناکري ثأحادي له عدي: ابن وقال احلق. عن مائالً  کان اجلوزجاين: وقال أرضاه.

 قال خبيثاً  رافضياً  کان الدارقطني: عن الربقاين وقال. فيها متهم وهو البيت أهل فضل

 ابدن َنِعدم قال: الصلت. أ، يف تقول ما له: وقيل اهلروي سعيد أبا سمع إنه دعلج يل

 قدال هدذا. عىل يزد ومل ثقة. َنعم فقال: السالم. عبد عن سألتك إنام قال: ثقة. اهليضم

 من إال به حيدث مل بوضعه متهم وهو بالقول اقرار االيامن حديث وروى سن:احل أبو

 سمعه انه احلسن أبو لنا وحكى الربقاين: وقال احلديث. هذا يف االبتداء فهو منه رسقه

. عثامن فيهم فقال: عثامن. فيهم إن فقيل: أمية. بني مجيع من خري للعلوية کلب يقول:

 خبيدث. رافيضد العقيأ: وقال: قلت. حسب املذکور االيامن حديث ماجة ابن يف له
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 انفدرد. إذا بده االحتجاج جيوز ال حبان: ابن وقال کذاب. العقيأ: عن مسلمة وقال

 احلديث أهل امام وثقه احلاکم: وقال مناکري. روى نعيم: وأبو والنقاش احلاکم وقال

 وقال عنده. معني ابن ورأيت ضابطاً  کان داود: أ، عن اآلجري وقال معني. بن حييى

 1«.کذاب طاهر: بن حممد

 قريش موىل اهلروي الصلت أبو سليامن بن صالح بن عبدالسالم» حجر ابن وقال

 2«.کذاب فقال: العقيأ وأفر  يتشيع وکان مناکري له صدوق نيسابور نزل

 أنده إال، الصدالح الرجل اهلروي الصلت أبو صالح بن السالم عبد»: الذهبي قال

: النسدائي وقدال. متهم: عدي ابن وقال. خبيث رافيض: العقيأ وقال... جلد شيعي

 إقدرار االيدامن»: حدديث بوضدع مدتهم خبيدث رافيض: الدارقطني وقال. بثقة ليس

: الددوري عبداس وقال. أمية بنى من خري للعلوية کلب: قال أنه عنه ونقل. «بالقلب

 ذکره وقد. يكذب لن ليس: حييى عن، حمرز ابن وقال. الصلت أبا يوثق حييى سمعت

 کالمده وسدمع املدأمون رآه فلدام، دازياً  مرو قدم: فقال مرو، تاريخ يف سيار بن أمحد

 بينده فجمدع، جهم کالم املأمون أظهر أن إىل مكرماً  عنده يزل ومل، خاصته من جعله

 واجلهميدة املرجئدة عدىل يدرد الصدلت أبدو وکدان. يكلمده أن وسدأله، املرييس وبني

                                                             

 287 – 285،   6 ج، التهذيب . هتذيب 1

 600،   1 ج، التهذيب . تقريب 2
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 ذلدك فكدل، الكالم أهل من دريه مع املأمون بحرضة مرة دري برشاً  فكلم، والقدرية

 1«.بالتشيع يعرف وکان. له الظفر کان

 صدالح بدن السدالم عبدد الصدلت أبو، الشيعة شيخ، العابد العامل الشيخ»: وقال

 2«.ثقة ليته فيا، وجاللة فضل له، قريش موىل النيسابوري ثم، اهلروي

  ووقاقته مدحه

 .«وزهد قشافة صاحب کان»: رسيا بن أمحد قال

 أبو يكن ومل... بالكذب أعرفه وما. صدوق ثقة»: الصلت أ، عن معني ابن وقال

 أبدا يوثدق معدني ابدن سدمعت» الددوري: وقدال. «الكدذب أهل من عندنا الصلت

 .«الصلت

 أ، ترمجدة يف حجر ابن ذکر فقد عنه، عبداهلل ابنه برواية: حنبل بن وقد وث قه أمحد

 .أبيه عند الثقة عن إال يروي ال وهو عنه، روى حنبل بن أمحد بن اهلل عبد أن الصلت

 3«.عنه بالكتابة أبوه أمره من عن إال أحد عن يكتب مل اهلل وعبد»: عدي ابن قال

 يف أبدوه لده يدأذن من اال يأخذ ال کان د حنبل ابن د اهلل عبد فإن»: حجر ابن وقال

                                                             

 616،   2 ج، االعتدال . ميزان 1

 446،   11 ج، النبالء أعالم . سري 2

 214،   5 ج، . الكامل 3
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 1«.عنه األخذ

 ابدن د اهلل عبد ان تقدم وقد»: الواسطي بشار بن عبداهلل نب إبراهيم ترمجة يف وقال

 2«.أبيه عند ثقة عن اال يكتب ال کان د حنبل

 .عنه بروايته: أمحد بن ووث قه عبداهلل

 .«ثقة»: اهلروي سعيد أبو وقال

 .«ضابطاً  کان»: داود وقال أبو

 .له معني ابن توثيق ناقالً  الثقات أسامء تاريخ يف: شاهني وقد ذکره ابن

   156. 

: قدال ثدم الصلت، أبو سنده يف حديثاً  أورد حيث: األصفهاين نعيم وقد وث قه أبو

 وکان، الطيبني آبائهم عن الطاهرين رواية من اإلسناد هبذا مشهور ثابت حديث هذا»

 جمنون عىل اإلسناد هذا قرئ لو: قال، اإلسناد هذا روى إذا املحدثني من سلفنا بعض

 3«.ألفاق

 ثقدة الصدلت وأبدو»: قدال ثدم حديثده، وصحح املستدرك يف: احلاکم وأخرج له

                                                             

 225  ، املنفعة . تعجيل 1

 .19  ، املنفعة . تعجيل 2

 .إليه املشار احلديث وسيأيت ،192 – 191،   3 ج، األولياء . حلية 3
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 1«.مأمون

 2. مرات ثالث اآلثار هتذيب يف: واحتج  له الطربي

 األسانيد بحر کتابه يف(: هد490املتوفٰی عام ) السمرقندي حممد أبو ووث قه احلاف 

 . املسانيد صحاح يف

 .22   الغامري الصديق بن ألمحد العأ   امللك فتح راجع

 شديخ، العابدد العدامل الصالح الشديخ الرجل اهلروي الصلت أبو»: وقال الذهبي

 3«.وجاللة فضل له، الشيعة

َف احلاف   مدينة أنا» حديث ليصحح خاصاً  کتاباً  الغامري الصديق بن أمحد وقد أل 

 .سليمة قوية بأدلة عنه ويدافع اهلروي الصلت ابا فيه يوثق «...باهبا وعأ   العلم

، العلم مدينة باب حديث بصحة العأ   مللكا فتح  : قدال يف أ، الصدلت ولدا عأ 

 4«.به واالعتناء احلديث بطلب معروف مري صدوق ثقة عدل وهو»

( ع) البيدت أهل فضل يف وروايته لتشيعه إال الصلت أبا جيرحوا مل القوم أن يظهر

 . مردود جرح وهو املعتقد بسبب فهو جرح دريهم، مثالب ويف

                                                             

 127 - 126،   3 ج، . املستدرك 1

 .105   3وج 684 و 683   2األخبارج من الثابت وتفصيل اآلثار . هتذيب 2

 446،   11 ج، النبالء أعالم . سري 3

 25  ، العأ   امللك . فتح 4
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 وأفر »: التقريب يف قال حيث بالكذب، اهتمه من عىل حجر ابن احلاف  رد وقد

 .حجر ابن عند يكذب ال صدوق أنه حني يف «کذاب فقال العقيأ

: بقوله حجر ابن رده موضوع. «العلم... مدينة أنا» حديث إن الذهبي قال وحني

 أصل لحديثل يكون ان أحواهلا أقل احلاکم مستدرك يف کثريه طرق له احلديث وهذا

 1«.بالوضع عليه يطلق ان ينبغي فال

، بيحيدٰى  بداراً  هذا وکان، إليها أحسن من حب عىل القلوب جبلت» :الذهبي قال

 رجدل وهدن لندا يتدربهن مل ما، الرجال يف بقوله ونحتج، دائامً  حييٰى  من نسمع ونحن

اه َمن قوة أو، بتقويته انفرد  2«.وه 

 بيندا، کدام عبدداهلل، وابنده حنبل بن أمحد وث قه دفق الرجل، بتقوية ينفرد مل حييى إن

 معني ابن وکالم نعيم، وأبو اهلروي سعيد وأبو والسمرقندي والطربي احلاکم ووث قه

 الصدلت أل، بخاصدة  وأنده معدارص الذهبي کالم عىل مقدم احلديث أهل إمام وهو

 . وضبطه وصدقه أخباره وعرف مراراً  به والتقى

 طعدن هدو ليحيدى، حمسناً  کان الصلت أبا أن   ألجل له عنيم ابن بتوثيق الطعن إن

 معنداه: هدذا إن   إذ الرجالية، معني ابن آراء کل امهال فينبغي صح وإنْ  بيحيى واضح

                                                             

 123،   2 ج،امليزان . لسان 1

 447،   11 ج، النبالء أعالم . سري 2
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 !ملصلحته تبعاً  الرجال، عىل احلكم يف وتقلبه معني ابن انصاف عدم

  ترفضه

 وقدال احلدق. عدن مدائالً  کان»: اجلوزجاين وقال «.يتشيع أنه إال»: معني ابن قال

: العقيأ وقال «....جلد شيعي أنه إال، الصالح الرجل اهلروي الصلت أبو»: الذهبي

 .«خبيث رافيض»: الدارقطني وقال «.خبيث رافيض»

ه اإلماميه، له ترجم  1(.ع) الرضا اإلمام أصحاب من الطويس الشيخ فعد 

 عدن روى روياهل الصلت أبو صالح بن السالم عبد»: عنه النجايش الشيخ وقال

 2«.(السالم )عليه الرضا وفاة کتاب له. احلديث صحيح، ثقة، السالم( )عليه الرضا

 صالح بن السالم عبد أن وهو شئ هنا بقي... »: ترمجته يف اخلوئي السيد قاله ولا

 إنام... واملخالف املؤالف بني عليه املتسامل من ولعلها، وثاقته يف إشكال ال الصلت أبا

 لكدن، النجدايش عبدارة ظداهر وهو، تشيعه واملعروف فاملشهور، مذهبه يف االشكال

 الصدلت أبدا فدإن، الرشديف قلمه من سهو أنه والظاهر، عامي   أنه الشيخ من عرفت

، شيعي   أنه عىل العامة علامء تسامل هنا ومن، أيضاً  بعقيدته جماهراً  کان تشيعه إىل مضافاً 

                                                             

 360. الطويس . رجال 1

 .245  ، الشيعة مصنفي اسامء . فهرست 2
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 . ودريه حجر ابن بذلك رصح

: قدال، - اهلل رمحه - أبيه عن الصدوق رواه وما، الكيش من قدمت ما ذلك ويؤکد

 واقفداً  کندت: قال، طاهر بن اهلل عبد بن حممد عن، القرميسيني معقل بن حممد حدثنا

 بدن حممدد بدن وأمحد، راهويه بن وإسحاق، اهلروي الصلت أبو وعنده أ، رأس عىل

 حدثني: اهلروي الصلت أبو فقال، بحديث منكم رجل کل ليحدثني: أ، فقال، حنبل

 موسى أبيه عن، - سمي کام ري واهلل وکان - السالم( )عليه الرضا موسى بن عأ  

، احلسدني بدن عأ   أبيه عن، عأ بن حممد أبيه عن، حممد بن جعفر أبيه عن، جعفر بن

 رسول قال: قال، السالم( )عليهم طالب أ، بن عأ   أبيه عن، عأ   بن احلسني أبيه عن

 حممد بن أمحد قال خرجنا، فلام. «وعمل قول االيامن»: وسلم( وآله عليه اهلل صىل) اهلل

 املجندون بده سدعط إذا املجدانني سعو  هذا: أ، له فقال؟ االسناد هذا ما: حنبل بن

 )عليده الرضدا عدن جداء مدا يف، 6 احلديث، 22 الباب، األول اجلزء: العيون. أفاق

 .الصلت أ، عن روايات عدة الباب يف لروايةا هذه معنى ويف، االيامن يف السالم(

 عنده وروى، السدالم( )عليده الرضدا عدن، صدالح بن السالم عبد بعنوان روى 

 وفوقهدا الكعبة يف الصالة باب، 4 الصالة کتاب، 3 اجلزء: الكايف. حممد بن إسحاق

 )عليده الرضدا عدن، اهلروي صالح بن السالم عبد بعنوان وروى. 21 احلديث، 58

 والندذور االيدامن بداب، 3 اجلدزء: الفقيده. سدليامن بدن محدان عنه وروى، (السالم
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 يوم إفطار اعتامد يف الكفارة باب، 4 اجلزء: والتهذيب، 1128 احلديث، والكفارات

 يومداً  أفطدر من کفارة باب، 2 اجلزء: واالستبصار، 605 احلديث، رمضان شهر من

 أ، اهلدروي صدالح بن سالمال عبد بعنوان وروى. 316 احلديث، رمضان شهر من

 واألئمدة النبي   زيارة ثواب باب، 2 اجلزء: الفقيه. السالم( )عليه الرضا عن، الصلت

 1(1609 احلديث، السالم( )عليهم

ة عنه ما  بن السالم عبد الصلت أبو حدثنا... »: احلاکم رواه ومن األحاديث املروي 

 عدنهام( اهلل )ري عبداس ابدن عن جماهد عن األعمش عن معاوية أبو حدثنا صالح

 أراد فمن باهبا وعأ   العلم مدينة أنا» وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال قال:

 «.الباب فليأت املدينة

 مدأمون ثقدة الصلت وأبو خيرجاه ومل االسناد صحيح حديث هذا»: احلاکم وقال

 حممد بن لعباسا سمعت يقول: التاريخ، يف يعقوب بن حممد العباس أبا سمعت فإين  

 فقلدت: ثقدة. فقدال: اهلدروي. الصلت أ، عن معني بن حييى سألت يقول: الدوري

 به حدث قد فقال: «العلم... مدينة انا» األعمش عن معاوية أ، عن حدث قد أليس

 القباين الفقيه سهل بن أمحد نرص أبا سمعت مأمون، ثقة وهو الفيدي جعفر بن حممد

 وسئل يقول: احلاف ، حبيب بن حممد بن صالح معتس يقول: ببخارى، عرصه إمام

                                                             

 20 - 19،   11 ج، احلديث رجال . معجم 1
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 فسلم الصلت أ، عىل معه ونحن معني بن حييى دخل فقال: اهلروي. الصلت أ، عن

 هدو فقدال: الصدلت؟ أ، يف اهلل رمحدك تقدول مدا لده: فقلت تبعته، خرج فلام عليه،

 النبدي   عدن عبداس ابن عن جماهد عن األعمش حديث يروى انه له: فقلت صدوق.

 مدن فليأهتدا العلدم أراد فمدن باهبا وعأ   العلم مدينة انا» وسلم( وآله عليه اهلل صىل)

 أبدو رواه کدام األعمدش عدن معاويدة أ، عن الفيدي ذاك هذا روى قد فقال: .«باهبا

 أبدو حددثنا معدني بدن حييى حدثنا زکريا أبو اإلمام ذکره ما بصحة( حدثنا) الصلت

 بن حييى بن حممد حدثنا فهم بن احلسني حدثنا قنطريال متيم بن أمحد بن حممد احلسني

 عن جماهد عن األعمش عن معاوية أبو حدثنا الفيدي جعفر بن حممد حدثنا الرضيس

 العلم مدينة أنا وآله(: عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال قال: عنهام( اهلل )ري عباس ابن

 الصدلت أبدو حدثناه فهم: بن احلسني قال «.الباب فليأت املدينة أراد فمن باهبا وعأ  

 .«معاوية أ، عن اهلروي

 ثقدة الدرمحن عبدد بدن فهدم بن احلسني ان العلم هلذا املستفيد ليعلم» احلاکم: قال

 1«.صحيح باسناد الثوري سفيان حديث من شاهد( احلديث وهلذا) حاف  مأمون

 نعد دهدراً  أجيب کنت قد»: السيوطي يقول «العلم... مدينة أنا»: حديث وحول

 هتدذيب) يف عأ   حلديث جرير ابن تصحيح عىل وقفت أن إىل حسن بأنه احلديث هذا

                                                             

 127 – 126،   3 ج ،. املستدرك 1



 1152 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 بارتقداء وجزمت تعاىل اهلل فاستخرت عباس ابن حلديث احلاکم تصحيح مع( اآلثار

 1.«الصحة مرتبة إىل احلسن مرتبة من احلديث

 الدرزاق عبدد حددثنا اهلدروي صدالح بن السالم عبد حدثنا...»: الطرباين وروى

 )صدىل النبدي   زوج ملا قال: عباس، ابن عن جماهد عن نجيح أ، ابن عن معمر خربناأ

 أمدا هلدا: فقدال له. مال ال عائل من زوجتني قالت: فاطمة، من علي اً  وسلم( عليه اهلل

 واآلخر أباك أحدمها جعل رجلني منها فاختار األرض إىل اطلع اهلل يكون أن ترضني

 2«.زوجك

 بدن هاشدم بن عأ   أخربنا صالح بن السالم عبد أخربنا. ..»: عساکر ابن وأخرج

 أم عدىل دخلت قال: ذر، أ، موىل ثابت أ، عن التميمي سعيد أ، عن أبيه عن الربيد

( وسدلم عليده اهلل صدىل) اهلل رسول سمعت وقالت: علي اً  وتذکر تبكي فرأيتها سلمة

 3«.القيامة يوم احلوض أ  ع يردا حتى يتفرقا ولن عأ   مع واحلق احلق مع عأ   يقول:

 قدال: رشيدك، بن اهلل عبد عن عيينة ابن أخربنا صالح بن السالم عبد أخربنا...»

 مدر إذا السدواري أصحاب من الربانس وأصحاب املعلمة األردية أصحاب أدرکت

                                                             

 36464: رقم حديث اهلندي، للمتقي العامل . کنز 1

 77،   11 ج الكبري، . املعجم 2

 449،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3



 1153 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.يقتله أن قبل وذلك احلسني. قاتل هذا قالوا: سعد بن عمر هبم

 حددثني الدراوردي حممد بن العزيز عبد أخربنا صالح بن السالم عبد أخربنا...»

 أبو أم طالب أ، بن عأ   أسلم من أول َمن کعب، بن حممد سئل قال: دفرة، موىل عمر

 أسلم ما أول علي اً  ألن الناس عىل اشتبه وإنام إسالماً  أوهلام عأ   اهلل، سبحان قال: بكر؟

 أول بكدر أبدو فكان سالمه،إ فأظهر بكر أبو وأسلم طالب، أ، من اسالمه خيفي کان

 2«.الناس عىل فاشتبه إسالماً  أوهلم عأ   وکان إسالمه، أظهر من

 عائدذ أخربندا، الصلت أبو صالح بن السالم عبد أخربنا... »: للشايش املسند ويف

 عدن، إبدراهيم عن، قيس بن يزيد أخربنا، ثقة وکان، ربيعة بن بكر أخربنا، حبيب بن

 أن علي داً  وسدلم( آلده وعدىل عليه اهلل )صىل اهلل رسول أمر :قال اهلل، عبد عن، علقمة

 3«.واملارقني والقاسطني الناکثني يقاتل

 عأ   حدثنا، اهلروي صالح بن السالم عبد الصلت أبو حدثنا...»: نعيم أبو وروى

 حددثني، حممد بن جعفر أ، حدثني، جعفر بن موسى أ، حدثني، الرضا موسى بن

، عدأ   بدن احلسدني أ، حددثني، عأ   بن احلسني بن عأ   أ، نيحدث، عأ   بن حممد أ،

                                                             

 49 – 48،   45 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 44،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 342،   1 ج، للشايش . املسند 3



 1154 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عليه اهلل )صىل اهلل رسول حدثنا، عنهم( تعاىل اهلل )ري طالب أ، بن عأ   أ، حدثني

 أندا إال إلده ال اهلل أنا إين: وجل عز اهلل قال ": قال، السالم( )عليه جربيل عن وسلم(

 ومن، حصني يف دخل باإلخال  اهلل إال إله ال أن بشهادة منكم جاءين من، فاعبدوين

 . «عذا، من أمن حصني يف دخل

 عدن الطداهرين روايدة من اإلسناد هبذا مشهور ثابت حديث هذا»: نعيم أبو قال

 قدرئ لو: قال، اإلسناد هذا روى إذا املحدثني من سلفنا بعض وکان، الطيبني آبائهم

 1«.ألفاق جمنون عىل اإلسناد هذا

 أبدو - صدالح بدن السدالم عبد حدثنا...»: عدي البن والكامل دادبغ تاريخ ويف

 عباس، ابن عن جماهد عن نجيح أ، ابن عن معمر عن الرزاق عبد حدثنا - الصلت

 أن ترضدني أمدا: قال !شئ له ليس رجل من زوجتني اهلل، رسول يا: قالت فاطمة أن

 2.«بعلك واآلخر، أبوك أحدمها، رجلني األرض أهل من اختار اهلل

 حددثنا، العوام بن عباد حدثنا، اهلروي الصلت أبو حدثنا...»: الدارقطني وروى

 عليه اهلل )صىل النبي   کان: قال عباس، ابن عن، جبري بن سعيد عن، سامل عن، رشيك

                                                             

 192 - 191،   3 ج، األولياء . حلية 1

 332 - 331،   5 ج، الكامل ،418،   4 ج، البغدادي للخطيب بغداد . تاريخ 2



 1155 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.الرحيم الرمحن اهلل ببسم الصالة يف جيهر وسلم(

وٰی من األحاديّ عدد   ما رم

 .حديثاً  وعرشين مخسة روى

 .واحد حديث: ماجة ابن سنن يف

 .واحد حديث: احلاکم مستدرك

 .أحاديث ثالثة: للطرباين األوسط املعجم

 .اثنان حديثان: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: الدارقطني سنن

 .واحد حديث: الشايش مسند

 .حديثان: الشهاب مسند

 .أحاديث ثالثة: للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث ستة: عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث ثالثة: األولياء ليةح

 .واحد حديث: لآلجري الرشيعة

                                                             

 303،   1 ج، الدارقطني . سنن 1



 1156 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد حديث: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 للشديخ احلدديث رجال علم مستدرکات ،129   احلأ، داود البن داود ابن رجال: يف ترمجته راجع

 3ج قديأ،الع ضدعفاء ،48   6ج حداتم، أ، البدن والتعدديل اجلدرح ،431   4ج الشاهرودي، عأ  

 مدن معرفدة يف الكاشف،68   6ج للبخاري، الكبري التاريخ ،331   5ج عدي، البن الكامل،70 

 .الغامري الصديق بن ألمحد ،العأ   امللك فتح ،653 – 652  1 ج، للذهبي ةن الُس  کتب يف رواية له

 

 سيا  بن العزيز ( عٌد104)

 (اهلجري الثاين القرن)

 أ، بدن وحبيب سياه أبيه عن روى. الكويف احلامين األسدي سياه بن العزيز عبد»

 عتيبدة بدن واحلكدم األعور املالئي ومسلم والشعبي واألعمش عمرة أ، وابن ثابت

 بدن ويدونس عبيدد بن ويعأ معاوية وأبو نمري بن اهلل وعبد يزيد ابنه وعنه. ودريهم

 . ودريهم نعيم وأبو ووکيع موسى بن اهلل وعبيد بكري

 أبو وقال «الشيعة کبار من وهو» زرعة: أبو وقال «.ثقة» داود: وأبو معني ابن قال

 نمدري وبدن العجأ ووث قه: قلت. الثقات يف حبان ابن وذکره. «الصدق حمله» حاتم:



 1157 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.سفيان بن ويعقوب

 خفيفدة( حتتانيدة بعددها املهملدة )بكرسد سدياه بدن العزيز عبد» :حجر ابن وقال

 2«.يتشيع صدوق الكويف األسدي

 ابنداه، وعنه واحلكم والشعبي أبيه عن احلامين سياه بن العزيز عبد»: الكاشف ويف

 3«.صدوق شيعي نعيم، وأبو آدم بن وحييى ويزيد قطبة

  ومدحه وقاقته

 .صحيحه يف: إحتج  به البخاري

 .صحيحه يف: واحتج  به مسلم

 .«ثقة»: معني ابن وقال

 .«ثقة» داود: أبو وقال

 .«ثقة»: زرعة أبو وقال

 . «الصدق حمله» حاتم: أبو قال و

 .«ثقة»: وقال العجأ

                                                             

 304،   6 ج - حجر ابن - التهذيب . هتذيب 1

 604،   1 ج، التهذيب . تقريب 2

 655،   1 ج الذهبي، الُسن ة کتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف 3



 1158 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .«ثقة»: نمري وقال بن

 .«ثقة»: سفيان بن وقال يعقوب

 .الثقات يف حبان ابن وقال ذکره

 «.الناس خيار من وکان»: سعد ابن وقال

 .«صدوق»: وقال الذهبي

 .«صدوق»: حجر وقال ابن

  تشيعه

 األخدرية العبدارة وهدذه «الشيعة رکبا من وهو» «يتشيع» «شيعي» تشيعه يف قالوا

 .الشيعة باسم املتكلمني ومن التشيع يف رأساً  کان أنه تفيد زرعة أل،

 العزيدز عبد...»: ماجة ابن رواه ما منها حديثًا، وثالثني واحداً  املحدثون له روى

 النبدي   سمعت قالت: عائشة، عن يسار بن عطاء عن ثابت أ، بن حبيب عن سياه بن

 1«.أرشدمها اختار إال أمرين بني عامر خري ما يقول:( وسلم عليه اهلل صىل)

 عن ثابت أ، بن حبيب عن مجيعاً  قاال سياه، بن العزيز عبد...»: عساکر ابن وروى

 أن إيل   األمي النبي   لعهد إنه واهلل يقول: وهو املنرب عىل علي اً  سمعت قال: احلامين، ثعلبة

                                                             

 .407،   43 ج، دمشق مدينة تاريخ ،52   1ج ماجة ناب . سنن 1



 1159 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.بعدي بك ستغدر األمة

 بدن يوسف لنا صنع: قال ثابت، أ، بن حبيب عن سياه بن العزيز عبد عن...» و

 فددخل، فطدىلٰ  بطاووس فبدأ وعطاء، وطاووس جماهد ومعنا، وطعاماً  محاماً  ماهك

 2«....أحد فيها رشکه ما آية سبعون عأ   يف نزلت لقد: جماهد فقال

 عدن دياألسد سدياه بن العزيز عبد»: عن روى حلب تاريخ يف الطلب بغية ويف 

 يف طالدب أ، بن عأ   مع کنا قال: التيمي، سعيد أبو حدثنا قال: ثابت، أ، بن حبيب

 فانطلق املاء، إىل واحتاجوا الناس عطش السواد ببعض کنا إذا حتى الشام، إىل مسريه

 لنا فخرج فاقتلعناها فأمرنا عنز، ربضة کأنا األرض من رضساء صخرة أتى حتى بنا

 سار ثم عليه، فأکفأناها عأ   أمرنا ثم ارتووا، حتى منه الناس بورش فرشبنا کثري ماء

 املداء هدذا مكدان يعرف أحد أمنكم السالم( )عليه عأ   فقال املنزل، أتينا حتى ورسنا

 ومشداة، رکبانداً  رجدال منا فانطلق إليه. فانطلقوا قال: َنعم. قالوا: منه؟ رشبتم الذي

 عيدل إذا يشء، عىل نقدر فلم فطلبناه فيه نرى الذي املكان أتينا حتى الطريق فاقتصينا

 هندا؟ هدا عنددکم الذي املاء هذا أين فسألناهم، منا قريب دير إىل انطلقنا اجلهد علينا

 نعم. قلنا: منه؟ رشبتم أنتم فقالوا: منه. رشبنا نحن بىل، فقالوا: ماء. قربنا وما فقالوا:

                                                             

 447،   42 ج،دمشق مدينة . تاريخ 1

 60 - 59،   1 ج احلسكاين، للحاکم التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 2



 1160 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 خليفدة أو نبدي   ويص   أو نبدي   إال خرجهاست وما املاء هلذا إال الدير هذا بني ما فقالوا:

 1«.نبي

وٰی من األحاديّ عدد    ما رم

 .واحد حديث: البخاري صحيح يف

 .واحد حديث: مسلم صحيح

 .واحد حديث: ماجة ابن سنن

 .حديثان: للنسائي الكربى السنن

 .واحد حديث: للنسائي الصحابة فضائل

 .واحد حديث: أمحد مسند

 .واحد حديث: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: للطرباين األوسط املعجم

 .واحد حديث: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث ستة: شيبة أ، البن املصنف

                                                             

 4466،   10 ج العديم البن، حلب تاريخ يف الطلب . بغية 1



 1161 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد حديث: يعأ أ، مسند

 .أحاديث عرشة: عساکر البن دمشق تاريخ

 .حديثان: الطربي تفسري

 .واحد حديث: حاتم أ، ابن تفسري

 ون املجموع واحدًا وثالثني حديثًا.فيك

 ،359   1ج للددوري معدني، ابن تاريخ ،363   6ج سعد، البن الكربى الطبقات: ترمجته راجع 

 حداتم، أ، البدن والتعدديل اجلرح ،114  7ج حبان، البن الثقات ،97   2ج للعجأ، الثقات معرفة

 .506   9ج للذهبي، سالماإل تاريخ ،158   1ج داود، أل، اآلجري سؤاالت ،383   5ج

 

 القاسم بن الغفار ( عٌد105)

 (هد160 سنة ُتويف حوايل)

 بدن عدأ   قدال. بثقدة لديس رافيضد. األنصداري مريم أبو القاسم بن الغفار عبد»

 حييى: عن عباس وروى الشيعة. رؤوس من کان ويقال:. احلديث يضع کان املديني:

 بدالقوى لديس فهدد بدن قديس بن اسمالق بن الغفار عبد البخاري: وقال. بشئ ليس

 . عندهم
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 حدثنا الفزاري احلسن بن احلسني حدثنا مرزوق بن حممد حدثنا صالح بن( امحد)

 قال: عباس، ابن عن جبري بن سعيد عن ثابت بن عدى حدثني القاسم بن الغفار عبد

 کنت من موىل عأ   وآله(: عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال عنه( اهلل )ري بريدة حدثني

 مواله

 شدئ يف مدريم أل، يقدول احلنفدي سامکاً  يقول: سمعت شعبة سمعت( داود أبو)

 عن يروى مريم أبا سمعت زياد: بن الواحد عبد حدثنا( داود أبو) واهلل. کذبت ذکره:

د وقال: َمَعاد   إىلٰ  َلَراد كَ  تعاىل قوله يف جماهد عن احلكم  عليده اهلل )صدىل حممدداً  َير 

 إت دِق  قدال: کدذبت. له: فقلت الواحد: عبد قال. أمته عمل يرى حتى لدنياا إىل وآله(

 منده وسمعت لقيته قد ألين کذاب مريم أبا ان اشهد وانا داود: أبو قال تكذبني؟ اهلل،

 أ، عدن حدثنا إذا عبيدة أبو کان حنبل: بن أمحد وقال. القاسم بن الغفار عبد واسمه

  .نريده ال يقولون: الناس يصيح مريم

 ودريمها: والنسائي حاتم أبو وقال عثامن. يف بباليا حيدث مريم أبو کان امحد: قال 

 يأخدذ أن وأبدٰى  أدرکه عثامن فإن   ومائة، الستني قرب إىل بقَي : قلت. احلديث مرتوك

ث عنه.  وبالرجدال، بدالعلم اعتناء ذا وکان ومجاعة، رباح أ، بن وعطاء نافع عن حد 

 .إنتهى ترکه. بثقة ليس انه له تبني وملا شعبة، عنه أخذ وقد

 أر مل شدعبة: وقال. احلديث يضع کان فقال: عنه. داود أبا سألت اآلجري: وقال 



 1163 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 شديخ وهدو مرتوك الدارقطني: وقال. شعبة امره يف ودلط داود: أبو قال. منه احف 

 فهدذا: قلدت. فخلدط شدعبة بعدد فبقَي  امره شعبة عىل وَخفَي  شعبة عليه اثنى شعبة

 .بعدها مات شعبة ألن   الستني بعد تأخر بأنه يرصح

 عبدي: ابن وقال الضعفاء. يف شاهني وابن اجلارود وابن والعقيأ الساجي وذکره 

 ظهر لو قال: حتى مدحه يف احلد وجتاوز ويطريه مريم أ، عىل يثنى عقدة ابن سمعت

 امليدل هدذا ةعقدد ابدن إليده مدال وانام قال: شعبة. إىل الناس اجتمع ما مريم أ، عىل

 1«التشيع يف إلفراطه

 يتدابع ال ما حديثه ويف صاحلة أحاديث القاسم بن الغفار ولعبد»: حجر ابن وقال

 2«.ضعفه مع حديثه ويكتب حديثني شعبة عنه روى وقد التشيع يف دالياً  وکان عليه

  توقيقه

 عليده اثندى شدعبة شديخ وهدو»: الددارقطني وقال «.منه احف  أر مل»: شعبة قال

 .«فيه الرأي حسن د شعبة د کان»: حاتم أبو وقال، «عبةش

: قوله عنه وروي مدحه، يف احلد وجتاوز ويطريه مريم أ، عىل يثنى عقدة ابن کان

                                                             

 43 - 42،   4 ج، امليزان . لسان 1

 386  ، الباري فتح . مقدمة 2
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 1«.شعبة إىل الناس حيتج مل حديثه وخرج مريم أ، علم انترش لو»

 عن إال هذا کتابه يف يروي ال وهو مرتني، اآلثار هتذيب يف: وقد عنه روٰی الطربي

 2.عنده الثقات

ح األلباين  حدديث»: قدال بالراوي، طعن ثم الغفار عبد فيه حديث إسناد: وصح 

 القاسدم بن الغفار عبد بمرافقته فساقط إسناده وأما، الشواهد من له تقدم بام صحيح

 3«.األنصاري مريم أبو وهو

 أهدل يرددب ال مدا وروايتده التشديع يف إلفراطده الغفار عن عبد القوم تكلم إنام

 شك وال به الناس أدرى وهو بوثاقته شعبة شهادة وتكفي. ويروى يظهر بأن احلديث

 فهو دريه من بالقبول أوىل وکالمه عليه، يثني أن قبل أحواله وسرب رواياته تتبع يف أنه

 .عنه وأخذ الغفار عبد الزم لن

 عنده ىونفد رأيده، بسبب کان إنام مريم أل، تضعيفهم أن حنبل بن أمحد أبان لقد

 ضعفه جاء أين من مريم أبو اهلل: عبد أل، قلت...»: العقيأ روى. احلديث يف ضعفه

ث وقد قال: ثم! !رأيه قبل من قال: حديثه؟ قبل من أم د التشيع أي د رأيه قبل من  حد 

                                                             

 327،   5 ج، . الكامل 1

 215   1وج ،62،   3 ج، األخبار من اهلل رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار . هتذيب 2

 236  ، . الُسن ة 3
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 1«.!سوء أحاديث عثامن يف بباليا

 .الراوي عدالة يف قادحاً  ليس فيه والغلو التشيع أن املعلوم ومن

   فضهتر

ه. «الشيعة رؤوس من کان»: حاتم أبو وقال. «رافيض»: الذهبي قال  الشديخ وعد 

 2(.ع) والصادق والباقر السجاد:األئمة أصحاب من الطويس

 بدن القاسدم بن الغفار عبد»: النجايش الشيخ قال ووث قوه. اإلمامية له ترجم وقد

 )علديهام اهلل عبد أ،و جعفر أ، عن روى، األنصاري مريم أبو فهد بن قيس بن قيس

، محدزة بن احلسن عن، نوح ابن أخربنا أصحابنا من عدة يرويه کتاب له. ثقة السالم(

 حمبوب بن احلسن عن، عيسى بن حممد بن أمحد حدثنا: قال الصفار، عن، بطة ابن عن

 3«.بكتابه عنه

 اهلل عبدد عن، عمرو بن املنهال عن، القاسم بن الغفار عبد عن...»: الطربي روى

 بدن عأ   عن، عباس بن اهلل عبد عن، املطلب عبد بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن

 قدد إين، املطلدب عبدد بني يا: وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال: قال، طالب أ،

                                                             

 102،   3 ج، العقيأ . ضعفاء 1

 .241 ،140 ،118   الطويس، . رجال 2

 247 - 246  ، الشيعة مصنفي اسامء . فهرست 3
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 هدذا عىل يؤازرين فأيكم، إليه أدعوکم أن اهلل أمرين وقد، واآلخرة الدنيا بخري جئتكم

« مجيعاً  عنها القوم فأحجم»: قال؟ فيكم وخليفتي، ووصيي ،أخي يكون أن عىل األمر

، ووصديي، أخدي هدذا:وقال، برقبتي فأخذ، عليه وزيرك أکون، اهلل نبي   يا أنا: وقلت

 1«.وأطيعوا له فاسمعوا، فيكم وخليفتي

 !األلفاظ بعض اخفاء مع أکثر بتفصيل تفسريه يف احلادثة هذه الطربي وروى

 بدن اهلل عبدد عدن، عمدرو بدن املنهدال عن، القاسم بن الغفار عبد عن...»: فقال

 أ، بن عأ   عن، عباس ابن اهلل عبد عن، املطلب عبد بن احلارث بن نوفل بن احلارث

 دعداين األْقَربنيَ  َعشرَيَتَك  َوَأْنِذرْ (  ) اهلل رسول عىل اآلية هذه نزلت ملا: طالب

: قدال األقدربني. عشدرييت أندذر أن أمدرين اهلل إن  ، عدأ   يا: يل فقال(،  ) اهلل رسول

 فَصمت  ، أکره ما منهم َأرَ  االمر هبذا ُأناِدِهمْ  ما متى أنى وعرفت، ذرعاً  بذلك فضقت

 لنا فاصنع. ربك يعذبك به تؤمر ما تفعل إال إنك، حممد يا: فقال، جربائيل جاء حتى

 عبد بني يل مجعا ثم، لبن من عساً  لنا وامالً ، شاة   ِرجَل  عليه واجعل، طعام من صاعاً 

 وهم، له دعوهتم ثم، به أمرين ما ففعلت، به ُأِمرُت  ما وأبلغهم، أکلمهم حتى، املطلب

، ومحدزة، طالدب أبدو: أعاممه فيهم، ينقصونه أو رجالً  يزيدون، رجالً  أربعون يومئذ

. بده فجئدت، هلم صنعت الذي بالطعام دعاين إليه اجتمعوا فلام هلب، وأبو، والعباس

                                                             

 62،   3 ج، األخبار من اهلل رسول عن ابتالث وتفصيل اآلثار . هتذيب 1
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 يف ألقاهدا ثدم، بأسدنانه فشقها، اللحم من حذية(  ) اهلل رسول تناول وضعته فلام

 أرى وما، حاجة بشئ هلم ما حتى القوم فأکل اهلل. باسم خذوا: قال الصحفة. نواحي

 مدا ليأکدل الواحدد الرجدل کدان إن بيده عأ   نفس الذي اهلل وأيمُ  أيدَيم مواضع إال

 منده رووا حتى فرشبوا، الَعس ذلكب فجئتهم، الناس إسِق : قال ثم جلميعهم. قدمت

(  ) اهلل رسدول أراد فلام مثله، ليرشب منهم الواحد الرجل کان إن اهلل وأيمُ ، مجيعاً 

 فتفدرق، صداحبكم بده سحرکم ما لشد  : فقال، الكالم إىل هلب أبو بدره، يكلمهم أن

 إىل يسدبقن قد الرجل هذا إن، عأ   يا الغد: فقال .( ) اهلل رسول يكلمهم ومل القوم

 الذي مثل الطعام من لنا فأعد، أکلمهم أن قبل القوم فتفرق، القول من سمعت قد ما

 .يل امجعهم ثم، صنعت

، بداألمس فعدل کام ففعل، هلم فقربته، بالطعام دعاين ثم، مجعتهم ثم ففعلت: قال

 رووا حتى فرشبوا الَعس بذلك فجئتهم، أسقهم: قال، حاجة بشئ هلم ما حتى فأکلوا

 شاباً  أعلم ما واهلل إين، املطلب عبد بني يا: فقال(،  ) اهلل رسول تكلم ثم، عاً مجي منه

 وقدد، واآلخدرة الدنيا بخري جئتكم قد إين، به جئتكم لا بأفضل قومه جاء العرب يف

 وکدذا أخدي يكدون أن عىل، االمر هذا عىل يؤازرين فأيكم، إليه أدعوکم أن اهلل أمرين

، عينداً  وأرمصهم، ِسن اً  ألَحدثهم وإين وقلت،، مجيعاً  اعنه القوم فأحجم: قال؟ وکذا

 إن: قال ثم، برقبتي فأخذ، وزيرك أکون اهلل نبي   يا أنا ساقًا: وأمخشهم، بطناً  وأعظمهم
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 ويقولدون، يضدحكون القدوم فقام: قال وأطيعوا. له فاسمعوا، وکذا وکذا أخي هذا

 1«.وتطيع البنك تسمع أن أمرك قد: طالب أل،

 عىل يؤازرين فأيكم...»: الطربي قال املحذوفة، الكلامت تارخيه يف طربيال وروى

 مجيعاً  عنها القوم فأحجم قال فيكم؟ وخليفتي ووصيي أخي يكون أن عىل األمر هذا

 نبدي   يا أنا ساقًا: وأمحشهم بطناً  وأعظمهم عيناً  وأرمصهم ِسن اً  ألحدثهم وإين وقلت،

 فديكم وخليفتدي ووصديي أخي هذا إن   قال: ثم برقبتي فأخذ عليه. وزيرك أکون اهلل

 2«....وأطيعوا له فاسمعوا

 سدعيد عن ثابت بن عدي عن القاسم بن الغفار عبد عن...»: واملثاين اآلحاد ويف

 اهلل رسدول قدال قدال: عنهام( تعاىل اهلل )ري بريدة حدثني عباس، ابن عن جبري بن

 3«.مواله کنت من موىل عأ   وسلم( عليه اهلل )صىل

 أ، عدن األنصداري القاسدم بن الغفار عبد مريم أبو حدثنا...»: الطرباين وروى

: وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال قال: جنادة، بن حبيش عن إسحاق  أندت لعأ 

 4«.بعدي نبي   ال أنه إال موسى من هارون بمنزلة مني

                                                             

 149 - 148،   19 ج،القرآن آي تأويل عن البيان . جامع 1

 49   41ج عساکر ابن تاريخ، 63،   2 ج، الطربي . تاريخ 2

 326،   4 ج، واملثاين . اآلحاد 3

 311،   7 ج، األوسط . املعجم 4
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 عن حبيش بن زر عن النجود أ، بن عاصم عن القاسم بن الغفار عبد حدثنا...»

 َمن أصحا، من إن   يقول: وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول سمعت قالت: سلمة، أم

 1«.أموَت  أن بعد َيرين مل

 حسدني بدن عأ   کان قال: القاسم، بن الغفار عبد أخربنا...»: عساکر ابن وروى

 احلسني: بن عأ   فقال واملوايل عليه العبيد فثارت فسب ه، رجل فلقيه املسجد من خارجاً 

 نعينك حاجة ألَك  أکثر، أمرنا من عنك سرَت  ما فقال: عليه، أقبل ثم الرجل. عن مهالً 

 لده وأمر عليه کانت مخيصة إليه فألقى قال: نفسه. إىل ورجع الرجل فاستحيا عليها؟

 2«.الرسل أوالد من أنك أشهد يقول: ذلك بعد الرجل وکان قال: درهم. بألف

 عدوف أ، بدن داود اجلحاف أ، عن القاسم بن الغفار عبد مريم وأبو... أخربنا»

 أحدبهم إيل   أحدبهم قال: إليك. بأحبهم أخربين رجل: قال قال: ثعلبة، بن معاوية عن

 أحدبهم إيل   أحدبهم إن الكعبة ورب أي قال: ثم( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول إىل

 3«.طالب أ، بن عأ   إىل بيده وأشار( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول إىل

 أخربندا أعني بن محران أخربنا القاسم بن الغفار عبد يعني: مريم، أبو أخربنا... »

                                                             

 329،   23 ج، الكبري . املعجم 1

 394،   41 ج، مشقد مدينة . تاريخ 2

 265 - 264،   42 ج دمشق، مدينة . تاريخ 3
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 الناس أَيا يا فقال: عامة، يف طالب أ، بن عأ   خطب قال: واثلة، بن عامر الطفيل أبو

 آيدة عدن تسألوين فلن فسلوين، تفقدوين أن أوشك وإين رسيعاً  قبضاً  يقبض العلم إن  

 1«.حيدثكم بعدي من أحداً  جتدوا لن وإنكم أنزلت وفيام هبا نبأتكم إال اهلل ابکت من

 شدهدت قدال: الشديباين، نمدري أ، عن األنصاري القاسم بن الغفار عبد عن...»

 وال يومئدذ، مدن نادرة وقدماً  نادراً  ساعداً  أکثر قط يوماً  رأيت فام موالي، مع اجلمل

 علي داً  أن عتيبة بن احلكم فحدثني قال: اجلمل. يوم ذکرت إال قط الوليد بدار مررت

 2«.وأقدامهم أيدَيم خذ اللهم فقال: اجلمل، يوم دعا

 بن املنهال حدثنا، القاسم بن الغفار عبد مريم أبو حدثنا...»: الصحابة معرفة ويف

: يقول وهو، طالب أ، بن عأ   سمعت: قال، األسدي اهلل عبد بن عباد حدثنا، عمرو

: قدال فيدك؟ ندزل فدام: رجدل فقدال وآيتان. آية فيه نزلت وقد إال ريشق من أحد ما

ثتك ما القوم رءوس عىل تسألني مل لو واهلل أما: قال ثم، فغضب  تقرأ هل: قال ثم، حد 

 رسدول ِمنْهُ  َشاِهد   َوَيتُلوهُ  َربِّهِ  ِمنْ  َبي نَة   عىلٰ  کانَ  أَفَمنْ : قرأ ثم؟ ويونس هود سورة

 3«.الشاهد وأنا ربه من بينة عىل وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل

                                                             

 397،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 491،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 88،   1 ج نعيم أل، الصحابة . معرفة 3
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 ما روٰی من األحاديّ عدد

 .حديثاً  ستون عنه روي

 .واحد حديث: أمحد مسند

 .واحد حديث: احلاکم مستدرك

 .حديثان: للبيهقي الكربى السنن

 .واحد حديث: يعأ أ، مسند

 .واحد حديث: للطرباين الصغري املعجم

 .يثأحاد أربعة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  عرش مخسة: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للطرباين الدعاء

 .حديثان: للطرباين الشاميني مسند

 .حديثان: عاصم أ، البن الُسن ة

 .أحاديث ثالثة: الدارقطني سنن

 .واحد حديث: البزار مسند

 .واحد حديث: للبيهقي النبوة دالئل

 .حديثان: للطحاوي اآلثار معاين رشح
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 .أحاديث ثامنية: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: للضحاك واملثاين اآلحاد

 .أحاديث ثالثة: نعيم أل، األولياء حلية

 .أحاديث أربعة: نعيم أل، الصحابة معرفة

 .واحد حديث: خملد البن والكوثر احلوض يف روي ما

 .واحد حديث: للحسكاين التنزيل شواهد

 .حديثان: للطربي اآلثار هتذيب

 .واحد حديث: للدارقطني اهلل ؤيةر

 .حديثان: الطربي تفسري

 احلديث رجال علم مستدرکات ،59   11ج اخلوئي، للسيد احلديث رجال معجم: يف ترمجته راجع

 حداتم، أ، البدن والتعدديل اجلرح ،269   1ج للدوري، معني ابن تاريخ ،452   4ج للشاهرودي،

 الرجددال أحددوال ،327   5ج عدددي، البددن امددلالك ،100   3ج العقدديأ، ضددعفاء ،53   6ج

 .331   10ج للذهبي، اإلسالم تاريخ ،59   للجوزجاين،

  يعفور بن المريم ( عٌد106)

 (اهلجري الثاين القرن يفُتويَف )



 1173 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 بدن عروة عن يروي يعفور أبو اجلعفي يعفور بن الكريم عبد»: فيه حبان ابن قال

 1«.سعيد بن قتيبة عنه روى اهلل عبد بن اهلل عبد

 مهدا يعفدور أبدو الكريم وعبد يعفور بن الكريم عبد»: مغلطاي الدين عالء وقال

ث کويف واحد  أبدو وعيسدى، عمر بن عيسى مزاحم، ابن وعنه اجلعفي جابر عن حد 

 «.اثنان األول، عمر

 ،  1 ج فيده اخلطدأ وقدوع يؤمن ال لا أبيه اسم کنيته وافقت من کتاب انتخاب

101 

  توقيقه

 الثقات. يف حبان بنا وث قه

 الصالح. ووث قه ابن

 .والسقط اإلسقا  من ومحايته والغلط اإلخالل من مسلم صحيح صيانة

 . 265 ،  1 ج

. أنه وُذِکرَ  . أنه والصحيح برصي   .واحد من أکثر ذلك عىل نص کام کويف 

   تشيعه

                                                             

 .423،   8 ج،. الثقات 1



 1174 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أجدالد مدن کدويف شديخ، يعفور أبو اجلعفي يعفور بن الكريم عبد»: الذهبي قال

 موسدى بدن وإسدحاق، قتيبدة: وعنده. ومشدمرخ، اجلعفدي جدابر: عدن لده. الشيعة

 1«.قزازاً  وکان، الشيعة َعتقٰى  من کان: حاتم أبو قال. األنصاري

 جابر عن يعفور بن الكريم عبد عن... »: طاووس، روى البن التحصني کتاب يف

ِيه، فبينام(،  ) اهلل لرسول خادماً  کنت: قال مالك، بن أنس عن اجلعفي  قال إذ ُأَوض 

 النداس وأوىل الوصديني وخدري املسلمني وسيد املؤمنني أمري هو داخل يدخل(:  )

 فدرغ، إذا حتدى، األنصار من رجالً  اجعله اللهم: قلت. املحجلني الغر وقائد بالنبيني

 النبي   فمسح شديداً  عرقاً (  ) النبي   وجه عرق دخل فلام. طالب أ، بن بعأ   هو فإذا

؟ شدئ يف   َأَندَزَل ، اهلل رسول يا(: ع) عأ   فقال(. ع) عأ   بوجه وجهه من العرق(  )

 رسدول يدا(: ع) عدأ   فقال. رسالتي وتبل غ ذمتي وتربئ عني وتؤدي، مني أنت: قال

 تأويدل مدن بعددي مدن الناس ُتعلِّمُ  ولكن، بىل(:  ) فقال؟ الرسالة تبل غ مل أو، اهلل

 2«.به وختربهم يعلموا مل ما القرآن

 يعفور بن الكريم عبد أخربنا»...ولن روٰی عنه األحاديث ما أخرجه ابن عساکر: 

 أن حممد ابنة فاطمة حدثتني قالت: عائشة، عن مرسوق عن الضحى أ، عن جابر عن

                                                             

 .282 – 281،   12 ج، اإلسالم . تاريخ 1

 555  ، . التحصني 2



 1175 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 سدلامً  وأقددمهم علدامً  املدؤمنني أعلدم زوجتدك هلا: قال( وسلم عليه اهلل صىل) النبي  

 1«.حلامً  وأفضلهم

 عدن جدابر عدن يعقدوب أبو يعفور بن الكريم عبد أخربنا »...وروى احلسكاين: 

، بن حممد : قدل؟ أعلمدك أال عدأ   يدا[:  وآله عليه اهلل صىل] اهلل رسول قال: قال عأ 

 آَمنوا ال ذينَ  إن  : اآلية هذه فنزلت. وداً  عندك يل واجعل، عهداً  عندك يل اجعل اللهم

احِلَاِت  َوَعِملوا ُ  َسيَْجَعُل  الص  مٰحنُ  مُ هَل اً  الر   2ُود 

  ما ُرويم عنه

 :روايات أربع عنه روي

 .واحدة رواية: للطرباين الكبري املعجم

 .روايتان: عساکر البن دمشق تاريخ

 .واحدة رواية: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 ج - الدرازي حداتم أ، ابن - والتعديل اجلرح، 423 ،  8 ج - حبان ابن - الثقات: يف ترمجته راجع

 االعتددال، ،ميدزان423   8ج حبدان، البن الثقات ،92   6ج للبخاري، الكبري التاريخ ،61 ،  6

                                                             

 132،   42 ج، دمشق نةمدي . تاريخ 1

 469،   1 ج، التنزيل . شواهد 2



 1176 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .647   2ج

 الرازي اجلهم بن اهلل ( عٌد107)

 (اهلجري الثاين القرن ُتويف يف)

 الدرازي قديس أ، بن عمرو عن روى. الرمحن عبد أبو الرازي اجلهم بن اهلل عبد»

 إبراهيم بن وعكرمة املبارك وابن املروزي واضح بن حييى متيلة وأ، سلم بن وحكام

 . ودريهم القاي األزدي

 ونوح احلرضمي بكري بن وحممد الرازي شهاب بن وعأ   رشيح أ، بن أمحد وعنه

 وکان عنه أکتب ومل رأيته» زرعة: أبو قال ومجاعة. القطان موسى بن ويوسف أنس بن

 يف حبدان ابدن وذکدره «.يتشيع وکان عنه أکتب ومل رأيته» حاتم: أبو وقال «.صدوقاً 

 1«.الثقات

 2«.تشيع فيه صدوق الرمحن عبد أبو الرازي اجلهم بن اهلل عبد»: حجر ابن وقال

 أ، بدن وعمدرو وجرير املبارك ابن عن الرازي اجلهم بن اهلل عبد»: الذهبي وقال

                                                             

 155،   5 ج، التهذيب . هتذيب 1

 484،   1 ج، التهذيب . تقريب 2



 1177 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.صدوق ومجاعة، موسى بن يوسف وعنه قيس

  توقيقه

 .«صدوقاً  کان»: زرعة أبو قال

 .الثقات يف حبان ابن وذکره

 2.مرات ست تفسريه يف حاتم أ، واحتج  به ابن

 .واحتج  به الطربي

 3   3ج. اآلثار هتذيب 

 .«صدوق»: وقال الذهبي

 .«صدوق»: حجر وقال ابن

  تشيعه

 عددم سدبب هدو تشديعه ولعل «.يتشيع وکان عنه أکتب ومل رأيته»: حاتم أبو قال

 «.تشيع فيه»: حجر ابن وقال. الرجاليني من کثري حال هو کام عنه، حاتم أ، کتابة

 بدن سامك عن قيس أ، بن عمرو عن اجلهم بن اهلل عبد حدثنا...»: الطرباين روى

                                                             

 543،   1 ج، الُسن ة کتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف 1

 .1094   4ج و 870   3ج . تفسري ابن أ، حاتم، 2



 1178 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 اثنا يكون يقول: وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   سمعت قال: سمرة، بن جابر عن حرب

 1«.قريش من کلهم قال: هأن القوم فزعم أسمعه، مل بشئ تكلم ثم أمريًا. عرش

  ما روٰی من األحاديّ عدد

 

 .حديثاً  وأربعون أربعة له

 .اثنان حديثان: احلاکم مستدرك يف

 .اثنان حديثان: للبيهقي الكربى السنن

 .اثنان حديثان: داود أ، مسند

 .واحد حديث: للطرباين الصغري املعجم

 .اثنان حديثان: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث سبعة: للطرباين الكبري املعجم

 .اثنان حديثان: الدارقطني سنن

 .أحاديث ستة: البزار مسند

 .واحد حديث: حزم البن املحىل

                                                             

 249،   2 ج، الكبري . املعجم 1



 1179 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث تسعة: عوانة أ، مستخرج

 .أحاديث ثالثة: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: للطربي اآلثار هتذيب

 .أحاديث ستة: حاتم أ، ابن تفسري

 ،344   8ج حبدان، البدن الثقدات ،27   5ج حداتم، أ، البن التعديلو اجلرح: يف ترمجته راجع

 .204   15ج للذهبي، اإلسالم تاريخ ،389   14ج للمزي، الكامل هتذيب

 

 داهر بن اهلل عٌد(108)

 (اهلجري الثالث القرن حدود يف ُتويف)

 بيهأ عن باألمحري املعروف سليامن أبو الرازي داهر بن حييى بن داهر بن اهلل عبد»

 انسان حديثه يكتب وما قال: بشئ. ليس وحييٰى  َأُنْحَمدُ  قال: خيثمة، أ، بن أمحد وعنه

 ابدن وقدال حممدد. بدن اهلل عبدد اسمه وقيل: خبيث. رافيض العقيأ: وقال. خري فيه

 عدن لديىل أ، ابن عن أ، حدثنا داهر ابن حدثنا بشري بن سعيد بن عأ   حدثنا عدي:

 نحن بينا قال: عنه( اهلل )ري مسعود ابن عن واألسود لقمةع عن إبراهيم عن احلكم

 تغري. رءاهم فلام فتية، أو هاشم، بني من نفر اقبل وآله( عليه اهلل )صىل اهلل رسول عند



 1180 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عدىل اآلخدرة لنا اهلل اختار بيت أهل إن ا قال: نكره. ما وجهك يف نرى نزال ما فقلت:

 املرشق قبل من هنا ها من قوم جييئ حتى بالءً  بعدي سيلقون هؤالء بيتي وأهل الدنيا

 مدا فيعطون فينرصون فيقاتلون قال: يعطونه. فال احلق يسألون سود رايات أصحاب

 أهدل مدن رجدل إىل يدفعوها حتى يقبلونه فال سألوا ما يعطون ثم يقبلونه فال سألوا

 ولو ئهمفليج الزمان ذلك منكم أدرك فمن وظلاًم، جوراً  ملئت کام قسطاً  يمألها بيتي

 «.الثلج عىل حبواً 

 اهلل )ري عبداس ابدن عدن األسددي عبايدة عن األعمش عن أ، حدثنا»( وبه) 

 «.احلديث دمي. من ودمه حلمي من حلمه علي اً  إن   سلمة أم يا مرفوعًا: عنهام(

 بدالقرآن فعليه أدرکها فمن فتنة ستكون عنهام(: اهلل )ري عباس ابن عن»( وبه)

 بيد آخذ وهو وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اهلل رسول سمعت فإين طالب، أ، بن وعأ  

:  يعسدوب وهدو األمدة فداروق وهدو يصدافحني من وأول ، آمن من أول هذا عأ 

 .«بعدي من خليفتي وهو األکرب الصديق وهو الظلمة يعسوب واملال املؤمنني

 .ذلك يف متهم وهو عأ   فضائل يف يرويه ما عامة عدي: ابن قال 

 .انتهى واألباطيل. باألکاذيب مناقبه تقرر أن عن علي اً  اهلل أدنى قد: قلت 

 وذکدر داهدر، بدن اهلل عبدد املوضدوعات، يف احلديث هبذا اجلوزي ابن اهتم وقد 

 وقيدل: أبيده عن الرازي داهر بن حييى بن حممد بن( اهلل عبد) تراجم عدة بعد املؤلف



 1181 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 حممدد، والدده لقب داهراً  إن   اخلطيب: وقال: قلت. واه   أن ه َمر   وقد داهر، بن اهلل عبد

 قريباً  وتقدم دريه من اآلفة فلعل: قلت. صدوق شيخ إنه حممد بن صالح فيه قال وقد

 وقدد دريه أم هو أبيه اسم يف اختلف هو أهو أدري فام الداهري، حكيم بن( اهلل عبد)

 1«.هناك ذکرت

  توقيقه

 2. «صالح شيخ»: حممد بن قال فيه صالح

ح له احلاکموقد   3.صح 

 (!ع) البيت أهل عن حقائق روايته بسبب إال عبداهلل جيرحوا فلم البقية أما

  ترفضه

 4«.رافضيان وأبيه الرازي داهر بن اهلل عبد»وقال احلاکم:  «.رافيض»: العقيأ قال

 5«.رافيض»: الذهبي وقال

                                                             

 283 - 282،   3 ج، مليزانا . لسان 1

 .460   9ج البغدادي، للخطيب بغداد . تاريخ 2

 .573   2ج الصحيحني، عىل . املستدرك 3

 626،  2 ج، الصحيحني عىل . املستدرك 4

 .534   1ج . املغني، 5



 1182 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عبدد بدن اهلل بدع أخربنا قال: الرازي، داهر بن اهلل عبد حدثنا...»: الطرباين روى

 ذر أبدا رأيدت قدال: املعتمدر، بدن حدنش عن إسحاق أ، عن األعمش عن القدوس

 يعرفني مل ومن عرفني فقد عرفني من يقول: وهو الكعبة، باب بعضاديت آخذ الغفاري

 سفينة کمثل فيكم بيتي أهل مثل قال:(  ) اهلل رسول سمعت الغفاري، ذر أبو فأنا

 بندي يف حطدة بداب ومثدل هلدك، عنهدا ختلف ومن انج رکبها من نوح قوم يف نوح

 1«.إرسائيل

 اجلعد أ، بن سامل عن األعمش عن أ، حدثنا الرازي داهر بن اهلل عبد حدثنا...»

 رسدول قدال يقول: عنه( تعاىل اهلل )ري سعداً  سمعت قال: اجلديل، اهلل عبد أ، عن

: وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل  نبدي   ال أنده إال موسدى مدن هارون بمنزلة مني أنت لعأ 

 2«.بعدي

 عدن احلكدم عدن لديىل أ، ابن عن أ، حدثنا الرازي داهر بن اهلل عبد حدثنا... »

 اهلل )صىل اهلل رسول عند نحن بينام قال: مسعود، ابن عن واألسود علقمة عن إبراهيم

 م(وسدل عليده اهلل )صدىل اهلل رسول رءاهم فلام هاشم بني من نفر فأقبل وسلم( عليه

 نكرهه. شيئاً  بوجهك نرى نزال ما اهلل، رسول يا فقلنا: عيناه. وادرورقت وجهه امحر

                                                             

 10 - 9،   4 ج، األوسط . املعجم 1

 148،   1 ج، الكبري . املعجم 2



 1183 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 بعددي مدن سيلقون بيتي أهل وإن   الدنيا عىل اآلخرة لنا اهلل اختار بيت أهل إن ا فقال:

 1«.وتطريداً  بالءً 

 األعمدش عن القدوس عبد بن اهلل عبد حدثنا الرازي داهر بن اهلل عبد حدثنا...»

 عنده( اهلل )ري مسدعود بن اهلل عبد عن حبيش بن زر عن النجود أ، بن عاصم عن

 مدن رجدل يملدك حتى الساعة تقوم ال وسلم(: عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال قال:

 2«.وجوراً  ظلامً  ملئت کام وقسطاً  عدالً  األرض يمأل اسمي اسمه يواطئ بيتي أهل

 عدن أ، حدثني الرازي حييى بن اهرد بن اهلل عبد أخربنا...»: عساکر ابن وأخرج

 ألم قال( وسلم عليه اهلل صىل) النبي   عن عباس ابن عن األسدي عبابة عن األعمش

 من هارون بمنزلة مني وهو دمي من ودمه حلمي من حلمه علي اً  إن   سلمة أم يا سلمة:

 هداأدرک فإن فتنة ستكون قال: عباس، ابن عن وبإسناده بعدي. نبي   ال أنه دري موسى

 اهلل رسدول سدمعت فدإين طالب، أ، بن وعأ   اهلل کتاب بخصلتني: فعليه منكم أحد

: بيدد آخدذ وهو يقول( وسلم عليه اهلل صىل)  مدن وأول ، آمدنَ  مدن أول هدذا عدأ 

 يعسدوب وهدو والباطل احلق بني يفرق األمة هذه فاروق وهو القيامة يوم يصافحني

 وهدو منده ُأوتٰى  الذي با، وهو األکرب صديقال وهو الظاملني يعسوب واملال املؤمنني

                                                             

 85،   10 ج الكبري، . املعجم 1

 133،   10 ج، الكبري . املعجم 2



 1184 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.بعدي من خليفتي

 عدن األعمدش عن حييى بن داهر أ، حدثني الرازي داهر بن اهلل عبد أخربنا... »

 أم يا سلمة: ألم قال أنه( وسلم عليه اهلل صىل) النبي   عن عباس ابن عن األسدي عباية

 إال موسدى من هارون بمنزلة مني وهو دمي من ودمه حلمي من حلمه علي اً  إن   سلمة

 2«.بعدي نبي   ال أنه

 عن أسلم بن زيد عن األعمش عن أ، أخربنا حييى بن داهر بن اهلل عبد أخربنا...»

، عن الدؤيل سنان أ،  حتدى متدوت ال قدال: املصددوق، الصدادق حددثني قال: عأ 

ب هذه عىل رَضبةً  ُترَضَب   کام أشقاها ويقتلك ه،وهامت حليته إىل وأومأ هذه، من َفتَُخض 

 3«.ثمود من فالن بني أشقى اهلل ناقة عقر

 أ، ابدن عدن، أ، أخربنا: قال، الرازي داهر بن اهلل عبد أخربنا...»: البزار وروى

 عليده اهلل )صدىل النبدي   أن: اهلل عبدد عدن، علقمة عن، إبراهيم عن، احلكم عن، ليىل

 فمدن: فقال، السود الرايات وذکر، عيناه فادرورقت هاشم بني من فتية ذکر وسلم(

 4«.الثلج عىل حبواً  ولو، فليأهتا أدرکها

                                                             

 43 - 42،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 169،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 543،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3

 310،   4 ج، البزار . مسند 4
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 بن عمرو حدثني: قال الرازي، حييى بن داهر بن اهلل عبد حدثنا...»: الرشيعة ويف

 قدال: قدال حصدني، بدن عمران عن، احلسن عن، عبيد بن عمرو عن، العبدي مجيع

 بدابن اقنعدي، بنيدة أي: عنهدا( اهلل )ري لفاطمدة وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول

 1«.اآلخرة يف وسيداً ، الدنيا يف سيداً  زوجتك لقد حقاً  بالنبوة بعثني فوالذي، عمك

 عدن، العبددي مجيدع بن عمرو حدثني: قال الرازي، داهر بن اهلل عبد حدثنا... »

 اهلل )صىل اهلل رسول من له د وکان حصني بن عمران عن، احلسن عن، عبيد بن عمرو

 عليده، فسدلمت وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   أتيت: فقال، د وجاه منزلة وسلم( هعلي

؟ فاطمدة عيادة يف لك فهل وجاهًا، منزلة عندنا لك إن   احلصني بن عمران يا ": فقال

 اهلل رسدول فقام هذا. من أرشف رشف وأي وأمي أنت بأ، اهلل رسول يا َنعم: فقلت

 :فقدال عنهدا( اهلل )ري فاطمة بباب وقف ىحت معه وقمت وسلم( عليه اهلل )صىل

 أنا» :قال وأمي أنت بأ، اهلل رسول يا ادخل: فقالت« ؟ أدخل بنية، يا عليك السالم»

 احلصدني بدن عمدران معدي» :قدال؟ اهلل رسدول يدا معك ومن: قالت« ؟ معي ومن

 اضبعي نيةب يا»: فقال يل. عباءة إال عأ   ما أبة يا باحلق بعثك والذي: قالت «ياخلزاع

 قد جسدي هذا، وأمي أنت بأ، اهلل رسول يا: قالت بيده. وأشار«  هكذا أو هكذا هبا

 َخِلَقًة، له مالءة وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول إليها فألقى؟ برأيس يل فكيف واريته

                                                             

 2090،   4 ج لآلجري، . الرشيعة 1
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ي بنية أي: فقال  کيف: فقال، معه ودخلت فدخل له أذنت ثم " رأسك عىل هبذه ُشد 

، وأمدي أندت بدأ،، اهلل رسدول يدا وجعدة واهلل أصبحت: فقالت« ؟ ةبني يا أصبحت

 اجلدوع. أهلكني فقد آُکُله طعام عىل أقدر لست أين وجع من ، ما عىل وجعاً  وزادين

 بنيدة يدا أبرشدي»: قدال ثدم معهم. بكيت ثم وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول فبكى

ي  وإين، ثدالث مندذ طعامداً  ُذقُت  إنْ  حقاً  بالنبوة بعثني فوالذي جتزعي، وال عيناً  وَقر 

، لفعلدُت  ويسدقيني، ر،   يطعمندي أظل أن شئُت  ولو، منِك  وجل عز اهلل عىل ألکرم

 إندك حقداً  بدالنبوة بعثني فوالذي جتزعي ال بنية أي، الدنيا عىل اآلخرة آثرت ولكني

 آسدية فدأين، ماتت ليتها يا: قالت ثم رأسها، عىل يدها العاملني. فوضعت نساء لسيدة

 عاملهدا نسداء سيدة آسية» :قال خويلد. بنت وخدجية عمران ابنة ومريم فرعون امرأة

 يف إن كن  ، عاملك نساء سيدة وأنت، عاملها نساء سيدة وخدجية عاملها نساء سيدة ومريم

؟ قصدب من بيوت ما اهلل رسول يا: فقالت«  نصب وال فيه أذى ال، قصب من بيوت

 منكبها، عىل بيده رضب ثم: قال« صخب وال فيه أذى ال، قصب من جموف در»: قال

 يف سديداً  زوجتدك لقدد حقاً  بالنبوة بعثني فوالذي، عمك بابن اقنعي بنية أي»: فقال

 1«.اآلخرة يف وسيداً  الدنيا

                                                             

 2117   5 ج، . الرشيعة 1
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  ما روٰی من األحاديّ عدد

 .حديثاً  وعرشين ثالثة روى

 .واحد حديث: احلاکم مستدرك يف له

 .واحد ديثح: للطرباين الصغري املعجم

 .أحاديث ثالثة: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث مخسة: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: البزار مسند

 .واحد حديث: الشايش مسند

 .أحاديث ستة: عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث أربعة: لآلجري الرشيعة

 ،250  2ج أ،العقدي ضدعفاء ،160   5ج حداتم، أ، البدن والتعدديل اجلدرح: يف ترمجتده راجع

 ،151   العجمدي، البن احلثيث ،الكشف459  9ج بغداد، تاريخ ،228  4عدي،ج البن الكامل

 .221   16ج للذهبي، اإلسالم تاريخ
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 اخلريٌي داود بن اهلل ( عٌد109)

 (هد211 )ُتويف عام

 املعدروف الرمحن عبد أبو الشعبي ثم اهلمداين الربيع بن عامر بن داود بن اهلل عبد

 .عبادان ينزل کان وقيل: بالبرصة حملة وهي اخلريبة سكن. األصل کويف خلريبيبا

 وابن عروة بن وهشام واألعمش نبيط بن وسلمة خالد أ، ابن إسامعيل عن روى 

 والثدوري الرحبدي يزيدد بدن وثور الصفرياء أ، ابن امللك عبد بن وإسامعيل جريج

 بدن عمدر بن العزيز وعبد اعيواألوز طلحة بن حييى بن وطلحة صالح بن واحلسن

 . ومجاعة ذر بن وعمر ومسعر ليىل أ، بن الرمحن عبد بن وحممد العزيز عبد

 عأ   بن وعمرو ومسدد د وعارم شيوخه من د وهو حي بن صالح بن احلسن وعنه

 وعمر أخرم بن وزيد العنربي العظيم عبد بن وعباس الناقذ حممد بن وعمرو الصرييف

 عدأ   بدن ونرصد موسدى وأبدو وبنددار الددرمهي احلسني بن وعأ   القبطي هشام بن

 . ودريهم األسدي موسى بن وبرش اجلهضمي

 ثقدة» معني: ابن عن صالح بن معاوية وقال «ناسكاً  عباداً  ثقة کان» سعد: ابن قال

 فقدال: عاصم. أ، وعن عنه معني ابن سألت الدارمي: عثامن وقال «.مأمون صدوق

 أبو وقال «.ثقة» والنسائي: زرعة أبو وقال «.أعىل اخلريبي» الدارمي: وقال «.ثقتان»

 ابن وقال «.زاهد ثقة» الدارقطني: وقال «.صدوقاً  وکان الرأي إىل يميل کان» حاتم:
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 الكديمي: سمعته وقال «.القديم شيخنا ذاك» مرة: وقال «.األحدين أحد ذاك» عيينة:

 َنعدم، قلدت: املعلم؟ عىل قرأت :يل قال أ، کان واحدة، مرة إال قط کذبت ما يقول:

 حممدد وقال «.الرواية يف عرساً  کان» ماکوال: بن نرص أبو وقال عليه. قرأت کنت وما

 اسدقوا قومدوا فقدال: ليحددثنا، داود بدن اهلل عبد اتينا أبيه: عن الكجي مسلم أ، بن

 سدنة ولددت يقدول: سدمعته العندربي: عباس قال هذا. دري منه نسمع فلم البستان.

 ددري أرخده وفيهدا ومائتني عرشة ثالث سنة شوال يف مات» سعد: ابن وقال( 121)

 .«واحد

 مشدعوبون وبمرص شعبانيون وبالشام شعبيون بالكوفة نحن» عنه: قدامة أبو قال

 سدنة وقيدل( 11) سنة مات» الثقات: يف حبان ابن وقال: قلت. «شعبان ذو وباليمن

 کدان» قدانع: ابدن وقدال «.عاصم أ، نم قريباً  مات» البخاري: وقال «.عرشة ثالث

 منه يسمع مل فلذلك الذهبي: قال. «موته قبل الرواية عن أمسك» اخلليأ: وقال «.ثقة

 1«.البخاري

 اخلريبدي الدرمحن عبدد أبدو اهلمدداين عامر بن داود بن اهلل عبد»: حجر ابن وقال

 عرشة الثث سنة مات التاسعة من عابد ثقة األصل کويف مصغرا( وموحدة )بمعجمة

                                                             

 176 - 175،   5 ج، التهذيب . هتذيب 1
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 1«.سنة وثامنون سبع وله

 الكدويف اهلمدداين الرمحن عبد أبو اإلمام اخلريبي داود بن اهلل عبد»: الذهبي وقال

 بدن وحممدد بشار بن حممد بندار وعنه وطبقتهم وثور واألعمش عروة بن هشام عن

 2«.صالح حجة ثقة موسى بن وبرش الذهأ حييى

  وقاقته

 .«ناسكاً  عباداً  ثقة کان»: سعد ابن قال

 .«مأمون صدوق ثقة»: معني ابن وقال

 .«أعىل اخلريبي»: الدارمي قال و

 .«ثقة»: زرعة أبو وقال

 .«ثقة»: النسائي وقال

 .«صدوقاً  کان»: حاتم أبو وقال

 .«زاهد ثقة»: الدارقطني وقال

 .«القديم شيخنا ذاك» مرة: وقال «.األحدين أحد ذاك»: عيينة ابن وقال

                                                             

 489،   1 ج، التهذيب . تقريب 1

 549،   1 ج، الُسنة کتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف 2
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 .«ثقة انک» :قانع ابن وقال

 .«ثقة»: حجر وقال ابن

 .«صالح حجة ثقة»: الذهبي وقال

   تشيعه

ه  1.الشيعة من قتيبة ابن عد 

 2(.ع)الصادق اإلمام أصحاب ضمن من له الطويس الشيخ عد   هذا ويؤکد

 اخلريبدي داود ابدن اهلل عبد حدثنا... »: احلاکم رواه ولن روٰی عنه األحاديث ما

 قدال: مالك، بن سعد عن املسيب بن سعيد عن هريالز عن حرب بن شهاب حدثنا

 بسدفرجلة والسدالم( الصالة )عليه جربيل أتاين وآله( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال

 رائحة إىل اشتقت إذا فكنت بفاطمة، خدجية فعلقت ،، أرسي ليلة فأکلتها اجلنة، من

 3«.فاطمة رقبة َشَمْمُت  اجلنة

 جماهدد عدن األعمش حدثنا اخلريبي داود بن هللا عبد حدثنا...»: الطرباين وروى

 ومهدا وفاطمدة عأ   عىل وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول دخل قال: عباس، بن عن

                                                             

 624  ، . املعارف 1

 .234  . الطويس . رجال 2

 156،   3 ج، . املستدرك 3
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 عليه اهلل )صىل النبي   هلام فقال سكتا. وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   رأيا فلام يضحكان،

 أنت بأ، فقالت: فاطمة، فبادرت سكت ام؟ رأُيتامين فلام تضحكان کنتام مالكام وسلم(:

‹  56 صدفحة›  أندا بدل فقلت: منك. اهلل رسول إىل أحب أنا هذا قال: اهلل. رسول يا

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول فتبسم منك. وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول إىل أحب

 1«.منِك  عأ   أعز وعأ   الولد رقة لك بنية يا وقال: وسلم(

 أيمن بن الواحد عبد عن داود بن اهلل عبد حدثنا... »: املؤمنني أمري خصائص ويف

 رجل إىل الراية ألدفعن: وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال: قال سعداً  أن، أبيه عن

 إىل فدفعها أصحابه هلا فاسترشف. بيده اهلل ويفتح ورسوله اهلل وحيبه ورسوله اهلل حيب

 2 ««.عأ

 قال: قال سعداً  أن، أبيه عن أيمن بن الواحد عبد عن، داود بن اهلل عبد حدثنا... »

 3«.مواله فعأ   مواله کنت من: وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول

 أ، عن، الصرييف بسام عن، اخلريبي داود بن اهلل عبد حدثنا...»: الطحاوي وروى

، تسدألوين ال أن قبل سلوين ": فقال املنرب، عىل عنه( اهلل )ري عأ   قام: قال الطفيل،

                                                             

 56 – 55،   11 ج، الكبري . املعجم 1

 51 - 50  ، للنسائي( ع) املؤمنني أمري . خصائص 2

 95  (، ع) ملؤمننيا أمري . خصائص 3
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 أم کان أملك، القرنني ذو کان ما: فقال الكواء ابن إليه فقام " مثأ بعدي تسألوا ولن

 وناصدح، فأحبه اهلل أحب، صاحلاً  عبداً  کان ولكنه، ملكاً  وال نبياً  يكن مل ": قال؟ نبي  

َب ، فنصحه اهلل َب  ثم، وجل عز اهلل بعثه ثم، فامت األيمن قرنه عىل رُضِ  قرنه عىل رُضِ

 1«.مثله وفيكم، امتف األيرس

 ابدن أن الطفيدل أ، عدن، الصرييف بسام عن، اخلريبي داود بن اهلل عبد حدثنا...»

 احلَياةِ  يف َسْعيُُهمْ  َضل   الذينَ : وعز جل اهلل قول عن السالم( )عليه علي اً  سأل الكواء

ُمْ  حَيَْسبونَ  َوُهمْ  الُدنيا  حدروراء أهل هم ": قال[، 104: الكهف] ُصنْعاً  حُيِْسنُونَ  َأن 

 2«.القرآن تأويل عىل عأ   قاتلهم الذين وهم: جعفر أبو قال "

 عن سعيد أ، عن عطية عن فضيل عن داود بن اهلل عبد حدثنا...»: يعأ ابو أخرج

 وحسدني وحسدن وفاطمدة عدأ   عىل دطى وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   أن سلمة أم

 رسدول يدا فقلت: سلمة: أم قالت النار. إىل ال إليك بيتي أهل هؤالء قال: ثم کساء،

 «.خري عىل وأنت ال، قال: منهم. وأنا اهلل،

 ج، عسداکر البدن دمشق مدينة تاريخ ،314 – 313 ،  12 ج، يعأ أ، مسند

13  ، 206 

                                                             

 121،   5 ج، اآلثار مشكل . رشح 1

 241،   10 ج، اآلثار مشكل . رشح 2
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، عدن مريم أ، عن حكيم بن نعيم عن داود بن اهلل عبد حدثنا... »  إن قدال: عدأ 

 يرضدبني. الوليدد إن فقالدت: وسلم( عليه اهلل )صىل بي  الن أتت عقبة بن الوليد امرأة

: قال أجارين. قد اهلل رسول إن له: قويل قال:  رجعدت، حتدى يسرياً  إال تلبث فلم عأ 

 إن لده: قدويل فقدال: إليهدا، فددفعها ثوبده من هدبة فأخذ رضبًا. إال زادين ما فقالت:

 إال زادين مدا فقالدت: ليده،إ رجعدت حتى يسرياً  إال تلبث فلم أجارين. قد اهلل رسول

 1«.بالوليد عليك اللهم فقال: يديه، فرفع رضبًا.

 بن هرمز حدثني، اخلريبي داود بن اهلل عبد حدثنا...»: نعيم أل، األولياء حلية ويف

 يا: قلت: قال عنه( اهلل )ري، عأ   عن، احلنفي صالح أ، عن، عون أ، عن، حوران

َ : قل: قال أوصني. اهلل رسول  إال توفيقي وما، ر،   اهلل: قلت: قال" استقم ثم اهلل. ر، 

 العلدم رشبدت لقدد، احلسدن أبا العلم ليهنك» :فقال أنيب. وإليه توکلت عليه، باهلل

 2«.نالً  ونلته، رشباً 

 عدن، ثابت بن عدي عن، األعمش حدثنا، اخلريبي داود بن اهلل عبد حدثنا)... »

، النسمة وبرأ، احلبة فلق والذي: يقول، طالب أ، بن عأ   سمعت: قال، حبيش بن زر

 إال حيبدك ال أنده، إيل   وسدلم( عليه اهلل )صىل األمي   النبي   لعهد إنه، بالعظمة وتردى

                                                             

 290 - 289،   1 ج، يعأ أ، . مسند 1

 391،   42 ج، دمشق مدينة تاريخ ،65،   1 ج، األولياء . حلية 2



 1195 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.عليه متفق صحيح حديث هذا. منافق إال يبغضك وال، مؤمن

 ثابدت بن عدي عن األعمش عن داود بن اهلل عبد أخربنا...»: عساکر ابن وروى

 حيبني ال :(وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول إيل   أرس فيام قال: علي اً  أن حبيش بن زر عن

 2«.منافق إال يبغضني وال مؤمن إال

 بدن سدلمة عدن، األعمدش عدن، داود بن اهلل عبد حدثنا... »: املحامأ أمايل ويف

 وهو املنرب عىل علي اً  سمعت: قال سبع، ابن اهلل عبد عن. اجلعد أ، بن سامل عن، کهيل

 من هذه لتخضبن وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول إيل   عهد، أشقاها ينتظر ما: يقول

 حتدى هدو مدن أخربنا املؤمنني أمري يا: فقالوا ورأسه. حليته إىل داود ابن وأشار. هذا

: داود ابدن قدال؟ تستخلف أال: قالوا قاتأ. دري ، قتل رجالً  اهلل أنشد: فقال نبتدره.

 3«.هذا بعد ما عأ   وسقط

 عدن معاوية أبو حدثنا: قال اخلريبي، داود بن اهلل عبد حدثنا...»: احلسكاين روى

 أ، بدن عدأ   قال الِكتَاِب  ِعْلمُ  ِعنَْدهُ  َوَمنْ : تعاىل قوله يف صالح، أ، عن األعمش

 4«.واحلرام واحلالل واملنسوخ والناسخ والتأويل بالتفسري عاملاً  کان طالب:

                                                             

 185،   4 ج،األصفياء وطبقات األولياء . حلية 1

 275،   42 ج،دمشق مدينة . تاريخ 2

 179 - 178  ، املحامأ . أمايل 3

 405،   1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 4



 1196 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عدن، الرضدير معاويدة أبدو حددثنا: قدال اخلريبدي، داود بدن اهلل بدع حدثنا... »

 َوَعْدَناهُ  َأَفَمنْ : تعاىل اهلل قول يف عباس، ابن اهلل عبد عن صالح أ، عن، األعمش

 نبيه لسان عىل اجلنة الدنيا يف وعدهم اهلل أن   وذلك، وعأ   وجعفر محزة يف نزلت: قال

 َکَمدنْ : قال ثم اآلخرة. يف اهلل وعدهم ما يلقون فهؤالء وسلم( وآله عليه اهلل )صىل

( املحرضين من القيامة يوم هو ثم) هشام بن جهل أبو وهو الُدَنيا احلَياةِ  َمتَاعَ  َمت ْعناهُ 

 «.املعذبني من: يقول

 564 ،  1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد

  ما روٰی من األحاديّ عدد

 .حديثاً  وتسعني وستة مائة روى

 .أحاديث ستة: البخاري صحيح يف له

 .اثنان حديثان: للبخاري املفرد األدب

 .أحاديث ثالثة: أمحد مسند

 .اثنان حديثان: الرتمذي سنن

 .حديثاً  عرش ثامنية: داود أ، سنن

 .أحاديث أربعة: ماجة ابن سنن



 1197 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث أربعة: الدارمي سنن

 .أحاديث ستة: احلاکم مستدرك

 .أحاديث ثالثة: النسائي سنن

 .أحاديث مخسة: للنسائي الكربى السنن

 .حديثان: للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .اثنان حديثان: للرتمذي املحمدية الشامئل

 .حديثاً  عرش اثنا: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث تسعة: يعأ أ، مسند

 .أحاديث مخسة: حبان ابن صحيح

 .أحاديث ثالثة: خزيمة ابن صحيح

 .واحد حديث: رباينللط الصغري املعجم

 .أحاديث ستة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  عرش سبعة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث أربعة: للطرباين: الدعاء

 .واحد حديث: للطرباين الشاميني مسند

 .اثنان حديثان: عاصم أ، البن الُسن ة



 1198 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث تسعة: الدارقطني سنن

 .أحاديث ثالثة: املحامأ أمايل

 .أحاديث مخسة: للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث ثالثة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 ٰ  .اثنان حديثان: حزم البن املُحىل 

 .أحاديث أربعة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .أحاديث ثالثة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .أحاديث ثامنية: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  نوعرشو مخسة: عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث ثالثة: الشهاب مسند

 .أحاديث ثامنية: األولياء حلية

 .اثنان حديثان: التنزيل شواهد

 .أحاديث سبعة: الطربي تفسري

 ،60   7ج حبدان، البدن الثقدات ،47   5ج حداتم، أ، البدن والتعدديل اجلرح: يف ترمجته راجع

 قتيبدة، البن املعارف ،82   5ج للبخاري، ريالكب التاريخ ،257   حبان، البن األمصار علامء مشاهري

 .458  14ج للمزي، الكامل هتذيب. 520  



 1199 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 األسدي الزبري بنا اهلل ( عٌد110)

 (اهلجري الثاين القرن ُتويف يف)

 عن روى الزبريي أمحد أ، والد األسدي الزبري ابن اهلل عبد» يف حاتم أ، ابن قال

 الرمحن، عبد أخربنا. الطباع بن عيسى بن حممد عنه روى العامري رشيك بن اهلل عبد

 بدن إبدراهيم سمعت فقال: الزبريي. أمحد أ، والد عن وسئل زرعة أبا سمعت قال:

 خترب وال، حديثه يكتب ال: فقال الزبري، ابن اهلل عبد عن نعيم أبا سألت قال: موسى،

، أبيه يف يسوءه أن فكره نعيم أل، صديقا أمحد أبو کان زرعة: أبو قال. بذلك أمحد أبا

 والد الزبري ابن اهلل عبد عن أ، سألت قال: الرمحن، عبد أخربنا. احلديث ضعيف وهو

 «.احلديث لني   هو: فقال الزبريي، أمحد أ،

 56 ،  5 ج، والتعديل اجلرح

 أمحدد أبدى والدد الكوفدة أهدل مدن األسدي الزبري ابن اهلل عبد»: حبان ابن وقال

 1«.ابنه عنه روى الكوفيني عن يروى الزبريي

  توقيقه

                                                             

 345،   8 ج، . الثقات 1



 1200 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.«ثقة أمحد أبو األسدي الزبري ابن عبداهلل»: العجأ قال

 .الثقات يف: حبان وقد ذکره ابن

  تشيعه

 صدحابة يف وکدان األسددي الزبري ابن اهلل عبد حدثنا»: األصبهاين الفرج أبو قال

ٰ  سيف عليه اهلل عبد بن حممد رأيت: قال اهلل، عبد بن حممد : لده فقلت، رجخ يوم حُمىل 

ٰ  سيفاً  أتلبس  عليده اهلل )صىل اهلل رسول أصحاب کان قد بذلك بأس أي فقال:؟ حُمىل 

 وهدو، املحدث الزبري أمحد أبو هذا الزبري ابن اهلل عبد. املُحال ة السيوف يلبسون وآله(

 أکدرب هدو ومدن ونظدراؤه يعقوب بن عباد عنه روى، الشيعة حمدثي وجوه من أيضا

 2«.منه

 .الكتاب هذا يف ترمجته يف سيأيت کام يتشيع الزبريي حممد ابنه کان وقد

ه فقد، الشيعة من وعدوه الزبري ابن لعبداهلل اإلمامية ترجم  من الطويس الشيخ عد 

 3. عنه الرواة ومن( ع) الصادق اإلمام أصحاب

 عدأ   بدن زيدد ثدورة يف شدارك قد الزبري ابن عبداهلل أن األخبار بعض من ويظهر

                                                             

 29   2ج الثقات . معرفة 1

 194  ، الطالبيني . مقاتل 2

 29،   1 ج،االستبصار ،234   الطويس، . رجال 3



 1201 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عبدد أبدو إيل   دفع: قال، سيابة بن الرمحن عبد عن»: الكيش روى عليه(، اهلل )رضوان

، زيدد عمده مدع أصديب من عياالت يف أقسمها أن وأمرين، دنانري السالم( )عليه اهلل

 1«.دنانري أربعة الرسان الزبري ابن اهلل عبد عيال فأصاب: قال فقسمتها.

 يف( والنون املهملة السني )بتشديد، سانالر الزبري ابن اهلل عبد»: احلأ داود ابن قال

 2«.زيد مع أصيب من مجلة

 اهلل عبدد دار يف استخفى الكوفة عأ   بن زيد دخل ملا: )عأ   بن زيد مسند يف وجاء

 3«.األسدي الزبري ابن

 الدزبري ابدن اهلل عبدد»: قدال اإلماميدة. مصدنفي ضمن النجايش الشيخ ذکره وقد

: العبداس أبدو قال السالم( )عليه اهلل عبد أ، ر عنکتاب النواد نوادر روى األسدي

 بدن وحممدد احلسدني بدن وحممدد العبداس بن عأ   حدثنا: قال حممد، بن حممد حدثنا

 عدن، الزبري ابن اهلل عبد حدثنا: قال األسدي، يعقوب بن عباد حدثنا: قالوا القاسم،

 4«.النوادر بكتابه السالم( )عليه حممد بن جعفر

 فدإن  ، اآليت الرسدان الدزبري ابدن اهلل عبدد هو هذا»: ترمجته يف وئياخل السيد وقال

                                                             

 629،   2 ج، الطويس للشيخ الرجال معرفة . اختيار 1

 254  ، داود بنا . رجال 2

 103  ، عأ   بن زيد . مسند 3

 220  ، الشيعة مصنفي أسامء . فهرست 4



 1202 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مدوالهم أنده من األسدي الزبري بن الفضيل ترمجة يف الشيخ ذکره ملا، أسدي الرسان

 أخدو، الدزبري ابدن اهلل عبدد أن: والصدوق الكيش روايتي يف وسيجئ، الرسان کويف

 الدزبري بدن الفضديل أخدو األسدي ريالزب ابن اهلل عبد أن فالنتيجة، الزبري بن الفضيل

 قدال ": وإخوتده الرسان الزبري بن الفضيل يف( 171 - 169) الكيش وقال. الرسان

 بدن فضديل هدو: قدال، الرسان فضيل عن احلسن بن عأ   وسألت: مسعود بن حممد

 1«.وآخر اهلل عبد إخوة ثالثة وکانوا، الزبري

 ابدن عبداهلل يسمى شخص من أکثر هناك أن يالح  الرتاجم کتب يراجع من إن

 ابن عبداهلل وهناك العوام، بن الزبري الصحا، ابن وهو الزبري ابن عبداهلل فهناك، الزبري

 صداحب الرسدان عبداهلل دري الشاعرهو الزبري ابن وعبداهلل الشاعر، األسدي الزبري

 القرن يف عاش،أمية بني يوايل الشاعر فعبداهلل بينهام، خلط من وهناك احلالية، الرتمجة

 عقيدل بدن ومسدلم عدروة بدن هداين يف أشعار وله عبدامللك خالفة يف وتويف األول

 . الزبري بن ومصعب الزبري، ابن عبداهلل مع حكايات وله عليهام( اهلل )رضوان

 شداعرًا، وکدان»: الشديعي األسدي الزبري ابن عبداهلل ترمجة يف اخلوئي السيد قال

 : شعره ومن

  َعقيلِ  وابنِ  الُسوِق  يف هانئ   إىل*  فانُظري املَوُت  ما نَ َتدري ال ُکنَت  فإن  

                                                             

 200،   11 ج، احلديث رجال . معجم 1



 1203 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

مَ  َقد َبطل   إىل  َقتيلِ  َطامرِ  ِمنْ  ََيوي وآَخرَ *  َوجَههُ  الَسيُف  َهش 

 هاين مقتل يف، األول املسلك يف امللهوف يف طاووس ابن ذکره ذکره. و ما آخر إىل 

 1«.عقيل بن ومسلم

. النوادر کتاب رواة من الشاعر الزبري ابن اهللأن عبد الشاهرودي عأ   الشيخ وذکر

2 

 عدىل متقدم فهو معاوية عارص قد الشاعر الزبري ابن عبداهلل أن األخبار بعض ويف

 3.الشيعي فلعله دريه الرسان عبداهلل

 أخبار وله، الكوفة أهل شاعر، األسدي الزبري ابن اهلل عبد»: العسكري حسن قال

 : القائل وهو، واحداً  جيعلهام يميز ال فمن، لعواما بن الزبري ابن اهلل عبد مع

  الِفْعُل  ُيْفِسُدهُ  الَقولِ  ُحْسنَ  َولِكن  *  َفَأَحسنوا قالوا األَعوادَ  َرِکبوا إذا

 4«.يوسف بن احلجاج مع أخبار وله

بري ابن اهلل  عبد وفد»: اآلداب زهر کتاب ويف بري ابن اهلل  عبد عىل األسدي الز   الدز 

 هدي ؛الكاهليدة فالندة قبل من رمحاً  وبينك بيني إن  ، املؤمنني أمري يا: فقال م،العوا بن

                                                             

 200،   11 ج، احلديث رجال . معجم 1

 18   5ج احلديث، رجال علم . مستدرکات 2

 .401   14ج الفرج، أل، األداين . راجع 3

 258   28ج مدينة دمشق، تاريخ ،806 – 804،   2 ج، املحدثني . تصحيفات 4



 1204 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

تدى فالندة ؛فدالن ابدن وأندا، ولددتكم وقد، أختنا  کدام هدذا: الدزبري ابدن فقدال. عم 

 1«....ذکرت

 الدزبري ابدن اهلل عبدد أخربندا... »: عساکر ابن رواه و لن روٰی عنه األحاديث ما

 اهلل رسدول قدال يقدول: األسلمي، بريدة سمعت قال: ميثم، بن صالح عن األسدي

:( وسلم عليه اهلل صىل)  وتعدي. أعلمك وأن أُقصيك وال ُأدنيك أن أمرين اهلل إن لعأ 

 قدال: الواسدطي: وقدال فنزلدت. تعدي. أن اهلل عدىل وحق تعي وأن الواسطي: وقال

 2«.َواِعيَة   ُأُذن   َوَتِعيَها ونزلت

 ما روٰی من األحاديّ عدد

 .أحاديث سبعة عنه روي

 .حديثان: للطرباين األوسط املعجم يف له

 .واحد حديث: الصغري املعجم

 .واحد حديث: الثعلبي تفسري

 واحد حديث: مدينة دمشق تاريخ

                                                             

 .261   28ج مدينة دمشق، تاريخ ،520،   2 ج، القريواين احلرصي عأ   بن إلبراهيم األلباب وثمر اآلداب . زهر 1

 28،   10 ج الثعلبي، تفسري ،361،   42 ج،دمشق مدينة . تاريخ 2



 1205 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثان: للحسكاين التنزيل شواهد

 2ج للعجدأ، الثقدات معرفدة ،200  11ج اخلدوئي، للسيد احلديث رجال معجم: يف ترمجته راجع

 .345   8ج حبان، البن الثقات ،29 

 الغافقي زرير بنا اهلل ( عٌد111)

 (هد81ُتويف عام )

 عأ   وأبو اهلمداين أفلح وأبو اليزين اخلري أبو وعنه. وعمر عأ عن روى. املرصي»

 .ودريهم هبرية ابن اهلل وعبد احلارث ابن اهلل وعبد اجلذامي سوادة بن وبكر اهلمداين

 مدات. «أحاديث وله ثقة کان» سعد: ابن وقال «.ثقة عيتاب مرصي» العجأ: قال

 يل قال قال: عنه، وروي( 80) سنة دريه وقال وثامنني إحدي سنة امللك عبد خالفة يف

 فقلت قال: جاف. اعرا، أنك إال تراب أ، حب عىل محلك ما مروان: بن امللك عبد

 يف حبدان ابدن وذکدره ا.ذکره قصة يف أبواك جيتمع أن قبل القرآن قرأت لقد واهلل له:

 .الثقات

: قلدت. والدذهب احلرير يف واحداً  حديثاً  ماجة وابن والنسائي داود أبو له روى 

 مدن نرص بن ملحمد الوتر کتاب ويف اخليل عىل احلمر انزاء يف آخر داود أبو له وروى

 عبدد إىل مدروان بن العزيز عبد بعث قال: حبيب، أ، بن يزيد عن إسحاق ابن طريق



 1206 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 جافياً  ألراك اين واهلل العزيز: عبد له فقال عنه. فأعرض عثامن. عن فسأله زرير ابن اهلل

 هدو؟ ومدا قال: تقرأ. ال ما منه واقرأ القرآن، ألقرأ اين واهلل بىل فقال: القرآن. تقرأ ال

 الثقدات. يف حبدان ابدن وقال. القرآن من أنه طالب أ، بن عأ   أخربين القنوت. قال:

 من کان» يونس: ابن وقال القراب. وإسحاق قانع ابن أخره وکذا «(83) سنة مات»

 «.صدفني عدأ   مدع شهد» سعد: ابن وقال «.مرص أهل من إليه والوافدين عأ   شيعة

 1«.يضعف ومل التشيع إىل نسب» الربقي: وقال

 ثقدة املرصدي الغافقي مصغرًا( الزاي )بتقديم زرير ابن اهلل عبد»: حجر ابن وقال

 2«.بعدها أو ثامنني سنة مات الثانية من بالتشيع رمي

 بدن مرثد اخلري أبو وعنه وعأ   عمر عن الغافقي زرير ابن اهلل عبد»: الكاشف ويف

ه سوادة بن وبكر اهلل عبد  3«.ُوثِّق وعد 

  وقاقته

 .«ثقة تابعي مرصي»: العجأ قال

 .«أحاديث وله ثقة کان»: سعد ابن وقال

                                                             

 191 - 190،   5 ج، التهذيب . هتذيب 1

 493،   1 ج، التهذيب . تقريب 2

 552،   1 ج للذهبي، الُسن ة کتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف 3



 1207 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .«يضعف ومل التشيع إىل نسب» :الربقي وقال

 .الثقات يف حبان ابن وذکره

 .«ثقة»: حجر ابن وقال

 .«ُوثَِّق »: الذهبي وقال

  تشيعه

 ابدن وقدال. «مرصد أهدل مدن إليه والوافدين عأ   شيعة من کان»: يونس ابن قال

 ابن وقال. «يضعف ومل التشيع إىل نسب» الربقي: وقال. «صفني عأ   مع شهد»: سعد

 «.بالتشيع ُرمَي »: حجر

 1«.وحمبيه عأ   شيعة من»: الذهبي قال و

 عدن زريدر ابن اهلل عبد عن...»: حنبل بن أمحد رواه ولن روٰی عنه األحاديث ما

 اهلل عبدد بدن حممدد حدثنا أ، حدثني اهلل عبد حدثنا مثله، فذکر عنه( اهلل )ري عأ  

 عدأ   سمعت زياد، أ، بن زياد د حدثني األسلمي صالح أ، ابن د يعني الربيع حدثنا

 رسدول سمع مسلامً  رجالً  اهلل أنشد فقال: الناس، ينشد عنه( اهلل )ري طالب أ، بن

 بددرياً  عرشد اثندا فقدام قدال. مدا خدم، دددير يدوم يقول وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل

                                                             

 .448   5 ج اإلسالم . تاريخ 1



 1208 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.فشهدوا

 سدمعت يقدول: الغافقي زرير ابن اهلل عبد سمع انه...»: وصححه املستدرك ويف

 حيصدل کدام منها الناس حيصل فتنة ستكون يقول: عنه( اهلل )ري طالب أ، بن عأ  

 وسريسدل األبددال فيهم فإن   ظلمتهم وسب وا الشام أهل تسب وا فال املعدن، يف الذهب

 عندد اهلل يبعدث ثم دلبتهم الثعالب قاتلهم لو حتى فيغرقهم السامء سببًا من إليهم اهلل

 ومخسدة قلدوا إن ألفاً  عرش اثنى يف وآله( عليه اهلل )صىل الرسول عرتة من رجالً  ذلك

 أهدل يقداتلهم رايدات ثالث عىل أِمْت  أمِت  عالمتهم أو إمارهتم کثروا، إن ألفاً  عرش

 يظهر ثم وَيزمون فيقتتلون بامللك يطمع وهو اال راية صاحب من ليس) رايات سبع

 خيددرج حتددى ذلدك عددىل فيكوندون ونعمددتهم إلفددتهم النداس إىل اهلل فددريد اهلاشدمي

 2«.الدجال

 أن طالدب أ، بدن عدأ   عدن الغافقي زرير ابن اهلل عبد عن...»: الطرباين وأخرج

 يف الدذهب حيصدل کام الناس حيصل فتنة الزمان آخر يف يكون قال:(  ) اهلل رسول

 يرسل ان يوشك األبدال فيهم فإن   رشارهم، سب وا ولكن الشام أهل تسب وا فال املعدن،

 فعند دلبتهم، الثعالب قاتلهم لو حتى مجاعتهم فيفرق سامءال من سبب الشام أهل عىل

                                                             

 88،   1 ج، أمحد . مسند 1

 .553،   4 ج، . املستدرك 2



 1209 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ألفدًا. عرشد مخسدة هم يقول: املُِكثرُ  رايات، ثالث يف بيتي أهل من خارج خيرج ذلك

 رايدة کدل حتت رايات سبع يلقون أِمْت  أِمْت  إمارهتم ألفاً  عرش اثنا هم يقول: واملُقل  

 ونعمتهم إلفتهم املسلمني إىل اهلل ويرد   مجيعاً  اهلل فيقتلهم امللك يطلب حييى رجل منها

 1«.ودانيهم وقاصيهم

 أ، بدن عدأ   سمعت قال: الغافقي، زرير ابن اهلل عبد عن...»: عساکر ابن وروى

 کمثدل مدثلهم يعندي بعدذراء نفدر سدبعة مدنكم سيقتل العراق أهل يا يقول: طالب،

 2«.وأصحابه حجر قتل األخدود أصحاب

: قدال، عدأ   عدن، زريدر ابدن اهلل عبد عن...»: الدنيا أ، البن األولياء کتاب ويف

: قلدت« رجالً  ستون هم»: قال األبدال. عن وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول سألت

 مل، بداملتنعمني وال، باملبتددعني وال، بداملتنطعني ليسدوا: قال يل؟ جلهم، اهلل رسول يا

 وسدالمة، األنفدس بسدخاء نولكد، صدقة وال صالة وال صيام بكثرة نالوه ما ينالوا

 3«.األمحر الكربيت من أقل أمتي يف عأ   يا إنم، ألئمتهم والنصيحة، القلوب

  ما روٰی من األحاديّ عدد

                                                             

 176،   4 ج، األوسط . املعجم 1

 227،   12 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 12،   1 ج، . األولياء 3



 1210 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  ومخسون ثالثة عنه روي

 .أحاديث تسعة: أمحد مسند يف

 .واحد حديث: حنبل البن الصحابة فضائل

 .واحد حديث: داود أ، سنن

 .واحد حديث: ماجة ابن سنن

 .واحد حديث: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: النسائي سنن

 .واحد حديث: للنسائي الكربى السنن

 .حديثان: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثان: شيبة أ، البن املصنف

 .أحاديث أربعة: يعأ أ، مسند

 .حديثان: حبان ابن صحيح

 .أحاديث أربعة: للطرباين األوسط املعجم

 .واحد حديث :للطرباين: الدعاء

 .واحد حديث: عاصم أ، البن الُسن ة

 .واحد حديث: املحامأ أمايل



 1211 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد حديث: للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث ثالثة: للبيهقي النبوة دالئل

 .أحاديث مخسة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثان: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .واحد حديث: الرب عبد البن التمهيد

 .أحاديث سبعة: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن اللسان وآداب الصمت

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن الورع

 األولياء البن أ، الدنيا: حديث واحد.

   7ج سدعد، البدن الكدربى الطبقدات ،351   2ج األمني، للسيد الشيعة أعيان: يف ترمجته راجع

 الثقدات معرفدة ،24   5ج حبدان، البدن الثقدات ،62   5ج حداتم، أ، البن والتعديل اجلرح ،510

 .95   5ج للبخاري، الكبري التاريخ ،30  2ج للعجأ،

 شداد بنا اهلل ( عٌد112)

 (هد82)

 کدان. أبيه ترمجة يف نسبه وبقية. املدين الوليد أبو الليثي اهلاد بن شداد ابن اهلل عبد»



 1212 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ويعأ وعمر أبيه عن روى. أسامء تأخ اخلثعمية عميس بنت سلمى وأمه الكوفة يأيت

 جعفدر ابدن اهلل وعبدد عمدر وابن عباس وابن مسعود وابن والعباس ومعاذ وطلحة

 بن محزة بنت ألمه وأخته احلارث بنت ميمونة ألمه وخالته عميس بنت أسامء وخالته

 . سلمة وأم وعائشة املطلب عبد

 وذر عتيبة بن واحلكم دخال بن ومعبد الشيباين إسحاق أبو إبراهيم بن سعد وعنه

 جعفر وأبو القرظي کعب بن وحممد وطاووس خراش بن وربعي املرهبي اهلل عبد بن

 أمحدد، سدئل» امليموين: قال. ومجاعة الضبي يعقوب أ، ابن اهلل عبد بن وحممد الفراء

 ابدن وقدال «.ال. قال: شيئًا؟ وآله( عليه اهلل )صىل النبي   من شداد ابن اهلل عبد أسمع

 .«النهروان يوم عأ   مع شهد» يني:املد

 زرعدة أبدو وقدال «.وثقداهتم التدابعني کبدار مدن هدو» واخلطيب: العجأ وقال 

 احلجداج والية يف تويف احلديث يف ثقة عثامنياً  کان» سعد: ابن وقال «.ثقة» والنسائي:

 فقتدل احلجداج عىل األشعث ابن أيام القراء مع خرج» الواقدي: وقال «.العراق عىل

 سدنة بددجيل قتل» نمري: ابن وقال «.متشيعا احلديث کثري فقيها ثقة وکان دجيل ميو

 الثوري: وقال «.(82) سنة دجيل ليلة فقد» واحد: ودري بكري بن حييى وقال «.(81)

 املاءَ  َفَرسامُها اقتحمَ  وزاد: العجأ. قال وکذا «.باجلامجم ليىل أ، وابن شداد ابن فقد»

 يف الدرب عبدد ابدن وقدال «.بددجيل ددرق» الثقات: يف حبان ابن وقال: قلت. فذهبا



 1213 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 يف شديبة بدن يعقدوب وقال وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   عهد عىل ولد» االستيعاب:

 1«.نظر فيه عثامنياً  کان» سعد: ابن عن األصل يف وما «.يتشيع کان» عمر: مسند

 عهدد عدىل ولدد املدين الوليد أبو الليثي اهلاد بن شداد ابن اهلل عبد»: التقريب ويف

 يف معدوداً  وکان الثقات التابعني کبار من العجأ وذکره وسلم( عليه اهلل )صىل النبي  

 2«.بعدها وقيل وثامنني إحدى سنة مقتوالً  بالكوفة مات الفقهاء،

 وعنده ومعداذ وعمدر أبيده عدن الليثدي اهلاد بن شداد ابن اهلل عبد»: الذهبي وقال

 3«.دجيل يوم قتل ثقة واحلكم منصور

 أين وددت: يقدول شداد ابن اهلل عبد سمعت: السائب بن عطاء قال»: أيضا وقال

، عنه( اهلل )ري طالب أ، بن عأ   فضائل فأذکر، الظهر إىل ددوة من املنرب عىل قمت

. عطداء من الطحان خالد سمعها. وإرساف دلو هذا: قلت. عنقي فيرضب، أنزل ثم

 4«.ثقته يف نزاع وال، لستةا الكتب يف خمرج اهلل عبد حديث

  وقاقته عل االتفاق

                                                             

 222،   5 ج، لتهذيبا . هتذيب 1

 501،   1 التهذيب،ج . تقريب 2

 561،   1 ج ،الُسن ة کتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف 3

 489،   3 ج، النبالء أعالم . سري 4



 1214 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 إحتج  به البخاري يف صحيحه.

 واحتج  به مسلم.

 .«وثقاهتم التابعني کبار من»: العجأ قال

 .«وثقاهتم التابعني کبار من»: اخلطيب وقال

 .«ثقة»: زرعة أبو قال و

 .«ثقة»: النسائي وقال

 .«احلديث يف ثقة»: سعد ابن وقال

 .الثقات يف بانح وذکره ابن

 «.ثقته يف نزاع وال ثقة،»: الذهبي وقال

 .«ثقة»: حجر ابن وقال

  ترفضه

 «.متشيعاً  احلديث کثري فقيهاً  ثقة وکان»: الواقدي قال

 يف ومدا»: حجدر ابدن وقدال. «يتشديع کان» عمر: مسند يف شيبة بن يعقوب وقال

 «.نظر فيه عثامنياً  کان سعد ابن عن األصل



 1215 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.شيعيا وکان»: وفيها سعد، البن تالطبقا راجعت وقد

 2سعد. ابن عن تشيعه الذهبي ونقل

: السدائب بن عطاء قال»: قال الذهبي، أورده الذي النص فيبينها تشيعه درجة أما

، الظهدر إىل دددوة مدن املنرب عىل قمت أين وددت: يقول شداد، ابن اهلل عبد سمعت

 .«ُعنُقي فيرَُضَب ، أنزل ثم، عنه( اهلل )ري طالب أ، بن عأ   فضائل فأذکر

 حبه عىل يدل وهذا !الصحابة من دريه دون( ع) عأ   فضائل يروي أن يتمنى فهو

 مدن کثري لديه أنه أيضا کالمه ومعنى. له حبه سبيل يف املوت ومتنيه( ع) لعأ   الشديد

 ال املددة وهذه الظهرية، إىل الصباح من هبا التحدث يستطيع حيث( ع) لعأ   الفضائل

 عدن وينقل ثقة فهو صحيحة، قوهلا أراد التي الفضائل وهذه! ساعات ست عن قلت

 .الصحابة

 أن االنسان الستطاع احلديث أهل عند( ع) عأ   فضائل من صح ما املرء مجع ولو

 التي الفضائل کثرة تؤکد املقارنة وهذه ساعة، نصف حوايل يف د تكرار دون د يرسدها

ثونا أخفاها والتي( ع) لعأ   کانت  .هبا طعنوا أو ملُحدِّ

َب  إذ شداد، ابن کالم الذهبي ُيعجب ومل  «.وإرساف دلو هذا: قلت»: وقال َعق 
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 إنده قلندا: إن نخطدئ فال باصطالحهم، الرفض وهو فيه، وإرساف تشيعه يف دلو

 !رافيض

 1(.ع) املؤمنني أمري خوا  من عبداهلل الربقي عد  

 عن روى، بخطه نعيم بن شاذان بن دحمم کتاب يف وجدت»: الطويس الشيخ وقال

 علديهم) آبائده عن حيدث السالم( )عليه اهلل عبد أبا سمعت: قال أنه، أعني بن محران

، احلمدى شدديد مريضداً  السالم( )عليه املؤمنني أمري شيعة من کان رجالً  أن( السالم

، جدلالر عن احلمى طارت الدار باب دخل فلام السالم( )عليه عأ   بن احلسني فعاده

 خلدق ما واهلل: فقال. منكم هترب واحلمى حقاً  حقاً  به أوتيتم بام رضيت قد له: فقال

 ندرى وال الصدوت نسدمع نحن فإذا: قال کناسة. يا لنا بالطاعة أمره وقد اال شيئاً  اهلل

 لكي مذنباً  أو عدواً  اال تقر، أال أمرك املؤمنني أمري أليس: قال لبيك.: يقول الشخص

 اهلداد بدن شدداد ابن اهلل عبد املريض الرجل وکان؟ هذا بال فام، وبهلذن کفارة تكون

 2«.الليثي

: قدال عبداس ابن عن ،اهلاد بن شداد ابن اهلل عبد عن... »: الصدوق الشيخ روى

 کانت ولقد لنجا، واحدة إال له يكن مل لو منقبة عرشة ثامين السالم( )عليه لعأ   کانت

                                                             

 5  . . الرجال 1

 299 - 298،   1 ج، الرجال معرفة . اختيار 2



 1217 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ثدامن ابدن بده وجدل عز اهلل وبخ ما. األمة هذه من ألحد تكن مل منقبة عرشة ثامين له

 1«.سنة وعرشة

 اهلل )ري عائشدة عىل فدخل شداد ابن اهلل عبد جاء... »: حنبل بن أمحد وأخرج

 فقالدت عنه( اهلل )ري عأ   قتل ليايل العراق من مرجعه جلوس عندها ونحن عنها(

قي عام أنت هل شداد، ابن اهلل عبد يا له:  القوم هؤالء عن حتدثني عنه؟ أسألك ُمصدِّ

 عدن فحددثني قالدت: أصددقك؟ ال ومدايل قدال: عنه(. اهلل )ري عأ   قتلهم الذين

 عليده خرج احلكامن، وحكم معاوية کاتب ملا عنه( اهلل )ري عليَاً  فإن   قال: قصتهم.

 وأندم الكوفدة جانب من حروراء هلا يقال بأرض فنزلوا الناس قراء من آالف ثامنية

 ثم به تعاىل اهلل سامك واسم تعاىل اهلل ألبسكه قميص من انسلخت فقالوا: عليه، عتبوا

 عنده( اهلل )ري علي اً  بلغ أن فلام تعاىل. هلل اال حكم فال اهلل دين يف فحكمت انطلقت

 رجدل اال املؤمنني أمري عىل يدخل ال أن فاذ ن مؤذناً  فأمر عليه، وفارقوه عليه عتبوا ما

 فوضعه عظيم امام بمصحف دعا الناس قراء من الدار امتألت ان لامف القرآن. محل قد

ث املصحف أَيا ويقول: بيده يصكه فجعل يديه بني  فقالوا: الناس، فناداه الناس. حد 

 فدامذا منده، رويندا بدام نتكلم ونحن ورق يف مداد هو إنام عنه تسأل ما املؤمنني أمري يا

 يف تعاىل اهلل يقول اهلل. کتاب وبينهم ينيب خرجوا الذين هؤالء أصحابكم قال: تريد؟
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 أْهِلها ِمنْ  َوَحكاَمً  أْهِلهِ  ِمنْ  َحَكامً  فاَبعثوا َبينِهام ِشَقاَق  ِخفتُم وإن   ورجل امرأة يف کتابه

 دمداً  أعظدم وسدلم( عليده اهلل )صدىل حممد فامة .َبينَُهام   اهللُ ُيَوفِِّق  إْصالحاً  ُيريدا إنْ 

 وقد طالب أ، بن عأ   کتب معاوية، کاتبت أن عىل نقمواو ورجل، امرأة من وحرمة

 حدني باحلديبيدة وسدلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول مع ونحن عمرو بن سهيل جاءنا

 الدرحيم. الرمحن اهلل بسم وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول فكتب قريشاً  قومه صالح

 اکتدب فقدال: تدب؟نك کيدف فقال: الرحيم. الرمحن اهلل بسم تكتب ال سهيل: فقال

 فقال: اهلل. رسول حممد فاکتب وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول فقال اللهم. باسمك

 اهلل عبدد بدن عليده حممدد صدالح ما هذا فكتب: أخالفك. مل اهلل رسول انك أعلم لو

 َيرجو کانَ  ملَِنْ  َحَسنة   ُأْسَوة   اهللِ َرسولِ  يف َلُكم کانَ  َلَقد کتابه يف تعاىل اهلل يقول قريشًا.

 .اآلِخرَ  َواليَومَ  اهللَ

 توسطنا إذا حتى معه فخرجت عنه( اهلل )ري عباس ابن اهلل عبد عأ   إليهم فبعث

 ابدن اهلل عبدد هدذا إن   القدرآن محلدة يا فقال: الناس، خيطب الكواء ابن قام عسكرهم

 لن هذا به يعرفه ما اهلل کتاب من أعرفه فأنا يعرفه يكن مل فمن عنه( اهلل )ري عباس

 فقدام اهلل. کتداب تواضدعوه وال صداحبه إىل فدردوه خصمون قوم قومه وىف فيه نزل

 بباطل جاء وإن لنتبعه نعرفه بحق جاء فإن اهلل کتاب لنواضعنه واهلل فقالوا: خطباؤهم

 کلهدم آالف أربعدة مدنهم فرجع أيام ثالثة الكتاب اهلل عبد فواضعوا بباطله. لنبكتنه
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 .الكوفة عىل عأ   أدخلهم حتى لكواءا ابن فيهم تائب،

 قدد مدا الناس وأمر أمرنا من کان قد فقال: بقيتهم، إىل عنه( اهلل )ري عأ   فبعث

 أن وبيدنكم بيننا وسلم( عليه اهلل )صىل حممد أمة جتتمع حتى شئتم حيث فقفوا رأيتم

ة تظلموا أو سبيالً  تقطعوا أو حراماً  دماً  تسفكوا ال  إليكم نبذنا فقد فعلتم إن فإنكم ِذم 

 . اخلائنني حيب ال اهلل إن   سواء عىل احلرب

 بعدث مدا واهلل فقدال: قتلهم. فقد شداد ابن يا عنها(: اهلل )ري عائشة له فقالت

 آهلل قدال آهلل فقالدت: الذمدة. أهل واستحلوا الدم وسفكوا السبيل قطعوا حتى إليهم

 ذو يقولون: يتحدثونه الذمة أهل نع بلغني شئ فام قالت کان. لقد هو إال إله ال الذي

 فددعا القتىل يف عليه عنه( اهلل )ري عأ   مع وقمت رأيته قد قال: الثدي. وذو الثدي

 فدالن بندى مسدجد يف رأيتده قد يقول: جاء من أکثر فام هذا؟ أتعرفون فقال: الناس،

 فدام :قالت ذلك. اال يعرف بثبت فيه يأتوا ومل يصىل فالن بنى مسجد يف ورأيته يصىل

 يقدول: سدمعته قدال: العدراق أهل يزعم کام عليه قام حني عنه( اهلل )ري عأ   قول

 1«....ورسوله اهلل صدق

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول علينا خرج قال: أبيه، عن شداد ابن اهلل عبد عن... »

 احلسدني أو احلسدن حامدل وهدو العرص أو والظهر العشى صاليت إحدى يف وسلم(

                                                             

 .152  2 ج. وصححه الصحيحني عىل املستدرك ،87 – 86،   1 ج - حنبل بن أمحد اإلمام - أمحد . مسند 1
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 ظهدر بدني فسجد فصىل للصالة، کرب ثم فوضعه، وسلم( عليه اهلل )صىل النبي   فتقدم

 اهلل رسدول ظهدر عدىل الصدبي فإذا رأيس رفعت إين فقال: أطاهلا، سجدة صالته انى

 )صدىل اهلل رسول قىض فلام سجودي يف فرجعت ساجد، وهو وسلم( عليه اهلل )صىل

 صالتك ظهراين بني سجدت انك اهلل رسول يا الناس: قال الصالة، وسلم( عليه اهلل

 مل ذلك فكل قال: إليك. يوحى قد انه أو أمر حدث قد انه فظننا أطلتها قد سجدة هذه

 1«.حاجته يقىض حتى أعجله ان فكرهت ارحتلني ابني ولكن يكن،

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول عدىل قددم: قدال اهلاد، بن شداد ابن اهلل عبد عن...»

: وسدلم( عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول فقال: قال، ليرشح وفد اليمن أهل من وسلم(

 قدال ثدم: قدال، «ةالذري ويسبي، املقاتلة يقتل رجالً  إليكم ألبعثن أو، الصالة لتقيمن

 2«.عأ   بيد وانتشل ،هذا أو، أنا اللهم: وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول

 ابدن اهلل عبدد عدن أبيه عن اهلاد بن شداد ابن اهلل عبد حدثني... »: الطرباين روى

 القيامدة يدوم ، النداس أوىل إن وسلم(: عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال قال: مسعود،

 3«.صالةً  عأ   الناس أکثر

                                                             

 494 - 493،   3 ج، أمحد . مسند 1

 599،   2 ج،الصحابة . فضائل 2

 18،   10 ج، الكبري . املعجم 3
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 بن العباس قال قال: اهلاد، بن شداد ابن اهلل عبد عن...»: مدينة دمشق تاريخ ويف

 من تسايل أن تكاد بوجوه بعضا بعضهم يلقى قريش بال ما اهلل رسول يا املطلب: عبد

 يفعلدون َأوَ ( وسدلم عليده اهلل صىل) اهلل رسول قال قال: قاطبة؟ بوجوه ويلقونا الود

 حتدى يؤمنوا ال باحلق بعثني والذي فقال: قال: باحلق. بعثك والذي َنِعم قال: ذلك؟

 1«.يل حيبوکم

: قدال، عأ   عن، جعفر ابن اهلل عبد عن، شداد ابن اهلل عبد عن...»: البزار وروى

 اهلل إال إلده ال: أقدول أن کدرب، ، ندزل إذا وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول ل منيع

 رب هلل واحلمددد، العظدديم العددرش رب اهلل وتبددارك، اهلل وسددبحان، الكددريم احللدديم

 2«.العاملني

  ما روٰی عن األحاديّ عدد

 .حديثاً  وستني وسبعة مخسامئة روى

 .حديثاً  عرش ثامنية: البخاري صحيح يف له

 .أحاديث سبعة: مسلم صحيح

                                                             

 303،   26 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 115،   2 ج، البزار . مسند 2
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 .واحد حديث: للبخاري املفرد األدب

 .حديثاً  وثالثون سبعة: أمحد مسند

 .أحاديث أربعة: حنبل البن الصحابة فضائل

 .أحاديث أربعة: الرتمذي سنن

 .أحاديث ثامنية: داود أ، سنن

 .أحاديث تسعة: ماجة ابن سنن

 .أحاديث ستة: الدارمي سنن

 .حديثاً  عرش اثنا: احلاکم مستدرك

 .أحاديث مخسة: النسائي سنن

 .حديثاً  وعرشون مخسة: للنسائي الكربى السنن

 .حديثاً  وثالثون مخسة: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث ثالثة: داود أ، مسند

 .أحاديث عرشة: للصنعاين املصنف

 .حديثاً  ومخسون مخسة: شيبة أ، البن املصنف

 .أحاديث عرشة: يعىل أ، مسند

 .أحاديث عرشة: حبان ابن حصحي
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 .أحاديث أربعة: خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث ثالثة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  ومخسون مخسة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث مخسة: للطرباين: الدعاء

 .واحد حديث: عاصم أ، البن الُسن ة

 .أحاديث عرشة: الدارقطني سنن

 .واحد حديث: املحامأ أمايل

 .حديثاً  عرشون: البزار مسند

 .اثنان حديثان: الرساج مسند

 .أحاديث ثالثة: احلميدي مسند

 .أحاديث ستة: راهويه ابن مسند

 .أحاديث عرشة: للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث عرشة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .حديثاً  عرش اثنا: حزم البن املُحىل  

 .أحاديث مخسة: عوانة أ، مستخرج

 .حديثاً  وعرشون اثنان: للطحاوي اآلثار مشكل حرش
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 .حديثاً  عرش سبعة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  عرش مخسة: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  وعرشون مخسة: عساکر ابن تاريخ

 .حديثان: الدنيا أ، البن واملثاين اآلحاد

 .أحاديث مخسة: للطربي اآلثار هتذيب

 .واحد حديث: للشافعي املسند

 .أحاديث ستة: حنيفة أ، مسند

 .أحاديث سبعة: منصور بن سعيد سنن

 .أحاديث مخسة: نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد حديث: الاللكائي السنة أهل اعتقاد أصول رشح

 .حديثاً  اربعون: الطربي تفسري

 .حديثاً  عرشون: حاتم أ، ابن تفسري

 1ج للددوري، معني ابن تاريخ ،232   11ج اخلوئي، يدللس احلديث رجال معجم: يف ترمجته راجع

 الثقدات معرفدة ،20   5ج حبان، البن الثقات ،80   5ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ،329  

 .115  5ج للبخاري، الكبري التاريخ ،533   2ج حنبل، البن العلل ،38   2ج للعجأ،

 .«بأس به ليس»: النسائي قال
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 .الثقات يف حبان وذکره ابن

 .«به بأس ال»: الدارقطني وقال

 .الثقات أسامء تاريخ يف شاهني وذکره ابن

 .«ثقة»: الفسوي يعقوب وقال

 .«صدوق»: حجر ابن وقال

 ابدن ددري آخدر راو   ألجدل فيه وقدح رشيك، ابن عبداهلل فيه سنداً  وذکره األلباين

 1.لذکره جرح فيه کان ولو رشيك،

 معني وابن أمحد أمثال األئمة، کبار قبل من رشيك ابن عبداهلل توثيق من وبالردم

 موضدوعاً  املشدهور األبواب َسد   حديث عد   اجلوزي ابن أن إال ودريهم، زرعة وأ،

 2!الشديد تعصبه من وهذا سنده، يف رشيك ابن لوقوع

  وغلو  ترفضه

 ابن وقال «.يغلو لن کان کويف   أسدي  » العقيأ: وقال. «خمتاري» اجلوزجاين: قال

 .«التشيع يف دالياً  کان»: حبان

                                                             

 .232   ج الضعيفة، األحاديث . سلسلة 1

 365  1. املوضوعات، ج 2
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 .«يتشيع»: حجر ابن وقال

ه  1(.ع) والصادق الباقر اإلمامني أصحاب من الطويس الشيخ وعد 

 مدن املحجدل، أبدو العدامري   رشيك ابن اهلل عبد»: الشاهرودي عأ   الشيخ وقال

 ليدهوع رجعته. املتحورة رواية يف کام ;عليهام( اهلل )صلوات والصادق الباقر حواريي

 2«.(عليه اهلل )صلوات املنتظر اإلمام يدي بني سوداء عاممة

 رشيدك ابدن اهلل عبدد عدن...»: الربقدي أخرجه ما اإلمامية کتب يف عنه روي لا

 يف وآلده( عليده اهلل )صىل اهلل رسول بينا: قال السالم( )عليه جعفر أ، عن، العامري  

 قبورهم، من قوم خيرج: فقال، م(السال )عليه طالب أ، بن عأ   فيهم أصحابه من نفر

 مدن نعدال عليهم، اللبن من بياضاً  أشد ثياب عليهم، القمر من بياضاً  أشد وجوههم

 سالسل أزمتها، نور من رحائل عليها، نور من بنجائب فيؤتون، ذهب من رشکها نور

 والنداس العدرش أمدام يصدريوا حتى عليها فريکبون، زبرجد من ورکبها، ذهب من

 هم َمن: السالم( )عليه عأ   فقال، ويرشبون يأکلون وهم وحيزنون غتموني و َيتمون

 3«.إمامهم وأنت شيعتك أولئك: فقال ؟اهلل رسول يا

                                                             

 265 و139   الطويس، . رجال 1

 34،   5 ج، احلديث رجال علم . مستدرکات 2

 179،   1 ج، . املحاسن 3
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، الرقيم ابن اهلل عبد عن رشيك ابن اهلل عبد عن...»: حنبل بن أمحد روى  الكنداين 

 اهلل رسدول أمدر فقدال: هبدا، مالك بن سعد فلقينا اجلمل زمن املدينة إىل خرجنا قال:

 اهلل )ري عدأ   باب وترك املسجد، يف الشارعة األبواب بسد   وسلم( عليه اهلل )صىل

 1«.(عنه

 مكة أتيت قال: مالك، بن احلارث عن رشيك ابن اهلل عبد عن...»: النسائي أخرج

 اهلل رسدول مدع کنا قال: منقبة؟ لعأ   سمعت هل فقلت: وقا ، أ، بن سعد فلقيت

 رسدول آل إال املسجد من ليخرج ليالً: فينا فنودي املسجد يف لم(وس عليه اهلل )صىل

 يدا فقدال: عمده، أتداه أصدبح فلام فخرجنا، قال: عأ   وآل وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل

 )صىل اهلل رسول فقال الغالم. هذا وأسكنت وأعاممك أصحابك أخرجت اهلل رسول

 2«.به أمر هو اهلل إن   الغالم، ذاه بإسكان وال بإخراجكم أمرت أنا ما وسلم( عليه اهلل

 إن   مالدك: بدن سعد قال قال: مالك، بن احلارث عن رشيك ابن اهلل عبد عن...»

 حتى عأ   فجاء علي ًا، وخل ف احلمراء ناقته عىل دزا وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول

 لتنياسدتثق أندك خل فتني إنام أنك قريش زعمت اهلل رسول يا فقال: الناقة، بغرز أخذ

. وبكى صحبتي وکرهت  النداس يف وسدلم( عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول فنادى عأ 

                                                             

 175،   1 ج، أمحد . مسند 1

 119 - 118،   5 ج، الكربى . السنن 2
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 مدن هدارون بمنزلة مني تكون أن ترىض أما طالب، أ، ابن حامة وله إال أحد أمنكم

 عليده اهلل )صدىل رسدوله وعن اهلل عن رضيت عأ: قال بعدي؟ نبي   ال أنه إال موسى

 1«.(وسلم

 اهلل رسول بعث قال: سعد، عن رقيم ابن اهلل عبد عن رشيك ابن اهلل عبد عن... »

 فأخذها علي اً  أرسل الطريق ببعض کان إذا حتى برباءة بكر أبا وسلم( عليه اهلل )صىل

 وسدلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال فقال: نفسه، يف بكر أبو فوجد هبا سار ثم منه،

 2«.مني رجل أو أنا إال عني يؤدي ال إنه

 عأ   بن احلسني عن دالب بن برش عن رشيك ابن اهلل عبد عن...»: ينالطربا وروى

 وهو نحن کنا هلل أحبنا وَمن والفاجر الرب حيبه الدنيا صاحب فإن   للدنيا أحبنا من قال:

 3«.والوسطى بالسبابة وأشار کهاتني. القيامة يوم

 لدن وکدان سنة، مائة ابن وهو رشيك ابن اهلل عبد جالسنا»...ويف رواية العقيأ: 

 برش حدثناه ما حديثه ومن اجلديل، اهلل عبد أبو عليهم احلنفية بن عأ   بن حممد إىل جاء

 قدال: رشيدك، ابن اهلل عبد عن سفيان حدثنا قال: احلميدي، حدثنا قال: موسى، بن

                                                             

 124،   5 ج، الكربى . السنن 1

 129،   5 ج، الكربى . السنن 2

 126 - 125،   3 ج، الكبري . املعجم 3
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: بن حسني قال  1«.والوسطى بالسبابة وأشار کهاتني. وشيعتنا نحن نبعث عأ 

 عدن، مالدك بدن احلدارث عن رشيك ابن اهلل عبد عن...»: عاصم أ، ابن وروى

 فعدأ   مدواله کندت مدن(: وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول قال وقا ، أ، بن سعد

 2«.مواله

 من وأناس أنا املدينة أتينا قال: األرقم، ابن اهلل عبد عن رشيك ابن اهلل عبد عن...»

: قدال. عدراقيني کونوا راقينيع کونوا: فقال وقا ، أ، بن سعد فلقينا الكوفة، أهل

 هدل رأيتمدوه کيف: قال عنه( اهلل )ري عأ   عن فسأل، إليه القوم أقرب من وکنت

 فتندة اتقدوا: يقدول سدمعناه ولكندا، فدال باسدمك أمدا ال،: قلندا ؟يذکرين سمعتموه

 ثالث بعد أحبه أزال ال ولكن کثري اخلنس إن: فقال. ال: قلنا ؟أسامين: فقال. األخنس

( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول إن(: وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول من سمعتهن

 رسدول يا: فقال کابتاً  بكر أبو فرجع، منه فأخذها علي اً  بعث ثم، بالرباءة بكر أبا بعث

ت: قال. مني رجل إال عني يؤدي ال: فقال اهلل.  تدأ کاندت التدي الناس أبواب وُسد 

. باب دري املسجد  عدأ   بداب وترکدت أبوابنا َسَدْدَت  اهلل رسول يا: باسالع فقال عأ 

 وقدال بذلك. ُأِمرُت  ولكني أبوابكم، َسَدْدَت  وال أسكنكم مل إين: فقال. أحدثنا وهو

                                                             

 266،   2 ج ،العقيأ . ضعفاء 1

 593  ، . الُسن ة 2
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 لسدت أندك ددري موسدى من هارون بمنزلة مني تكون أن ترىض أما: تبوك دزوة يف

؟  1«.بنبي 

 قال: مالك، بن احلارث نع رشيك ابن اهلل عبد عن... »: دمشق مدينة تاريخ ويف

 قدد قدال: منقيدة؟ لعدأ   سدمعت هدل فقلت: وقا ، أ، بن سعد فلقيت مكة أتيت

 عمدر مثدل فيهدا أعمر الدنيا من إيل   أحب منهن واحدة يل تكون لئن أربعاً  له شهدت

 إىل بدرباءة بكدر أبدا بعدث( وسدلم عليده اهلل صىل) اهلل رسول إن   السالم( )عليه نوح

 عأ   ورد فبلغها. فخذها، بكر أبا اتبع لعأ   قال ثم وليلة يوماً  هبا فسار قريش مرشکي

 أنده إال خدري، إال ال، قدال: شئ؟ ، أنزل اهلل رسول يا فقال: بكر، أبو فرجع بكر. أبا

 صدىل) النبي   مع فكنا قال: بيتي. أهل من قال أو مني. رجل أو أنا إال عني يبلغ ليس

 صىل) اهلل رسول آل إال املسجد من ليخرج ليالً  فينا فنودي املسجد يف( وسلم عليه اهلل

 النبدي   العبداس أتدى أصبحنا فلام نعالنا، نجر فخرجنا قال: عأ   وآل( وسلم عليه اهلل

 وأسدكنت وأصدحابك أعاممدك أخرجت اهلل رسول يا فقال:( وسلم عليه اهلل صىل)

 وال بدإخراجكم تأمدر أندا مدا :(وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول فقال الغالم. هذا

 .به أمر هو اهلل إن الغالم هذا إسكان

 فخرج خيرب إىل وسعداً  عمراً  بعث( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل نبي   أن والثالثة قال:

                                                             

 596 - 595  ، . الُسن ة 1
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 حيدب رجالً  الراية ألعطني( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول فقال عمر. ورجع سعد

 فقدالوا علي ًا. فدعا بعضه خطئأ أن أخشى کثري ثناء يف ورسوله اهلل وحيبه ورسوله اهلل

 يف فتفدل قدال: أستطيع. ال فقال: عينيك. افتح له: فقال ُيقاد. به فجيء أرمد. إنه له:

 اهلل رسدول قام خم، ددير يوم والرابعة الراية. وأعطاه بإهبامه ودلكها ريقه من عينيه

 أنفسدهم من نيباملؤمن أوىل ألست الناس أَيا يا قال: ثم فأبلغ،( وسلم عليه اهلل صىل)

. يا قال: ُأدنُ  بىل. قالوا: مرات. ثالث  عليده اهلل صدىل) اهلل رسول ورفع يده فرفع عأ 

 قاهلا حتى مواله. فعأ   مواله کنت َمن فقال: إبطيه. بياض إىل نظرُت  حتى يده( وسلم

 .مرات ثالث

 راءاحلمد ناقتده عدىل دزا( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول أن مناقبه من واخلامسة

 وکدره اسدتثقله أنده ُخل دَف  إندام إنده وقالوا: قريش، عليه ذلك فنفست علي ًا، وخل ف

: فقال الناقة، بغرز أخذ حتى فجاء قال: علي اً  ذلك فبلغ صحبته.  قدريش زعمدت عأ 

. وبكدى قدال: صحبتي. وکرهت استثقلتني أنك خل فتني إنام أنك  فندادى قدال: عدأ 

 مدنكم مدا الناس أَيا قال: ثم فاجتمعوا، الناس، يف( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول

 إال موسى من هارون بمنزلة مني تكون أن طالب أ، ابن ترىض أما حامة وله إال أحد

: فقال بعدي؟ نبي   ال أنه  1«.ورسوله اهلل عن رضيت عأ 

                                                             

 117 د116   42ج دمشق مدينة . تاريخ 1
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 وأصدحاب املعلمدة األرديدة أصدحاب أدرکدت قال: رشيك ابن اهلل عبد عن...»

 احلسدني قاتدل هدذا قدالوا: سعد، بن عمر هبم مر إذا السواري ابأصح من الربانس

 1«.يقتله أن قبل وذلك

 اهلل عبدد قدال يقول: سمعه أنه دالب، بن برش عن رشيك ابن اهلل عبد أخربنا...»

: بن حلسني الزبري ابن  لده فقدال خالدك. وطعندوا أبداك قتلوا قوم إىل تذهب أين عأ 

 2«.مكة يعني ، ُتستََحل   أن من إيل   أحب وکذا کذا بمكان أقتل لئن حسني:

 بكتداب اجلوشدن ذي ابدن شمر فأقبل قال: العامري   رشيك ابن اهلل عبد عن...»

 ويلك لك ما عمر: له قال فقرأه، عليه به قدم فلام سعد، بن عمر إىل زياد ابن اهلل عبيد

، به قدمت ما اهلل قبح دارك، اهلل قرب ال  مدا يقبدل أن ثنيتده أنت ألظنك إين واهلل عأ 

 أن  حسنيَ  واهلل يستسلم، ال يصلح، أن رجونا کنا قد أمراً  علينا أفسدت إليه، به کتبت

 وتقاتدل أمدريك ألمر أمتيض صانع؟ أنت ما أخربين شمر: فقال جنبيه. لبني أبيه نفُس 

 أتوىل أنا ولكن لك، کرامة وال ال، قال: والعسكر. اجلند وبني بيني فخلِّ  وإال عدوه؟

 لسدبع اخلمديس عشدية إليده فنهض قال: الرجال. عىل أنت وکن فدونك قال: لك.ذ

                                                             

 49 - 48،   45 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 203،   14 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2
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 1«.وذکره املحرم من مضني

 عدن، خمدراق بدن مسلم عن، العامري   رشيك ابن اهلل عبد عن...»: البزار وروى

 حبيبدي إن، کلده أفردده: قدال معادًا؟. لك إن: لعامر قلت: قال، حذيفة موىل، خمراق

 2«.احلوض عليه أرد حتى لبن، ضياح الدنيا من مرش، آخر أن حدثني

  ما روي امن األحاديّ عدد

 .حديثاً  وسبعون تسعة عنه روي

 .أحاديث ثالثة: أمحد مسند

 .واحد حديث: حنبل البن الصحابة فضائل

 .أحاديث أربعة: للنسائي الكربى السنن

 .أحاديث مخسة: للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .واحد يثحد: للبيهقي الكربى السنن

 . واحد حديث: داود أ، مسند

 .أحاديث مخسة: للصنعاين املصنف

                                                             

 52،   45 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 259،   4 ج، البزار . مسند 2
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 .حديثاً  عرش مخسة: شيبة أ، البن املصنف

 .واحد حديث: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثان: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: عاصم أ، البن الُسن ة

 .واحد حديث: البزار مسند

 .واحد حديث: الشايش مسند

 .أحاديث أربعة: اجلعد ابن مسند

 .حديثان: للبيهقي اإليامن شعب

 .واحد حديث: للبيهقي النبوة دالئل

 ٰ  .حديثان: حزم البن املُحىل 

 .واحد حديث: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .واحد حديث: اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  عرش ثالثة: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: لآلجري الرشيعة

 .واحد حديث: للضحاك واملثاين اآلحاد

 .أحاديث مخسة: زنجويه البن األموال
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 .واحد حديث: حنبل البن الزهد

 .أحاديث ثالثة: للذهبي مواله، فعأ   مواله کنت من حديث طرق رسالة

 .واحد حديث: للطربي اآلثار هتذيب

 .واحد حديث: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 ،233   11ج اخلوئي، يدللس احلديث رجال معجم: يف ترمجته راجع

 ،80   5ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ،485   2ج حنبل، البن العلل

 عدي، البن الكامل ،41   7ج حبان، البن الثقات ،266   2ج العقيأ، ضعفاء

 البدن الثقدات أسامء تاريخ ،115   5ج للبخاري، الكبري التاريخ ،174   4ج

 والتدداريخ ،املعرفدة40   1ج دارقطني،للدد الربقداين ،سددؤاالت132   شداهني،

 .439   2ج للذهبي، االعتدال ميزان 98   3ج للفسوي،

 

 عٌدالقدوس بنا ( عٌداهلل114)

 )ُتويف يف القرن الثاين اهلجري(

 ويقدال: سعيد. أبو ويقال: حممد أبو السعدي   التميمي   القدوس عبد ابن اهلل عبد»

. وددريهم سدليم أ، بدن وليث عمري بن امللك وعبد األعمش عن روى. صالح أبو
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 بدن وعبادة الطباع بن عيسى بن وحممد الرازي محيد بن وحممد يعقوب بن عباد وعنه

 . ودريهم النخاس صالح بن والوليد األسدي   زياد

 وقال خبيث. رافيض بشئ ليس فقال: عنه. معني ابن سألت أمحد: ابن اهلل عبد قال

 وقال أرضه. ومل شيئاً  عنه مل أکتب ترکته فقال: ه.عن زنيجا سألت االبار: عأ   بن أمحد

 احلامل: مهران بن حممد وقال خشبياً  وکان القدوس عبد ابن اهلل عبد حدثنا معمر أبو

 بن حممد عن وُحكَي  اثره. يف الصبيان يصيح املجنون يشبه منه ُيسَخر کان بشئ يكن مل

 أقوام عن يروي أنه إال قصدو األصل يف هو البخاري: وقال ثقة. هو قال: أنه عيسى

 حييى عن وبلغني قال:. بالرفض يرمى کان احلديث ضعيف داود: أبو وقال ضعاف.

 عددي: ابدن وقال بثقة. ليس مرة: وقال ضعيف. النسائي: وقال بشئ. ليس قال: أنه

 .أدرب ربام وقال الثقات يف حبان ابن وذکره البيت أهل فضائل يف يرويه ما عامة

 سدليم أ، بدن ليث عن روايته من الفتن کتاب يف حديثاً  داود وأب له أخرج: قلت 

 سدليم. بدن زيداد ترمجة يف إليه أرشت قد عنه، الطباع بن عيسى بن حممد رواية ومن

 حييى وقال املناکري. بعض حديثه يف احلاکم: أمحد أبو وقال ضعيف. الدارقطني: وقال

 1«. حديثاً  عنه أکتب أن جرير أمرين املغرية: بن

 البيدت أهدل فضائل يف الروايات من العديد أسانيد يف القدوس عبد ابن وقع دلق

                                                             

 .265،   5 ج،التهذيب . هتذيب 1
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 ووصديي أخدي أندت»: لعدأ   وسدلم( وآلده عليده اهلل )صدىل النبي   قول: ومنها( ع)

 الرجاليني من العديد جرحه وهلذا«. بعدي من وخليفتي

 قددوسال عبد ابن اهلل عبد»: فقال فيه، رأيه حجر ابن احلاف  أعطى التقريب ويف

 1«.خيطئ أيضا وکان بالرفض ُرمَي  صدوق الكويف   السعدي   التميمي  

  توقيقه يف قالوا 

 .له توثيق وهذا صحيحه، يف به واستشهد «.صدوق األصل يف هو» :البخاري قال

 .الزکاة وجوب باب العيدين، کتاب البخاري، صحيح

 .«ثقة هو»: عيسى بن حممد وقال

 .الثقات يف حبان ابن وذکره

ح وقد  وهدذا القددوس، عبدد ابدن اسناده يف وقع حديثاً  النيسابوري احلاکم صح 

 .له منه توثيق

 2واحتج  به ابن أ، حاتم يف تفسريه.

 . «صدوق»: حجر وقال ابن

                                                             

 510،   1 ج، التهذيب . تقريب 1

 2827 – 2826،   9 ج، العظيم القرآن . تفسري 2
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 وهو القدوس عبد ابن فيه بأن ضعف وقد»: قال، عنه ودافع، واحتج  به الشوکاين

 1«.به بأس ال: حاتم أبو لوقا. صدوق إنه البخاري: قال قد أنه عىل.. .مندفع

 موجودة دري ولكنها الشوکاين، هذه عبارته نقل وقد. «به البأس» :حاتم أبو وقال

 !الرتاجم احلالية کتب يف

 ولكنده، بعبدداهلل الضعيفة(، األحاديث )سلسلة يف مرات عدة األلباين وقد طعن

 2 «.خيطىء صدوق القدوس عبد وابن»: فيه قال

َن حديثه مرة وقا  ابدن اهلل عبدد رواية من الرتمذي رواه»ل يف حديث رواه: وَحس 

 3«ُوثِّق وقد القدوس عبد

 فيه ما داية بل، ضعيفاً  کونه ينفي ال صدوق عنه الراوي يف البخاري وقول» :وقال

 4«.يكذب ال صدوق أنه

 ووصديي أخدي أندت»: حدديث لروايتده الدراوي هبذا األلباين طعن من وبالردم

اه وحسن له کام بينا، وهذه أنه إال «...وخليفتي  دامدت فام، عينها االزدواجية هي َقو 

 فهو ذلك دري يف روى وإن خبيث، رافيض ضعيف فهو البيت، أهل فضائل يف روايته

                                                             

 .264،   3 ج - للشوکاين األوطار . نيل 1

 217،   7 ج، األلباين،الضعيفة األحاديث . سلسلة 2

 302،   2 ج، والرتهيب يبالرتد . صحيح 3

 1212 ح ،357   3ج الضعيفة . سلسلة األحاديث 4
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 به! حُيَتج   ثقة،

 (.87   اخلطر إزالة) کتابه الغامري. يف وقد وث قه احلاف 

 

 وترفضه  تشيعه يف عٌارات

 أهدل فضائل يف يرويه ما عامة» «بالرفض ُيرمٰى » «خبيث رافيض  » «رافيض   کويف  »

 «.البيت

 1«.رافيض»وقال الذهبي: 

 إسحاق أ، عن األعمش عن القدوس عبد بنا اهلل عبد ناأخرب »...روى الطرباين: 

 وهدو ،الكعبدة بداب بعضاديت أخذ الغفاري ذر أبا رأيت :قال ،املعتمر بن حنش عن

 اهلل رسدول سمعت الغفاري ذر أبو فأنا عرفنيي مل ومن عرفني فقد عرفني نمَ  :يقول

 ومدن نجدا رکبهدا مدن نوح قوم يف نوح سفينة کمثل فيكم بيتي أهل مثل :قال ( )

 2«.إرسائيل بني يف حطة باب ومثل ،هلك عنها ختلف

 املسيب بن موسى عن األعمش أخربنا قال: القدوس، عبد ابن اهلل عبد أخربنا»...

                                                             

 .570   1. الكاشف، ج 1

 10،   4 ج ،األوسط . املعجم 2
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 بدن الوليدد(  ) اهلل رسدول بعث قال: اهلل، عبد بن برجا عن اجلعد أ، بن سامل عن

 مدا استقبلوا وليعة بني بلغ فلام اجلاهلية، يف شحناء بينهم وکانت وليعة، بني إىل عقبة

 قدتأ أرادوا وليعدة بندي إن فقدال:(  ) رسدول إىل فرجدع القوم، فخيش نفسه، يف

 أتدوا ،( ) اهلل رسدول عندد الوليدد قال الذي وليعة بني بلغ فلام الصدقة. ومنعوين

 شدحناء وبينده بيننا کانت ولكن الوليد، کذب لقد اهلل رسول يا فقالوا:(  ) رسول

 أو وليعدة بندو لينتهدني :( ) اهلل رسدول فقدال بينندا. کان بالذي يعاقبنا ان فخشينا

 ثدم هدذا. وهدو ذرارَيدم، ويسدبي مقاتلهم، يقتل کنفيس عندي رجالً  إليهم ألبعثن

ِذيَن آَمنُوا } الوليد يف اهلل وأنزل قال: طالب، أ، بن عأ تفک عىل   بيده رضب َا ال  يا َأَي 

 1اآلية. {إِْن جاَءکْم فاِسق  

 عدن النجود أ، بن عاصم عن األعمش عن القدوس عبد ابن اهلل عبد حدثنا»...

 اهلل )صدىل اهلل رسول قال قال: عنه( اهلل )ري مسعود ابن اهلل عبد عن حبيش بن زر

 يمأل اسمي اسمه يواطئ بيتي أهل من رجل يملك حتى الساعة تقوم ال وسلم( عليه

 2«.وجوراً  ظلامً  ملئت کام وقسطاً  عدالً  األرض

 حكيم عن، األعمش عن، القدوس عبد ابن اهلل عبد حدثنا»...وأخرج الطربي: 

                                                             

 134 - 133،   4 ج ،األوسط . املعجم 1

 133،   10 ج، الكبري . املعجم 2
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 فيده: قالدت سدلمة، أم عندد عنده( اهلل )ري طالب أ، بن عأ   ذکرنا: قال، سعد بن

َرکْم َتْطِهدرياً }: لتنز ْجَس َأْهَل اْلبَيِْت َوُيَطهِّ  أم قالدت {إِن ام ُيِريُد اهلل ُ لِيُْذِهَب َعنْكُم الرِّ

 أسدتطع فلم، فاطمة فجاءت، ألحد تأذين ال: فقال، بيتي إىل(  ) النبي   جاء: سلمة

، هوأم جده عىل يدخل أن أمنعه أن أستطع فلم، احلسن جاء ثم، أبيها عن أحجبها أن

، بسدا  عدىل(  ) النبدي   حدول فداجتمعوا، أحجبده أن أستطع فلم، احلسني وجاء

 عدنهم فأذِهدْب ، بيتدي أهدل اللهم  هدؤالء: قال ثم، عليه کان بكساء اهلل نبي   فجل لهم

: فقلت: قالت البسا . عىل اجتمعوا حني اآلية هذه فنزلت تطهريًا. وطهرهم الرجَس 

 1«.خري إىل إنك: وقال أنعم ما فواهلل: قالت وأنا.: اهلل رسول يا

 بدن األعمدش حدثنا، القدوس عبد ابن اهلل عبد حدثنا»...وروى ابن أ، حاتم: 

 َعِشرَيَتَك  وَأْنِذرْ } اآلية هذه نزلت ملا: عأ   قال: قال احلارث، ابن اهلل عبد عن، عمرو

 مدن بصداع شداة ِرْجدَل  يل اصدنع وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول يل قال {األَْقَربنِيَ 

، فيه يكون إناء وعندنا طعام.  ُأْدعُ : يل قدال ثدم ففعلت.: قال لبنًا. امأله: يل فقال لبن 

 وفيهم: قال ورجل. أربعني أو رجالً  ألربعني يومئذ وإنم فدعوهتم: قال هاشم. بني

 )صىل اهلل رسول أخذ: قال بالقصعة، أتوا فلام: قال بإدامها. اجلذعة يأکل کلهم عرشة

 مل کهيئتهدا وهدي شدبعوا حتدى فأکلوا کلوا.: هلم قال ثم ذروهتا من وسلم( عليه اهلل

                                                             

 13 - 12،   22 ج، القرآن آي تأويل عن البيان . جامع 1
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 فضدل. وفضل: قال رووا. حتى فرشبوا باإلناء أتيتهم ثم: قال يسريًا. إال منها يرزأوا

: فقدالوا، بالكالم فبدروه يتكلم، أن وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول أراد فردوا فلام

: يل قدال ثدم وسدلم( عليده اهلل )صىل رسول فسكت: قال .السحر يف کاليوم رأينا ما

 فبددروه: قدال ورشبوا، أکلوا فلام فدعاهم،: قال طعام. من بصاع شاة ِرْجَل  يل اصنع

 وسدلم(. ثدم عليده اهلل )صدىل اهلل رسول فسكت: قال األوىل. مقالتهم مثل: قالوا ثم

 ورشبوا أکلوا فلام هم،فجمع: قال فصنعُت. طعام. من بصاع شاة ِرْجَل  يل اصنع: قال

، ديندي عندي يقيضد أيكدم: فقدال، الكدالم وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول بدرهم

 باملده. ذلدك حيديط ان خشية العباس وسكت فسكتوا: قال ؟أهأ يف خليفتي ويكون

، ذلك رأيت فلام العباس. فسكت أخرى. مرة قاهلا ثم العباس. لسن أنا وسكت  : قال

 ألعمدش وأين، هيئدة ألسدوأهم يومئذ وإين: قال !أنت: فقال هلل.ا رسول يا أنا: قلت

 1«.الساقني محش البطن ضخم، العينني

ويف تاريخ مدينة دمشق، وردت القصة السابقة مع اخدتالف يسدري تعمدد الدرواة 

 يقيض فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: أيكم»... :حتريفه. قال ابن عساکر

 ذلدك حيديط أن خمافة العباس فسكت قال: !بعدي من ووصيي خليفتي ويكون ديني

 العباس وسكت القوم فسكت الكالم،( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول فأعاد بامله.

                                                             

 2827 – 2826،   9 ج، لعظيما القرآن . تفسري 1
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 قال: الثالثة. الكالم( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول فأعاد بامله. ذلك حييط أن خمافة

 الدبطن، ضدخم العيندني أعمش الساقني ألمحش يومئذ إين هيئة ألسوأهم يومئذ وإين

 1«.عأ   يا أنت عأ   يا أنت قال: اهلل. رسول يا أنا فقلت:

 عدد مروياته 

 .اإلمامية کتب يف مرات عدة القدوس عبد ابن اسم عبداهلل ورد

 .واحدة مرة الصدوق: للشيخ يف اخلصال،

 .واحدة مرة: الطويس الشيخ يف أمايل

 .مرات سبع للمجليس:، األنوار يف بحار

الروايدات، بلغدت اثنتدني  مدن العديدد أسانيد يف وقع احلديث، أهل مصادر ويف

 وأربعني رواية.

 .واحد حديث: له يف البخاري

 .حديثان: الرتمذي سنن

 .حديثان: احلاکم مستدرك

 .مخسة أحاديث: املعجم الكبري للطرباين

                                                             

 48،   42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1
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 املعجم األوسط للطرباين: ثامنية أحاديث.

 ث واحد.املعجم الصغري للطرباين: حدي

 األحاديث الطوال للطرباين: حديث واحد.

 رشح معاين اآلثار للطحاوي: حديث واحد.

 مسند البزار: أربعة أحاديث.

 فضائل الصحابة البن حنبل: حديث واحد.

 الزهد البن حنبل: حديث واحد.

 تاريخ مدينة دمشق البن عساکر: ستة أحاديث.

 مسند الروياين: حديث واحد.

 ث واحد.مسند الشايش: حدي

 حلية األولياء: أربعة أحاديث.

 شواهد التنزيل للحسكاين: حديث واحد.

 تفسري الطربي: حديث واحد.

 تفسري ابن أ، حاتم: حديث واحد.

 عدي، البن، الكامل ،602 – 601 ،  2 ج حنبل البن العلل: يف ترمجته راجع

 حبان، بنال الثقات، ،104   5ج حاتم، أ، ابن والتعديل، اجلرح ،197   4ج
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 .48   7ج

 

 امللك عٌد بنا (عٌداهلل115)

 (اهلجري الثالث أو الثاين القرن يف ُتويف)

 

. الفتندة يف حدديث لده. امللك عبد ابن اهلل عبد اسمه. املسعودي الرمحن عبد أبو»

. الشديعة مدن وکدان، نظدر حديثه يف: العقيأ قال. ونحوه الرواجني عباد عنه يروى

 أبو حدثنا، القزاز الفرات بن احلسن بن حييى حدثنا، العامري   إبراهيم بن حممد حدثنا

 بن زيد عن، الرمحن عبد بن طارق عن، حريث بن عمرو عن، املسعودي   الرمحن عبد

 بيدت أهدل خرج قد لو أنتم کيف: قال إذ حذيفة حول نحن بينام: قال، اجلهني   وهب

 ذلدك إن، اهلل عبدد بداأ يا: فقلنا بالسيف؟ بعض وجوه بعضهم يرضب فرقتني نبيكم

 إىل انظدروا: قدال نصدنع؟ فدام: له فقلت. باحلق حممداً  بعث والذي أي: قال ؟لكائن

 احلدديث وهدذا. جمهول وعمرو. فالزموها عنه( اهلل )ري عأ   إىل تدعو التي الفرقة

 1«.أعلم واهلل. کذب

                                                             

 546،   4 ج، االعتدال . ميزان 1
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 ابدن اهلل دعبد بدن عبيدة أ، بن امللك عبد ابن اهلل عبد»: الرازي حاتم أ، ابن قال

، حصدرية بدن واحلدارث األعمدش عدن روى الرمحن، عبد أبو مسعود  واملسدعودي 

 العلدوي   احلسدن ابدن اهلل وعبد أبيه عن روى حممد: أبو قال. ذلك يقول أ، سمعت

 عبدد أخربنا. حاتم بن وهارون األمحر زياد بن جعفر بن عأ   عنه وروى النواء وکثري

 حسن هو: فقال هذا، عبيدة أ، بن امللك عبد ابن هللا عبد عن أ، سألت قال: الرمحن،

 1«.األعمش عن درائب عنده به بأس ال، احلديث

  توقيقه

 .«به بأس ال، احلديث حسن هو»: حاتم أبو قال

  تشيعه

 .«الشيعة من وکان»: العقيأ وقال

 عن عطية عن النواء کثري عن املسعودي   الرمحن عبد أبو أخربنا...»: الطرباين روى

 أحددمها الثقلني فيكم تارك إين وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال قال: سعيد، أ،

 لن وإنام بيتي أهل وعرتيت األرض إىل السامء من لدود حبل اهلل کتاب اآلخر من أکرب

                                                             

 105،   5 ج، والتعديل . اجلرح 1



 1247 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.احلوض عأ   يردا حتى يتفرقا

 عدن اهلل عبدد أ، ميمون عن النواء کثري عن املسعودي   الرمحن عبد أبو حدثنا...»

، وترك املسجد أهل أخرج ملا قال: عباس، ابن  النبدي   فبلدغ ذلدك. يف الناس قال عأ 

 اهلل ولكدن   ترکته، أنا وال نفيس قبل من أخرجتكم أنا ما فقال: وسلم( عليه اهلل )صىل

 2 «.إيل   ُيوحٰى  ما إال أتبع إن فعلُت  به ُأِمرُت  ما مأمور عبد أنا إنام وترکه، أخرجكم

 عبدد بن عبيدة أ، بن امللك عبد ابن اهلل عبد املسعودي   الرمحن عبد أبو ربناأخ...»

 أنده عمده، عن احلكم بن صخر عن حصرية بن احلارث أخربنا قال: مسعود، ابن اهلل

 إنك اهلل رسول يا فقالوا: برسية،(  ) اهلل رسول بعث يقول: احلمق، بن عمرو سمع

 برجدل سدتمرون إنكم فقال: بالطريق. لنا علم وال طعام لنا وال زاد لنا وليس تبعثنا

 وهدو الطريدق عىل ويدلكم الرشاب من ويسقيكم الطعام من يطعمكم الوجه صبيح

 فقلدت: إيل   وينظرون بعض إىل بعضهم يشري جعل عأ   القوم نزل فلام اجلنة. أهل من

 فإندا ه،ورسدول اهلل ببرشدى أبرش فقالوا: إيل   وتنظرون بعض إىل بعضكم يشري بكم ما

 وهريقدوا فدأطعمتهم هلدم. قدال بدام فدأخربوين(  ) اهلل رسدول نعدت فيك نعرف

 فأوصديتهم أهدأ إىل رجعت ثم الطريق، عىل دللتهم حتى معهم وخرجت وزودهتم

                                                             

 374،   3 ج، األوسط . املعجم 1

 114،   12 ج، الكبري . املعجم 2



 1248 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 إىل أدعدو فقدال: إليده؟ تدعو الذي ما فقلت:(  ) اهلل رسول إىل خرجت ثم بإبأ،

 وصوم البيت وحج الزکاة وإيتاء الصالة إقامو اهلل رسول وأين اهلل إال إله ال أن شهادة

 قدال: وأموالندا؟ ودمائندا أهلنا عىل آمنون فنحن هذا إىل أجبناك إذا فقلت: رمضان.

 کثدري برشد يددي عىل فأسلم بإسالمي، فأخربهتم قومي إىل ورجعت فأسلمت، َنعم.

 عمدرو، يدا يل: فقال يوم، ذات عنده أنا وبينام(  ) اهلل رسول إىل هاجرت ثم منهم،

 قلدت: األسواق. يف ويميش الرشاب ويرشب الطعام يأکل اجلنة آية أريك أن لك هل

 يا يل: وقال طالب، أ، بن عأ إىل وأشار اجلنة. آية وقومه هذا قال: ؟(أنت) معبد بىل.

 األسواق؟ يف ويميش الرشاب ويرشب الطعام يأکل النار آية أريك أن لك هل عمرو،

 الفتندة وقعدت فلام] رجل إىل وأشار النار، آية وقومه هذا ل:قا أنت؟ معبد بىل. قلت:

 قداتأ أمية بني وترى اجلنة. آية إىل النار أية من ففررت(  ) اهلل رسول قول ذکرت

 جحدر جدوف يف جحدر يف کندت لدو واهلل قدال: اعلم. ورسوله اهلل قلت: هذا؟ بعد

 حتتز رأيس ان(  ) اهلل رسول حبيبي به حدثني يقتلوين. حتى أمية بنو الستخرجني

 1«.بلد إىل بلد من وينقل االسالم يف

 عن صادق أ، عن حصرية بن احلارث حدثنا املسعودي   الرمحن عبد أبو حدثنا...»

 )صدىل حممد آل من العلم أولو علم لقد قال: عنه( اهلل )ري عأ   عن ناجد بن ربيعة

                                                             

 240 – 239،   4 ج، األوسط . املعجم 1



 1249 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 الثديدة، ذي األسدود أصدحاب أن فاسدألوها بكر، أ، بنت وعائشة وسلم( عليه اهلل

 1«.(وسلم عليه اهلل )صىل النبي   لسان عىل ملعونون

 عن حصرية بن احلارث عن املسعودي   الرمحن عبد أبو أنا...»: عساکر ابن وروى

، عند يوم ذات أخربنا: کنا قال وهب، بن زيد  ال رسوله، وأخو اهلل عبد أنا فقال: عأ 

 هدذا قدال کدام لكدم ألقدولن واهلل ن:دطفدا مدن رجل فقال کذاب. إال بعدي يقوهلا

عَ  قال: رسوله. وأخو اهلل عبد أنا الكذاب:  أصدحابه فحملده يضدطرب فجعدل َفرُصِ

 فقدال: صاحبكم. عن أخربين منهم: لرجل فقلت عامرة دار إىل انتهينا حتى فاتبعتهم

 قال حتى بأساً  به نعلم کنا ما واهلل ال بعضهم: فقال باهلل فسألتهم أمره؟ من عليك ماذا

 2«.مات حتى کذلك يزل فلم ترى ما فأصابه الكلمة تلك

 أ، عن حصرية بن احلارث عن املسعودي   الرمحن عبد أبو أخربنا...»: الكامل ويف

 وأندا وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال: قال طالب، أ، بن عأ   عن عقيصاً  سعيد

 حتدى الصدالة يقدول: يزل فلم «الصالة تضيعوا فال ضيعتم مهام» صدري إىل مسنده

 3«.(وسلم عليه اهلل )صىل خرجت حتى نفسه برد وجدت

                                                             

 155،   1 ج، الصغري . املعجم 1

 61،   42 ج، دمشق مدينة خ. تاري 2

 188 - 187،   2 ج، . الكامل 3



 1250 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

: قال سعيد أ، عن عطية عن النواء کثري عن املسعودي   الرمحن عبد أبو حدثنا...»

 اآلخر من أکرب أحدمها الثقلني فيكم تارك إين: وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال

 عدأ   يدردا حتدى يتفرقا لن وأنام بيتي أهل يتوعرت األرض إىل السامء من لدود حبل

 1«.احلوض

، الدرمحن عبدد أبدو أخربنا: ))... البغدادي اخلطيب وروى  أبدو قدال املسدعودي 

 احلدارث عن مسعود بن اهلل عبد ابن عبيدة أ، بن امللك عبد ابن اهلل عبد هو: احلسني

 قدال: الكوفة، نريد أ  ع مع األنبار من أقبلت: قال. عقيصاً  سعيد أ، عن حصرية بن

 نداس فتبعده الصحراء يف جلج إذ الفرات شاطئ عىل نسري نحن فبينا، الناس يف وعأ  

 توسدط حتى عأ   مع أخذ لن فكنت قال:، املاء شاطئ عىل ناس وأخذ، أصحابه من

. سيسدقيكم اهلل إن: فقدال العطش. نخاف إنا املؤمنني أمري يا الناس: فقال، الصحراء

 فحفرندا. قال: ههنا. احفروا فقال: مكان إىل عأ   فجاء قال:، منا قريب وراهب قال:

: فقال: قال - حجر لنا عرض يعني - نزلنا حتى، حفر فيمن وکنت قال:  ارفعوا عأ 

 ثدم فرشدبنا قدال: طيبدة. باردة عني فإذا، رفعناه حتى عليه فأعانونا قال: احلجر. هذا

 فرشدبنا. رجعندا لدو القدوم: بعض فقال: لقا فعطشنا. قال:، ذلك نحو أو ميالً  رسنا

 فأتيندا قدال:. عليهدا نقددر فلم فالتمسناها قال: رجع. فيمن وکنت ناس فرجع قال:

                                                             

 67،   6 ج، . الكامل 1



 1251 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

، واسدتقينا منها رشبنا التي: قال ؟عني أية: قال ؟هاهنا التي العني أين: فقلنا الراهب،

 1«ويص   أو، نبي   إال يستخرجها ال: الراهب فقال: قال عليها. نقدر فلم والتمسناها

 بن مجيع عن النواء کثري عن املسعودي   الرمحن عبد أ، عن...»: جرجان تاريخ ويف

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسول إىل الناس أحب کان َمن هلا: قلت قال: عائشة، عن عمري

 2«.ففاطمة النساء من وأما فعأ   الرجال من أما قالت: وسلم(؟

، إسامعيل بن الرسي عن، املسعودي   رمحنال عبد أبو حدثنا...»: عقدة ابن وروى

 صدىل) اهلل رسدول أن، مرفوعاً ، عائشة عن، مسعود بن الرمحن عبد عن، الشعبي عن

 3«.موأله فعأ   مواله کنت من ": قال( وسلم عليه اهلل

 عبدد ابدن اهلل عبد وهو املسعودي   الرمحن عبد أبو حدثنا...»: اجلوزي ابن وروى

 احلدارث بن حبان عن، الفزاري احلكم بن صخر عن، ةحصري بن احلارث عن امللك

 ذر أ، عدن، الدروايس ضدمرة بدن مالدك عدن، الضبي مجيل بن الربيع عن، األزدي

 أمدري عأ   راية احلوض عىل ترد: قال، وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول أن، الغفاري

 أصدحابه. هووجدو وجهده فيبديَض   بيدده فآخذ فأقوم، املحجلني الغر وإمام املؤمنني

                                                             

 302 - 301،   12 ج، بغداد . تاريخ 1

 213   السهمي   إبراهيم بن يوسف بن حلمزة جرجان . تاريخ 2

 243  ، . الوالية 3



 1252 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وآزرندا، وصددقناه األکدرب تبعندا: فيقولدون ؟بعددي الثقلني يف خلفتموين ما: فأقول

 يظمدأون ال رشبدة فيرشبون: مرتني ردوا، ردوا فأقول، معه وقاتلنا ونرصناه األصغر

 کأضَوء أو، البدر ليلة کالقمر ووجوههم الطالعة کالشمس إمامهم وجه أبدًا، بعدها

 1(السامء يف نجم

  ا روٰي من األحديّم عدد

 روي عنه أربعة عرش حديثًا.

 .واحد حديث: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث أربعة: األوسط املعجم

 .حديثان: الصغري املعجم

 .حديثان: شيبة أ، البن املصنف

 .حديثان: عدي البن الكامل

 .حديثان: بغداد تاريخ

 .واحد حديث: اجلوزي البن املسلسالت

 الكبددري التدداريخ ،74   12ج للتسددرتي، الرجددال قدداموس: يف ترمجتدده راجددع

                                                             

 6،   1 ج، خمطو ، املسلسالت . کتاب 1



 1253 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

   قتيبدة، البدن املعدارف ،301   12ج بغداد، تاريخ ،141   5ج للبخاري،

250. 

 مشمدانة عمر بنا اهلل ( عٌد116)

 (هد239)

 

 ابن حممد بن عمر ناب اهلل عبد ،الرمحن عبد أبو ،الثقة االمام املحدث» :الذهبي قال

  .(عنه اهلل ري) عثامن موىل ،األموي   القريش   ريعم بن صالح بن أبان

 ،األشجعي اهلل وعبيد ،املبارك وابن ،هاشم بن وعأ   ،الدراوردي العزيز عبد سمع

ث .نيالكوفي   ةل  ُج  من وعدة ،فضيل بن وحممد ،زائدة أ، بن وحييى  ،مسدلم :عنه حد 

اجو ،والبغوي ،املروزيعأ   بن بكر وأبو ،زرعة وأبو ،داود وأبو  ،العبداس أبدو الرس 

اج إبراهيم بن وحممد اج کامل بن عبدوس بن وحممد ،الرس    .الرس 

 کتداب عدىل مشدكدانة رأى :الثقفدي العباس أبو وقال «.صدوق» :حاتم أبو قال

 ،بدُت وتطي   سُت تلب   أتيته إذا کنت ،نعيم أبو هبا لقبني :وقال .فغضب ،مشكدانة :رجل

 کدان :وقيدل .مسك :ومشك .املسك وعاء هو :يلوق .مشكدانة جاء :قال ،رآين فإذا

 شيخنا وقال .(ثالثه وفتح أوله بضم) مشكدانة ،الصالح ابن وضبط .شيعياً  مشكدانة



 1254 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 سدنة املحدرم يف مدات :عساکر ابن قال .جائز وذلك ،أيضا (الضم الكاف) يف املزي

 1.«اهلل رمحه ئتنياوم وثالثني تسع

، القريش   أبان بن عمر بنا اهلل عبد» :أيضا وقال  صاحب صدوق .مشكدانة الكويف 

 ،احلداکم ذکدره الدذي الصرييف   حممد بن بكر فقال .شيعي أنه عنه روٰى ويُ ... حديث

ث :فقال  اهلل عبدد کان :يقول ،جزرة حممد بن صالح سمعت ،عرصه يف خراسان حُمد 

 رحف من :يل فقال ،التشيع يف دالياً  وکان ،احلديث أصحاب يمتحن أبان بن عمر بنا

  .وقام يِف   فصاح ،معاوية :قلت ؟زمزم

ث :العقيأ وقال...   أبان بن عمر بنا اهلل عبد يف کان :قال ،يزاملعأ   بن حممد ناحد 

  .فيده تكلدم أنه نمري ابن أو شيبة أ، بن عثامن عن يل وحكى ،سمعته ،شديدة سالمة

 :فقدال .منهدا الكبدار األحاديث فهذه ،إليه صارت عصيم بن العالء کتب إن :وقال

 مشكدانة :قال ،أبيه عن أمحد بنا اهلل عبد روى ،دريه أو عثامن کالم يف يرضين وأيش

 2.«ومائتني وثالثني تسع سنة ومات :قلت .ثقة

 يف داليداً  کان :جزرة صالح قال ،أبان بن عمر بنا اهلل عبد» :املغني صاحب وقال

                                                             

 .156 د 155   ،11 ج، النبالء أعالم . سري 1

 .467 د 466  ، 2 ج، االعتدال . ميزان 2



 1255 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.«عالتشي

 ،األمدوي   عمري بن صالح بن أبان بن حممد بن عمر بنا اهلل عبد» :حجر ابن وقال

: الرمحن عبد أبوقال عأ   بن حسني خاله إىل نسبة اجلعفي :له ويقال ،موالهم  الكويف 

 وعداء وهدو (ندون األلدف وبعدد ساکنة معجمة بينهام والكاف امليم بضم) مشكدانة

 2«.تشيع فيه صدوق ،بالفارسية املسك

 کل يمتحن فكان التشيع يف دالياً  انک :محاه صاحب وقال» :التهذيب هتذيب يف و

 3.«ثاحلدي أهل من جييئه من

 وتوقيقه به االحتجاج

 .صحيحه يف: مسلمإحتج  به 

 .«صدوق»: حاتم أبو قالو

 ووقع يف صحيحه يف مخسة عرش سندًا. .الثقات يف: حبان ابنوذکره 

 .«ثقة»: حنبل بن أمحدوقال 

 .«ثقة صدوق،»: الذهبيوقال 

                                                             

 .554  ، 1 ج  للذهبي الضعفاء، يف . املغني 1

 .516  ، 1 ج، التهذيب . تقريب 2

 .291  ، 5 ج، التهذيب . هتذيب 3



 1256 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .«دوقص» :حجر ابنوقال 

 1.«ممسل شيوخ من ثقة وهو» :األلباينوقال فيه 

 التشيع يف غلو 

 ،الشيخني عىل( ع)عأ   تقديم هو التشيع ودلو «التشيع يف دالياً  کان»  بأنه وصفوه

 .رافيض   فالرجل ض،رف  تَ  عندهم وهذا

 هدالل بدن الكريم عبد ناأخرب  مشكدانة عمر بنا اهلل عبد... » :عساکر ابن روى

 املكدان هدذا يف بيدديعأ   أخذ :قال ،الطفيل أبو أخربين املكي   أسلم ناأخرب يناخللقا

 أقمدت أين ولو أبداً  أبغضني ما بة  بخَش  املؤمن أنَف  رضبت أين لو ،الطفيل أبا يا :فقال

 ميثداق أخذ اهلل إن ،الطفيل أبا يا .أبداً  أحبني ما أدمره حتى رأسه عىل ونثرت املنافق

 منافق نيب  حُي  وال أبداً  مؤمن نيُض يبغَ  فال ،غيضببُ  املنافقني ميثاق خذوأ يب  بحُ  املؤمنني

 2.(أبداً 

 (مشدكدانه يلقدب) أبان بن عمر بنا اهلل عبد ثناحد... » :عدي البن الكامل ويف

 قدال :قال ،اهلل عبد عن عاصم عن احلارث بن واسط عن حوشب بن يوسف ثناحد

                                                             

 .928   ،1ج، وفوائدها فقهها من ويشء الصحيحة األحاديث . سلسلة 1

 .445  ، 1 ج املغر، النعامن للقاي، اراألخب رشح ؛278  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2



 1257 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أهل من رجل يملك حتى والليايل األيام قيضتن ال  :)صىل اهلل عليه وسلم( اهلل رسول

 1.(بيتي

 ما روٰی من األحاديّ عدد

 .حديثاً  وتسعون مائتان مشكدانة ُروي عن ابن

 .أحاديث ثالثة: مسلم صحيح يف له

 .أحاديث ثالثة: الدارمي سنن

 .واحد حديث: أمحد مسند

 .أحاديث مخسة: حنبل البن الصحابة فضائل

 .يثأحاد سبعة: احلاکم مستدرك

 .حديثاً  وثالثون مخسة: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث مخسة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  وثامنون واحد: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث سبعة: للطرباين الدعاء

 .أحاديث أربعة: للطرباين الشاميني مسند

                                                             

 .61  ، 6 ج ،. الكامل 1



 1258 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث سبعة: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث ربعةأ: للبيهقي اإليامن شعب

 .حديثاً  عرش مخسة: حبان ابن صحيح

 .أحاديث أربعة :الدارقطني سنن

 .حديثاً  مخسون: يعأ أ، مسند

 .واحد حديث: البزار مسند

 .نحديثاً : الشايش مسند

 .نحديثاً : الشهاب مسند

 .حديثاً  وعرشون مخسة: عساکر البن دمشقمدينة  تاريخ

 .نحديثاً : الرب عبد البن التمهيد

 .أحاديث ةعرش: لآلجري يعةالرش

 .حديثاً  عرش أربعة: نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن الورع

 .واحد حديث: للحسكاين التنزيل شواهد

 1.واحد حديث: حاتم أ، ابن تفسري

                                                             

 ؛281   ،2ج العقديأ، ضعفاء ؛358   ،8ج حبان، البن ؛ الثقات557   ،2ج حنبل، البن العلل: يف ترمجته . راجع 1
 



 1259 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 األنصاري عيسى بنا اهلل ( عٌد117)

 (هد135 ُتويف عام)

 وکان .الكويف   حممد أبو األنصاري   ليىل أ، بن الرمحن عبد بن عيسى ابن اهلل عبد»

 املدزين هندد بدن وأميدة عيسدى وأبيه الرمحن عبد جده عن روى .حممد عمه من أکرب

 ابدن اهلل عبد بن وموسى والزهري   الغطفاين   اجلعد أ، ابن اهلل وعبد جبري بن وسعيد

  .ودريهم عباس ابن موىل وعكرمة اخلطمي يزيد

 بدن وإسامعيل عيسى ابن اهلل عبد بن املختار ابن عيسى هابن وابن حممد عمه وعنه

 صدالح بدن واحلسدن الضدبي   رزيدق بن وعامر ورشيك وشعبة والسفيانان خالد أ،

 ،وددريهم الكلبدي جنداب وأبدو اجلهندي سامل بن مسلم فروة وأبو معاوية بن وزهري

 ،أ بدن عتبدة وعنده سدهل بدن عبداس عن روى الذي عيسى ابن اهلل عبد هو وقيل:

 .اهلل عبد بن عيسى سهل بن عباس عن الراوي اسم أن الصواب وهم وذلك ،حكيم

 روايدة: يف وقال عيسى، ابن اهلل عبد عىل يثني رشيكاً  سمعت :حكيم بنعأ   قال

 بدن القعقداع بدن عدامرة حدثنا عيينة: ابن وقال .حمتسباً  يعلم وکان صدق رجل کان

 من أفضل مها يقولون: وکانوا ليىل أ، ابن الرمحن عبد بن عيسى ابن اهلل وعبد شربمة

                                                                                                                                                         

 ؛578   ،1ج للدذهبي، الكاشدف ؛398   ،23ج عسداکر، البدن مدينة دمشدق تاريخ ؛326   ،9ج بغداد، تاريخ

 .345   ،15ج للمزي، الكامل هتذيب



 1260 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 الدرباء بدن احلسن أبو وقال يتشيع. کان رواية: يف وقال ثقة. معني: ابن وقال عمهام.

: ابن عن  لديىٰل. أ، ولِددِ  أوثق هو خراش: ابن وقال احلديث. منكر عندي هو املديني 

 ابدن عدن لطياليسدا جعفر قال .الثقات يف حبان ابن وذکره ثبت. ثقة النسائي: وقال

  .ومائة وثالثني مخس سنة مات معني:

 مدردود قدول وهدو جدده. من يسمع مل أنه العلل يف احلر،   إسحاق أبو ذکر :قلت

 احلداکم: وقدال .ثقة العجأ: وقال الصحيح. يف جده عن فحديثه عليه، ألنبه أوردُته

 الدذي عيسدى ابدن اهلل عبد أن القطان: بن احلسن أبو وذکر ليىل. أ، آل أوثق من هو

 بن اهلل عبد هو ما ورشيك، زهري وعنه .اخلطمي يزيد ابن اهلل عبد بن موسى عن روى

 عن األصل يف واملذکور حاله يعرف ال آخر وأنه هذا ليىل أ، بن الرمحن عبد بن عيسى

 عدن يدروي الذي عيسى ابن اهلل عبد يف قال بأنه اهلادي عبد ابن تعقبه املديني   بنعأ  

 فيده يذکر ومل فذکره ليىل أ، ابن وأما .امرأة َخب َب  َمن حديث: هريرة أ، عن عكرمة

 1«.شيئا

 أبدو األنصداري   لديىل أ، بن الرمحن عبد بن عيسى ابن اهلل عبد» :حجر ابن وقال

 2«.تشيع فيه ثقة الكويف   حممد

                                                             

 .309 د 308   ،5 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .521  ، 1 ج، التهذيب . تقريب 2



 1261 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 صاري  األن حممد أبو ليىل أ، بن الرمحن عبد بن عيسى ابن اهلل عبد» :الذهبي وقال

 وشعبة، املختار بن عيسى وحفيده حممد عمه وعنه جبري بن وسعيد وعكرمة جده عن

 1«.ثقة

 توقيقه عل االتفاق

 .الصحيح يف إحتج  به البخاري

 .إحتج  به مسلم و

 .«حمتسباً  ُيَعلِّم وکان صدق رجل کان»: رشيك وقال

 .«ثقة»: معني ابن وقال

 .«لىلي أ، وِ ِلدِ  أوثق هو» :خراش ابن وقال

 .«ثبت ثقة» :النسائي وقال

 .«صالح»: حاتم أبو وقال

 .الثقات يف حبان وذکره ابن

 .«ثقة» العجأ: وقال

 .«ليىل أ، آل أوثق من هو» :احلاکم وقال

                                                             

 .583  ، 1 ج الستة، الكتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف 1



 1262 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .«ثقة»: الذهبي وقال

 .«ثقة»: حجر ابن وقال

 تشيعه

 «.تشيع فيه» :حجر ابن وقال «.يتشيع کان» :معني ابن قال

 کدذلك، لديس ولكنده اليسدري، التشديع ذاك ذهنده إىل يتبادر کالمهم يقرأ والذي

 1.الصحابة عىل( ع) علي اً  يفضل فيمن عيسى ابن اهلل عبد ذکر قد فالسيوطي  

 يعندي ال الصدحابة علي ًا عىل تفضيله ألن ،رافضياً  يكون الرأي هلذا يذهب والذي

، رةعبا من املفهوم هو کام الشيخني عىل وإنام فقط، عثامن عىل تفضيله  فقدد السديوطي 

 عدىلعدأ   تقدديم وهو بالتشيع ُرموا هؤالء» :الرواة أسامء من جمموعة ذکره بعد قال

 2«.الصحابة

 3(.ع) الصادق اإلمام أصحاب من عيسى ابن اهلل عبد  الطويس الشيخ وقد عد  

ثنا...» :الصدوق الشيخ أخرجه ما ،(ع) الصادق اإلمام عن اهلل عبد  رواه ولا  حد 

 جربئيدل أهدى قال:)عليهام السالم(  أبيه عن حممد بن جعفر عن عيسى ابن اهلل عبد

                                                             

 .389  ، 1 ج، الراوي . تدريب 1

 .389  ، 1 ج، الراوي . تدريب 2

 .231   الطويس، . رجال 3



 1263 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ثيداب مدن حرير وخرقة )ع(عأ   بن احلسن اسم)صىل اهلل عليه وآله(  اهلل رسول إىل

 1.)عليهام السالم(( احلسن اسم من احلسني اسم واشتق اجلنة

ثني... » :صحيحه يف البخاري روى  بن الرمحن عبد سمع عيسى: ابن اهلل عبد حد 

 النبدي   مدن سدمعتها هديةً  لك ُأهدى أال فقال: عجرة، بن کعب لقيني قال: ليىل، أ،

)صىل اهلل عليه  اهلل رسول سألنا فقال: يل، فأهداها بىل. فقلت:)صىل اهلل عليه وسلم( 

 کيدف علمندا قدد اهلل فإن البيت أهل عليكم الصالة کيف اهلل رسول يا فقلنا:وسلم( 

 وعدىل إبراهيم عىل صليت کام حممد آل وعىل حممد عىل صلِّ  اللهم قولوا: قال: ُنسلِّم.

 إبراهيم عىل بارکت کام حممد آل وعىل حممد عىل بارك اللهم جميد محيد انك إبراهيم آل

 2«.جميد محيد انك إبراهيم وآل

 بدن الرمحن عبد بن عيسى عن عيسى ابن اهلل عبد عن...» :حنبل بن أمحد وأخرج

 احلسن بطنه وعىلٰ )صىل اهلل عليه وسلم(  اهلل رسول عند کان انه ليىل، أ، عن ىللي أ،

)صىل اهلل عليه  اهلل رسول بطن عىل بوله رأيت حتى فبال قال: زهري شك احلسني، أو

 ال أو ابندي دعوا والسالم( الصالة )عليه فقال قال: إليه، فوثبنا قال: أساريع.وسلم( 

 فأدخلها قال: الصدقة. من مترة فأخذ قال: عليه. فصبه بامء ادع ثم قال: ابني. ُتفزعوا

                                                             

 .139  ، 1 ج، ائعالرش . علل 1

 .119 د 118  ، البخاري . صحيح 2



 1264 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.فيه من)صىل اهلل عليه وسلم(  اهلل رسول فانتزعها قال: فيه. يف

 قال: عمر، ابن عن عطية عن عيسى ابن اهلل عبد عن... » :دمشق مدينة تاريخ ويف

 وااله من وال لهمال مواله فعأ   مواله کنت من :)صىل اهلل عليه وسلم( اهلل رسول قال

 2«.عاداه من وعاد

 أحاديثه ما روٰی من األحاديّ عدد

 .حديثاً  وثالثون واثنان مائتان عنه روي

 .حديثًان: البخاري صحيح

 .أحاديث ثالثة:  مسلم صحيح

 .حديثاً  وعرشون اثنان: أمحد مسند

 .أحاديث أربعة: حنبل البن الصحابة فضائل

 .حديثًان: الرتمذي سنن

 .أحاديث ستة: وددا أ، سنن

 .أحاديث ستة: ماجة ابن سنن

                                                             

 .348  ، 4 ج، أمحد . مسند 1

 .236  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2



 1265 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث عرشة: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: النسائي سنن

 .حديثاً  عرش أربعة: للنسائي الكربى السنن

 .أحاديث أربعة: الدارمي سنن

 .حديثاً  عرش أربعة: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث ستة: للصنعاين املصنف

 .حديثاً  نعرشو: شيبة أ، البن املصنف

 .أحاديث أربعة: يعأ أ، مسند

 .أحاديث مخسة: حبان ابن صحيح

 .واحد حديث: خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث سبعة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  عرش أربعة: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثًان: للطرباين الشاميني مسند

 .أحاديث مخسة: الدارقطني سنن

 .اديثأح ثامنية: البزار مسند

 .واحد حديث: راهويه ابن مسند



 1266 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث تسعة: للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث ثالثة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .أحاديث سبعة: حزم البن املحىل

 .أحاديث أربعة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .أحاديث تسعة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثًان: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  وعرشون اثنان: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن واملثاين اآلحاد

 .حديثًان: الشهاب مسند

 .واحد حديث: للرتمذي املحمدية الشامئل

 .أحاديث ثالثة: للطربي اآلثار هتذيب

 .أحاديث أربعة: نعيم أل، األولياء حلية

 .أحاديث أربعة: الطربي تفسري

 1.واحد حديث: حاتم أ، ابن تفسري

                                                             

 حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛160   للدارمي، معني ابن تاريخ اخلوئي، للسيد احلديث رجال معجم: يف ترمجته . راجع 1

 ،5ج للبخداري، الكبدري التداريخ ؛51   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛32   ،7ج حبان، البن الثقات ؛126   ،5ج
 



 1267 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 هليعة بنا اهلل ( عٌد118)

 (هد174ُتويف عام )

 األعددويل احلرضدمي   ثوبدان بدن ربيعة بن فرعان بن عقبة بن  هليعة ابن اهلل عبد»

 الزبري وأ، األعرج عن روى .القاي الفقيه املرصي   الرمحن عبد أبو الغافقي   ويقال:

 اجليشداين وهدب وأ، عدافريامل قبيدل وأ، هاعدان بدن ومرشح حبيب أ، بن ويزيد

 أ، بدن وعطداء جعفر أ، ابن اهلل وعبيد املعافري اهلل عبد بن وحي ربيعة بن وجعفر

 نوفدل بدن الرمحن عبد بن حممد األسود وأ، علقمة بن وکعب دينار بن وعطاء رباح

 وعبد هبرية ابن اهلل وعبد هريرة أ، موىل يونس وأ، وردان بن وموسى املنكدر وابن

 عبدد بدن وقدرة املعافري عمرو بن ويزيد عجالن بن وحممد أنعم بن زياد بن محنالر

  .وخلق خالد بن وعقيل حيويل بن الرمحن

 وشعبة والثوري هليعة بن عيسى بن هليعة أخيه وابن عيسى بن أمحد ابنه ابن وعنه

 وابن اقرانه( من )وهو سعد بن والليث قبله( )وماتوا احلارث بن وعمرو واألوزاعي

 املقري يزيد ابن اهلل وعبد مسلم بن والوليد وهب وابن جده( إىل نسبه )وربام املبارك

 عبد بن النرض األسود وأبو اخلباب بن وزيد العزيز عبد بن وأشهب موسى بن وأسد

                                                                                                                                                         

 .470   ،2ج للذهبي، االعتدال ميزان ؛164  



 1268 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 إسدحاق بدن وحييدى الطبداع بدن إسدحاق بن وعيسى الزهراين عمر بن وبرش اجلبار

 السهمي صالح بن وعثامن الليث( )کاتب لحصا وأبو مريم أ، بن وسعيد السيلحيني

 .ومجاعة املهاجر بن رمح بن وحممد سعيد بن وقتيبة بكري ابن اهلل عبد بن وحييى

 

 عدن البخداري وقدال تابعيدًا. وسدبعني اثندني هليعة ابن َلِقَي  صالح: بن روح قال

 أمحل ال مهدي: ابن عن املديني ابن وقال شيئًا. يراه ال سعيد بن حييى کان احلميدي:

 بن عمرو حديث فيه کتاباً  هليعة ابن إيل   کتب الرمحن: عبد قال ثم کثريًا. وال قليالً  عنه

 قال: هليعة، ابن عن کتابه: من املبارك ابن إيل   فأخرجه املبارك ابن عىل فقرأته شعيب،

 املثنى عن کتب حنبل: بن أمحد وقال شعيب. بن عمرو عن فروة وأبو إسحاق أخربين

ث بعدُ  وکان شعيب بن عمرو عن باحالص بن  وقدال شدعيب. بدن عمرو عن هبا حُيد 

ث الرمحن عبد سمعت ما املثنى: بن حممد  سدمعت محداد: بن نعيم وقال قط. عنه حُيد 

 املبدارك ابدن سدامع إال هليعدة ابدن حديث من سمعته بشئ أعتد   ال يقول: مهدي ابن

 أوىص رشيدح بن حيوة کان م:مري أ، بن سعيد عن سفيان بن يعقوب وقال .ونحوه

 الشديوخ حدديث حيدوة کتدب مدن فيكتب يذهب وکان اهلل، يتقي ال ويصي  إىل بكتبه

 وقد هليعة ابن وحرضت قال: .عليهم فيقرأ إليه حيمل ثم فيهم هليعة ابن شارکه الذين

 بعضدهم: قال حتى يذاکرونه فجعلوا قال: طريقًا. حديثاً  کتبتم هل فقال: قوم، جاءه
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 احلريق رأيتم إذا رفعه: جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن العمري   لقاسما حدثنا

ث هليعة ابن فكان .احلديث .فكربوا  عليه يقرأ فكان ونيس، عليه ذلك طال ثم به حُيد 

 مدريم أ، عدن األصدبغ بن ميمون ورواها وجييزه، شعيب بن عمرو حديث مجلة يف

ث الذي الرجل اسم إن   وزاد: . يونس بن زياد عة،هلي ابن به َحد    احلرضمي 

 هدذه تسدمع مل أندك يدزعم وهدب ابدن إن   هليعة: البن قيل بكري: بن حييى وقال 

 أبدواه. يلتقدي أن قبل منه سمعتها يدريه وما فقال: شعيب. بن عمرو من األحاديث

 به أعترب أکتب لا کثرياً  ألکتب واين بحجة هليعة ابن حديث ما أمحد: عن حنبل وقال

 قدراءة أجدود هليعدة ابن يقول: أمحد وسمعت حنبل: وقال ببعض. بعضه يقوي وهو

 کثرة يف بمرص هليعة ابن مثل کان ومن أمحد: عن داود أبو وقال وهب. ابن من فكتبه

 ابن حديث نكتب ال کنا يقول: قتيبة وسمعت داود: أبو قال .وإتقانه وضبطه حديثه

 .األعرج حديث إال وهب ابن کتب أو أخيه ابن کتب من إال هليعة

 تسدع سنة هليعة ابن کتب احرتقت عيسى: بن إسحاق عن أمحد عن امليموين وقال

  بكدري بدن حييدى عدن البخداري وقدال وسدبعني. أربدع أو ثالث سنة ومات وستني،

 صدالح بدن عدثامن بدن حييدى قدال وکدذا ومائة. سبعني سنة هليعة ابن کتب احرتقت

 عليده يقدرأ کان ما بعض احرتق إنام جميعهاب حترتق مل قال: ولكنه أبيه. عن السهمي  

 مل مدريم: أ، ابدن قدال داود: أبو وقال أصله. من إال دزية بن عامرة کتاب کتبت وما



 1270 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

لعأ   بن احلسن وقال .حترتق  عندد يقول: الثوري   سمعت احلباب: بن زيد عن اخلاَل 

 ابدن قٰی ألل حججاً  حججت يقول: وسمعته قال: .الفروع وعندنا األصول هليعة ابن

ثني يقدول: وهب ابن سمعت الرسح: بن الطاهر أبو وقال هليعة.  الصدادق واهلل حدد 

 مدن وکدان صدالح بن أمحد سمعت سفيان: بن يعقوب وقال هليعة. ابن اهلل عبد البار

 أحسدن مدا الرق يف األسود أ، حديث أکتب کنت يل: وقال عليه، يثنى املتقنني خيار

 من ليس فقال: وحديث. قديم سامع ويقولون: له: تفقل قال: هليعة، ابن عن حديثه

 کتبدوا حتى الناس عىل فأمىلٰ  کتبه أخرج کان وإنام الكتاب صحيح هليعة ابن شئ هذا

 َيضدبِط وال حُيسن ال من حيرض کان أنه إال حَسنِاً  حدِيثُه کان َضبطَ  َفِمن إمالءً  حديثه

ح، وال ، له ُيرَ  ومل کتاباً  ذلك بعد هليعة ابن خيرج مل ثم ُيصح   السامع أراد من وکان کتاب 

 فحديثُده صحيحة نسخة عىل وق عَ  َفمن عليه، فقرأ وجاءه عنه، کتب لن استنسخ منه

 عطاء عن عنه روى من وکل کثري   َخَلل   فيه جاء ُتضبَط مل ُنسخة من کتب وَمن صحيح  

 طاء،ع عن رجلني وعن عطاء، عن رجل عن وروى عطاء، من سمع فإنه رباح أ، بن

 يعقدوب: قدال عطاء. عن وجعلوه عطاء، وبني بينه من فرتکوا عطاء، عن ثالثة وعن

ث حديث أترك ال أين الرجال يف مذهبي أمحد: يل وقال  عىل مرص أهل جيتمع حتى حُمد 

 بشدئ لديس فقال: رشدين. عن معني ابن سئل اجلنيد: بن إبراهيم وقال .حديثه ترك

 ومدا هليعة ابن حديث کتبت قد رشدين من إيل   أحب هليعة وابن منه أمثل هليعة وابن
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 وکان فيه، الرأي سيئ مريم أ، ابن وکان وقال: مات. حتى عنه يكتب وهب ابن زال

 ابدن وقال وتسعني. ست سنة ولد ودريه: بكري بن حييى وقال عنه. راوية األسود أبو

 أربع سنة لاألو ربيع نصف األحد يوم ومات وقاال: سبعني. سنة سعد: وابن يونس

 يوافقده ومل سدبعني. سنة مات عامر: بن هشام وقال واحد. دري أرخه وفيها وسبعني،

 .هذا عىل أحد

 صدحيحه من الفتن يف البخاري وروى .احلارث بن بعمرو مقروناً  مسلم له روى

 احلديث بعث املدينة أهل عىل قطع قال: األسود، أ، عن ودريه حيوة عن املقري عن

 آخر ويف النساء سورة تفسري يف صاحب االعتصام وروى عباس. ابن عن عكرمة عن

 وروى فيه. شك ال هليعة ابن وهو يسميه، وال مقرونًا. هذا مواضع، عدة ويف الطالق

 احلارث: بن عمرو عن فيها يقول ودريه وهب ابن حديث من کثرية أحاديث النسائي

 .الباقون له وروى هليعة ابن هأن ُمبيِّناً  دريه رواية يف ذلك من کثري وجاء آخر: وذکر

 بدن حييى ترکه البخاري: وقال موضعني. يف مسلم به استشهد احلاکم: قال :قلت

 هليعة وابن صحيحه: يف خزيمة ابن وقال شيئًا. عنه أمحل ال مهدي: ابن وقال سعيد.

 بدن جدابر معده ألن   أخرجتُه وإنام انفرد، إذا الكتاب، هذا يف حديثَه ُأخِرُج  لن لسُت 

 فهدو هليعدة ابدن عدن العبادلة روى إذا األزدي: سعيد بن الغني عبد وقال .إسامعيل

 عبدد ابن وحكى مثله ودريه الساجي وذکر واملقري وهب وابن املبارك ابن صحيح.
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 عدن أبيده عن شعيب بن عمرو عن عنده الثقة عن مالك عن املُوط أ يف الذي ان الرب:

ثه وهب ابن ويقال: هليعة. ابن هو العربان يف جده  حسان: بن حييى وقال عنه. به حد 

 فجئدت حديثده، من هو ليس فإذا فنظرت، هليعة ابن من سمعوه جزءاً  قوم مع رأيت

ُثهم حديثك من هذا فيقولون: بكتاب، جييئونني أصنع؟ ما فقال: إليه،  ...فأحد 

د إذا أنده إال ،الثقدات من هليعة ابن کان صالح: بن أمحد عن الساجي وحكى  نَ ُلقِّ

ث شيئاً   حتمدل مل هليعة ابن رأيت لو الرسي: بن برش يل قال املديني: ابن وقال به. حد 

 معدني: ابدن وقال بثقة. ليس أبيه: عن النسائي الرمحن عبد بن الكريم عبد وقال عنه.

ثنا. له: يقول شاء من کان بحديثه، حيتج ال ضعيفاً  کان  کدان خدرش: ابدن وقدال حد 

 حديثاً  أحد وضع لو حتى عليه، قرأه بشئ جاء من فكان هکتب وُأحرَقت حديثه يكتب

 وقال لتساهله. روايته يف املناکري کثرت ثم فمن اخلطيب: قال .عليه قرأه إليه به وجاء

 ختليط فيها األحاديث من عنه روي وما ثقة هليعة ابن صالح: بن أمحد قال شاهني: ابن

ث وإندام الكذب، قصدي مل احلاکم: عن مسعود وقال التخليط. ذلك ُيطرُح   مدن حدد 

 أن ينبغدي وال حديثه عىل يوقف ال اجلوزجاين: وقال .فأخطأ کتبه احرتاق بعد حفظه

 وابن اإلفريقي عن زرعة وأبا أ، سألت حاتم: أ، ابن وقال بروايته. يغرت وال به حُيتج

 يكتدب مضدطرب، أمدره هليعدة وابن ضعيفان. مجيعًا: فقاال إليكام؟ أحب أَيام هليعة،

 مثل هليعة ابن عن يروي من کان إذا ال،: قلت الرمحن: عبد قال االعتبار. عىل حديثه



 1273 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ابدن وقدال يَضدبُِط. ال کدان زرعدة: أبو قال ال. قال: به. حُيتج هليعة فابن املبارك ابن

 ضدعيفاً  کدان سدعد: بن حممد وقال حديثه. يكتب من وهو نسيان کأنه حديثه عدي:

 .بآخره منه سمع لن روايته يف حاالً  حسنأ أمره أول يف منه سمع ومن

 أبدو احلاکم وقال ووکيع. سعيد بن وحييى مهدي ابن ترکه الُكنٰی: يف مسلم وقال

 ضعفاء أقوام عن ُيدلِّس فرأيته اخباره سربت حبان: ابن وقال. احلديث ذاهب أمحد:

 مل أو حديثه نم کان سواء قرأه إليه دفع ما يبايل ال کان ثم رءاهم، قد ثقات أقوام عىل

 االخبدار مدن فيهدا ملا کتبه احرتاق قبل عنه املتقدمني رواية عن التنكب فوجب يكن

 ملدا کتبده احرتاق بعد املتأخرين برواية االحتجاج ترك ووجب املرتوکني عن املَُدل سة

 آخر يف عقله اختلط اآلثار: هتذيب يف الطربي جعفر أبو وقال. حديثه من ليس لا فيها

 1«.عمره

 أبو احلرضمي   عقبة بن وکرسه( )بفتح هليعة ابن اهلل عبد» :التقريب صاحب وقال

 ابن ورواية کتبه احرتاق بعد خلط السابعة، من صدوق القاي املرصي   الرمحن عبد

 سنة مات مقرون، شئ بعض مسلم يف وله دريمها، من أعدل عنه وهب وابن املبارك

 2«.الثامنني عىل ناف وقد وسبعني أربع

                                                             

 .331 د 327  ، 5 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .526  ، 1 ج، التهذيب . تقريب 2
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ثها وعاملها املرصية الديار قاي الكبري اإلمام هليعة، ابن» :الذهبي الوق  أبدو وحُمد 

 أبو عنه وسئل... املرصي   احلرضمي   فرعان بن عقبة بن هليعة ابن اهلل عبد الرمحن عبد

 وهدب وابن املبارك ابن أن   إال   سواء وآخره أوله :فقال منه، القدماء سامع وعن زرعة

 الغدد مدن الليدث إليه بعث هليعة ابن کتب احرتقت ملا :قتيبة قال .أصوله يتبعان کانا

 1«.مثله َخَلَف  ما :يقول الليث، سمعت مات وملا دينار، بألف

 کدان کدام معدًا، والليدث هو ،املرصية الديار عامل کان هليعة ابن أن ريب ال» :وقال

 ،الديمن عامل عمروم ،الشام عامل واألوزاعي ،املدينة عامل العرص ذلك يف مالك اإلمام

 احلفداظ وبعدض.. .خراسان عامل طهامن بن وإبراهيم ،العراق عاملا والثوري وشعبة

 األصول، يف ال ،واملالحم والزهد ،واالعتبارات ،الشواهد يف ويذکره ،حديثه يروي

 يف عددل فإنده ،املنداکري تلدك وبتجن دب ،إهدداره ينبغي وال ،وهنه يف يبالغ وبعضهم

 2«.نفسه

 3«.وحمتشميهم ،مرص أهل رؤساء ومن ،العلم أوعية من نوکا» :وقال

 کتبه احرتاق قبل منه سمع من سامع إن   يقولون: ،أصحابنا وکان» : حبان ابن قال

                                                             

 .238 د 237  ، 1 ج، احلفاظ . تذکرة 1

 .14  ، 8 ج، النبالء أعالم . سري 2

 .31  ، 8 ج، النبالء أعالم . سري 3
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 بشدئ. ليس فسامعه کتبه احرتاق بعد منه سمع ومن ،صحيح فسامعهم العبادلة، مثل

عني للحديث الكت ابني من هليعة ابن وکان ال للعلم واجلام   أمحد سمعت... فيه نيوالرح 

 املبدارك ابن علينا َقِدمَ  .صحيح فسامعه قديامً  هليعة ابن من سمع من :يقول حنبل، بن

 1«.صحيح فهو سنة عرشين منذ هليعة ابن من سمع من :فقال وسبعني، تسع سنة

 كتٌه وحرق وقاقته يف التحقيق

ثکا مطلقاً  قبله من فمنهم هليعة، ابن بشأن العلامء أقوال اختلفت بدن  أمحدد ملُحد 

فه من ومنهم شاکر، ل من ومنهم مطلقًا، حديثه ورد   ضع  ح فص   العبادلة رواه ما وصح 

 .املبارك ابن وعبداهلل وهب، ابن وعبداهلل املُقرئ، يزيد بن عبداهلل :وهم. عنه

 اختالطه قصة أن يبدو والذي واختالطه، کتبه بحرق تعل ل مطلقاً  روايته رد   وَمن

 .مفتعلة بهوکت بيته وحرق

 ابدن :ليحيدى قلدُت » :معني بن حييى زکريا أل، اجلنيد ابن سؤاالت کتاب يف جاء

 بيشدء ليس رشدين ،رشدين من إيل   أحب هليعة ابن ،ال» :قال ؟سواء ورشدين هليعة

 وما ،!!قط کتاب هليعة البن احرتق ما :مرص أهل يل قال» :معني بن حييى يل قال ثم «.

 عبدد بدن النرضد األسود أبو وکان» :حييى قال«  مات حتى عنه يكتب وهب ابن زال

                                                             

 .12 د11   ، 2 ج، . املجروحون 1
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 فلام ،هليعة ابن يف الرأي ييسء مريم أ، ابن وکان ،صدق شيخ وکان ،عنه راوية اجلبار

 القددماء فسدامع :ليحيدى قلدُت  .«ةهليعد ابدن عدن سدكت عنهدا وسألوه عنه کتبوها

 1«.«واحد ،سواء ،نعم» :قال ؟سواء هليعة ابن من واآلخرين

 أل، اآلجدري سدؤاالت کتاب يف ورد. وضوحاً  األمر ليزيد داود أ، ابن يأيت ثم

 وال ،!هليعدة ابدن کتدب حتدرتق مل مدريم: أ، ابن قال :يقول داود، أبا سمعت» :داود

 بخمسدامئة ِمرصد أمدريُ  إليده فأرسدل. ِمرصد أمدريَ  عليده ُيَرقِّقوا أن أرادوا إنام ،کتاب

 2«.!!دينار

 عدىل االشداعة هدذه وانطلدت احرتقت، کتبه أن أشاعوا املادي، التكسب فألجل

 مريم أ، ابن عن داود أ، ابن نقله الذي النص هذا إن. وأحواهلم الرواة عىلٰ  املؤمتنني

 أدرى البلد وأهل قط، کتاب هليعة البن حيرتق مل انه معني البن مرص أهل قاله ما يؤکد

 . ببلدهم

ة حييى وسمعت قال:» :نيمع بن حييى عن الرجال معرفة کتاب يف جاء  اخدرى مر 

                                                             

 دمشدق، مديندة تاريخ.  ودريه عساکر ابن نقله النص وهذا ؛393  ، 1 ج، معني بن حييى زکريا أل، اجلنيد ابن . سؤاالت 1

 .147 ،  32ج

   8ج السدري يف الدذهبي ونقلده ؛175 د 174  ، 2 ج، السجستاين األشعث بن لسليامن داود، أل، اآلجري . سؤاالت 2

16. 
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 1«.!مات حتى قط هليعة ابن اختلط ما ثقة، وکان األسود: أبو قال يقول:

 .الثقة األسود أ، عن معني ابن نقله هليعة، ابن الختال  رصيح نفي وهذا

 أين وددت» :قال أنه عنه ورد لكنه مهدي، بن الرمحن عبد هليعة، ابن يف تكلم ولن

 2«.دية :يعني کأنه ،مؤدى درمت وأين ،حديث مخسامئة عةهلي ابن من سمعت

 أصابه ثم بحديثه، وزهده به لقائه عن ِي ُنبُِئ  فهو متأخرًا، جاء هذا قوله أن ويبدو

 .النص هذا يف جاء ما فقال له، حاله تبني أن بعد ربام الندم

ح کدام الصدحة، حديثه عىل الغالب أن مع مطلقًا، حديثه رفض من أفر  لقد  رص 

 أو منفرداً  سواء الكثريون بحديثه احتج فقد الرفض هذا من وبالردم تيمية، ابن بذاك

ن وث قه ولِّن. والشواهد املتابعات يف  :مقروناً  ولو به واحتج   له وحس 

 .أحاديث مخسة: البخاري َروٰی له

 سدورة تفسدري يف االعتصدام يف البخداري وروى» :د معنا مر د کام حجر ابن قال 

يه وال مقروناً  هذا مواضع. عدة ويف الطالق آخر ويف النساء  ال هليعدة ابدن وهدو ُيسم 

 «.فيه شك

 .موضعني يف صحيحه يف وقد احتج  به مسلم

                                                             

 .68  ، 1 ج، حمرز بن القاسم بن حممد بن أمحد معني، رواية بن حييى عن الرجال . معرفة 1

 .495  ، 15 ج، الكامل . هتذيب 2
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 وَضدبطهِ  حديثده کثدرة يف بمرصد هليعدة ابن مثَِل  کان وَمن» :حنبل بن  أمحد وقال

 1«.ودريه أمحد وثقه»: السيوطي وقال .وإتقانه

 عدىل کثرياً  اعتمد وقد اهلل، وبني بينه حجة املسند کتابه جعل قد حنبل، بن أمحد إن

 وهدذا روايدة. عرشدة وثدامنَ  سبعامئة رواياته بلغت فقد هليعة، ابن سندها يف روايات

 .له حنبل ابن توثيق يؤکد

 2.مرات ثامن الُسن ة کتاب يف هليعه ابن عن اهلل عبد ابنه روى وقد

 کدام عنده، بالروايدة أبوه أمره عمن إال يروي ال حنبل ابن عبداهلل أن املعلوم ومن

 . أبيه عند الراوي هذا وثاقة يعني وهذا سابقًا، بيناه وقد حجر، وابن عدي ابن ذکره

 بدالقول: حله يمكن هليعه ابن بشأن حنبل بن أمحد أقوال يف املوجود التضارب إن

 الذي نفسه حنبل ابن ولقول هليعه، ابن عن ابنه لرواية وذلك ،حنبل ابن لدى ثقة إنه

 يف مرصد أهدل عدىل وفضدله واالتقان والضبط احلديث بكثرة وصفه حيث أوردناه،

 .األحاديث مئات عنه وروى احلديث، رواية

 .الُسن ة کتابه يف عنه روايته خالل من: أمحد بن اهلل وقد وث قه عبد

 حججداً  حججدت ،الفروع وعندنا األصول هليعة ابن عند»: الثوري سفيان وقال

                                                             

 .126   املُوط أ، برجال املُب طأ . إسعاف 1

 .616و 611و 601 و 536 و 530 و 404   2وج 334 و 317   1ج، . الُسن ة 2
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 .«هليعة ابن أللقٰی 

ثني»: وهب ابن وقال  .«هليعة ابن اهلل عبد البار الصادق واهلل حد 

 د ُيثنى املتقنني خيار من د وکان صالح بن أمحد سمعت» سفيان: بن يعقوب وقال 

 هليعة. ابن عن حديثه أحسن ما الرق يف األسود أ، حديث أکتب کنت يل: وقال عليه.

 هليعدة ابدن شئ، هذا من ليس فقال: وحديث. قديم سامع ويقولون: له: فقلت قال:

 .«الثقات من هليعة ابن کان» صالح: بن أمحد وقال. «الكتاب صحيح

 .«ثقة هليعة ابن صالح: بن أمحد قال» :شاهني ابن وقال

 .«مثله خلف ما مات ملا» الليث: وقال

 ذکرت، ما أضعاف واحلديث الروايات من له هليعة ابن اهلل وعبد»: عدي ابن وقال

 حديثده، يكتدب احلديث، حسن هو السلف ضعفه قد وما حسان، أحاديث وحديثه

ث وقد  بدن والليدث احلدارث بدن وعمدرو ومالدك وشعبة الثوري الثقات: عن حد 

 1«.سعد

نَ  أنه إال به طعنه من وبالردم سننه، يف وقد روٰی الرتمذي  2.مرات ست له حس 

 اعتمد الذي تفسريه يف مرة ربعنيوأ سبعامئة من أکثر يف حاتم أ، واستشهد به ابن

                                                             

 .153 د 152    4 ج، كامل. ال 1

 .244   ،4و ج 102و 98و 74   ،3و ج 299   ،2و ج 30   ،1ج الرتمذي، . سنن 2
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 1!األسانيد أصح فيه

ووث قه مالك بن أنس بروايته عنه يف املُوطِّأ، قال ابن حجر، کام نقلنا عنه يف ترمجدة 

 عدن ،عندده الثقدة عن ،مالك عن أوطِّ املُ  يف الذي نأ الرب عبد ابن وحكى» :ابن هليعة

 «.يعةهل ابن هو العربان يف جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو

 شاهد وله» :األحاديث أحد يف وقال املستدرك، يف مرات عدة واستشهد به احلاکم

 حدديث هدذا: وقال «(اهلل )رمحه مسلم به استشهد وقد هليعة ابن اهلل عبد حديث من

 2«.موضعني يف مسلم به استشهد وقد هليعة ابن اهلل عبد به تفرد

 3.مرة عرشة مخس من أکثر ختارةامل األحاديث يف املقديس الدين واحتج  به ضياء

 4.اآلثار هتذيب يف مرات سبع واحتج  به الطربي

 5.مرة عرشة مخس واحتج  به الطحاوي

 ابدن صحيح د الكتاب هذا يف حديثه أخرج لن ليس هليعة ابن»: خزيمة وقال ابن

 يف  معده إسدامعيل بدن جدابر ألن اخلرب هذا أخرجت وإنام برواية، تفرد إذا  د خزيمة

                                                             

 ....75 و 68 و 65 و 42   ،1ج حاتم، أ، ابن . تفسري 1

 .298 و 205  ، 1 . املستدرك، ج 2

 . ...335   ،1. ج 3

 . ...671   ،2. ج 4

 . ...274 و124   ،3 ج اآلثار، مشكل . رشح 5



 1281 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 1«.سناداإل

 بعدض العبادلدة، أحدد عدن لروايتده ربدام مرات، ست به احتج هذا من وبالردم

 2.الروايات

 3.مورد مائة من اکثر يف التمهيد يف الرب عبد واجتج  به ابن

 حدديث وهدو هليعدة ابن إسناده ويف أمحد رواه» :حديث يف املنذري احلاف  وقال

 «.املتابعات يف حسن

 «.جيد بإسناد والطرباين هليعة ابن طريق من محدأ رواه» :آخر حديث يف وقال

 الرشيف، احلديث من والرتهيب الرتديب

 362    4 ج و 151    1 ج

يَعةَ  اْبنُ  اهلل ِ َعبْدُ  َهَذا َوِمثُْل » :تيمية وقال ابن   َأَکابِرِ  ِمنْ  َفإِن هُ  هَلِ
ِ
 َوَکدانَ  املُْْسِلِمنيَ  ُعَلاَمء

َقْت  َلِكن ِديِث احْلَ  َکثِريَ  بِِمرْصَ  َقاِضياً  ْحرَتَ
ث َفَصارَ  ُکتُبُهُ  اِ  َحِديثِهِ  يِف  َفَوَقعَ  ِحْفظِهِ  ِمنْ  حُيد 

ري   َدَلط  
ةُ  َحِديثِهِ  َعىَل  اْلَغالَِب  َأن   َمعَ  َکثِ ح   4«الصِّ

                                                             

 .76 د 75  ، 1 ج، خزيمة ابن . صحيح 1

 .313   ،4ج و11   ،3ج خزيمة، ابن . صحيح 2

 . ...205   ،2ج . التمهيد، 3

 .26  ، 18 ج، الفتاوى . جمموعة 4
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 1«.واحد دري به احتج وقد هليعة ابن وفيه» :أخرجه حديث يف اهليثمي وقال

 2«.حسن واسناده هليعة ناب وفيه أمحد رواه» :آخر موضع يف وقال

 .«صدوق»: حجر ابن وقال

 .«العلم أوعية من نفسه، يف عدل فإنه»: الذهبي وقال

ح له األلباين  بعدد قدال وثاقتده، يف التفصديل واختدار مورد، من أکثر يف وقد صح 

 خيشدى إنام وهو هليعة ابن دري مسلم رجال ثقات رجاله إسناد وهذا» :حلديث روايته

 عبدد أبو عنه الرواة من ألن هنا منه مأمون وهذا !کتبه احرتاق بسبب ِحفظِه سوء منه

 روى إذا: األزدى سدعيد بدن الغنى عبد قال .يزيد ابن اهلل عبد واسمه املقرى الرمحن

 السداجى وذکر .واملقرى، وهب وابن, املبارك ابن :صحيح فهو هليعة ابن عن العبادلة

 3«.هلل واحلمد ، احلديث إسناد بذلك فصح :قلت .مثله ودريه

 تشيعه

 4.«التشيع يف مفر » :عنه عدي ابن قال

                                                             

 .16  ، 1 ج، الزوائد . جممع 1

 .53  ، 1، ج الزوائد . جممع 2

 .158  ، 2 ج، الغليل . إرواء 3

 .483  ، 2 ج االعتدال، . ميزان 4
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ه  1.الشيعة من الدينوري قتيبة ابن وعد 

 .الرجاليني باصطالح الرتفض هو التشيع يف الغلو أو التشيع يف واالفرا 

ثنا... » :الطويس الشيخ رواه ما منها لإلمامية، أسانيد عدة يف وقع  ابن اهلل عبد حد 

)صدىل اهلل عليده  النبي   بينا :يقول اهلل عبد بن جابر سمعت :قال ،لزبريا أ، عن ،هليعة

)صدىل اهلل عليده  النبدي   أومأ إذ ،معه ونحن جتاهه (السالم عليه) وعأ   بعرفاتوآله( 

 د مَخَْسدك َضدع :فقال ،منه فدنا ،عأ   يا مني أُدنُ  :فقال (السالم عليه)عأ   إىلوآله( 

هبك فأخذ ،کفي يف د کفك يعني  أندا ،شدجرة مدن وأندت أندا ُخِلقُت  ،عأ   يا :فقال ،ف 

 أدصدانا مدن بغصدن تعلدق مدن ،أدصانا واحلسني واحلسن ،فرعها وأنت ،أصلها

 2«.اجلنة اهلل أدخله

ثنا...» :أيضا وروى  ابدن اهلل عبدد أ، عدن ،زرعدة أ، عن ،هليعة ابن اهلل عبد حد 

 وهلدا ،الزمدان آخدر يف نبديكم بيدت أهدل دولة إن   :قال أنه يارس، بن عامر عن ،رزين

 علديكم اسدتثارت فإذا .إماراهتا جتئ حتى وکفوا األرض فالزموا رأيتم فإذا ،إمارات

 واسدتُخِلَف  ،األموال جيمع الذي خليفتكم ومات ،اجليوش وجهزت ،والرتك الروم

 بددأ حيدث مدن ملكهم هالك ويأيت ،بيعته من سنني بعد فيخلع ،صحيح رجل بعده

                                                             

 .624  ، . املعارف 1

 .611  ، . األمايل 2
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 :دمشدق سدور من مناد   وينادي ،األرض يف احلروب وتكثر ،والروم رتكال ويتخالف

 ،حائطهدا خيدر حتدى مسجدها بغر، وخيسف ،اقرتب قد رش من األرض ألهل ويل

 مدن ورجدل ،أصهب ورجل ،أبقع رجل ،امللك يطلب کلهم بالشام نفر ثالثة ويظهر

 إىل الغدرب أهدل وخيرج ،بدمشق الناس وحيرض ،کلب يف خيرج سفيان أ، بيت أهل

 )عليهم حممد آلل يدعو َمن ذلك قبل وخيرج ،السفياين إمارة فتلك دخلوا فإذا .مرص

 حتى  (اهلل عبد) اهلل عبد ويسبق ،فلسطني الروم وتنزل ،احلرية الرتك وتنزل ،السالم(

 املغدرب صداحب ويسدري ،عظديم قتال ويكون ،النهر عىل بقرقيسياء جنودمها يلتقي

 فيسدبق ،السفياين اجلزيرة ينزل حتى قيس يف يرجع ثم ،لنساءا ويسبي الرجال فيقتل

 حممدد آل أعدوان فيقتدل الكوفة إىل يسري ثم .مجعوا ما السفياين وحيوز[ فيقتل] اليامين

 لوائده عدىل املهددي، خيرج ثم .مسميهم من رجالً  ويقتل وسلم()صىل اهلل عليه وآله 

 فدأحلقوا سفيان أ، ابن عىل هاأمر اجتمع قد الشام أهل رأى  وإذا ،صالح بن شعيب

 أَيا :السامء من مناد   فينادي ،ضيعة بمكة وأخوه الزکية النفس تقتل ذلك فعند ،بمكة

 ملئت کام وعدالً  قسطاً  األرض يمأل الذي املهدي هو وذلك ،فالن أمريکم إن الناس

 1«.وجوراً  ظلامً 

ثون رواه ولا  هليعدة ابدن وروى. ..» :عدي وابن حبان ابن أخرجه ما عنه، املُحد 

                                                             

 .464 د 463  ، . الغيبة 1
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 أن   عمدرو، ابدن اهلل عبدد عن احلبىل الرمحن عبد أ، عن املعافري اهلل عبد بن حي عن

 عمدر، لده فدُدعَي  أخدي. يل ادعوا " :مرضه يف قال)صىل اهلل عليه وسلم(  اهلل رسول

 ادعوا :قال ثم عنه، فأعرض بكر، أبو له فُدعَى  أخي. يل ادعوا :قال ثم عنه، فأعرض

 وأکب بثوبه فسرته طالب أ، بنعأ   ُدعَي  ثم عنه، فأعرض عثامن، له ُدعَي ف أخي. يل

[ يفدتح] بداب   کل   باب   ألَف  عل ِمني :قال ؟قال ما :له قيل .عنده من خرج فلام ،عليه

ثنا :قال .يعأ أبو أخربناه  .باب   ألَف  ثنا :قال طلحة، بن کامل حد   :قال هليعة، ابن حد 

ثني  1«.احلبىل اهلل عبد أ، عن املعافري اهلل عبد بن حي حد 

، الدزبري أ، عدن هليعدة ابن اهلل عبد أخربنا...»  :عساکر ابن وأخرج  قدال: املكدي 

 وعأ   بعرفات)صىل اهلل عليه وسلم(  اهلل رسول کان يقول: اهلل: عبد بن جابر سمعت

 .عدأ   يدا أُدنُ  ول:يق وهو)صىل اهلل عليه وسلم(  النبي   فأتيناعأ   وإىل إيل   فأوما جتاهه

 أندا ُخلقدُت عدأ   د يدا کفي يف د کفك يعني مَخيِس يف مَخَسك َضع فقال: ،عأ   منه فدنا

 بغصن تعلق َفمن أدصاُنا واحلسنيُ  واحلسنُ  فرُعها وأنت أصُلها أنا شجرة   من وأنت

 يكونوا حتى وصلوا  کاحلنايا يكونوا حتى صاموا أمتي أن لوعأ   يا اجلنة. دخل منها

 2«.النار يف اهلل ألکبهم أبغضوك ثم کاألوتار

                                                             

 .عدي ابن عن نقال 483  ، 2 ج االعتدال، ميزان ،14  ، 2 ج، . املجروحون 1

، 1 ج للحسدكاين، التفضديل لقواعد التنزيل شواهد: يف يسري وباختالف ،66  ، 42 ج، عساکر ابن، دمشق مدينة . تاريخ 2
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ثني هليعة، ابن اهلل عبد أخربنا.. .»  دخلت قال: اهلل، عبد بن جابر عن الزبري أبو حد 

 اهلل ابكى ال يبكيك ما هلا: فقال تبكي، وهي)صىل اهلل عليه وسلم(  النبي   عىل أيمن أم

َج  قد األنصار من رجل منزل دخلت ألين اهلل رسول يا بكيت قالت: عينيك؟  ابنته زو 

 بنعأ   من فاطمة تزوجيك فذکرت والسكر، اللوز رأسها عىل فنثر األنصار من رجالً 

 أيمدن أم يا تبكني ال)صىل اهلل عليه وسلم(  النبي   فقال شيئ عليها ُينَثر ومل طالب أ،

جتُده أندا مدا بالرسالة واستخصني بالكرامة بعثني فوالذي جدهز اهلل ولكدن   زو   مدا و 

 إن أيمن أم يا العاملني، رب اهلل ري حتى فاطمة رضيت وماعأ   ري حتى رضيت

ج أن ملا اهلل  جربيدل فديهم بالعرش حُيِدقوا أن املقربني املالئكة أمر ،عأ   من فاطمة زو 

 يتَزين   أن العني احلور وأمر فتزخرفت، ُتزخرف أن اجلنان وأمر وإرسافيل، وميكائيل

ي ن،  فنَثرت ُتنثر أن طوبى شجرة أمر ثم الشهود، املالئكة وکان اهلل، اخلاطب وکان فتَز 

 األخرضد، الزبرجدد مدع األمحدر الياقوت مع األبيض الدر مع الرطب اللؤلؤ عليهم

 فاطمة نثار من هذا ويقلن يلتقطنه واحللل احلُأ   يف يرفلن اجلنان من العني حور فابتدر

 1«.القيامة يوم ىلإ بينهن يتهادينه فهن حممد بنت

 عبداس، ابدن عن عكرمة عن ربيعة بن جعفر أخربنا هليعة ابن اهلل عبد أخربنا...»

                                                                                                                                                         

 .379 د 378  

 .127 د 126  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1
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 األربعة. نحن ،درينا راکب القيامة يف ما :)صىل اهلل عليه وسلم( اهلل رسول قال قال:

 فعىل أنا أما قال: اهلل؟ رسول يا هم وَمن فقال: املطلب، عبد بن العباس عمه إليه فقام

 وأذناهدا لشو  لؤلؤ من وعرفها الفرس کخد وخدها اإلنسان کوجه وجهها اقالرب

 هلدا املضديئني النجمني مثل تتقدان الزهرة کوکب مثل وعيناها خرضاوان زبرجدتان

 مثل خدها من يتحدر أخرى وتنمى مرة تضئ حمجلة بلقاء الشمس شعاع مثل شعاع

 والدرجلني اليددين طويلدة لبقدرةا ذندب مثدل ذنبها  أذناها اخللق يف مضطربة اجلامن

 مثدل وهدي کدالريح متدر مسدريها يف جتدد أخرض زبرجد من البقر کأظالف أظالفها

 ودون احلدامر فدوق وهدي وتفهمده الكدالم تسمع اآلدميني کنفس نفس هلا السحابة

 اهلل ناقدة عدىل صدالح وأخدي قدال: اهلل؟ رسدول يدا وَمن العباس: فقال قال: البغل.

 بدن محدزة وعمدي قال: اهلل؟ رسول يا وَمن العباس؟ قال قومه. عقرها التي وسقياها

 العبداس قدال العضدباء نداقتي عىل الشهداء وسيد رسوله وأسد اهلل أسد املطلب عبد

 عليها رطب لؤلؤ من زمامها اجلنة نوق من ناقة عىلعأ   وأخي قال اهلل رسول يا ومن

 التداج لدذلك نور من تاج هرأس عىل األبيض الدر من قضبانا أمحر ياقوت من حممل

 حلتدان عليده املحدث للراکدب تضدئ محراء ياقوتة وفيه إال رکن من ما رکنا سبعون

 اهلل. رسول حممداً  وأن اهلل إال إله ال أن أشهد ينادى وهو احلمد لواء وبيده خرضاوان

 العرش: بطنان من مناد   فينادي مقرب. ملك أو مرسل نبي   إال هذا ما اخلالئق: فتقول
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 ويص   طالدب أ، بنعأ   هذا عرش حامل وال مرسل نبي   وال مقرب ملك هذا سلي

 1«.املحجلني الغر وقائد املتقني وإمام العاملني رب رسول

، الزبري أبا سمعت قال: هليعة، ابن اهلل عبد أخربنا...»  بن جابر سمعت قال: املكي 

 عدىل جلدس وقدد يانسدف أ، بدن معاوية عند يوم ذات کنا قال: األنصاري، اهلل عبد

 مجاهري تفرشت وقد وشامالً  يميناً  بعينيه وأومٰى  بساجه واشتمل بتاجه واعتجر رسيره

 بدن عقيل رسيره عىل رجالن ومعه قحطان من الرسير أسفل العرب وسادات قريش

 وشدامالً، يمينداً  بكميهدا تشدري احلجداب وراء من وامرأةعأ   بن واحلسن طالب أ،

 من ولكن ال، قالت: أمَل ؟ َأِمنْ  معاوية: هلا قال َأِرَقة. الليلة بِت   نني،املؤم أمري يا فقالت:

 حدرب بن صخر سفيان أبو وأبوك طالب، أ، بنعأ   ويف فيك الناس رأي اختالف

 عقيدل عدىل مقبل وهو فأکثرت معاوية يف فقالت لباهبا قريش من أمية وکان أمية، بن

 قبدل أربعاً  صىل من يقول:اهلل عليه وسلم(  )صىل اهلل رسول معاوية: فقال  .واحلسن

 تقدولني:عدأ   أيف هلدا: قدال ثم أبدًا. تأکله أن النار عىل حرم الظهر بعد وأربعاً  الظهر

 والشديم الرسدية العناصدري مدن لعأ   سبق ما مع للكربات املفرج الكربات يف املطعم

 الزاهر والقمر الذاخر والفرات النائر والربيع احلاذر کاألسد فكان والرشف، الرضية

 وهبداءه حسدنه منهعأ   فأشبه الربيع وأما ومضاءه رصامته منهعأ   فأشبه األسد فأما
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 من الشادة العرب قامقم عليه تغطمطت فام وسخاءه طيبه منهعأ   فأشبه الفرات وأما

)صدىل اهلل  اهلل رسدول صنو والعباس القامقم وعباس وهاشم مناف عبد العرب أول

 بن اهلل عبد يعني ولده القرآن ترمجان ولنعم وعامً  أباً  به أکرم وعمه وأبوهم( عليه وسل

 ابن خيار نبي ه وعرتة اهلل خلق خيار عقول وقلب سؤول لسان له الكهول کهل عباس

 تدرب مدن بيدت بيتدني لعدأ   أن لدو سفيان أ، بنت يا طالب: أ، بن عقيل فقال خيار.

عأ   يف هذا أقول ال کيف يزيد أبا يا معاوية: فقال الذهب. وهو بالترب بدأ تبن واالخر

 يف عالمتهدا وعدأ   عليهدا قائم وسنام وذوائبها قريش هامات من وعأ   طالب أ، بن

 1«.املؤمنني أمري يا رحم وصلتك عقيل: له فقال شامخ.

 عدىل دخدل أنده شدعيب، بن عمرو أخربنا هليعة ابن أخربنا... » :الطرباين وروى

ثته سلمة، أ، بنت زينب  سلمة، أم عند کان)صىل اهلل عليه وسلم(  اهلل رسول أن فحد 

 وبرکاتده اهلل رمحدة فقدال: حجره، يف وفاطمة شق من وحسيناً  شق من حسناً  فحمل

 2«.جميد محيد إنه البيت أهل عليكم

ثني...»  بدن قبيصدة عدن ،سدوادة بدن وبكر هبرية ابن اهلل عبد عن ،هليعة ابن حد 

)صىل اهلل عليه  اهلل رسول إن اهلل عبد بن جابر عن ،الرمحن عبد بن ةسلم وأ، ،ذؤيب

                                                             

 .417 د 415  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1
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 ،عنده( اهلل )ري طالدب أ، بدنعأ   معه ونزل عنه الناس فتنحى ،بخم نزلوسلم( 

ر)صىل اهلل عليه وسلم(  النبي   عىل فشق  فلدام ،فجمعهدم ،علي داً  فامر ،عنه الناس َتأخ 

 " :قدال ثم ،عليه وأثنى اهلل فحمد ،طالب ،أ بنعأ   متوسد وهو فيهم قام اجتمعوا،

 شدجرة من ليس أنه إيل   ُخيَِّل  حتى عني وتنحيكم ختلفكم کرهت قد إين الناس أَيا يا

 "تلني شجرة من إليكم أبغض

 عنه أنا کام عنه اهلل فري ،منه بمنزلتي مني أنزله طالب أ، بنعأ   لكن " :قال ثم

،  کندت مدن اللهم " :فقال يديه رفع ثم " شيئاً  حبتيوص قر، عىل خيتار ال فإنه راض 

 اهلل رسول إىل الناس فابتدر ." عاداه من وعاد وااله من وال اللهم ،مواله فعأ   مواله

 تنحيندا مدا اهلل رسدول يدا واهلل :ويقولون ،ويترضعون يبكون)صىل اهلل عليه وسلم( 

 فدري ،رسدوله وسدخط اهلل سخط من باهلل فنعوذ ،عليك يثقل أن کراهية إال عنك

 1«.ذلك عند)صىل اهلل عليه وسلم(  اهلل رسول عنهم

 اهلل عبدد عدن ربيعة بن جعفر عن هليعة ابن اهلل عبد عن...» :الرب عبد ابن وأخرج

)صدىل اهلل عليده  اهلل رسدول إن قالت: عائشة، عن عروة عن األسود بن اهلل عبيد ابن

 مدا يل: قدال فقالت: سألتُها. ُتويف   فلام ة،فاطم فناجى وفاطمة، وأنا عأ   دَخَل وسلم( 

 َمدن عمر نصف بلغت وقد قبله الذي عمر نصف العمر من له کان إال   قط نبي   ُبِعَث 
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 عمدران بندت مدريم إال اجلندة أهدل نسداء سديدة أندت وقدال: فبكيدت. قدبأ. کان

 1«.فضحكت

 أبا ان لسمحا أبو دراج حدثنا قال هليعة، ابن اهلل عبد سمعت...» :أمحد مسند ويف

ثه اهليثم  قال رجالً  ان)صىل اهلل عليه وسلم(  اهلل رسول عن اخلدري سعيد أ، عن حد 

 طوبى ثم ، وآمن رءاين ملن طوبى قال: بك. وآمن رءاك ملن طوبى اهلل، رسول يا له:

 اجلنة يف شجرة قال: طوبى؟ وما رجل: له قال يرين. ومل ، آمن ملن طوبى ثم طوبى ثم

 2«.أکاممها من خترج اجلنة أهل ثياب عام مائه مسرية

ثنا... » :احلسكاين وروى ثني :قال هليعة، ابن اهلل عبد حد   ابن اهلل عبيد بن حممد حد 

)صىل  النبي   زوج سلمة أم عن :أبيه عن ،سلمة أ، ابن اهلل عبد بن سلمة عن ،رافع أ،

 أخي أنت :طالب أ، بن لعأ   يقول اهلل رسول سمعت قد :قالت وسلماهلل عليه وآله( 

 3«.آذاين فقد آذاك من وحبيبي

 رسدول قال :قال ،جابر عن‹  550 صفحة›  :الزبري أ، عن ،هليعة ابن أخربنا... »

 ،کاألوتداد صداروا حتدى صداموا أمتي أن لوعأ   يا: وسلم()صىل اهلل عليه وآله  اهلل

                                                             

 .200 د 199  ، 14 ج، . التمهيد 1

 .71  ، 3 ج، أمحد . مسند 2

 .150  ، 2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد.  3
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 1«.النار يف رهممناخ عىل اهلل ألکبهم أبغضوك ثم ،کاحلنايا صاروا حتى وصلوا

ثنا...»  :وجدل عدز اهلل قدول يف عباس ابن عن :دينار بن عمرو عن ،هليعة ابن حد 

 ،طالدب أ، بن فعأ   املؤمن أما :قال (َيْستَوونَ  ال ،َفاِسقاً  کانَ  َکَمنْ  ُمؤِمناً  کانَ  أفَمنْ )

. ذلدك وجدل عدز اهلل فدأنزل بينهم، کان لُِسباب   وذلك ،معيط أ، بن عقبة والفاسق

 2«.أصح والوليد  أصله يف کان هكذا

ثنا... » ثني :قال هليعة، ابن حد   عمدرة عدن الدبجأ معاوية أ، عن ،صخر أبو حد 

 يدا :قالدت (و))صىل اهلل عليه وسلم(  النبي   زوج سلمة أم عىل دخلت أنا اهلمدانية،

 قالدت .(له) ومبغض فمحب أظهرنا بني قتل الذي الرجل هذا عن ختربيني أال أمتاه

 هلدا فقالت د طالب أ، بنعأ   تريد د أبغضه وال أحبه ال :قالت ؟أحتبينه :سلمة أم هلا

اَم ) :تعاىل اهلل أنزل :سلمة أم دَرُکمْ  البَيِت  أهَل  الِرْجَس  َعنُكمُ  لِيُذَهِب  اهللُ َيريدُ  إن   َوُيطهِّ

 ،وأندا واحلسني واحلسن وفاطمة وعأ   اهلل ورسول جربئيل إال البيت يف وما (َتطهرياً 

 نسدائي صدالح مدن أندت :اهلل رسدول فقال ؟البيت أهل من أنا اهلل رسول يا :فقلت

 3«.وتغرب الشمس عليه تطلع لا إيل   أحب کان َنعم.: قال کان فلو (.کذا)
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 کندا :قدال األنصداري، اهلل عبدد بدن جدابر عن :الزبري أ، عن ،هليعة ابن عن...»

 نظر فلام طالب، أ، بنعأ   أقبل إذ وسلم(وآله )صىل اهلل عليه  اهلل رسول عند جلوساً 

 هدذا إن البنيدة هدذه وَربِّ  :فقدال الكعبة إىل التفت ثم .أخي أتاکم قد :قال النبي   إليه

لكدم إنده واهلل أما :فقال بوجهه علينا أقبل ثم  .القيامة يوم الفائزون (هم) وشيعته  أو 

 وأقسدمكم اهلل بحكدم وأقضداکم اهلل بعهدد وأوفداکم ،اهلل بدأمر وأقومكم باهلل إيامناً 

ية ة اهلل عند وأعظمكم الرعية يف وأعدلكم بالَسوِّ  الذَين إن   ) اهلل فأنزل :جابر قال .َمِزي 

احِلَاِت  وَعَمِلوا آمنَوا ةِ  َخرْيُ  ُهمْ  أولِئَك  الص   أصدحاب قدال أقبدل إذاعدأ   فكان ( الرَبي 

 1«.اهلل رسول بعد الربية خري أتاکم قد :حممد

 ما روٰی من األحاديّ عدد

 :کالتايل النتيجة فكانت هليعة ابن عن العبادلة رواها التي األحاديث بجمع قمت

 .حديثاً  وستني ستة روى: املبارك بن اهلل عبد

 الفقده يف الكدربى املدوندة يف نصداً  وثالثدني وثالثة مائة: روى :وهب بن اهلل عبد

 .يثاً حد وسبعني ثالثة عداها فيام وروى. املالكي

 .أحاديث ثالثة روى: املقري عبدالرمحن
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 العلم مع نصًا، وسبعني واثنني مائتني هليعة ابن عن العبادلة رواه ما جمموع فيكون

 لكتبده املزعدوم االحرتاق قبل هليعة ابن عن رووا الذين عدد أوصل العلامء بعض أن

 .وأکثر عرشة

 وتسدعة وثامنامئدة آالف ثدةثال د مكررة د بلغت فقد ،الكتب يف مروياته جمموع أما

 .حديثاً  ومخسون

 .أحاديث مخسة: البخاري صحيح يف له

 سدورة تفسدري يف االعتصدام يف د البخداري د وروى) :معنا مر کام حجر ابن قال

يه وال مقروناً  هذا مواضع، عدة ويف الطالق آخر ويف النساء  ال هليعدة ابدن وهدو ُيسم 

 «.فيه شك

 .األقل عىل مخسة لكانت حجر ابن هلا أشار التي املوارد حسبنا ولو

 .حديثًان: مسلم صحيح

 .حديثاً  عرش وثامنية سبعامئة: أمحد مسند

 .حديثاً  عرش مخسة: حنبل البن الصحابة فضائل

 .حديثاً  وثالثون ثالثة: الرتمذي سنن

 .أحاديث أربعة: للرتمذي املحمدية الشامئل

 .حديثاً  عرش تسعة: داود أ، سنن
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  وثامنون مخسة: ماجة ابن سنن

 .أحاديث ستة: الدارمي سنن

 .أحاديث وعرشة مائة: احلاکم مستدرك

 .حديثاً  عرش وأربعة مائتان: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثاً  وتسعون مخسة: للبيهقي اإليامن شعب

 .حديث مائة: للبيهقي األوقات فضائل

 .حديثاً  وأربعون واحد: للبيهقي السنن معرفة

 .أحاديث وستة مائة: للبيهقي ةالنبو دالئل

 .واحد حديث: للصنعاين املصنف

 .حديثاً  عرشون: شيبة أ، البن املصنف

 .حديثاً  ثالثون: يعأ أ، مسند

 .أحاديث ستة: خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث ثامنية: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  وتسعون مائتان: للطرباين األوسط املعجم

 .وثالثون حديثاً  ومخسة ستامئة: ينللطربا الكبري املعجم

 .حديثاً  وعرشون سبعة: للطرباين: الدعاء
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  عرش ستة: للطرباين الشاميني مسند

 .أحاديث ثامنية: حنبل ابن لعبداهلل الُسن ة

 .حديثاً  عرش اثنا: عاصم أ، البن الُسن ة

 .أحاديث مخسة: للخالل الُسن ة

 .حديثًان: الدارقطني سنن

 .حديثاً  وستون مخسة: رالبزا مسند

 .حديثاً  عرش ثالثة: الشايش مسند

 .حديثاً  ومخسون ثالثة: الروياين مسند

 .أحاديث عرشة: املبارك ابن مسند

 .حديثاً  عرش أربعة: املبارك البن اجلهاد

 .أحاديث ثالثة: راهويه ابن مسند

 .حديثاً  عرشون: الشهاب مسند

 .أحاديث ستة: عوانة أ، مستخرج

 .حديثاً  عرش مخسة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثاً  ومخسون ومخسة مائة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .أحاديث ومخسة مائة: الرب عبد البن التمهيد
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديث مخسامئة: عساکر ابن تاريخ

 .حديثاً  عرش ثامنية :لآلجري الرشيعة

 .حديثاً  عرش تسعة: للطربي اآلثار هتذيب

 .أحاديث تسعة: الدنيا ،أ البن اللسان وآداب الصمت

 .أحاديث أربعة: الدنيا أ، البن األخالق مكارم

 .حديثاً  وأربعون اثنان: الدنيا أ، البن واملثاين اآلحاد

 .حديثاً  عرش ثالثة: الاللكائي الُسن ة، أهل اعتقاد أصول رشح

 .واحد حديث: للدوال، الطاهرة الذرية

 .يثاً حد وستون مخسة: نعيم أل، األولياء حلية

 .حديثاً  عرش ثالثة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .حديثاً  وستون مخسة: الطربي تفسري

 1.حديثاً  وأربعون ومخسة سبعامئة: حاتم أ، ابن تفسري

  أعني بن ( عٌدامللك119) 

                                                             

 ضدعفاء ؛145   ،5ج حداتم، أ، البدن والتعدديل اجلدرح ؛345   ،2ج للددوري، معدني ابن تاريخ: يف تهترمج . راجع 1

 قتيبة، البن املعارف ؛144   ،4ج عدي، البن الكامل ؛182   ،5ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛293   ،2ج العقيأ،

 .217   ،11ج للذهبي، اإلسالم تاريخ ؛38   ،3ج خلكان، البن األعيان وفيات ؛505  
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 (هد 150 قبل ُتويف عام)

 لمي  السد الدرمحن عبد أ، عن روى  .شيبان بني موىل الكويف   أعني بن امللك عبد)

 .أذيندة بدن الدرمحن وعبدد األسود حرب وأ، وائل وأ، اهلاد بن شداد ابن اهلل وعبد

 قدال .والسدفيانان سليامن أ، ابن امللك وعبد سميع بن وإسامعيل إسحاق ابن وعنه

ث مهدي ابن سمعت ما املثنى: بن حممد  أعدني، بدن امللدك عبدد عن سفيان عن حُيد 

ث وکان ثنا سفيان: عن احلميدي وقال امسك. ثم أخربت فيام عنه حُيد   امللك عبد حد 

 لديس معدني: ابن عن الدوري وقال رأي. صاحب رافيض   عندنا کان شيعي   أعني بن

 روافدض ومحدران، وزرارة امللك عبد أخوة، ثالثة هم سفيان: عن حامد وقال بشئ.

 الصددق حمل ده الشديعة أعتدى من هو حاتم: أبو وقال امللك. عبد قوالً  أخبثهم کلهم،

 عندد لده .يتشديع وکدان .الثقدات يف حبان ابن وذکره حديثه. يكتب احلديث صالح

 يتشيع کان الساجي: وقال :قلت .راشد أ، بن بجامع فيه قرن واحد حديث الشيخني

 1«.ثقة تابعي   کويف   العجأ: وقال احلديث. يف وحيمل

 يف له شيعي   دوقص شيبان بني موىل الكويف   أعني بن امللك عبد» :حجر ابن وقال

 2«.متابعة واحد حديث الصحيحني

                                                             

 .343 د 342  ، 6 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .613  ، 1 ج، التهذيب . تقريب 2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 صدالح :حداتم أبدو قال .ودريه وائل أ، عن. أعني بن امللك عبد» :الذهبي وقال

 :عيينة ابن قال .يرتفض صدوق هو :آخر وقال .بشئ ليس :معني ابن وقال .احلديث

ثنا  ،حلدديثا صدالح الشيعة، عتق من :حاتم أبو وقال .رافضياً  وکان :امللك عبد حد 

ث  1.«حديث يف بغريه مقرونا له وأخرجا ،السفيانان عنه حد 

 وأ، السدلمي   الدرمحن عبد أ، عن محران أخو الكويف   أعني بن امللك عبد» :وقال

 2«.بآخر مقروناً  ومسلم البخاري له روى صدوق شيعي   السفيانان وعنه وائل

 3«.الرافضة دالة من لكنه احلديث يف صادق وهو» :وقال

 يقهتوق

 .صحيحه يف أخرج له البخاري

 .صحيحه يف وأخرج له مسلم

 .«حديثه يكتب احلديث صالح الصدق حمل هُ  الشيعة أعتى من هو»: حاتم وقال أبو

 .الثقات يف حبان ابن وذکره 

 .«يرتفض صدوق هو» :آخر وقال

                                                             

 .652 د 651  ، 2 ج، االعتدال . ميزان 1

 .663  ، 1 ج، الستة الُكتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف 2

 .167  ، 8 ج، اإلسالم . تاريخ 3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 «.بأس به ليس»: وقال حييى

 .«ثقة»: وقال العجأ

 .الثقات يف شاهني وذکره ابن

  للرجل، توثيقاً  يعترب وهذا. املستدرك يف حديثه ح له احلاکموصح  

 ،14   3ج

 توثيدق وهدذا صحيح، حسن: وقال أعني ابن سنده يف حديثاً  وأخرج له الرتمذي

 . له

 299   4ج الرتمذي سنن

 .«صدوق»: حجر وقال ابن

 .«صدوق»: وقال الذهبي

 حديثًا. له صحح إذ وقد وث قه األلباين

  754/  1) لرتهيبوا الرتديب صحيح

 تشيعه يف عٌارات

 مدن» «يتشديع کدان» «يرتفض صدوق هو» «صدوق شيعي  » «رافيض   عندنا کان»

 «.الرافضة دالة
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1الشيعة. من السيوطي هوعد  

 رجاله. يف الطويس الشيخ ذکره حيث( ع)الباقر أصحاب من کان وقد

  139  

 السدالم( )عليده باقرال جعفر أ، أصحاب کبار من کان» :الرازي دالب أبو وقال

 2«.أعني بن زرارة آل من السالم( )عليه الباقر جعفر أ، أصحاب .ذکره عند يأيت کام

ه: الشيباين   :أعني بن امللك عبد» :اخلوئي السيد وقال  يف (تارة) رجاله يف الشيخ عد 

 أعدني بندو اجلبدار وعبد ،امللك وعبد ،عيسى " :قائالً  السالم( )عليه الباقر أصحاب

 أخو أعني بن امللك عبد " : ذلك بعد وقال ،" ومحران أعني بن زرارة إخوة ،يباين  الش

 عبدد " :قائالً  ،السالم( )عليه الصادق أصحاب يف (أخرى) و ،" رضيس والد زرارة

ه ." تدابعي ،الكويف   الشيباين   أعني بن امللك  )عليده البداقر أصدحاب يف الربقدي وعدد 

 " :(66 د 63) الكيش وقال ." شيبان بني موىل أعني نب امللك عبد " :قائالً  ،السالم(

ثني ثنا قال: ،مسعود بن حممد حد  ثني :قال ،نصري بن حممد حد   بن عيسى بن حممد حد 

ثني ،عبيد ثنا :قال ،نصري بن محدويه وحد   بن احلسن عن ،عبيد بن عيسى بن حممد حد 

ثني :قال ،يقطني بنعأ    وعبد ،وبكرياً  ،امللك عبدو ،وزرارة ،محران أن :املشائخ حد 

                                                             

 .389   ،1ج الراوي، . تدريب 1

 .11  ، رةزرا آل . تاريخ 2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 )عليده اهلل عبدد أ، زمدان يف أربعدة مدنهم ومات مستقيمني کانوا أعني، بني الرمحن

 أ، عهدد إىل زرارة وبقدي ،السدالم( )عليده جعفر أ، أصحاب من وکانوا ،السالم(

 1." َلِقَي  ما فَلِقَي  السالم( )عليه احلسن

 «.واستقامته امللك عبد حسن يف هبا وکفى صحيحة الرواية :أقول» :وقال

 17 د 16   ،12 ج

 السدالم( )عليه جعفر أ، عن ،أعني بن امللك عبد عن ...» :روى الشيخ الكليني

 النرص :خري ثم واألرض السامء بني کان حتىعأ   بن احلسني عىلٰ  النرص نزل ملا :قال

 2«.اهلل لقاء فاختار ،اهلل لقاء أو

 عليده) اهلل عبدد أل، قلدت :قدال اهلل، عبدد أ، بدن الدرمحن عبد عن» :ويف الكايف

 بمحمد أقررنا بأن علينا َمن   ثم ،توحيده َعَرفنا بأن علينا َمن   وجل عز اهلل إن :(السالم

 مدن ونتدربأ نتدوالکم البيدت أهدل بحبكم اختصنا ثم بالرسالة)صىل اهلل عليه وآله( 

 عبد أبو فقال فبكيت. ورققت :قال النار. من أنفسنا خال  بذلك نريد وإنام عدوکم

 عبد له فقال :قال به. أخربتك إال شئ عن تسألني ال فواهلل سلني :(السالم عليه) اهلل

 :قدال ؟الرجلني عن خربين :قلت :قال ،قبلك ملخلوق قاهلا سمعته ما :أعني بن امللك

                                                             

 .17 د 16  ، 12 ج، احلديث رجال . معجم 1

 .465  ، 1 ج، . الكايف 2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مدن مرياثهدا عليهدا( اهلل )صلوات فاطمة ومنعا وجل( )عز اهلل کتاب يف حقنا ظلامنا

 وراء اهلل کتداب ونبدذا د خلفده إىل وأشدار د قدال اليدوم. إىل ظلمهدام وجدرى هاأبي

 1«.ظهورمها

 عدد أحاديثه

رواية،  أربعني عن تزيد اإلمامية عند الروايات من العديد أسانيد يف أعني ابن وقع

 حديثًا فقط، کاميأ: عرش مخسة عنه روت فقد احلديث أهل مصادر أما

 .صحيح البخاري: حديث  واحد  

 .واحد   حديث   مسلم: صحيح

 .واحد   حديث   داود: سنن أ،

 .واحد   حديث   الرتمذي: سنن

 .واحد   حديث   سنن النسائي:

 .واحد   حديث   الكربى للنسائي: السنن

 .واحد   حديث   مسند أ، يعىل:

 .واحد   حديث   .حبان صحيح ابن

                                                             

 .102  ، 8 ج  ،. الكايف 1
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مستدرکه: حديثان يف احلاکم

 سننه: حديثان. يف البيهقي 

 1ميدي: حديثان.مسند احل

 مسلم بن امللك ( عٌد120)

 (اهلجري الثاين القرن تأريخ الوفاة: يف)

 عدن وقيدل أبيه عن روى الكويف، سالم أبو احلنفي سالم بن مسلم بن امللك عبد

 . زياد أ، بن وهارون ظبيان أ، عمران وعن الصحيح وهو عنه حط ان بن عيسى

 وعأ قتيبة وأبو ووکيع املحار، بن رمحنال د وعبد أقرانه من د وهو الثوري وعنه

 .نعيم وأبو موسى بن اهلل وعبد هارون بن وزيد الكبري اجلهضمي نرص بن

 «.ثقة  » معني: ابن قال 

  «.به بأس ال» حاتم: وأبو داود أبو وقال

، به ليس» خراش: ابن وقال  «الشيعة من بأس 

                                                             

   ،1 ج حنبدل ابدن، العلدل ؛20 ،19   ،12 ج اخلدوئي، السيد احلديث، رجال معجم: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 1

 ؛33   ،3ج العقديأ، ضدعفاء ؛103   ،2ج العجأ، الثقات، معرفة ؛405   ،5ج البخاري، الكبري، التاريخ ؛551

 .158   شاهني، ابن الثقات، أسامء تاريخ ؛343   ،5ج والتعديل، اجلرح
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 . «ركاملبا ابن عنه روى» وقال: الثقات، يف حبان ابن وذکره

 امللدك عبد» األودي: ميمون بن عمرو ترمجة يف االستيعاب يف الرب عبد ابن وقال

 فديام سدلفاً  لده أر ومل قدال کذا ،«بحديثهام حيت ج لن ليسا حطان بن وعيسى مسلم بن

 1هذا. امللك عبد عن ذکره

 ثقدة   الكدويف، سدالم أبدو احلنفدي سالم بن مسلم بن امللك عبد»: حجر ابن وقال

 2«.السابعة من شيعيي 

 بدن عيسدى عدن الكدويف، احلنفدي سالم أبو مسلم بن امللك عبد»: الذهبي وقال

 3«.ثقة   نعيم: وأبو وکيع وعنه ودريه حط ان

 توقيقه

 .«ثقة  »: معني ابن قال

 .«به بأس ال»: داود أبو قال

 .«به ال بأس»: حاتم أبو قال

 .«بأس   هب ليس» :دريه من الشيعة برجال أعرف وهو خراش ابن قال

                                                             

 376 - 375   ،6 ج التهذيب، هتذيب. 1

 620   ،1 ج، التهذيب تقريب. 2

 670   ،1 ج، الستة کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف. 3



 1306 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .الثقات يف ذکره: حبان ابن

 .«ثقة  »: حجر ابن قال

 .«ثقة  »: الذهبي قال

 تشّيعه

 . «الشيعة من»: خراش ابن قال

 . «شيعي  »: حجر ابن وقال

 1«.شيعيي  لكن ه موث ق   صدوق   ...شيعياً  کان وقيل»: الذهبي وقال

 : الشاهرودي عأ الشيخ وقال

 ال کدويفي  هدو يذکروه مل: احلنفي مسال أبو سالم بن مسلم بن امللك عبد

 2اخلطيب. عن کام خراش ابن عن روى الشيعة، من به بأس

 أحاديثه عدد

 حديثًا کاميأ: عرش مخسة روى

 .أحاديث   ثالثة: أمحد مسند

                                                             

 .508   ،9ج اإلسالم، تاريخ ؛466  ،2ج االعتدال، ميزان. 1

 147   ،5 ج، احلديث رجال علم مستدرکات. 2
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 .واحد   حديث  : حنبل البن الصحابة فضائل

 .واحد   حديث  : الرتمذي سنن

 .حديثان: للنسائي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : شيبة أ، البن املصنف

 .حديثان: للطرباين: الدعاء

 .واحد   حديث  : البزار مسند

 .واحد   حديث  : عساکر ابن تاريخ 

 .حديثان: للطربي اآلثار هتذيب

 1.واحد   حديث  : حاتم أ، ابن تفسري

 ُهام بن الوهاب ( عٌد121)

 )تأريخ الوفاة: تقريبا يف القرن الثاين اهلجري(

 بد الوهاب مهام:قال ابن حجر عن ع

 يف معني بن حييى وث قه الرزاق، عبد أخو الصنعاين مهام بن الوهاب عبد

                                                             

 ؛368   ،5ج حاتم، أ، ابن والتعديل، اجلرح ؛313   ،2ج الدوري، معني، ابن تأريخ: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 1

 .306  ،5ج عدي، ابن الكامل، ؛107   ،7ج حبان، ابن الثقات، ؛35   ،3ج العقيأ، الضعفاء،
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 التشي ع. يف يغلو کان حاتم: أبو وقال عنه، مريم أ، بن أمحد رواية

 فيه. يتكل مون األزدي: وقال

 مغفالً. کان آخر: وقال

ثنا عدي: ابن قال د حد  ثني خالد، بن محدون بن حمم  د حد   بن أ  ع بن حمم 

ثنا عبد سفيان  اهلل أخربنا عبيدد الرزاق، عبد أخو الوهاب النجاري، حد 

 وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول خرج عمر: ابن عن نافع عن عمر بن

 بأسدامئهم الندار أهل وتسمية اجلنة أهل تسمية کتابان يده ويف يوم ذات

 وقبائلهم. آبائهم وبأسامء

 منكدر   حدديث   هو: قلت اهلل، عبيد عن القداح ميمون بن اهلل عبد تابعه

اً  ة الكتابني زنة يكون أن ويقتيض جد   .انتهى قناطري، عد 

، الكتابني زنة من قاله ما وليس  الرتمدذي أخرج وقد عظيمة   معجزة   هو بل بالزم 

د وقال شاهدًا، املتن هلذا  شديد وکان احلديث يعرف ال کان النيسابوري: رافع بن حمم 

، مجاعةً  معنا صىل   رأيته ما ًا،جد   يفر  التشي ع  الثوري عن له وساق العقيأ أخرجه قط 

 ال وقدال: ،«علام   كتم من» حديث: عنه( اهلل )ري هريرة أ، عن عطاء عن التيمي عن

 1الثقات. يف حبان ابن وذکره عليه، يتابع

                                                             

 94 - 93   ،4 ج، حجر ابن امليزان، لسان. 1
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 : حاتم أ، ابن قال

 عبدد عدن وىر الرزاق، عبد أخو اليامين، نافع بن مهام بن الوهاب عبد

 القطدان زيداد وأبدو محاد بن نعيم عنه روى، والثوري معقل بن الصمد

 السمسار: عمر بن بحر عنه روى حممد: أبو قال ذلك، يقول أ، سمعت

 التشدي ع، يف يغلدو شيخاً  کان فقال: عنه، وسألته ذلك يقول أ، سمعت

 1الرزاق. عبد من التشي ع يف أدىل کان

 توقيقه

 .هوث ق: معني بن حييى

 .الثقات يف ذکره: حبان ابن

ةً  ثقةً  فيكون والتعديل، اجلرح أهل من أحد   به يطعن ومل  .وث قه معني ابن أن   خاص 

 تشّيعه

 «.التشي ع يف يغلو کان» حاتم: أبو قال

  «.التشي ع شديد وکان» آخر: وقال

ه رافيضي  فالرجل  .التشي ع يف لغلو 

                                                             

 71 - 70   ،6 ج الرازي، حاتم أ، ابن والتعديل، اجلرح. 1
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 : الطوسی الشيخ رواه ما أحاديثه من

ثن ثني: قال، احلمريي مهام بن الوهاب عبد احد   عن نافع بن مهام أ، حد 

 عليده اهلل صىل) النبي عن عباس بن اهلل عبد عن جبري بن سعيد عن أبيه

 1«.باهبا من فليأهتا اجلنّة أراد فمن، باهبا وعَّ   اجلنة مدينة أنا»: قال أن ه( وآله

 : الشيعي الطربي وروى

ثنا ثنا: قال، احلمريي مهام بن الوهاب عبد حد   سدليامن بدن جعفدر حدد 

ثنا: قال، اليمن علينا قدم البرصي الضبعي  عدن العبدي هارون أبو حد 

ثني: قال، السعدي ربيعة  بدن جعفر خرج مل ا: قال، اليامن بن حذيفة حد 

 معده أرسدل( وآلده عليه اهلل صىل) النبي إىل احلبشة أرض من طالب أ،

 صىل) النبي إىل هديةً  بالذهب منسوجةً  ةً وقطيف دالية من بقدح   النجايش

 فأتداه، خيدرب بدأرض والنبي( السالم عليه) جعفر فقدم(. وآله عليه اهلل

 ألدفعين»(: وآلده عليه اهلل صىل) النبي فقال، والقطيفة الغالية من بالقدح

ٌّه، ورسوله اهلل حيّب  رجلٍ  إَل القطيفة هذ   النبدي أصدحاب فمدد. «ورسوله اهلل وحي

(: وآلده عليده اهلل صدىل) النبي فقال، إليها أعناقهم( وآله عليه اهلل صىل)

؟ أين»  فأخدذها. «إليك القطيفة هذ  خذ، عَُّّ  يا»: النبي له قال جاءه فلام   «عأي

                                                             

 577  ، األمايل. 1
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 وهو - البقيع إىل فانطلق، املدينة إىل قدم حتى وأمهل( السالم عليه) عأي 

 الدذهب فبداع، سدلكاً  سلكاً  القطيفة ففصل صائغاً  فأمر - املدينة سوق

قده، مثقدال   ألدف وکان  املهداجرين فقدراء يف( السدالم عليده) عدأي  ففر 

 فلقيه، کثري   وال قليل   الذهب من له يبق ومل منزله إىل رجع ثم، واألنصار

 حذيفدة فديهم أصدحابه مدن نفدر   يف دد   من( وآله عليه اهلل صىل) النبي

 وأصيحايب اليوم غداي فاجعل، مثقالٍ  لفأ باألمس أفدت إّنك، عَُّّ  يا»: فقال، وعامر

 مدن يشء إىل يومئدذ   يرجدع( السدالم عليده) عدأي  يكن ومل. «عندك هالالء

ماً  منهم حياءً  فقال، فضة أو ذهب العروض  ادخل، اهلل رسول يا نعم»: وتكر 

 اهلل صدىل) النبي فدخل: قال. «معيك ومن أنت والسعة الرحب ويف - اهلل نٌي يا -

 وعدامر أنا: نفر   مخسة وکن ا: حذيفة قال. «ادخلوا»: لنا قال ثم(، وآله عليه

 عليه) عأي  ودخل فدخلنا( عليهم اهلل رضوان) واملقداد ذر وأبو وسلامن

 يف فوجد، زاد   من شيئاً  عندها يبتغي( السالم عليها) فاطمة عىل( السالم

 رائحتهدا وکدأن   کثدري عدراق وعليهدا تفور ثريد من جفنة البيت وسط

 صدىل) النبي يدي بني وضعها حتى( السالم عليه) عأي  فحملها. كاملس

 قليدل   منها ينقص ومل متألنا حتى منها فأکلنا، حرض ومن( وآله عليه اهلل

 . کثري   وال
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 أّنى»: فقال(، السالم عليها) فاطمة عىل دخل حتى( وآله عليه اهلل صىل) النبي فقام

 اهلل إنّ ، اهلل عنيد مين هيو»: فقالدت، قوهلا نسمع نونح عليه فرد ت «؟فاطمة يا الطعام هذا لك

: يقول وهو مستبرشًا، إلينا( وآله عليه اهلل صىل) النبي فخرج. «حساٍب  بغري يشاء من يرزق

 عنيدها وجيد املحراب عليها دخل إذا كان، ملريم زكريا رأى ما البنتي رأيت حتى يمتني مل الذي هلل احلمد»

 1.«حساب بغري يشاء من يرزق اهلل إنّ ، اهلل عند من هو  فتقول؟ هذا لك ىأنّ ، مريم يا  هلا فيقول رزقا  

 أحاديثه عدد

 کاميأ: قليلة أحاديث رويت عنه

 .حديثان: أمحد مسند

 .واحد   حديث  : للطرباين األوسط املعجم

 .واحد   حديث  : للطرباين الصغري املعجم

 .واحد   حديث  : األولياء حلية

 .احد  و حديث  : حاتم أل، الزهد

 2.واحد   حديث  : بطة البن الكربى اإلبانة

                                                             

 145 – 144  ، اإلمامة دالئل. 1

 ابن ت،الثقا ؛74   ،3ج العقيأ، الضعفاء، ؛70   ،6حاتم، ج أ، ابن والتعديل، اجلرح: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 2

 االعتددال، ميدزان ؛97   ،6ج البخداري، الكبدري، التداريخ ؛294   ،5ج عدي، ابن الكامل، ؛409   ،8ج حبان،
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 خليفة بن اهلل ( عٌيد122)

 (األول اهلجري القرن تأريخ الوفاة: يف)

 عدأ   بن واحلسن عأي  عن. الكويف املرادي اهلمداين الغريف أبو خليفة بن اهلل عبيد

ال بن وصفوان  .واألعمش السمط بن وعامر احلارث بن عطية روق أبو وعنه. عس 

  حاتم: أبو قال

 احلدارث أو إليك أحب   هو له قيل باملشهور، وليس عأي  رشطة عىل کان

 أصدبغ نظراء من فيه تكل موا قد شيخ   وهذا أشهر احلارث قال: األعور،

م ودريه اخلف   مسح يف حديث   عندمها له. نباتة بن  ترمجة يف آخر له وتقد 

 . الثقات يف حبان ابن وذکره السمط بن عامر

 اهلل. عبد ويقال وقال: :قلت

  احلديث قليل کان سعد: ابن وقال

  کويفي  العجأ: وقال

 1فيه تكل م وقد روايته احتملت فيمن الربقي ابن وذکره

د  فداء وآخدره املعجمدة د بفتح الغريف أبو خليفة بن اهلل عبيد»: حجر ابن وقال

                                                                                                                                                         

 .684   ،2ج الذهبي،

 10   ،7 ج ،التهذيب هتذيب. 1
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 1«.الثالثة من بالتشي ع رمي صدوق   الكويف، املرادي اهلمداين

 توقيقه

 .«ثقة  »: الفسوي سفيان بن يعقوب قال

 2.«ثقة  »: قال الدارقطني

 .الثقات يف ذکره: حبان ابن

 .الثقات معرفة يف ذکره: العجأ

 .روايته احتملت فيمن ذکره: الربقي ابن

 3به. احتج  : الرب عبد ابن

 4.به احتج  : املقديس الدين ضياء

 .«صدوق  »: حجر قال ابن

 بعدد قدال حبدان، ابدن سوى يوث قه مل الغريف أبا أن   زعم حني األلباين اشتبه وقد

ة نسل م ال إن نا»: األحاديث أحد ايراده  دري يوث قه مل هذا الغريف أبا ألن   إسناده، بصح 

                                                             

 631   ،1 ج التهذيب، تقريب. 1

 .256   ،1ج الدارقطني، السلمي، سؤاالت. 2

 .233   ،24ج التمهيد،. 3

 .42   ،8ج ،244   ،2ج ملختارة،ا األحاديث. 4
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 1«.حبان ابن

 البن باإلضافة واملقديس والفسوي والعجأ الدارقطني قبل من موثق أن ه بينا وقد

 .حبان

 الغريدف، أبا السمط بن عامر سنده يف أن   فسببه الضعف أما»: آخر مورد   يف وقال

 2«.حبان ابن دري يوثقه ومل

 بدن اهلل عبيدد الغريف أ، عن الرواة أحد هو السمط بن فعامر آخر، اشتباه   وهذا

 .نفسه هو وليس خليفة،

 تشّيعه

 «. عبالتشي   رمي»: حجر ابن قال

 رشطدة عىل وکان، نباتة بن غأصب نظراء من هو :وقال د أبو حاتم د»قال الذهبي: 

 3«.عأي 

 4(.ع)عأي  عن روى فيمن خليفة بن اهلل عبيد الطويس الشيخ ذکر وقد

                                                             

 243   ،2 ج، الغليل إرواء. 1

 117  ، األلباين املنة، متام. 2

 6   ،3 ج، االعتدال ميزان. 3

 .72   الطويس، رجال. 4



 1316 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 : ماجة ابن روى

ثني  بعثنا: قال، عسال بن صفوان عن خليفة بن اهلل عبيد العريف أبو حد 

 ويف اهلل باسم سريوا» فقال:. رسية   يف وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول

 1«.وليداً  تقتلوا وال تغدروا وال متث لوا وال باهلل کفر من قاتلوا ،اهلل سبيل

 أحاديثه عدد

 حديثًا کاميأ: تسعة عرش له

 .أحاديث   أربعة: أمحد مسند

 .واحد   حديث  : ماجة ابن سنن

 .أحاديث   أربعة: للبيهقي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : للطرباين الكبري املعجم

 .د  واح حديث  : الدراقطني سنن

 .واحد   حديث  : للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .واحد   حديث  : للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .واحد   حديث  : الرب عبد البن التمهيد

                                                             

 953   ،2 ج، ماجة ابن سنن. 1
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 .أحاديث   ثالثة: شيبة أ، البن املصنف

 .واحد   حديث  : للصنعاين املصنف

 .واحد   حديث  : يعىل أ، مسند

 1.احد  و حديث  : الدنيا أ، البن واملثاين اآلحاد

  العٌيس موسى بن اهلل ( عٌيد123)

 (هي213)

 : الذهبي قال

 لكن ده، نفسده يف ثقة   البخاري، شيخ، الكويف العبيس موسى بن اهلل عبيد

، شيعيي  ق   ... معني وابن حاتم أبو وث قه متحر 

 . متحرقاً  شيعياً  کان: داود أبو وقال

ث ،ختليط   صاحب اهلل عبيد کان: أمحد عن امليموين وروى  بأحاديث حد 

 
 
ة رأيته وقد، الباليا تلك وأخرج سوء  . له عرضت فام بمك 

                                                             

 اجلرح ؛6   ،2ج ري،الدو معني، ابن تاريخ ؛240   ،6ج سعد، ابن الكربى، الطبقات: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 1

 ميزان ؛110  ،2ج العجأ، الثقات، معرفة ؛68   ،5ج حبان، ابن الثقات، ؛313   ،5ج حاتم، أ، ابن والتعديل،

 .6   ،3 ج، الذهبي االعتدال،
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ث استشار وقد  . فنهاه عنه األخذ يف حنبل بن أمحد حمد 

 1وإتقان   وعبادة زهد   ذا وکان ،ومائتني عرشة ثالث سنة مات: قلت

 : وقال يف سري أعالم النبالء

 أول الطياليس داود أبا أن   بالكوفة، کام الصحابة ترتيب عىل املسند صن ف من أول

 عدام حددود يف ولدد. إرشداده يف اخللديأ نقله ما عىل البرصيني من املسند صن ف من

 خالدد أ، بدن وإسامعيل األعمش وسليامن عروة بن هشام من وسمع ومئة، عرشين

 نبديط بدن وسدلمة العبيس أوس بن وسعد زائدة أ، بن وزکريا خربوذ بن ومعروف

 اهلل وعبيد التيمي حييى بن وطلحة احلرضمي عمرو بن وطلحة يانسف أ، بن وحنظلة

 عمر أبا وکيسان احلن ا  عيسى أ، بن وعيسى األسود بن وعثامن القداح زياد أ، بن

 جدريج وابدن عبيددة بدن وموسدى املحدار، إدام وأبدا سدليم بدن ومصعب القصار

 .کثرياً  وخلقاً  حي بن واحلسن وإرسائيل وشيبان وسفيان وشعبة ومسعرا واألوزاعي

اظ من وکان داً  احلديث حف   عمدر بدن وعيسدى الزيدات محزة عىل تال، للقرآن جمو 

 . والتحديث لإلقراء وتصدر حي، بن صالح بن وعأ   اهلمداين

د األبزاري عأ   بن وأيوب األنطاکي جبري بن أمحد عليه تال  الدرمحن عبد بن وحمم 

 . سواهم وطائفة عفان بن عأ   بن وحممد الطيب محدون وأبو

                                                             

 .16   ،3 ج ،االعتدال ميزان. 1
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ث  معني وابن وإسحاق، فيه ما لبدعة   يكرهه کان، قليالً  حنبل بن أمحد: عنه وحد 

د بن وعأ   محيد بن وعبد نمري بن اهلل عبد بن وحممد اج الطنافيس حمم   الشاعر بن وحج 

د ديالن بن وحممود  الدرمحن عبد بن اهلل وعبد الطائي عوف بن وحممد حييى بن وحمم 

دوحم الدارمي د الصاداين بكر وأبو حاتم وأبو کرامة بن عثامن بن م   سدليامن بن وحمم 

 العجدأ اهلل عبدد بدن وأمحدد الغفداري حدازم بدن وأمحد الدوري وعباس البادندي

 .کثري   وخلق   أسامة أ، بن واحلارث

 . مشيخته يف الفسوي ويعقوب، صحيحه يف البخاري عنه وروى

ه ، معني ابن وثق   . الست ة الكتب يف وحديثه ومجاعة 

 اهلل وعبيدد، منده أتقدن نعيم وأبو: قال. احلديث حسن صدوق   ثقة  : حاتم أبو قال

 . القرآن عليه فيقرأ يأتيه إرسائيل کان، إرسائيل يف أثبتهم

 رأسده رافعداً  رأيته ما، به عامل  ، القرآن يف رأس  ، ثقة  : العجأ اهلل عبد بن أمحد وقال

 . قط   ضاحكاً  رئي وما

 . حديثه جاز، حمرتقاً  شيعي اً  کان: قال داود، أ، عن اآلجري عبيد بوأ وروى

 التشدي ع يف إال، بآدابده وختل دق، محدزة صدحب، وليدل   عبدادة   صاحب کان: قلت

 . البدعة عىل املؤسس بلده أهل عن أخذه فإن ه، املشؤوم

ث: حنبل بن أمحد قال   بأحاديث حد 
 
ث، الباليا تلك وأخرج سوء  .. ..هبا فحد 
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، بالرفض معروفاً  وکان، اهلل عبيد عىل الناس يدل   حنبل بن أمحد کان: مندة ابن قال

، األشعري صالح بن معاوية عليه دخل: فقيل داره، يدخل معاوية اسمه أحداً  يدع مل

ثتك ال واهلل: قال. معاوية: قال؟ اسمك ما: فقال ثت وال حد   1فيهم. أنت قوماً  حد 

 وقال ابن حجر: 

 ثقدة   حممد، أبو الكويف العبيس باذام[ املختار أ،] بن موسى بن اهلل عبيد

 أ، مدن إرسائيدل يف أثبدت کدان حاتم: أبو قال التاسعة، من يتشي ع کان

 عددىل عرشددة ثددالث سددنة مددات الثددوري، سددفيان يف واستصددغر نعدديم

 2الصحيح.

 نعد روى احلداف  الكويف العبيس موسى بن اهلل عبيد: احلنبأ العامد ابن فيه وقال

 والقرآن واحلديث الفقه يف إماماً  وکان محزة، عىل القرآن وقرأ والكبار، عروة بن هشام

 3الشيعة. رؤوس من لكن ه والصالح، بالعبادة موصوفاً 

 مشايخ من وهو شيعياً  وکان الفقيه، العبيس موسى بن اهلل وعبد» :األثري ابن وقال

 4«صحيحه يف البخاري

                                                             

 557 – 554   ،9 ج، النبالء أعالم سري. 1

 640   ،1 ج، التهذيب تقريب. 2

 29   ،2 ج احلنبأ، العامد ابن، ذهب من أخبار يف لذهبا شذرات. 3

 411   ،6 ج األثري، ابن التأريخ، يف الكامل. 4



 1321 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وهدو، الكدويف العبيسد موسى ابن هو اهلل وعبيد»: للعيني القاري عمدة وجاء يف

 1«.البخاري مشايخ أحد

 توقيقه

 

قه. ج له ووي   البخاري: خر 

 مسلم: احتج  به.

  .ومجاعة معني ابن قهوث  

  .«احلديث حسن صدوق   ثقة  » :حاتم أبو قال

 ضداحكاً  رئدي وما رأسه رافعاً  رأيته ما ،به عامل   القرآن يف رأس   ،ثقة  » :العجأقال 

 .«قط  

 .«حديثه جاز ،حمرتقاً  شيعياً  کان» :داودقال أبو 

 «.ثقة  »قال ابن عدي: 

 «.ثقة  صدوق  »قال ابن سعد: 

 ابن حبان: ذکره يف الثقات.

                                                             

 76   ،24 عمدة القاري، العيني، ج. 1



 1322 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 «.صدوق  ثقة  »قال عثامن بن أ، شيبة: 

 «.کويفي صالح  »قال ابن قانع: 

 «.صدوق  »قال الساجي: 

  «.نفسه يف ثقة  »قال الذهبي: 

 «.ثقة  » قال ابن حجر:

 تشّيعه

 

 مدا لبدعدة   يكرهده کان»، «متحرقاً  شيعياً  کان»، «ق  متحر   شيعيي  هلكن  »قالوا عنه: 

  بأحاديث ثحد  » ،«فيه
 
 .. ..«هبا ثفحد   الباليا تلك وأخرج سوء

 معروفداً  وکدان ،اهلل عبيدد عدىل النداس يددل   حنبدل بن أمحد کان» :مندة ابن قال

د ،املشؤوم عالتشي   يف إال» ،«داره يدخل معاوية اسمه أحداً  يدع مل بالرفض  أخدذه هفإن 

 «.البدعة عىل املؤسس بلده أهل عن

ه ابن قتيبة و  1من الشيعة. السيوطيوعد 

مورد  من أکثر يف ورد حيث موسى، بن عبيد اهلل عن کتبهم يف اإلمامية روى وقد

                                                             

 .389   ،1ج الراوي، ؛ تدريب624املعارف،   . 1
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 کاميأ:

 موارد . ست ة: واالستبصار األحكام هتذيب: الطويس کتابا الشيخ

 سدتة: الرشدايع وعلدل الرشدايع ومعاين واخلصال األمايل: الصدوق الشيخ کتب

 .موارد  

 .موارد   سبعة: ومستدرکه الشيعة وسائل

 املختدار أ، بدن موسدى ابدن: موسدى بن اهلل عبيد»: ترمجته يف اخلوئي السيد قال 

 1«.السالم( )عليه الصادق أصحاب من الكويف، العبيس

اد بشار الدکتور قال  : د الكامل هتذيب کتاب حمقق د عو 

وه کتدبهم يف الشديعة د عبيدد اهلل د لده أخرج قد  أصدحاب مدن وعدد 

 واألَحسدن، توثيقده أمر يف فيُنظر، تشي عه عىل يدل   هذا وکل  .. .الصادق

 2مطلقًا. توثيقه يف التوق ف

ج البخاري أن   بشار الدکتور ذهن عن داب لعل ه  عرشين من أکثر يف لعبيد اهلل خر 

 التوثيدق کلدامت وجتاهدل کدل   البخاري صحيح يف النظر إعادة کالمه ومعنى وردًا،م

 عدىل األمر يقترص وال هبا، االعتناء وعدم عبيد اهلل بحق   الرجاليني قبل من واالطراء

                                                             

 95   ،12 ج، احلديث رجال معجم. 1

 170 - 19 الكامل، هتذيب. 2
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 أمثدال الشديعة، من الثقات الرواة عرشات يف التوقف إىل ينجر بل فحسب، عبيد اهلل

 وقعوا التي الروايات آالف بل مئات إمهال إىل يؤد ي شك   ال وهذا العبيس، عبيد اهلل

 !!أسنادها يف

 يقوهليا ال، األكرب الصّديق وأنا رسوله وأخو اهلل عٌد أنا»(: ع) عأي  قول عبيد اهلل أحاديث من

 «سنني بسٌع الناس قٌل صّليت، مفْتٍ  كاذٌب  إال بعدي

 بدن حممدد عدن ماجه ابن رواه وهكذا»: معقباً  وقال تأرخيه يف کثري ابن ذکره وقد

 ثم ،«الصحيح رجال من شيعيي  وهو العبيس، موسى بن اهلل عبيد عن الرازي إسامعيل

 1کعادته. باحلديث طعن

ق ولكن ح البداقي، عبد فؤاد حممد ماجة ابن سنن حمق   يف» احلدديث و قدال: صدح 

، إسناد   هذا: الزوائد  هدال،املن عدن املسدتدرك يف احلداکم رواه. ثقدات   رجاله صحيح 

 2«.الشيخني رش  عىل صحيح  :وقال

 : الرتمذي وأخرج

 بدن أنس عن السدي عن عمر بن عيسى عن موسى بن اهلل عبيد أخربنا

 ائتني اللهمّ » فقال: طري   وسلم( عليه اهلل )صىل النبي عند کان: قال مالك،

                                                             

 .66   ،4 ج، والنهاية البداية. 1

 44   ،1 ج، ماجة ابن سنن. 2
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 1(معه فأکل عىل فجاء ،«الطري هذا معي يأكل إليك خلقك بأحّب 

 : احلاکم وروى

ث ثنا بن اهلل عبيد ناحد   بن املنهال عن إسحاق أ، عن إرسائيل موسى، حد 

 إِّّن » قدال: عنده( اهلل )ري عأي  عن األسدي اهلل عبد بن عباد عن عمرو

 النياس قٌيل صّليت كاذٌب، اال بعدي يقوهلا ال األكرب، الصّديق وأنا رسوله، وأخو اهلل عٌد

 2«األّمة هذ  من أحد يعٌد  أن قٌل سنني بسٌع

 وقال أيضًا: 

ثنا ثنا بن اهلل عبيد وحد   رجاء بن إسامعيل عن خليفة بن فطر موسى، حد 

 اهلل )صدىل اهلل رسول مع کن ا قال: عنه( اهلل )ري سعيد أ، عن أبيه عن

 قال: ثم قليالً  فمشى خيصفها، عأي  فتخل ف نعله فانقطعت وسلم( عليه

 القدوم هلدا فاسترشدف ،«تنزيله عل تلتقا كام القرآن تأويل عل يقاتل من منمم إنّ »

 ،«ال» قال: هو؟ أنا بكر: أبو قال عنهام(، اهلل )ري وعمر بكر أبو وفيهم

ناه فأتيناه عليًا، يعني ،«النعل خاصف ولمن ال،» قال: هو؟ أنا عمر   قال  فبرش 

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول مدن سدمعه کان قد کأن ه رأسه به يرفع فلم

                                                             

 300   ،5 ج، الرتمذي سنن. 1

 112 - 111   ،3 ج، املستدرك. 2
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 1وسلم(.

 ضًا: وقال أي

ثنا عبيد ثنا مصعب أ، بن زکريا موسى، أخربنا بن اهلل حد   بن زائدة، حد 

ثتني قالت: شيبة، بنت صفية عن شيبة  اهلل )ري عائشة املؤمنني أم   حد 

ل   مر    وعليه وسلم( دداةً  عليه اهلل )صىل النبي خرج قالت: عنها(  مرج 

 فاطمدة جداءت ثم معه فأدخلهام واحلسني احلسن فجاء أسود، شعر   من

 عنمم ليذهب اهلل يريد إّنام» قال: ثم معهم، فأدخله عأي  جاء ثم معهام فأدخلها

 2«.تطهريا   ويطّهركم الٌيت أهل الرجس

 : الطرباين وروى

ثنا ثنا قال: موسى، بن اهلل عبيد حد   عبد عن زر عن عاصم عن زائدة حد 

 ييوٌم، إال الدنيا من يٌق مل لو» وسلم(: عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال قال: اهلل،

 يمأل أيب اسم أبيه واسم اسمي اسمه يواطئ أهَّ من رجال   يٌعّ حتى اليوم ذلك اهلل لطّول

 3«.وجورا   ظلام   ملئت كام وعدال   قسطا   األرض

                                                             

 123 - 122   ،3 ج، املصدر السابق. 1

 147   ،3 ج املصدر السابق،. 2

 55   ،2 ج األوسط، املعجم. 3
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ثنا ثنا موسى، بن اهلل عبيد وروي أيضًا: حد   صالح أ، عن األعمش عن شيبان حد 

 أّمتي هالك» وسلم(: عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال ل:قا عنه( اهلل )ري هريرة أ، عن

 1«.قريش سفهاء من أغيلمة يدي عل

 وروي أيضًا: 

ثنا  قداال: أبيده وعدن عامر عن األودي داود عن موسى بن اهلل عبيد حد 

 فقال: وسلم( عليه اهلل )صىل النبي عند کن ا يقول: سمرة بن جابر سمعنا

 اسمعها، مل بكلمة   وقرص قال ،«أميريا   عرش اقنا يميض حتى قائام   األمر هذا يزال ال»

 مدا سدمرة: أل، قلدت وسدلم( عليده اهلل )صدىل النبي سكت فلام   قال:

 2«.قريشٍ  من كلهم» قال: هبا؟ قرص التي الكلمة

 وروي أيضًا: 

ثنا  هاين بن هاين عن إسحاق أ، عن إرسائيل عن موسى بن اهلل عبيد حد 

 يقتيل التيي الْتبة ألعرف وإِّّن  قتال ، احلسني ليقتلنّ » قال: عنه( اهلل )ري عأي  عن

 3«.النهرين من قريٌا   فيها

                                                             

 200   ،1 ج، الصغري املعجم. 1

 197   ،2 ج، الكبري املعجم. 2

 111 - 110   ،3ج، سابقاملصدر ال. 3
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 و قال أيضًا: 

ثنا ثنا موسى، بن اهلل عبيد حد   شهر سمعت قال: نشيط، بن إسامعيل حد 

فها سلمة أم   أتيت حوشب: قال بن  فديام يل: فقالدت احلسدني، عدىل أعر 

ثتني!  وإن   يومداً  بيتدي يف کدان وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول إن   حد 

 ،«وابنييك عميك بين أو بزوجيك فجيئيي انطلقيي» فقدال: بسخية   جاءته فاطمة

 ورسول الطعام ذلك من فأکلوا وحسني وحسن بعأي  فجاءت فانطلقت

 فأخدذ خيدربي کسداء   وحتتده لندا منامدة   عىل وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل

 وأهَّ عْتيت هالالء اللهمّ  قال: ثم السامء إىل يديه رفع ثم إياه فجل لهم الكساء

 من وأنا اهلل رسول يا سلمة: أم   فقالت ،«تطهيريا   وطّهرهم الرجس عنهم فأذهب

 1«.خريٍ  إلهلل وأنت» فقال: بيتك؟ أهل

 وروي أيضًا: 

ثنا  احلسن بن إبراهيم عن االستثناء بن فضيل عن موسى بن اهلل عبيد حد 

 اهلل رسدول کدان قالدت: عميس، بنت أسامء عن حسني بنت فاطمة عن

 العرص يصل فلم عأي  حجر يف ورأسه إليه يوحى وسلم( عليه اهلل )صىل

 إنّ  اللهيمّ » وسلم(: عليه اهلل )صىل اهلل رسول فقال الشمس، دربت حتى

                                                             

 396   ،23 ج، املصدر السابق. 1
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 فرأيتهدا أسدامء: قالدت ،«الشيمس عليه فاردد رسولك، وطاعة طاعتك يف كان عليا  

 1دربت. بعدما طلعت ورأيتها دربت

 : عساکر ابن تأريخ وروي يف

 بدن اهلل عبدد بدن وأمحدد دکني بن والفضل موسى بن اهلل عبيد وأخربنا

ثنا يونس،  بدن عدأ   إليندا أخدرج قال: عامر، عن جابر عن إرسائيل حد 

 وإذا فضة   من قبيعته فإذا( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول سيف احلسني

 نحل قد سيف   هو وإذا وسلسلته فضة   من احلامئل فيها يكون التي حلقته

 2بدر. يوم أصابه السهمي احلجاج بن ملنبه کان

 وروي أيضًا: 

ثنا ثنا بن اهلل عبيد حد   عن زر عن عاصم عن صالح بن عأ موسى، حد 

،( وسلم عليه اهلل صىل) النبي کان قال: اهلل، عبد  وثدب سجد فإذا يصأ 

 أن إلديهم أشدار ايمنعومهد أن أرادوا فدإذا ظهدره عدىل واحلسني احلسن

 فليحدب   أحب ندي مدن» قدال: ثدم حجدرة يف وضدعهام صىل   فلام   دعومها
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  1«.هذين

 وروي أيضًا: 

ثنا ثنا موسى، بن اهلل عبيد حد   عن احلجاج بن وشعبة الثوري سفيان حد 

 أول أنيا» قدال: طالب، أ، بن عأ   عن جوين بن حبة عن کهيل بن سلمة

 2«.أسلم من

 وروي أيضًا:

ثنا ثنا بن اهلل عبيد حد   قدال قدال: أندس، عن اإلسكاف مطر موسى، حد 

 من وخري عمي وابن وصاحبي أخي عأ  » :(وسلم عليه اهلل صىل) النبي

 3«.موعدي وينجز ديني يقيض بعدي، أترك

 وروي أيضًا: 

ثنا ثنا بن اهلل عبيد حد   أ، بن حبيب عن سياه بن العزيز عبد موسى، حد 

 عليده اهلل صدىل) اهلل رسدول قدال قدال: بيده،أ عدن بريدة ابن عن ثابت

 4«.منه وأنا من ي عأي » :(وسلم
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 وروي أيضًا: 

 عدن واملنهدال احلكم عن ليىل أ، ابن موسى، أخربنا بن اهلل عبيد أخربنا

 الناس إن   معه: يسمر وکان لعأي  قال أن ه أبيه عن ليىل أ، بن الرمحن عبد

 والثدوب احلشدو احلدر   ويف املالئتني يف الربد يف خترج أن منك أنكروا قد

: فقال قال: الثقيل!  رسدول فإن  » قال: بىل، قال: «بخيرب؟! معنا تمن أمل» عأي

 اندزم، وقد فرجع لواء له وعقد بكر أبا بعث( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل

 صدىل) اهلل رسول فقال بالناس، منهزماً  فرجع لواء له وعقد عمر فبعث

 اهلل وحيدب   ورسدوله اهلل حيب ده رجدالً  الرايدة عطدني  أل :(وسلم عليه اهلل

؛ ليس له، اهلل يفتح ورسوله، رار   إين   فقلدت: أرمد وأنا إيل   فأرسل قال بف 

 فدام قدال والدربد، احلدر   أذى أکفده اللهدم   قدال: ثم عيني يف فتفل أرمد،

اً  وجدت  1«.برداً  وال بعده حر 

 وروي أيضًا:

ثنا ثن بن اهلل عبيد حد   عدن إبراهيم عن األعمش عن سفيان اموسى، حد 

ه أن( وسلم عليه اهلل صىل) النبي أراد مل ا قال: عبد عن علقمة  فاطمة يوج 

، من أزّوجك مل إِّّن  جتزعي، ال بنية» فقال: رعدة   أخذهتا عأي  إىل  أن أميرِّن اهلل إنّ  عَّي
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 اجلنية يف صيفوفا   يصيطّفوا أن املالئمة أمر عَّي  من أزّوجك أن أمرِّن مّلا اهلل إنّ  منه، أزّوجك

 صيعد قيم منيربا   اجلنية يف فنصيب جربيل أمر قم واحللل احلَّ حتمل أن اجلنان شجر أمر قم

 صياحٌه مين أكثير أو أحسين أخيذ فمن ذلك من عليهم نثر فرغ أن فلاّم  فاحتطب، جربيل

 1«.بنية يا هذا يمفيك القيامة؛ يوم إَل به افتخر

 وروي أيضًا:

ثنا  عدن األعمش عن الثوري سفيان عن الكويف موسى نب اهلل عبيد حد 

 د زاد فاطمدة أصداب قال: مسعود، بن اهلل عبد عن علقمة عن إبراهيم

 العدرس د صبيحة وقال( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول بنت اخلطيب

،  النبدي السلمي د وقال( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول هلا فقال رعدة 

 «إِّّن  فاطمية ييا الصياحلني، ملن اخخرة يف وإّنه الدنيا يف سيدا   جتكزوّ  قد إِّّن  فاطمة، يا»د: 

 الرابعية السيامء يف فقيام جربييل اهلل أمير لعيَّي  أملمك أن أردت ملا إّنه» السلمي: وقال

 السدلمي: زاد «أمر قم عَّي  من فزّوجك جربيل عليهم خطب قم صفوفا   املالئمة فصّف 

 «مينهم أخيذ فمين املالئمية عيل فنثرتيه أمرها قم للواحل احلَّ فحملت اجلنان شجر اهلل»

 ييوم إَل بيه افتخير أحسين، أو صياحٌه أخذ َمّا أكثر» وقاال: «منها» السلمي: وقال

 فلقدد سدلمة: أم   قالت وقاال: «صاحٌه عل به افتخر» السلمي: وقال «القيامة
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 عدىل تفتخدر السدلمي: وقدال أول، حني النساء عىل تفخر فاطمة کانت

 1جربيل عليها خطب من أول إن   وتقول النساء

 وروي أيضًا:

ثنا ثنا بن اهلل عبيد حد   عدأ   عن جبري بن حكيم عن إرسائيل موسى، حد 

ثني احلسني، بن  اهلل صدىل) اهلل رسدول أن   عأي  عن املسيب بن سعيد حد 

 «َتلفني؟!» له: فقال عأ   باملدينة وخل ف تبوك دزوة يف خرج( وسلم عليه

 2«.بعدي نٌي ال أّنه إال موسى من هارون بمنزلة منّي تمون أن ترىض أما» قال:

 وروي أيضًا:

ثنا ثنا موسى بن اهلل عبيد حد   سمعت قال: اإلسكاف، مطر العبيس، حد 

 بدن عدأ   إىل( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول نظر يقول مالك بن أنس

 3«.خلقه عل اهلل حّجة وهذا أنا» فقال: عنه( اهلل )ري طالب أ،

 وروٰی أيضًا:

ثنا ثنا العبيس، موسى بن اهلل عبيد حد   أ، عدن العبددي حفدص أبدو حد 
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 طالدب أ، بدن عدأ   عن اخلدري سعيد أبا سألت قال: العبدي، هارون

ةً   مين النياس خليق يقول  وهو( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول سمعت» فقال: خاص 

 ملين فطيوبى فرعهيا وعيَّ   أصيلها فأنيا دٍة،واح شجرةٍ  من وعَّ   أنا وخلقت شتى أشجار

 1«.فرعها من وأكل بأصلها استمسك

 : احلسكاين وروى

: جماهدد فقدال القوم وحتدث بن العزيز عبد عن موسى بن اهلل عبيد عن

 2أحد. فيها رشکه ما آية سبعون عأي  يف نزلت لقد

 وروٰی أيضًا:

ثنا ثنا: قال موسى، بن اهلل عبيد حد   راشدد أ، عن األزدي عثامن أبو حد 

، فأقبل وسلم( عليه اهلل )صىل النبي عند کن ا: قال احلمراء، أ، عن  عدأي

 حلميه، يف وإبراهيم فهمه يف ونو  علمه يف آدم إَل ينظر أن رّس  من»: اهلل رسول فقال

 3«.طالب أيب بن عَّّ  إَل فلينظر

 وروی أيضًا:
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 بدن اهلل عبدد جاء: قال جابر، عن الزبري أ، عن موسى بن اهلل عبيد عن

 جمانبدة( وسدلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول إىل يشكون معه وأناس سالم

 إيلّ  ابتغيوا»(: وسدلم عليده اهلل صىل) النبي فقال أسلموا منذ إياهم الناس

 اهلل صدىل) النبدي[ بده] فأتينا مسكيناً  فيه فوجدنا املسجد فدخلنا ،«سائال  

 يصأ   برجل مررت نعم،: قال «؟يئا  ش أحد أعطاك هل» فسأله:( وسلم عليه

 قدائم   وعدأي  فانطلقنا :[حابر قال] «إيا  فأرهم اذهب» قال: خامته، فأعطاين

،  اهلل ولديكم إندام: اآليدة هدذه نزلت وقد فرجعنا هذا، هو: قال يصأ 

 1(السالم عليه) عأ   املؤمنني أمري ومنهم. اآلية ورسوله

 وروی أيضًا:

ثنا ثنا: قال العبيس، موسى بن اهلل عبيد حد   مالدك بن أنس عن مطر حد 

 وخيري أهَّ يف وخليفتي ووزيري أخي إنّ »: قال وسلم( عليه اهلل )صىل النبي أن  

 2«.طالب أيب بن عَّّ  موعدي، وينجز ديني يقيض بعدي أترك من

 وروی أيضًا:

ثنا ثنا: قال موسى، بن اهلل عبيد حد   تغلب بن أبان عن خثيم بن سعيد حد 
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: قدال السالم( )عليه عأ   عن أبيه عن احلسني بن عأ   عن جعفر ،أ عن

ٌّيوا  واألنصار للمهاجرين وآله( عليه اهلل )صل اهلل رسول قال» ٌّيي علييا   أح  وأكرميو  حل

 مين العرب معرش ويا، بذلك أمرِّن تعاَل اهلل ولمن قٌَّ من هذا لمم قلت ما واهلل، لمرامتي

 1«.حّجة له ليس أعمى القيامة يوم اهلل حرش  بعدي من عليا   أبغض

 : حنبل ابن وروى

ثنا  عبدد أبدو اهلمدداين يعني، ثابت بن عثامن عن موسى بن اهلل عبيد حد 

ته عن الرمحن عليًا  يعني قال: د املال بيت أتى إذا کان: قال أبيها، عن جد 

مه، «غرّيي غّري»: قال د  ويصدأ   يكنسده ثم، يشء   منه يبقى ال حتى فيقس 

 2رکعتني. فيه

 وروی أيضًا:

ثنا ثنا موسى بن اهلل عبيد حد   يزيد عن، خالد أ، ابن يعني، إسامعيل حد 

 يا: قلت: قال العباس، عن نوفل بن احلارث بن اهلل عبد عن زياد أ، بن

 نخلة   مثل مثلك فجعلوا أنساهبم فتذاکروا جلوس قريشاً  إن  ، اهلل رسول

 ييوم اهلل إنّ » وسلم(: عليه اهلل صىل) اهلل رسول فقال، األرض من کبوة   يف
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 يعندي «قٌيليةٍ  خري يف جعلني، القٌائل جعل قم، خريا   الفرقتني خري يف جعلني اخللق خلق

 1«.بيتا وخريهم نفسا   خريهم فأنا، بيوهتم خري يف فجعلني، الٌيوت جعل قم» خرياً 

 

 عدد أحاديثه

ان ومائدة ومخسدة روي عن هذا الراوي الرافيض الثقة د شديخ البخداري د ألفد

 ومخسون حديثًا کاميأ:

 .حديثاً  وثالثون ستة: البخاري صحيح

 .حديثاً  عرش ثامنية: مسلم صحيح

 .حديثان: أمحد مسند

 .أحاديث   مخسة: حنبل البن الصحابة فضائل

 .حديثاً  وثالثون اثنان: الرتمذي سنن

 .أحاديث   تسعة: داود أ، سنن

 .حديثاً  وعرشون سبعة: ماجة ابن سنن

 .حديثاً  ومخسون تسعة: الدرامي سنن
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 .حديثاً  وثالثون وأربعة مائة: احلاکم مستدرك

 .أحاديث   عرشة: النسائي سنن

 .حديثاً  وثالثون أربعة: للنسائي الكربى السنن

 .أحاديث   ثالثة: للنسائي الصحابة فضائل

 .حديث   مائتا: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثاً  بعونوأر ومخسة مائة: شيبة أ، البن املصنف

 .حديثاً  وعرشون مخسة: يعىل أ، مسند

 .حديثاً  وأربعون اثنان: حبان ابن صحيح

 .حديثاً  عرش اثنا: خزيمة ابن صحيح

 .واحد   حديث  : للطرباين الصغري املعجم

 .أحاديث عرشة: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث   وعرشة مائة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث   ثةثال: للطرباين: الدعاء

ب )من حديث طرق ( کذ   .واحد   حديث  : للطرباين عأي

 .أحاديث   ستة: عاصم أ، البن السنة

 .حديثان: عاصم أ، البن األوائل



 1339 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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. حديث  : للمروزي السنة  واحد 

 .حديثاً  وأربعون ثالثة: الدراقطني سنن

 .أحاديث   أربعة: املحامأ أمايل

 .حديثاً  وأربعون مائة: البزار مسند

 .حديثاً  أربعون: الشايش مسند

 .أحاديث   ثامنية: الروياين مسند

 .أحاديث   مخسة: اجلعد ابن مسند

 .حديثاً  عرش أربعة: راهويه ابن مسند

 .حديثاً  وتسعون اثنان: للبيهقي اإليامن شعب

 .حديثاً  عرش تسعة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .حديثاً  مخسون: للبيهقي النبوة دالئل

 .واحد   حديث  : للبيهقي وقاتاأل فضائل

 .واحد   حديث  : للبيهقي الصغرى األربعون

 .حديثاً  عرش اثنا: حزم البن املحىل

 .حديثاً  وثامنون مخسة: عوانة أ، مستخرج

 .حديثاً  ومخسون مخسة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح
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 .حديثاً  وعرشون اثنان: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  ونعرش: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  عرش ومخسة مائتان: عساکر ابن تاريخ

 .حديثاً  وعرشون واحد: لآلجري الرشيعة

 .حديثاً  وعرشون مخسة: للطربي اآلثار هتذيب

 .حديثان: للبخاري املفرد األدب

 .أحاديث   أربعة: للبخاري العباد أفعال خلق

 .واحد   حديث  : للرتمذي املحمدية الشامئل

 .واحد   حديث  : الدنيا أ، البن سانالل وآداب الصمت

 .واحد   حديث  : الدنيا أ، البن الضيف إکرام

 .حديثان: الدنيا أ، البن األخالق مكارم

 .حديثاً  عرش اثنا: للضحاك واملثاين اآلحاد

 .حديثاً  أربعون: نعيم أل، األولياء حلية

 .أحاديث   ست ة: الاللكائي السنة أهل اعتقاد أصول رشح

 .حديثان: قانع البن ابةالصح معجم

 .حديثاً  وأربعون مخسة: نعيم أل، الصحابة معرفة
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 .واحد   حديث  : شيبة أ، البن العرش

 .واحد   حديث  : للفريا، النفاق صفة

 .واحد   حديث  : للدوال، الطاهرة الذرية

 .حديثان: خيثمة حديث

 .واحد   حديث  : شاهني البن ومنسوخه احلديث ناسخ

 .حديثان: نعيم ،أل اخللفاء فضائل

 .أحاديث عرشة: للبيهقي والصفات األسامء

 .حديثاً  عرش أحد: منده البن اإليامن

 .حديثان: عاصم أ، البن الزهد

 :السلفي حديثان طاهر أل، البغدادية املشيخة

 .حديثاً  عرشون: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .حديثاً  وتسعون اثنان: الطربي تفسري

 .حديثاً  وتسعون مخسة: حاتم أ، ابن تفسري

 1.حديثان: الثعلبي تفسري

                                                             

 يوجب ال بام فيهم املتكل م الثقات الرواة ؛140   ،1 ج األمني، حمسن السيد الشيعة، أعيان: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 1
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 الٌجَّ عمري بن ( عثامن124)

 (هد150 تأريخ الوفاة حدود)

 قال ابن حجر:

 قديس ابدن ويقدال األعمدى الكدويف اليقظان أبو البجأ عمري بن عثامن

 وأ، الطفيدل وأ، وهدب بدن وزيد أنس عن روى. محيد أ، ابن ويقال

 بن حصني وعنه ودريهم، األسود بن حرب أ،و ثابت بن وعدي وائل

 ومهدي ورشيك والثوري وشعبة واألعمش أقرانه من وهو الرمحن عبد

 . وآخرون ميمون بن

 عدثامن ويقال اليقظان، أبو عمري بن عثامن أ،: قال حنبل، بن أمحد بن اهلل عبد قال

 مع الفتنة يف خرج أ،: وقال حديثه، ترك مهدي ابن کان احلديث، ضعيف قيس، بن

: بن عمرو وقال حسن، بن اهلل عبد بن إبراهيم  أبدا الرمحن عبد وال حييى يرض مل عأ 

 اليقظان.

 وأبدو حصدني بدن احلدارث کدان الدزبريي: أمحد أ، عن عرعرة بن إبراهيم وقال

 . التشي ع يف يغلو کان ويقال بالرجعة، يؤمنان اليقظان

                                                                                                                                                         

 .46،   7هتذيب التهذيب، ابن حجر، ج
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 وقد البجأ، قيس بن عمرو بن عمري بن عثامن هو فقال: حنبل بن أمحد نسبه: قلت

 العرشدين بدني مدا مات )من فصل يف األوسط يف البخاري ذکره أبيه، جد   إىل ينسب

  أنس. من يسمع ومل احلديث منكر وقال: الثالثني( إىل ومائة

ثان ال الرمحن وعبد حييى کان الكبري: يف وقال  وهو البجأ قيس ابن وهو عنه، حيد 

 يف.الكو محيد أ، عثامن

 املذهب، عىل وهو قال: الداء، ذلك وفيه احلديث منكر أمحد: عن اجلوزجاين وقال

 ... احلديث منكر

 مدع حديثه ويكتب بالرجعة يؤمن التشي ع يف دال   رديء املذهب عدي: ابن وقال

 1ضعفه.

 توقيقه

 أهدل أن   مدع الشديعة، رواة بدبعض للطعدن سدبباً  بالرجعدة اإليامن البعض جعل

 : األلباين قال االعتامد هذا وعىل معتقده، إىل ال الراوي وثاقة إىل روانظ قد احلديث

ا واحلف ، الصدق هو إن ام احلديث رواية يف العربة  بينده فهو املذهب وأم 

 قد ودريمها )الصحيحني( صاحبي نجد ولذلك حسيبه، فهو رب ه، وبني

                                                             

 133 - 132   ،7 ج، التهذيب هتذيب. 1
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 1ودريهم. والشيعة کاخلوارج املخالفني الثقات من لكثري   أخرجوا

 : عدي ابن قال

 يدؤمن التشدي ع يف ددال   رديء املذهب هذا اليقظان أبو عمري بن وعثامن

 حديثه ويكتب ذکرت ما دري وله عنه، رووا قد الثقات أن   عىل بالرجعة

 2ضعفه. عىل

ثني من عدد أسامء وهذه دوا د ل دن العرشدة د يتجداوزون والرجاليني املحد   احتج 

حوا أو عمري بن بعثامن نوا أو حديثه صح   . االنصاف ألهل کفاية وفيها له، حس 

 3«.بأٌس  به ليس»: عثامن عن قال عنه، الروايات إحدى يف: معني بن حييى

 4«.صالح  »: قال إسحاق رواية ويف

 5.«صالح»: سعيد بن حييى فيه قال

ح: احلاکم تان حديثه صح   6.مر 

                                                             

 262  ،5ج ،الصحيحة األحاديث سلسلة. 1

 168   ،5 ابن عدي، ج الكامل. 2

 .671  ،5ج عدي، ابن الكامل. 3

اد العلامء اختلف من ذکر: کتاب راجع. 4  .70   شاهني، ابن فيه، احلديث ونق 

 167  ،5ج عدي، الكامل، ابن. 5

 .154   ،3ج ،364  ،2ج الصحيحني، عىل املستدرك. 6
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ن: الرتمذي  1.سننه يف حديثاً  له حس 

ج الذي التمهيد يف به احتج  : الرب عبد ابن ة، ثقات رواه ل ا أحاديثه خر   جاء کام األم 

 2.کتابه مقدمة يف

 بدن بعدثامن واحتج   «إسناداً  األخبار بأصح  » قال: کام تفسريه أخرج: حاتم أ، ابن

 3موردين. يف عمري

 4السنة. کتاب يف ابنه به احتج   حيث وث قه،: حنبل بن أمحد

 عنده. وثاقته دليل وهذا

 کتابده يف لده ابنده إيراد لكن   لعثامن، تضعيفه حنبل بن أمحد عن روي دق کان وإن

 بن أمحد رأي تغري   عن هذا يكشف وقد عنه، سقناه فيام حجر ابن بني   کام وثاقته دليل

 الرجال. يف أبيه بأقوال الناس أعلم هو عبد اهلل وابنه فيه، حنبل

 .السنة بکتا يف عنه بروايته وث قه: حنبل بن أمحد بن عبد اهلل

تان يف به احتج  : الطحاوي  أسدانيده وصدف الذي اآلثار( مشكل )رشح کتابه مر 

                                                             

 .334   ،5سنن الرتمذي، ج. 1

 .147   ،18ج التمهيد،. 2

 .3310   ،10ج ،1869   ،6ج حاتم، أ، ابن تفسري. 3

 250   ،1 ن ة، عبد اهلل بن أمحد، جالس. 4
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 1.مقدمته يف باملقبولة

 لدا ذلك من ذکره حرضنا ما بعض ذکر) عنوان حتت حديثاً  لعثامن أورد: الطربي

ثنا»: ، وقال(سنده عندنا صح   ثنا، محيد ابن حد   عدن عنبسة عن املغرية بن هارون حد 

 2«....عمري بن عثامن

 3.«صالح  »: قال البزار

ح: تيمية ابن  : حيث قال، له منه توثيق   وهذا حديثًا، له صح 

 َعدنْ  يِل  ُذِکرَ : َقاَل  َعاِمر   ْبنِ  اأْلَْسَودِ  َعنْ  َصِحيح   بِإِْسنَادِ  َبط َة( )اْبنُ  َوَرَوى

يك    ُکدل   هَلُدمْ  َيدتََجىل  : اَل قَ  َمِزيد   َوَلَدْينَا َأَنس   َعنْ  اْليَْقَظانِ  َأِ،  َعنْ  رَشِ

.  4مُجَُعة 

 أنس، عن هو ويروي رشيك عنه يروي عمري بن عثامن هو هذا اليقظان وأبو

فون األثر وأهل السلفية أن   االنتباه يلفت ولا  عنه يروون الراوي وحني هذا يضع 

 عنه ذلك ويروون وجوهم تتهل ل التجسيم رائحة فيها التي اإلهلية الصفات خيص   ما

 کتابه يف مرا ت   ثالث به احتج   فالدارقطني !األقل عىل له تضعيف أو انكار   أو ردي  دون

                                                             

 .376   ،7ج ،5  ،4 ج اآلثار، مشكل رشح. 1

 228   الطربي، اآلثار، هتذيب. 2

 .70   ،14ج البزار، مسند. 3

 415   ،6 ج، الفتاوى جمموعة. 4
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 2.علله يف له تضعيفه من بالردم 1.(اهلل رؤية)

ا، دمز   أدنى دون به الدارمي به احتج  ( اجلهمية عىل الرد  ) کتاب ويف  فقد الذهبي أم 

 کتداب هدو الدذي( العدرش) ابهکت يف ولكن ،الرجاليه کتبه يف بعثامن الطعن من أکثر

ة لعثامن روى فقد املوضوعات، أهم من وموضوعه توحيد    يطعن أن دون روايات   عد 

 کل   تراه يستنفر( ع) البيت ألهل بفضيلة عنده األمر تعل ق وإذا! أحاديثه يضع ف أو به

 هبدذا االحتجداج أسدقط قد أن ه منه ظن اً  الراوي، هبذا ليطعن عرصاً  ذهنه ويعرص قواه

 هدذا مدن هدو حلديثه تيمية ابن تصحيح ولعل   عديدة، أمثلة وهناك! ذاك أو احلديث

 3!اجلنة ألهل اهلل بتجأ   يتعل ق إن ه إذ القبيل،

 تشّيعه

 التشي ع يف دال   رديء املذهب هذا اليقظان أبو عمري بن وعثامن» فيه: عدي ابن قال

 «....بالرجعة يؤمن

حه احلاکم أخرجه ما عثامن رواها التي األحاديث من  : وصح 

ثنا ثنا عمري، بن عثامن حد   املنهدال عن حبيب بن ميرسة عن إرسائيل حد 

                                                             

  175 و 174 رؤية اهلل، الدارقطني،  . 1

 118   ،4العلل، الدارقطني، ج. 2

 . 426و423 و422و 461و144   الذهبي، العرش،. 3
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 عنها( اهلل )ري عائشة املؤمنني أم   عن طلحة بنت عائشة عن عمرو بن

 اهلل برسول فاطمة من وحديثاً  کالماً  أشبه کان أحداً  رأيت ما قالت: أنا

 إليهدا وقدام هبدا رحدب   عليده دخلت إذا وکانت وسلم( عليه اهلل )صىل

 1جملسه. يف وأجلسها فقب لها بيدها فأخذ

 : حنبل بن أمحد وروى

 قدال: األسدود أ، بدن حرب أ، عن اليقظان أ، بن عمري بن عثامن عن

 ما» يقول: وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول سمعت بن: اهلل عبد سمعت

 2«.ذر أيب نم أصدق رجلٍ  من اخلرضاء أظلّلت وال الغرباء أقّلت

 : تفسريه يف الثاميل محزة أبو ذکر

ثني  أن   عبداس بدن اهلل عبدد عدن جبري بن سعيد عن عمري بن عثامن حد 

 اإلسدالم واسدتحكم املديندة قددم حني( وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسول

 لده فنقدول( وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسول نأيت: بينها فيام األنصار قالت

م أموالنا فهذه أمور تعرك إن  عليدك، حمظور   وال حرج   دري من فيها حتك 

 القربدى يف املدودة إال أجرا عليه أسئلكم ال قل فنزلت ذلك يف فأتوه

                                                             

 154   ،3 ج، املستدرك. 1

 163   ،2 ج ،أمحد مسند. 2
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 مسدل مني عنده من فخرجوا «بعيدي من قرابتي توّدون»: وقال عليهم فقرأها

 1لقوله.

 أحاديثه عدد

 .حديثًا کاميأ ومخسون واحد املختلفة الكتب يف له

 .حديثان: الرتمذي نسن يف له

 .حديثان: ماجة ابن سنن

 .واحد   حديث  : للنسائي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : الدارمي سنن

 .أحاديث   ثالثة: أمحد مسند

 .أحاديث   ثالثة: احلاکم مستدرك

 .حديثان: داود أ، مسند

 .واحد   حديث  : للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث   ثالثة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث   ثالثة: للبيهقي الكربى السنن

                                                             

 294 - 293  ، الثاميل محزة أ، تفسري. 1
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 .واحد   حديث  : شيبة أ، البن املصنف

 .أحاديث   عرشة: البزار مسند

 .واحد   حديث  : عساکر البن دمشق تاريخ

 .حديثان: الروياين مسند

 .واحد   حديث  : حنبل بن أمحد بن لعبد اهلل السنة

 .واحد   حديث  : الرب عبد البن التمهيد

 .حديثان: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .واحد   حديث  : للطربي اآلثار هتذيب

 .حديثان: لآلجري الرشيعة

 .أحاديث   أربعة: األولياء حلية

 .أحاديث   ثالثة: الطربي تفسري

 1.حديثان: حاتم أ، ابن تفسري

  قابت بن ( عدي125)

                                                             

 الضدعفاء، ؛49   ،1ج اجلوزجداين، الرجال، أحوال ؛166   ،5ج عدي، ابن الكامل،: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 1

 .12  ،2ج الذهبي، الكاشف، ؛161   ،6ج حاتم، أ، ابن والتعديل، اجلرح ؛211   ،3ج العقيأ،
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 (هي116تأريخ الوفاة  )

 قال ابن حجر:

ه يهأب عن روى الكويف، األنصاري ثابت بن عدي ه وجد   بن اهلل عبد ألُم 

 أوىف أ، بن اهلل وعبد رصد بن وسليامن عازب بن والرباء اخلطمي يزيد

 بن الرباء بن ويزيد األشجعي حازم وأ، حبيش بن وزيد وهب بن وزيد

 بدن وسدعيد عدامر صداحب راشد وأ، موسى أ، بن بردة وأ، عازب

 . جبري

 األنصداري سدعيد بدن وحييدى باينالشدي إسحاق وأبو السبيعي إسحاق أبو وعنه

اج أنيسة أ، بن وزيد واألعمش  ومسدعر وشدعبة السدي وإسامعيل أرطأة بن وحج 

 .وآخرون سوار بن وأشعث الشبامي العباس بن اجلبار وعبد مرزوق بن وفضيل

 ثقة   أبيه: عن أمحد بن اهلل عبد قال 

، وکان حاتم: أبو وقال هم الشيعة مسجد إمام صدوق    وقاص 

 . ثقة   والنسائي: العجأ لوقا

  ثابت بن عدي جد   هو عازب بن عبيد الرب: عبد ابن قال

 الظفدري، األنصداري اخلطديم بن قيس بن ثابت بن أبان بن عدي هو دري: وقال

 . معروف صحا، وثابت
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 العراق عىل خالد والية يف مات وقال: الثقات، يف حبان ابن وذکره

 . ومائة عرشة ست   سنة مات قانع: ابن وقال

ه أبيه اسم يف قيل ما مجعت قد: قلت  . تكراره إىل حاجة فال ثابت، ترمجة يف وجد 

ه؟ عن أبيه عن ثابت بن فعدي للدارقطني: قلت الربقاين: قال  يثبدت ال قدال: جد 

ه، وال أبوه يعرف وال  . ثقة   وعدي جد 

  نقله يف التثب ت جيب ل ن ثابت بن عدي الطربي: وقال

  مفر    شيعيي  :معني ابن وقال

 القصد. عن مائل   اجلوزجاين: وقال

ان: وقال   الرف اعني من کان شعبة: قال عف 

ه عن أبيه عن ثابت بن عدي حديث داود: أ، ابن وقال ل   جد    معو 

 يعني داليًا، کان أن ه إال ثقة   قال: ثابت؟ بن فعدي للدارقطني: قلت السلمي: وقال

  التشي ع يف

 1يتشي ع کان أن ه إال ثقة   أمحد: قال الثقات: يف شاهني ابن وقال

 2«.عبالتشي   رمي ثقة   ،الكويف األنصاري ثابت بن عدي»وقال يف التقريب: 

                                                             

 150 – 149   ،7 ج، التهذيب هتذيب. 1

 .668   ،1 ج، التهذيب تقريب. 2



 1353 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 :الذهبي قال

 قدا    وکدان ذلدك مدع ،ثقدة   جلدد   شيعيي  کويفي  تابعيي  ،ثابت بن عدي

 بقدول أقدول أحدداً  أدرکندا ما :املسعودي قال ،مسجدهم وإمام الشيعة

 .اختالف   نسبه ويف ،ثابت بن عدي نم الشيعة

  مفر ي  شيعيي  :معني ابن وقال

 1.دال   رافيضي  :الدارقطني وقال

 أيضًا: وقال

 شدعبة وعنده ،أوىف أ، وابن والرباء أبيه عن ،األنصاري ثابت بن عدي

 تدويف   ،بالكوفدة مسجدهم وإمام الشيعة قا    هلكن   ثقة   ،وخلق   ومسعر

 2.ه 116

 .. .«مفر    شيعيي » :معني ابن وقال

 ،داليداً  کدان هأن د إال ثقة   :قال ؟ثابت بن فعدي :للدارقطني قلت» :السلمي وقال

 3«.عالتشي   يف يعني

                                                             

 54   ،2 ج، الضعفاء يف املغني. 1

 15   ،2 ج الذهبي، الستة، کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف. 2

 150   ،7 ج، التهذيب هتذيب. 3



 1354 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 توقيقه

 البخاري: احتج  به يف صحيحه.

 مسلم: احتج  به.

 «.ثقة  » :معني ابن قال

 «.ثقة  » قال أمحد بن حنبل:

 «.ثقة  » :الدارقطني قال

 «.ثقة  »قال أبو حاتم: 

 «.ثقة  »قال النسائي: 

 «.ثقة  »قال العجأ: 

 .الثقات يف حبان ابن ذکره

 «.ثقة  »قال الدارقطني: 

 ابن شاهني: ذکره يف تاريخ أسامء الثقات.

ح أحاديثه.  1الرتمذي: صح 

ح أحاديثًا له.  2احلاکم يف مستدرکه: صح 

                                                             

 .193،   1سنن الرتمذي، ج. 1

 .57،   1مستدرك احلاکم، ج. 2



 1355 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1اهليثمي: وث قه.

 «.ثقة  »قال الذهبي: 

 «.ثقة  »قال ابن حجر: 

ة موارد يف کتبه.األلباين  2: وث قه يف عد 

 تشّيعه

 

 قدا    وکدان»، «جلدد   شديعيي » ،«دال   رافيضي »وردت عبارات  عديدة  فيه، منها: 

 ،«ثابدت بدن عدي من الشيعة بقول أقول أحداً  أدرکنا ما» ،«مسجدهم وإمام الشيعة

 «. عالتشي   يف يعني ،دالياً  کان» ،«عالتشي   يف يفر  کان»

 3الشيعة. من السيوطي هوعد  

 حنبدل بدن وأمحد الرازي حاتم بوأ قهوث   وقد ع،التشي   يف دال   مفر    شيعيي  فعدي

 واأللباين...  والذهبي حجر وابن والدارقطني والنسائي شاهني وابن والعجأ

 :مسلم روى

                                                             

 .137،   3جممع الزوائد، ج. 1

 .337،   2، ج225،   1إرواء الغليل، ج. 2

 .389   ،1ج الراوي، تدريب. 3



 1356 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

: قال قال: زر، عن ثابت بن عدي عن  إّنيه النسيمة وبيرأ احلٌة فلق والذي» عأي

ٌّنييي ال أن إيلّ  وسييلم( عليييه اهلل )صييل األميييّ  النٌييي لعهييد  اال يٌغضييني وال مييالمنٌ  اال حي

 1«.منافٌق 

 : حنبل بن أمحد وروى

 )صدىل اهلل رسول مع کن ا قال: عازب، بن الرباء عن ثابت بن عدي عن

 جامعدة، الصدالة فينا: فنودي خمي  بغدير فنزلنا سفر   يف وسلم( عليه اهلل

 الظهدر فصدىل   شجرتني حتت وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل لرسول وکسح

 بياملالمنني أوَل أّنيى تعلمون ألستم» فقال: عنه( تعاىل اهلل )رىض عأي  بيد وأخذ

 «نفسيه؟ مين ميالمنٍ  بميّل  أوَل أّنيى تعلمون ألستم» قال: بىل، قالوا: ،«أنفسهم؟ من

 مين والِ  اللهمّ  موال ، فعَّ   موال  كنت من» فقال: عأي  بيد فأخذ قال: بىل، قالوا:

 أ، ابدن يدا هنيئداً  له: فقال ذلك بعد عمر فلقيه قال: ،«عيادا ُ  من وعادِ  واال ُ 

. مؤمن   کل   موىل وأمسيت أصبحت طالب،  2ومؤمنة 

 وروی أيضًا:

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول رأيدت قال: الرباء، عن ثابت بن عدي عن

                                                             

 61   ،1 ج، مسلم صحيح. 1

 281   ،4 ج، أمحد مسند. 2



 1357 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ول:يقد وهدو عاتقده عىل عنه( اهلل )ري عأي  بن احلسن واضعاً  وسلم(

ٌّه إِّّن  اللهمّ » ٌّه أح  1«.فأح

 : دمشق مدينة تاريخ وروي يف

 صيل) اهلل رسول قال» قال: عأي  عن اهلل عبد عن زر عن ثابت بن عدي عن

 2«.كفر فقد الناس خري عَّ   يقل مل من  (وسلم عليه اهلل

 :( ) اهلل رسدول قدال قدال: الدرباء، عن ثابت بن عدي عن»: الطرباين وأخرج

 3«.اجلنة أهل شٌاب سيدا احلسنيو احلسن»

 أحاديثه عدد

 روي عن هذا الرافيض الثقة سبعامئة وأربعة وثامنون حديثًا کاميأ.

 .حديثاً  وعرشون ثالثة: البخاري صحيح

 .حديثاً  عرش أحد: مسلم صحيح

 .حديثاً  وسبعون ثامنية: أمحد مسند

 .حديثاً  عرش اثنا: حنبل البن الصحابة فضائل

                                                             

 292   ،4 ج، املصدر السابق. 1

 372   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 2

 325   ،4 ج، األوسط املعجم. 3



 1358 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث رشةع: الرتمذي سنن

 .حديثاً  عرش أربعة: داود أ، سنن

 .حديثاً  عرش ثالثة: ماجة ابن سنن

 .أحاديث   ثامنية: الدرامي سنن

 .حديثاً  وعرشون ثالثة: احلاکم مستدرك

 .أحاديث عرشة: النسائي سنن

 .حديثاً  وثالثون اثنان: للنسائي الكربى السنن

 .حديثان: للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .أحاديث   أربعة: للنسائي صحابةال فضائل

 .حديثاً  وأربعون مخسة: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثاً  عرش ثالثة: داود أ، مسند

 .أحاديث   مخسة: للصنعاين املصنف

 .حديثاً  أربعون: شيبة أ، البن املصنف

 .أحاديث   تسعة: يعىل أ، مسند

 .حديثاً  وعرشون اثنان: حبان ابن صحيح

 .أحاديث   سةمخ: خزيمة ابن صحيح



 1359 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث   أربعة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  ثالثون: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  ومخسون ستة: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد   حديث  : للطرباين: الدعاء

 .أحاديث   ست ة: عاصم أ، البن السنة

 .أحاديث   أربعة: الدراقطني سنن

 .أحاديث   ةأربع: للبخاري املفرد األدب

 .واحد   حديث  : للبخاري العباد أفعال خلق

 .حديثان: املحامأ أمايل

 .حديثاً  عرش ثامنية: البزار مسند

 .أحاديث   مخسة: الشايش مسند

 .حديثان: املبارك ابن مسند

 .حديثان: احلميدي مسند

 .أحاديث عرشة: اجلعد ابن مسند

 .أحاديث   مخسة: راهويه ابن مسند

 .واحد   حديث   :للشافعي املسند



 1360 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد   حديث  : منصور بن سعيد سنن

 .حديثاً  وعرشون أربعة: للبيهقي اإليامن شعب

 .حديثاً  عرش اثنا: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .واحد   حديث  : للبيهقي األوقات فضائل

 .أحاديث   أربعة: للبيهقي النبوة دالئل

 .أحاديث   ثامنية: حزم البن املحىل

 .حديثاً  عرشون: عوانة أ، مستخرج

 .أحاديث   تسعة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثاً  عرش مخسة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .أحاديث   ثامنية: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  ومخسون مخسة: عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث   مخسة: لآلجري الرشيعة

 .واحد   حديث  : الدنيا أ، البن اللسان وآداب الصمت

 .حديثاً  عرش ثالثة: للضحاك واملثاين حاداآل

 .واحد   حديث  : خملد البن والكوثر احلوض يف روي ما

 .أحاديث   عرشة: نعيم أل، األولياء حلية



 1361 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثان: الاللكائي السنة أهل اعتقاد أصول رشح

 .حديثاً  عرش ثامنية: نعيم أل، الصحابة معرفة

 .أحاديث   أربعة: منده البن اإليامن

 .أحاديث   ثالثة: للذهبي مواله( کنت )من حديث رقط رسالة

 .واحد   حديث  : حنبل البن الزهد

 .أحاديث   سبعة: للطربي اآلثار هتذيب

 .أحاديث   أربعة: السلفي طاهر البن البغدادية املشيخة

 .حديثاً  عرش ثالثة: الطربي تفسري

 .حديثاً  عرش أحد: حاتم أ، ابن تفسري

 1.ثأحادي أربعة: الثعلبي تفسري

 العويف ( عطية126)

 (هد111تأريخ الوفاة: )

                                                             

؛ اجلدرح 378،   1؛ تأريخ ابن معدني، الددروري، ج270   ،5، ج حبان ابن الثقات،: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 1

 سدري ؛132   ،2ج العجدأ، الثقات، ؛177   شاهني، ابن الثقات، أسامء ؛ تاريخ2،   7والتعديل، ابن أ، حاتم، ج

 .189   ،5ج النبالء، أعالم



 1362 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أ، عدن روى ،احلسدن أبدو الكويف القييس اجلديل العويف جنادة بن سعد بن عطية

 ثابدت بدن وعددي وعكرمدة أرقم بن وزيد عمر وابن عباس وابن هريرة وأ، سعيد

  .جناب ابن وقيل جندب بن الرمحن وعبد

 قديس بدن وعمدرو أرطداة بدن جاجواحل واألعمش وعمر احلسن ابناه عنه روى

 طريدف بدن ومطدرف لديىل أ، بدن الرمحن عبد بن وحممد جحادة بن وحممد املالئي

 وزکريداء اجلحاف وأبو حييى بن وفراس حفصة أ، بن وسامل خالد أ، بن وإسامعيل

 .وآخرون اجلعفي خيثمة بن وزياد البارقي وعمران األودي وإدريس زائدة أ، بن

 :البخاري قال

 ،سدوي عندي حرب بن وبرش هارون وأبو عطية :حييى عن عأ   يل قال

 عطيدة وذکدر أمحد قال :احلجاج بن مسلم وقال ،فيه يتكلم هشيم وکان

 .. .احلديث ضعيف هو :فقال العويف

 سدعيد أ، عدن ولعطية ،الثقات من مجاعة عن روى قد عدي ابن وقال

 وکدان ديثدهح يكتب ضعفه مع وهو ،سعيد أ، دري وعن ةعد   أحاديث

  .الكوفة أهل شيعة مع يعد  

 .. .ومائة عرشة إحدى سنة تويف   :احلرضمي قال

 امل   :قال ،عطية عن فضيل ناخربأ ،هارون بن يزيد ناخربأ :سعد ابن وقال



 1363 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .مائة يف يل ففرض اً علي   أ، ، أتى ولدت

 بن حممد إىل احلجاج فكتب األشعث ابن مع عطية خرج :سعد ابن وقال

 سدو    أربعامئدة فارضبده يفعدل مل فإن عأي  سب   عىل يعرضه نأ القاسم

 ثدم فيده احلجداج حكدم فأمىض يسب   أن فأبى فاستدعاه ،حليته واحلق

 فقددمها العدراق هبرية بن عمر ويل حتى هبا يزل فلم خراسان إىل خرج

 .. .تويف   أن إىل هبا يزل فلم

 ،بده حيدتج   ال من الناس ومن صاحلة أحاديث وله اهلل شاء إن ثقةً  وکان

  .عليه يعتمد بالذي ليس :داود أبو وقال

  الناس ةجل   عنه روى ،عالتشي   يف هيعد   کان :البزار بكر أبو قال

 1.الكل   عىل اً علي   ميقد   وکان ة  بحج   ليس :الساجي وقال

  :العقيأ وقال

 :قدال إسدحاق بدن موسدى ثناحد   ،عاً متشي   رجالً  العويف عطية کان قال

 عطية :قال املرادي سامل عن عبيد بن حممد ثناحد   :قال کريب أبو ثناحد  

 2.عيتشي   العويف

                                                             

 202 - 200   ،7 ج، يبالتهذ هتذيب. 1

 359   ،3 ج، العقيأ الضعفاء،. 2



 1364 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.کثرياً  خيطئ صدوق  »: فقال فيه رأيه حجر ابن صخل   وقد

 2«.رافضياً  کان» :حبان ابن قال عهتشي   ويف

 توقيقه

 

 مدن کثدري   أسدانيد يف ولوقوعده شديعياً  لكونده عطيدة يف الرجاليني من کثري طعن

 يف حبدان ابدن وذکدره ،وهشديم أمحدد فهضدع   وقد ،(ع) البيت أهل لفضائ أحاديث

 وهو»: الكلبي السائب بن حممد ترمجة يف قال حيث الكلبي، رواها حلكاية   املجروحني

 ،الكلبدي بده يريدد ،سدعيد أبو ثنيحد   :يقول وکان سعيد أبا العويف عطية اهکن   الذي

 3«.اخلدري سعيد أبا أراد هأن   ونفيتومه  

 يكنيده وکان التفسري عنه فيأخذ الكلبي يأيت کان عطية أن   بلغني» :حنبل ناب وقال

 4«.سعيد أبو قال :فيقول سعيد بأ،

ووفاة  (هد 164)، وابن حنبل ولد سنة (بلغني)کالم ابن حنبل قد ورد بصيغة  إن  

                                                             

 678   ،1 ج، التهذيب تقريب. 1

 177   ،2 ج، املجروحني. 2

 253   ،2 ج، املجروحني. 3

 549 – 548   ،1 ج حنبل، ابن العلل،. 4



 1365 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

أي هناك أکثدر مدن مخسدني سدنة بيدنهام، فسدند الكدالم  (هد111)عطية کانت سنة 

 بالتددليس، عطيدة مدوااهت   النقدل هذا ومن مسلم، عنه نقله فيه محدأ ضعيف، وکالم

  :نفسه حبان ابن روىفقد  ،الرجاليون بالكذب مهاهت   والكلبي

 فهدو ثتكحدد   ما کل   :صالح أبو يل قال :الكلبي يل قال ;قال سفيان عن

 فيه الكذب ووضوح ،الدين يف مذهبه هذا الكلبي :حاتم أبو قال ،کذب  

 ابن عن صالح أ، عن يروى .وصفه يف االدراق إىل تاجحي أن من أظهر

 سمع وال شيئاً  منه سمع وال عباس ابن ير مل صالح وأبو ،التفسري عباس

 خترج إليه احتيج ملا فجعل ،احلرف بعد احلرف إال صالح أ، من الكلبي

 1.به االحتجاج فكيف الكتب يف ذکره حيل   ال ،کبدها أفالذ األرض له

  :الكلبي کالم عىل قاً معل   حلنبأا رجب ابن قال

 عدن احلكايدة هدذه تصدح   نإو ،يرويه ما عىل يعتمد ال الكلبي ولكن  

د التفسدري من سعيد أ، عن حيكيه فيام فالتوق   يقتيض امفإن   عطية  .ةً خاص 

 سدعيد أبدا يريدد امفإن   سعيد أ، عن يروَيا التي املرفوعة األحاديث افأم  

 2.سبتهبن بعضها يف حويرص   ،اخلدري

                                                             

 255   ،2 ج حبان، ابن املجروحني،. 1

 823   ،2 ج ،الرتمذي علل رشح. 2
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 نفسده حبان وابن بالرجل، للطعن الرواية هذه عىل االتكاء االنصاف عدم ملن هإن  

 منهم اجلرح فهذا! دريه؟ وعىل عليه هذا خفي کيف أدري فال بالكلبي، الطعن أورد

 علمي. ودري مردود

 ،«الكدل   عدىل اً علي د ميقدد   وکان ة  بحج   ليس» :فيه بعطية وقال الساجي طعن وقد

 الكثري تضعيف ينبغي هذا وعىل ،الكل   عىل اً علي   ميقد   کان هأن   هوعطيه جرحه ل سببف

 ! الكل   عىل اً علي   مونيقد   کانوا الذي الصحابة من

د( ع) البيدت أهدل فضدائل رواة يف السداجي طعن دريباً  وليس د ةً خاص   مدن هوأن 

 من يدالعد وث ق عطية فقد هذا من وبالردم! آنذاك بالنصب املعروفة البرصة ديمتشد  

 : منهم احلديث، وأهل الرجاليني

. «بدأس   بده لديس»: قدال عنده النقول بعض ويف ،«صالح  »، حيث قال: معني ابن

 .وثاقته تعني هذه وعبارته

 من الناس ومن ،صاحلة   أحاديث   وله ،اهلل شاء إن ثقة   وکان»: قال حيث سعد، ابن

 .«به حيتج   ال

 .«ثقة  » :فيه قال العجأ،

  .الثقات سامءأ ريخأت يف هذکر: شاهني ابن

 هدو ،«النداس ةجل   عنه روى ،عالتشي   يف هيعد   کان» :قوله نإ حيث ،البزار بكر أبو
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 .من کالمه يفهم کام له وتعديل   مدح  

 .«حديثه يكتب» :قال به طعنه من بالردم :حاتم أبو

 ه بأصح  ه کتب تفسري، وقد أخرب هو أن  ةً به يف تفسريه ثالثني مر   ابن أ، حاتم: احتج  

 1«.إسناداً  األخبار بأصح   ذلك إخراج يتفتحر  » :قالحيث األسانيد، 

 عنده. ثقة   فهو بال شك  

 .«حديثه يكتب» :قال به طعنه من بالردم: عدي ابن

 2.أحاديثه من ثالثةً  له الرتمذي نحس  

 3حديثه. له حوصح   مستدرکه يف احلاکم له خرج

 4.منه توثيق   وهذا صحيحه، يف خزيمة ابن ذکره

 أخبدار ذکدر بداب): عنوان حتت التوحيد کتابه يف ذکره حيث به، احتج  : قتيبة ابن

 . عنده عطية وثاقة يعني وهذا. (القوام صحيحة السند ثابتة

والطحاوي اعتمد  .لديه وثاقته يعني ال   اآلثار، معاين رشح يف الطحاوي به احتج  

                                                             

 .14   ،1ج ،حاتم أ، ابن تفسري. 1

 .50   ،5ج ،261   ،4ج ،296  ،1ج الرتمذي، سنن. 2

 .319   ،4مستدرک احلاکم، ج. 3

 

 .159   ،3ج خزيمة، ابن صحيح. 4
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 1يف کتابه عىل األسانيد املقبولة لديه.

 2احتج  به يف هتذيب اآلثار.الطربي: 

کتابده  رواة جعدل وقدد ،ت  مرا   مخس التمهيد کتاب أسانيد يفذکره : الرب عبد ابن

 مدن أاملوط د آثدار موقدع هدذا کتابندا يف الناظر لريى» :قال حيث الثقات، من املذکور

 3«.األمة هذه ثقات رواه وما األئمة نقل عىل ذلك يف واعتمدت ،والصحة االشتهار

 مدن (وسدلم عليده اهلل صدىل) بده اخدتص   فيام) عنوان فتحت ،به احتج  : ينالزرقا

، يا»: اخلدري سعيد أ، عن العويف عطية حديث أورد( املباحات  جُينب أن ألحدٍ  حيّل  ال عَُّّ

 «.وغريك غريي املسجد هذا يف

  :قال ثم

 بن عطية بأن   احلديث هذا عىل يعرتض وقد .دريب   حسن   الرتمذي قال

 علهفل   حسن هبأن   حكم الرتمذي بأن   وجياب ،اجلمهور عند ضعيف   سعد

 4.حسنه اقتىض بام اعتضد

 .يكذب ال هأن   تعني منه الكلمة وهذه. «صدوق  »: حجر ابنقال 

                                                             

 .19 رشح معاين اآلثار،  . 1

 .73،   1هتذيب اآلثار، ج. 2

 .9   ،1 ج، التمهيد. 3

 .153 – 521   ،7 ج، املحمدية باملنح اللدنية املواهب عىل الزرقاين رشح. 4
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 1.وث قه: اجلوزي ابن سبط احلاف 

 .ن له أحاديثاحلاف  املزي: حس  

 2«.أحاديث له حسن املزي کان وإن» :قال املغلطاي

 أربعدني مدن نحو الناس جل   عنه روى» :ح بتوثيقه ولكنه قاليرص  املغلطاي: مل و

 3«.جليالً  ثالثني نحو فيهم رجالً 

 وهذا يشعر بجاللته وصدقه لدى هؤالء الثالثني. 

 . عديدة مواضع يف والشواهد املتابعات يف له نحس   :األلباين

 4.العويف هتضعيف األلباين عىل رد  : السقاف حسن املحقق

  :عطية عن الدفاع يف قال لدوح، سعيد حممود املحقق

 هألن   ،کبرياً  مبلغاً  بلغ لو إليه االلتفات وعدم هرد   فينبغي املبهم اجلرح اأم  

 وتعدديل   جدرح   فيده جاء الذي الراوي أن   احلديث علوم قواعد يف رتقر  

 االلتفات وترك به العمل وعدم هرد   ينبغي مفرس    دري مبهم   اجلرح وهذا

 وقدد ،الصدحيح هدو الراوي يف جاء الذي بالتعديل األخذ يلوبالتا إليه

                                                             

ة،   خوا  تذکرة. 1  .42األم 

 .1295رشح سنن ابن ماجة،   . 2

 .1295   ماجة، ابن سنن رشح. 3

 .68   ،2ج الواضحات، األلباين تناقضات. 4
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 وهم تدليسه بسبب جرحه من اوأم   .هذا عىل ثنياملحد   عند العمل استقر  

 هدو بالكدذب متهم تالف هبا دتفر   رواية   عىل ذلك يف فاعتامدهم أکثرون

 عدىل کثدرة تدوارد وقد ،عليه االعتامد ينبغي ال الكلبي السائب بن دحمم  

 احلقيقة يف فجرحهم عهتشي   بسبب فيه تكلموا ومن .تنقيداً  ال يداً تقل ذلك

 الدراوي صددق بيدان بعدد إليده يلتفدت ال بالبدعدة اجلرح ألن   مردود  

  1.وعدالته

 فيه أثبت ،(العويف عطية حال بيان يف املستويف القول) کتاب لدوح سعيد وملحمود

 .وثاقته

 وتبني   الكلبي، رواها ٍ  کاذبة حكاية   عىل اعتامداً  کان عطية جرح أن   هذا بعد فتبني  

 .املفرد األدب يف البخاري منهم به، وااحتج   الكثريين أن  

 تشّيعه

 کان»، «الكوفة أهل شيعة مع يعد   وکان» :منها عه،تشي   دتؤک   عبارات ةعد   وردت

 عويفال عطية کان» ،«وهذا ترف ض منه»، «الكل   عىل اً علي   ميقد   وکان» ،«عالتشي   يف هيعد  

                                                             

 . 144 – 143  ، املنارة رفع. 1
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 1ه ابن قتيبة من الشيعة.وقد عد   ،«رافضياً  کان» ،«عاً متشي   رجالً 

 اهلل ري) األنصداري اهلل عبدد بن جابر عطية ذهب مع أن   ذکرت بعض املصادر

 األربعني. يوم( ع) احلسني اإلمام لزيارة (عنه

  :روى املجليس

 اهلل عبدد بدن جدابر مدع خرجدت :قال ،العويف عطية عن األعمش عن

 عليده) طالدب أ، بدن عأ   بن احلسني قرب زائرين (اهلل رمحه) ارياألنص

 ائتزر ثم فادتسل الفرات شاطئ من جابر دنا کربالء وردنا فلام   (السالم

 خيدطُ  مل ثم ،بدنه عىل فنثرها سعد فيها ةً رص   فتح ثم ،بآخر وارتدى بازار  

د هفأملسدت أملسنيه :قال القرب من دنا إذا حتى اهلل ذکر إال خطوةً   عدىل رفخ 

 - حسني يا :قال ثم .فأفاق املاء من شيئاً  عليه فرششت عليه مغشياً  القرب

 وقدد باجلواب لك ىوأن   :قال ثم ،حبيبه جييب ال حبيب   :قال ثم - ثالثاً 

 كأن د فأشهد ،ورأسك بدنك بني قوفر   أثباجك عىل أوداجك شحطت

 اهلددى وسدليل التقدوى حليدف وابدن املدؤمنني سديد وابن النبيني ابن

 ،النساء سيدة فاطمة وابن ،النقباء سيد وابن ،الكساء أصحاب وخامس

 حجدر يف وربيت املرسلني سيد کف تكدذ   وقد هكذا تكون ال ومالك

                                                             

 .624املعارف،   . 1



 1372 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 وطبت اً حي   فطبت ،سالمباإل وفطمت يامناإل ثدي من ورضعت قنياملت  

 ،كلد اخلدرية يف شاکةً  وال لفراقك طيبة   دري املؤمنني قلوب أن   دري ،تاً مي  

 عليده مىضد مدا عدىل مضديت كأن   وأشهد ؛ورضوانه اهلل سالم فعليك

  .زکريا بن حييى أخوك

 تحل   التي األرواح أَيا عليكم السالم :وقال القرب حول ببرصه جال ثم

 الزکداة وآتيدتم الصالة أقمتم كمأن   أشهد ،برحله وأناخت احلسني بفناء

 اهلل وعبددتم حدديناملل وجاهددتم املنكدر عن ونيتم باملعروف وأمرتم

 دخلدتم فيام شارکناکم لقد باحلق   حممداً  بعث والذي ،اليقني أتاکم حتى

  .فيه

 نرضب ومل جبالً  نعُل  ومل وادياً  نبط ومل وکيف :جلابر فقلت :عطية قال

 أوالدهدم وأومتدت وأبددانم رؤوسدهم بدني فدرق قدد والقوم ،بسيف  

 صدىل) اهلل رسول حبيبي سمعت ،عطية يا :يل فقال ؟األزواج وأرملت

 يف أرشك القيوم عميل أحّب  ومن، معهم حرش قوما   أحّب  من» :يقول (وآله عليه اهلل

 مىض ما عىل أصحا، ونية نيتي إن   نبياً  باحلق   حممداً  بعث والذي ،«عملهم

  .کوفان أبيات نحو ، خذوا ،وأصحابه احلسني عليه

 أظدن   ومدا !؟كأوصي هل عطية يا :يل فقال ،الطريق بعض يف رصنا فلام
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 وأبغدض ،همأحب   ما حممد   آل حمب   أحب   ،مالقيك السفرة هذه بعد أنني

 آل بمحدب   وارفق ،اماً قو   اماً صو   کان وإن ،أبغضهم ما د  حمم   آل مبغض

 ،تهمبمحب د أخرى هلم ثبتت ،ذنوهبم بكثرة قدم  [ هلم] تزل   إن هفإن   حممد  

 1.النار إىل يعود ومبغضهم اجلنة إىل يعود همحمب   ن  إف

 الطويس الشيخ وذکره ،مورداً  ومخسني ةسبع يف اإلمامية أسانيد يف عطية ورد وقد

 .کتبهم يف األعالم له وترجم رجاله يف

 .ثالثة عرش حديثاً : الصدوق الشيخ کتب يفله 

 .ثالثة عرش حديثاً : املستدرك وخامتة واملستدرك الشيعة وسائل

 .ثالثون حديثاً  واحد: األنوار بحار

 : حنبل بن أمحد روى

 وسلم( عليه اهلل )صىل النبي عن اخلدري سعيد أ، عن العويف عطية عن

 وعيْتيت، وجيّل  عزّ  اهلل كتاب الثقلني فيمم تاركٌ  وإِّّن  فأجيب، أدعى أن أوشك إِّّن » قال:

 أخيربِّن اخلٌيري اللطيف وأنّ  بيتي، أهل وعْتيت األرض إَل السامء من َمدودٌ  حٌٌل  اهلل كتاب

ّ  يردا حتى يفْتقا لن أّنام َّم  2«.فيهام َتلفوِّن بم فانظروِّن احلوض عم

                                                             

 131 - 130   ،65 ج ،األنوار بحار. 1

 17   ،3 ج، أمحد مسند. 2



 1374 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 وروی أيضًا:

 اهلل )صدىل اهلل رسول قال قال: اخلدري، سعيد أ، عن العويف عطية عن

: وسلم( عليه  نبدي   ال أن ده إال موسدى من هارون بمنزلة من ي أنت» لعأي

 1«.بعدي

 وروی أيضًا:

ثني يل ختناً  إن   له: فقلت قمأر بن زيد سألت قال: العويف عطية عن  حدد 

، دددير يدوم عنه( تعاىل اهلل )رىض عأي  شأن يف بحديث   عنك  فأندا خدمي

 فديكم! مدا فديكم العراق أهل معرش إن كم فقال: منك، أسمعه أن أحب  

، من ي عليك ليس له: فقلت  رسول فخرج باجلحفة کن ا نعم، فقال: بأس 

 اهلل )رىض عدأي  بعضدد آخدذ   وهو اً ظهر إلينا وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل

 «أنفسيهم؟! مين بياملالمنني أوَل أِّّن  تعلميون ألسيتم الناس، أهيا يا» فقال: عنه( تعاىل

 قدال: هدل لده: فقلدت قدال: ،«موال  فعَّ   موال  كنت فمن» قال: بىل، قالوا:

 2سمعت. کام أخربك إن ام قال: ،«عاد ُ  من وعادِ  واال ُ  من والِ  اللهمّ »

 : لطرباينا وأخرج

                                                             

 32   ،3 ج، ابقاملصدر الس. 1

 368   ،4 ج، املصدر السابق. 2
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 الدذين البيدت أهدل من اخلدري سعيد أبا سألت قال: العويف عطية عن

رهم الرجس عنهم اهلل أذهب هم تطهريًا؟ وطه   رسول مخسًة، يده يف فعد 

 سدلمة أم   بيدت يف سدعيد: أبو قال واحلسني، واحلسن وفاطمة وعأي  اهلل

 1اآلية. هذه أنزلت

 وروی أيضًا:

 اآلية هذه نزلت قالت: سلمة أم   عن درياخل سعيد أ، عن العويف عطية

 ويطهدرکم البيدت أهدل الدرجس عدنكم ليذهب اهلل يريد إنام بيتي يف

 أهدل من ألست اهلل، رسول يا فقلت: الباب، عىل جالسة وهي تطهريا

 2«.خري إَل أنت» قال: البيت؟

 وروی أيضًا:

ثنا ثني قال: عطية، أبيه عن العويف عطية بن عمرو حد   بدن اهلل عبدد حدد 

ثه أباه أن   بريدة  أ، بن عأ   بعث وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول أن   حد 

 عليهم فتح وأن ه ،«علييمم فعَّ   قتاٌل  كان إن» وقال: الوليد، بن وخالد طالب

 اهلل )صىل اهلل رسول إىل هبا ليبعث حسناء جاريةً  عأي  فأخذ سبباً  فأصابوا

                                                             

 229   ،2 ج، األوسط املعجم. 1

 53 - 52   ،3 ج، الكبري املعجم. 2
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 اهلل )صىل اهلل رسول إىل هبا أبعث ناأ وقال: خالد عليه فأبى وسلم( عليه

 اهلل )صىل اهلل رسول إىل بريدة عروبة خالد انطلق منعه فلام   وسلم(، عليه

 وهدو وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول فأتيت بريدة: قال وسلم(، عليه

 اهلل )صىل اهلل رسول عند قعدنا إذا وکن ا عنده، عأي  يف فقلت رأسه يغسل

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول فقدال إليده، أبصدارنا فدعنر مل وسلم( عليه

 وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول إىل رأيس فرفعت ،«بريدة يا مه» وسلم(:

 اهلل دضدب مدن بداهلل أعدوذ قلدت: ذلدك رأيدت فلدام   متغري   وجهه فإذا

 من رأيت الذي بعد أبداً  أبغضه ال واهلل بريدة: قال اهلل! رسول ودضب

 1.(وسلم عليه هللا )صىل اهلل رسول

 وروی أيضًا:

 اهلل )صدىل اهلل رسدول قال قال: اخلدري سعيد أ، عن العويف عطية عن

 دوال   اهلل وميال دغيال   اهلل ديين اَّتيذوا رجيال   قالقني العاص بنو بلغ إذا» وسلم(: عليه

 2«.خوال   اهلل وعٌاد

 : عساکر ابن وروى

                                                             

 48   ،6 ج، األوسط املعجم. 1

 135   ،2 ج، الصغري املعجم. 2
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 عليه اهلل صىل) اهلل ولرس أن   الذهأ زيد بن حمدوج عن العويف عطية عن

 قدال: ثم صدره عىل فوضعها عأي  بيد أخذ املسلمني بني آخى مل ا( وسلم

 أنّ  تعليم أميا بعيدي، نٌييّ  ال أّنه إال موسى من هارون بمنزلة منّي وأنت أخي أنت عَّ   يا»

 خرضياء حّليةٌ  فُأكسى ظّله يف العر  يمني عن فُأقام يب يدعى القيامة يوم به يدعى من أول

 حّلة   فيمسى العر  يمني عن فيقام السالم( )عليه إبراهيم بأبيك يدعى قم اجلنة، حلل من

 فيقوميون بعيضٍ  إقير عيل بعضيهم واملرسيلني بيالنٌيني يدعى قم اجلنة، حلل من خرضاء

 مين يب ييدعى من أول أّنه عَّّ  يا أخربك وأنا اجلنة، حلل من خرضا   حلال   فيمسون سامطني

 يستٌرشي احلمد لواء وهو لوائي إليك فيدفع عندي، ومنزلتك منّي ابتكلقر بك يدعى أّمتي

 فتسيري ليوائي بظيّل  فيسيتظّلون واملرسيلني األنٌياء من وجّل  عزّ  اهلل خلق من ومجيع آدم به

 وبني بيني تقف حتى يسارك عن واحلسني يمينك عن عَّّ  بن احلسن السامطني، بني باللواء

 ييا العر   عند من منادٍ  فينادي اجلنة حلل من خرضاء حّلة   فتمسى العر  ظل يف إبراهيم

 دعييت إذا تيدعى إّنيك عيَّّ  يا عَّّ، وهو أخوك األخ ونعم إبراهيم أبوك األب نعم حمّمد،

 1«.كسيت إذا وتمسى حييت إذا وحتيا

 وروی أيضًا:

 اهلل صدىل) اهلل رسول قال قال: اخلدري، سعيد أ، عن العويف عطية عن

                                                             

 54 - 53   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1
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 ييا وغيريك عيريي املسيجد يف جينيب أن ألحيدٍ  حيل ال»أو  «يصلح ال» :(وسلم عليه

 1«.عَّّ 

 وروی أيضًا:

 اهلل صدىل) اهلل رسول قال قال: اخلدري، سعيد أ، عن العويف عطية عن

 2«.دنيا صاحب أو فاسٌق  أو منافٌق  إال علّيا   يٌغض ال» :(وسلم عليه

 وروی أيضًا: 

: قال :قال اخلدري، سعيد أ، عن العويف عطية عن  اهلل، رسدول يا رجل 

 مين ألول وإّنيه العيرب، سييد وعيَّ   آدم وليد سيد أنا ال،» قال: العرب؟ سيد أنت

 3«.عَّ   قٌَّ القيامة يوم رأسه عن الغٌار ينفض

 وروی أيضًا:

 اهلل صدىل) اهلل رسدول قدال قال: اهلل، عبد بن جابر عن العويف عطية عن

 أن قٌيل بعَّي  أيدته اهلل رسول حمّمٌد  اهلل إال إله ال اجلنة  باب عل ممتوٌب » :(وسلم عليه

 4«.سنةٍ  بألفي واألرض الساموات خيلق

                                                             

 140   ،42 ج، املصدر السابق. 1

 285   ،42 ج، املصدر السابق. 2

 306 - 305   ،42 ج، املصدر السابق. 3

 336   ،42 ج، املصدر السابق. 4
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 وروی أيضًا:

 اهلل صىل) اهلل رسول بعث قال: اخلدري، سعيد أ، عن العويف عطية عن

 کلدامت وأربدع براءة   بسورة معه وبعث املوسم عىل أبا بكر( وسلم عليه

 السدورة عدأي  فأخدذ الطريدق يف طالدب أ، بدن عدأ   فلحقه الناس، إىل

 ال أال» ندادى: السورة قرأ فإذا املوسم عىل بكر وأبو يبل غ فكان والكلامت

 يطيوفنّ  وال هيذا عاميه بعيد مرشكٌ  احلرام املسجد يقرب وال مسلمةٌ  نفٌس  إال اجلنة يدخل

 ،«مّدته إَل جلهفأ عهٌد ( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول وبني بينه كان ومن عرياٌن، بالٌيت

: قال حتى ك ابن وبني بيننا الذي نقطع أن لوال رجل   احللدف! مدن عم 

:  فقال  آتييه حّتى شيئا   أحّدث ال أن أمرِّن( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول أنّ  لوال»عأي

؟! يِف   ندزل هدل مدايل! بكر: أبو قال رجع فلام   ،«لقتلتك  إال ال» قدال: يشء 

 والكلدامت! السدورة من دي وأخذ ، حلق علي اً  إن   ال:ق وماذا؟ قال: ،«خريٌ 

 1«.منّي أو رجٌل  أنا إال يٌلغها يمن مل أجل» فقال:

 فديكم؟ عدأي  منزلدة کان کيف جلابر: قلت قال: العويف، عطية عن»وروی أيضًا: 

 2«.البرش خري کان قال:

                                                             

 347   ،42 ج، املصدر السابق. 1

 373   ،42 ج، املصدر السابق. 2
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 وروی أيضًا: 

 اهلل ولرسد شسدع انقطع قال: اخلدري، سعيد أ، عن العويف عطية عن

 رسدول فقدال لشسع، خيصفها عأي  عليه فتخل ف( وسلم عليه اهلل صىل)

 عيل قاتليت كيام القرآن تأويل عل يقاتل من منمم إنّ » :(وسلم عليه اهلل صىل) اهلل

 خاصيف ولمين هبيام لييس» فقدال: وعمر، بكر أبا الناس فاسترشف ،«تنزيله

ناه عأي  إىل فذهبنا ،«النعل  قد يشء   کأن ه رأساً  بقولنا يرفع فلم قال، بام فبرش 

 1سمعه.

 

 : حنبل البن الصحابة فضائل وروي يف

 اهلل )صدىل اهلل رسول قال: قال اخلدري سعيد أ، عن، العويف عطية عن

 .«منافٌق  فهو الٌيت أهل أبغضنا من»: وسلم( عليه

 وروی أيضًا:

 اهلل )صىل اهلل رسول قال: قال اخلدري، سعيد أ، عن، العويف عطية عن

 فهيو واحيدةٌ  أّميا فيها، وما الدنيا من إيلّ  أحّب  هنّ  مخسا   عَّي  يف أعطيت»: وسلم( عليه

 آدم، بييد  احلميد فليواء الثانيية وأميا، احلساب من يفرغ حتى وجّل  عزّ  اهلل يدي بني تماي

                                                             

 455   ،42 ج، املصدر السابق. 1
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 مين عيرف مين يسيقي حيويض عقر عل فواقف الثالثة وأما، حتته ولد ومن السالم( )عليه

 أخشيى فلسيت اخلامسية وأّما، وجّل  عزّ  ريّب  إَل ومسّلمي عوريت فساتر الرابعة ماوأ، أمّتي

 1«.إيامنٍ  بعد كافرا   وال إحصانٍ  بعد زانيا   يرجع أن عليه

 وروی أيضًا:

 اد خرهدا: وقال العباس بحجزة فأخذ کعب قام: قال العويف، عطية عن

 إن ده ،نعم: الق؟ الشفاعة ويل العباس: فقال، القيامة يوم للشفاعة عندك

. له کانت إال يسلم نبيي  بيت أهل من أحد   ليس  2شفاعة 

 : شاهني ابن وروى

 جداء بفاطمة عأي  دخل مل ا قال: اخلدري، سعيد أ، عن العويف عطية عن

 ملين حرٌب  أنا» فيقول: باهبا إىل صباحاً  أربعني وسلم( عليه اهلل )صىل النبي

 3«.ساملتم ملن وسلمٌ  حاربتم

 : مةخيث وروى

 عليه اهلل )صىل اهلل رسول أن   الباهأ زيد بن حمدوج عن العويف عطية عن

                                                             

 661   ،2 ج، الصحابة فضائل. 1

 944   ،2 ج، املصدر السابق. 2

 29  ، النساء سيدة فضائل. 3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عىل فوضعها عنه( اهلل )ري عأي  بيد أخذ املسلمني بني آخى مل ا وسلم(

 إال السالم( )عليهام موسى من هارون بمنزلة منّي وأنت أخي أنت عَُّّ  يا» قال: صدره،

 1«.بعدي نٌيّ  ال أّنه

 أحاديثه عدد

 

 حديثًا کاميأ: وثالثون وأربعة أربعامئة عنه وير

 حديثًا. وأربعون مخسة: أمحد مسند

 .حديثاً  وعرشون ثالثة: حنبل البن الصحابة فضائل

 .أحاديث   مخسة: الرتمذي سنن

 .أحاديث   ست ة: داود أ، سنن

 .أحاديث   ثامنية: ماجة ابن سنن

 .أحاديث   ست ة: احلاکم مستدرك

 .حديثاً  عرش اثنا: قيللبيه الكربى السنن

 .واحد   حديث  : داود أ، مسند

                                                             

 199   األطرابليس، سليامن بن خيثمة، مةخيث حديث. 1
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 .حديثان: للصنعاين املصنف

 .أحاديث   سبعة: شيبة أ، البن املصنف

 .حديثاً  عرش أحد: يعىل أ، مسند

 .واحد   حديث  : خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث   عرشة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  وعرشون واحد: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث   تسعة: للطرباين الكبري جماملع

 .أحاديث   ثالثة: عاصم أ، البن السنة

 .أحاديث   أربعة: الدراقطني سنن

 .أحاديث   ثالثة: البزار مسند

 .أحاديث   ثالثة: الشهاب مسند

 .واحد   حديث  : املبارك ابن مسند

 .واحد   حديث  : احلميدي مسند

 .واحد   حديث  : اجلعد ابن مسند

 .أحاديث   أربعة: لبيهقيل اإليامن شعب

 .أحاديث   مخسة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة
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 .واحد   حديث  : للبيهقي النبوة دالئل

 .واحد   حديث  : للبيهقي القرب عذاب اثبات

 .أحاديث   أربعة: للبيهقي والصفات األسامء

 .واحد   حديث  : عوانة أ، مستخرج

 .أحاديث   أربعة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .أحاديث   ثالثة: للطحاوي اآلثار عاينم رشح

 .أحاديث   أربعة: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  تسعون: عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث   عرشة: لآلجري الرشيعة

 .واحد   حديث  : الدنيا أ، البن األخالق مكارم

 .حديثان: الاللكائي السنة أهل اعتقاد أصول رشح

 .أحاديث   ثالثة: خيثمة حديث

 .واحد   حديث  : شاهني البن النساء سيدة فضائل

 .واحد   حديث  : شاهني البن ومنسوخه احلديث ناسخ

 .أحاديث   أربعة: السلفي طاهر أل، البغدادية املشيخة

 .أحاديث   ثامنية: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد
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 .حديثاً  وثالثون ثالثة: الطربي تفسري

 .حديثاً  وأربعون ثالثة: حاتم أ، ابن تفسري

 1.حديثاً  ثالثون: الثعلبي تفسري

 

 العٌاس أيب بن ( العالء127)

 (اهلجري الثاين القرن تأريخ الوفاة: يف)

 قال أبوحاتم الرازي:

ي، الشاعر العباس أ، بن العالء  ابدن السدائب العبداس أبدى واسم املك 

د جعفر وأ، الطفيل أ، عن روى الديل، بني موىل فروخ ، بن حمم   عدأ 

 يقدول أ، )سدمعت عييندة بدن وسدفيان جريج وابن الثوري عنه روى

ثنا، ذلك(  فيام حنبل بن حممد بن أمحد بن اهلل عبد أخربنا الرمحن، عبد حد 

 الشداعر العبداس أ، بن العالء عن معني بن حييى سألت قال: إيل   کتب

ثنا عبد، ثقة   ثقة   فقال:  أ، بدن العدالء عدن أ، سدألت قدال: الرمحن حد 

                                                             

 اخلدوئي، السيد احلديث، رجال معجم ؛76   الطويس، رجال ؛14   الربقي، الرجال،: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 1

 .51   قتيبة، ابن املعارف، ؛369   ،5ج عدي، ابن الكامل، ؛140   ،2ج العجأ، الثقات، ؛ معرفة163،  12ج
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 1الشيعة. عتق من هو قال:ف العباس،

 : الذهبي قال

ي، الشاعر العباس أ، بن العالء  السدفيانان، وعنده الطفيل، أ، عن املك 

. شيعيي : األزدي وقال عيينة، بن سفيان عليه وأثنى : أيضداً  وقدال ددال 

ي، الشاعر العباس أ، بن العالء  .فروخ بن السائب أبيه واسم املك 

، شيعيي  وهو لباقر،ا جعفر وأ، الطفيل أ، عن  جريج ابن عنه روى جلد 

 2معني. ابن وث قه والسفيانان،

 : حجر ابن وقال

 عدن روى وقد جعفر، أ، عن يروي وقال: الثقات يف حبان ابن وذکره

 احلميدي: وقال جريج، وابن الثوري وعن منه سمع کان إن الطفيل أ،

ثنا ثنا عيينة، بن سفيان حد   أ، د عن لنا د شيعيي  سالعبا أ، بن العالء حد 

 حييدك ال عدأ   بن احلسني قال العايص، بن عمرو بن اهلل عبد عن جعفر

 اهلل عبد عن أبيه عن الفرزدق بن لبطة عن عيينة ابن وروى السالح، فيه

                                                             

 356   ،6 ج ،الرازي حاتم أ، البن ديلوالتع اجلرح. 1

 495   ،8 ج، اإلسالم تاريخ ؛102   ،3 ج ،الذهبي االعتدال، ميزان. 2
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ه ال عدي: ابن وقال، مثله عمرو بن  1اخلري. من له سبق ملا السالح يرض 

 توقيقه

 .«ثقة  »: معني ابن قال

 .«ثقة  »: أقال العج

 .الثقات يف ذکره: حبان ابن

 .الثقات أسامء تأريخ يف ذکره: شاهني ابن

ح: الرتمذي  2.سننه يف حديثه صح 

 3.املختارة األحاديث يف به احتج  : املقديس الضياء

مني من أحد   به يطعن ومل ثقة   فالرجل  .املتقد 

 تشّيعه

 

 4«.شيعياً  وکان العباس: أ، بن العالء عن»: احلاکم قال

                                                             

 185 - 184   ،4 ج، امليزان لسان. 1

 .134   ،2صحيح الرتمذي، ج. 2

 .143 و142   ،3األحاديث املختارة، ج. 3

 521   ،4 ج، املستدرك. 4
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  «.الشيعة عتق من»: حاتم أبو وقال

 «.دال   شيعيي »: األزدي وقال

دل الذي هو واجللد الغال والشيعي. «جلد   شيعيي  وهو»: الذهبي وقال  عليداً  يفض 

ونه وقد الشيخني، عىل( ع)  .رافضياً  يسم 

حه احلاکم روى  : وصح 

 بدن بكدر عدن الطفيل أ، د عن شيعياً  د وکان العباس أ، بن العالء عن

 اهلل رسول قال يقول: عنه( اهلل )ري وقا  أ، بن سعد سمع قراوش

 «األشيهب ليه يقال بجيلة من رجٌل  حيتدر  الردهة شيطان» وسلم(: عليه اهلل )صىل

 1الظلمة القوم يف عالمة   اخليل وراعي ،«اخليل راعى األشهب ابن» أو

 أحاديثه عدد

 .حديثًا کاميأ عرش ثةثال مكررةً  تبلغ األحاديث، من القليل عنه روي

 .واحد   حديث  : أمحد مسند يف له

 .واحد   حديث  : احلاکم مستدرك

 .حديثان: شيبة أ، البن املصنف

                                                             

 521   ،4 ج املستدرك،. 1
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 .حديثان: يعىل أ، مسند

 .واحد   حديث  : البزار مسند

 .واحد   حديث  : الشايش مسند

 .واحد   حديث  : دمشق تاريخ

 .واحد   حديث  : احلميدي مسند

 .واحد   حديث  : عوانة أ، مستخرج

 .واحد   حديث  : الرب عبد البن االستذکار

 1.واحد   حديث  : للصنعاين والتابعني الصحابة آثار يف األمايل

 صالح بن ( العالء128)

 (اهلجري الثاين القرن تأريخ الوفاة: يف)

 قال ابن حجر:

ه الكدويف، األسددي ويقدال التيمي صالح بن العالء  يف داود أبدو وسدام 

 بن وعدي عمرو بن املنهال عن روى. وهم   وهو صالح( بن )عأ   روايته

                                                             

 معرفدة ؛265  ،7ج حبدان، ابدن الثقدات، ؛512   ،6ج البخداري، الكبدري، التدأريخ: يف ترمجته طالع أکثر، راجعلال. 1

 .174   شاهني، ابن الثقات، أسامء تأريخ ؛150  ،2ج العجأ، الثقات،
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أ، بن ويزيد سعيد بن ونشل عتيبة بن واحلكم کهيل بن وسلمة ثابت

 . ودريهم الكويف الرحيم عبد بن وزرعة مريم

د الربيد بن هاشم بن وعأ   نمري بن اهلل وعبد الزبريي أمحد أبو عنه روى  بدن وحمم 

 . ودريهم موسى بن اهلل وعبيد نعيم وأبو األسدي يعىل بن وحييى العبدي برش

  ثقة   داود: وأبو معني ابن قال

 به. بأس ال حاتم: وأبو أيضاً  معني ابن وقال

  مناکري أحاديث روى املديني: ابن وقال

  مشهور شيبة: بن يعقوب وقال

 . الثقات يف حبان ابن وذکره

اذ يف عباس ابن وعند حديث الصالة يف وائل عند حديث له  . درضاً  الروح ذي اخت 

 والعجأ نمري وابن سفيان بن يعقوب ووث قه يتابع، ال البخاري وقال: قلت

. خزيمة: ابن وقال  1شيخ 

 مدن أوهدام   له صدوق   الكويف، األسدي أو التيمي صالح بن العالء»: أيضاً  وقال

 2«.السابعة

                                                             

 164   ،8 ج، التهذيب هتذيب. 1

 763   ،1 ج، التهذيب تقريب. 2
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 : الذهبي وقال

 أ، ابدن وقدال. لشديعةا عتدق مدن کدان: حاتم أبو وقال داود، أبو وث قة

 بأس ال: زرعة وأبو حاتم أبو وقال. ثقة  : معني ابن عن، وعباس خيثمة

 1به.

 وعبيدد نعيم أبو وعنه، واحلكم ثابت بن عدي عن، صالح بن عالء»: وقال أيضاً 

 2«.ثقة  ، موسى بن اهلل

 توقيقه

،»: معني ابن قال  .«به بأس ال ثقة 

 .«ثقة  »: داود أبو قال

 . «به بأس ال» :حاتم أبو قال

 .«به بأس ال»: زرعة أبو قال

 .«مشهور  »: شيبة بن يعقوب قال

 .الثقات يف ذکره: حبان ابن

                                                             

 101   ،3 ج ،االعتدال ميزان. 1

 104   ،2 ج، الست ة کتب يف رواية له من معرفة يف شفالكا. 2
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 .وث قه: سفيان بن يعقوب

 .«شيخ  »: خزيمة ابن قال

 .«ثقة  »: قال الذهبي

 .«صدوق  »: حجر قال ابن

 1.وث قه: األلباين 

 .والعجأ نمري ابن ووث قه

 تشّيعه

 .«الشيعة عتق نم کان»: حاتم أبو قال

 صدالح بدن العدالء»: الشداهرودي نقدالً عدن األمدايل عدأ الشيخ قال

 روايدةً  ثابدت بن عدي عن عنه يعىل بن حيي روى. يذکروه مل: األسدي

 2.«وکامله حسنه تفيد کريمةً 

 : ماجة ابن أخرج

: عدأي  قدال: قال، اهلل عبد بن عباد عن املنهال عن صالح بن العالء أنبأنا

                                                             

 .74   ،2ج الغليل، إرواء. 1

 263   ،5 ج، احلديث رجال علم مستدرکات. 2
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يق وأنا وسلم(، عليه اهلل )صىل رسوله وأخو اهلل عبد أنا»  األکدرب، الصد 

، إال بعدي يقوهلا ال اب   1«.سنني لسبع الناس قبل صلي ت کذ 

د ماجة ابن کتاب حمقق قال ، إسناد   هذا: الزوائد يف»: الباقي عبد فؤاد حمم   صحيح 

 رش  عددىل صددحيح  : وقددال املنهددال عددن املسددتدرك يف احلدداکم رواه. ثقددات   رجالدده

 «.الشيخني

 : عساکر ابن وروى

 اهلل عبدد بدن عبداد عدن عمدرو بدن املنهدال عن صالح بن العالء وعن

 يدوم طالدب أ، بدن عدأ   قدال قدالوا: واثلدة بدن عمرو وعن األسدي

ن واهلل» الشورى:  وال عربيهم وال قرشي هم يستطيع ال بام عليهم ألحتج 

ه عجميهم  الدرمحن ولعبد عفان نب لعثامن قال ثم ،«خالفه يقول وال رد 

 مدن وکلهم الشورى أصحاب د وهم وسعد ولطلحة والزبري عوف بن

 وّحيد أحٌد  أفيمم هو، أال إله ال الذي باهلل أنشدكم» طلحة: قدم کان د وقد قريش

 وصيّل  قيٌَّ هلل صّل  أحٌد  فيمم هل باهلل، أنشدكم» قال: ال، اللهم   قالوا: «قٌَّ؟! اهلل

 صيل) اهلل رسيول أخو أحٌد  أفيمم باهلل، أنشدكم» قال: ال، هم  الل قالوا: «القٌلتني؟!

 بمنزلية منيه وجعلنيي نفسيه وبيني بينيي فآخى املالمنني بني آخى إذ غريي( وسلم عليه اهلل

                                                             

 107 - 106   ،5 ج، النسائي الكربى، السنن ؛44   ،1 ج، ماجة ابن سنن. 1
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 مطّهيرٌ  أفييمم بياهلل، أنشدكم» قال: ال، قالوا: «نٌي؟! لست أِّن إال موسى من هارون

 مسياكنه يف معيه وكنيت بيايب وفتح أبوابمم (وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول سّد  إذ غريي

! باب وفتحت أبوابنا غلقت اهلل، رسول يا فقال  عّمه إليه فقام ومسجد ،  نعيم، قيال  عَّي

 أحيٌد  أفيمم باهلل، نشدتمم» قال: ال، اللهم   قالوا: «أبوابمم؟! وسّد  بابه بفتح أمر اهلل

 حييّب  مين إَل الراية ألعطنيّ  فقال  خيرب ميو إيلّ  الراية دفع إذ منّي رسوله وإَل اهلل إَل أحّب 

ٌّه ورسوله اهلل  يأكيل إليك خلقك بأحّب  ائتني اللهمّ  يقول إذ الطائر ويوم ورسوله، اهلل وحي

 اللهدم   قدالوا: «غريي؟! رسولك وإَل اللهمّ  رسولك، وإَل اللهمّ  فقال  فجئت، معي،

 ذلك اهلل رفع حتى غريي صدقة   نجوا  يدي بني قّدم أحٌد  أفيمم باهلل، نشدتمم» قال: ال،

 قيريش مرشيكي قتيل مين أفييمم باهلل، نشدتمم» قال:. ال اللهم  » قالوا: «احلمم؟!

 أفييمم بياهلل، نشيدتمم» قدال: ال، اللهم   قالوا: «غريي؟! رسوله ويف اهلل يف والعرب

 دعيا ميا مثيل الواعية أذنه يمون وأن العلم يف له( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول دعا أحد

 اهلل رسيول إَل أقيرب أحيٌد  فييمم هيل بياهلل، نشدتمم» قال: ال، اللهم   قالوا: «يل؟!

 وأبنياء  نفسه( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول جعله ومن الرحم يف( وسلم عليه اهلل صل)

 كيان أحٌد  أفيمم باهلل، نشدتمم» قال: ال، اللهم   قالوا: «غريي؟! نساء  ونساء  أبناء 

 وغيري غيريي قرابتيه مين أحيٌد  يالمن أن قٌل( وسلم عليه اهلل صل) النٌي مع اخلمس يأخذ

 مثيل زوجية ليه أحيٌد  الييوم أفييمم باهلل، نشدتمم» قال: ال، اللهم   قالوا: «فاطمة؟!
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 اللهم   قالوا: «عاملها؟! نساء سيدة( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول بنت فاطمة زوجتي

 شيٌاب سيدي واحلسني احلسن ابني مثل ابنان له أحٌد  فيمم هل باهلل، نشدتمم» قال: ال،

 أفديكم بداهلل، نشدتكم قال: ال، اللهم   قالوا: «غريي؟! النٌيني خال ما اجلنة أهل

ي مثل عمي  له أحد   أفيكم باهلل جعفر، کأخي أخ   له أحد    وأسد اهلل أسد عم 

 بياهلل، نشدتمم» قال: ال، اللهم   قالوا: «دريي؟! محزة الشهداء سيد رسوله

 قدالوا: «غيريي؟! املالئمية ميع( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول غمض ويل أحٌد  أفيمم

 ميع( وسيلم علييه اهلل صل) النٌي غسل ويل أحٌد  أفيمم باهلل، نشدتمم» قال: ال، اللهم  

 بداهلل، نشددتكم» قدال: ال، اللهم   قالوا: «غريي؟! أشاء كيف يل يقلٌونه املالئمة

 حتدى( وسدلم عليده اهلل صدىل) اهلل برسدول عهده رآخ کان أحد   أفيكم

 أحيٌد  أفيمم باهلل، نشدتمم» قال: ال، اللهم   قالوا: «دريي؟! حفرته يف وضعه

 اللهم   قالوا: «غريي؟! ومواعيد  ديونه بعد ( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول عن قض

 إىل ومتداع لكدم فتندة لعله أدري وإن وجل   عز   اهلل قال وقد» قال: ال،

 1«.حني

 : الدارقطني وروى

ثنا  عدىل أرقدم بدن زيدد صدىل  : قال سلامن، أ، عن صالح بن العالء حد 

                                                             

 433 – 431   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1
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 إن  ، عمداً  بل: قال؟ عمداً  أم ومهت: له قلنا سل م فلام  ، مخساً  فكرب   جنازة  

 1يصليها. کان وسلم( عليه اهلل )صىل النبي

 أحاديثه عدد

 .حديثًا کاميأ وأربعني ثالثة أحاديثه بلغت

 .أحاديث   أربعة: أمحد مسند

 .واحد   حديث  : حنبل البن الصحابة فضائل

 .واحد   حديث  : الرتمذي سنن

 .واحد   حديث  : ماجة ابن سنن

 .حديثان: داود أ، سنن

 .حديثان: احلاکم مستدرك

 .واحد   حديث  : النسائي سنن

 .حديثان: للنسائي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .واحد   حديث  : خزيمة ابن صحيح

                                                             

 62   ،2 ج، الدارقطني سنن. 1
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 .أحاديث   أربعة: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث   ثالثة: شيبة أ، البن املصنف

 .حديثان: يعىل أ، مسند

 .أحاديث   مخسة: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: للطرباين: الدعاء

 .واحد   حديث  : عاصم أ، البن السنة

 .واحد   حديث  : الدراقطني سنن

 .حديثان: البزار مسند

 .واحد   حديث  : للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .واحد   حديث  : للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .واحد   حديث  : الرب عبد البن التمهيد

 .واحد   حديث  : عساکر ابن تاريخ

 .واحد   حديث  : الدنيا أ، البن واملثاين اآلحاد

 .واحد   حديث  : األخالق مكارم

 1.واحد   حديث  : ةالصحاب فضائل

                                                             

 ؛356   ،6ج حاتم، أ، ابن والتعديل، اجلرح ؛198   ،1ج الدوري، معني، ابن تأريخ: يف ترمجته الطالع أکثر، راجعل. 1
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 النخعي قيس بن (علقمة129)

 (هد62)

 قال ابن حجر:

 کهدل، بدن سدالمان بن علقمة بن مالك بن اهلل عبد بن قيس بن علقمة

 شبيل أبو النخع بن املنترش ابن ويقال عوف، بن بكر بن کهيل ابن ويقال

 وروى وسلم(، عليه اهلل )صىل اهلل رسول حياة يف ولد الكويف، النخعي

 وأ، مسدعود وابدن الدرداء وأ، وحذيفة وسعد وعأي  وعثامن مرع عن

 اجلعفدي يزيد بن وسلمة الوليد بن وخالد وخباب موسى وأ، مسعود

 . ودريهم وعائشة، سنان بن ومعقل

 النخعي يزيد بن إبراهيم أخته وابن قيس ابن يزيد، بن الرمحن عبد أخيه ابن وعنه

 بدن شدقيق وائل وأبو النخعي الرقاد وأبو عبيالش وعامر النخعي سويد بن وإبراهيم

 وأبدو خميمدرة بدن والقاسدم رومي بن وقيس نويرة بن وهني کهيل بن وسلمة سلمة

 . ومجاعة الضحى د وأبو منه يسمع مل د وقيل السبيعي إسحاق

  عقيامً  علقمة کان إبراهيم: عن مغرية قال

                                                                                                                                                         

 ؛514   ،6ج البخداري، الكبدري، التداريخ ؛149   ،2ج العجأ، الثقات، معرفة ؛268   ،7ج حبان، ابن الثقات،

 .527   ،9ج الذهبي، اإلسالم، تاريخ
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  اخلري أهل من ثقة   أمحد: عن طالب أبو وقال

 . خيري   فلم عبيدة؟ أو إليك أحب   علقمة معني: البن قلت سعيد: بن نعثام وقال

، کالمها عثامن: قال   اهلل بعبد أعلم وعلقمة ثقة 

  ثقة   معني: ابن عن منصور بن إسحاق وقال

 واحلارث وعبيدة واألسود علقمة اهلل بعبد الناس أعلم املديني: ابن وقال

ك الف علقمة رأيت إذا رياح: املثنى أبو وقال  الناس أشبه اهلل، عبد ترى ال أن يرض 

ك فال إبراهيم رأيت وإذا وهديًا، سمتاً  به  . علقمة ترى ال أن يرض 

 النداس أشدبه إىل بندا قوموا معمر: أبو لنا قال عمري: بن عامرة عن األعمش وقال

 . علقمة إىل جلس حتى معه فقمنا مسعود، بابن ودالً  وسمتاً  هدياً 

 کدان قدال: اهلل، عبدد أصدحاب عدن أخربين لشعبة: قلت د:هن أ، بن داود وقال

 . به القوم أنظر علقمة

مون وهم بالكوفة الناس أدرکت سريين: ابن وقال  باحلدارث بددأ مدن مخسًة، يقد 

 فيه شك   ال الثالث علقمة ثم باحلارث، ثن ى بعبيدة بدأ ومن بعبيدة ثن ى

 ويعل مونم الناس يقرئون الذين اهلل عبد أصحاب کان إبراهيم: عن منصور وقال

 .الباقني وذکر واألسود، علقمة ،ةً ست   رأَيم عن الناس ويصدر السن ة

 فقدال: األسدود؟ أو أفضدل کان َأعلقمة إلبراهيم: قلت اهلذيل: أبو دالب وقال 
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 . صفني شهد وقد علقمة،

ة عن إسحاق أبو وقال   الربانيني من علقمة کان اهلمداين: مر 

 إال أعلمه وال شيئاً  أقرأ ما اهلل: عبد قال يزيد: بن الرمحن عبد عن إسحاق أبو وقال

  يقرؤه ويعلمه علقمة

 اهلل )صدىل النبدي أصدحاب من ناساً  أدرکت أبيه: عن ظبيان أ، بن قابوس وقال

 1...ويستفتونه علقمة يسألون وسلم( عليه

 فقيده   ت  ثبد ثقدة   الكدويف، النخعي اهلل عبد بن قيس بن علقمة»: التقريب يف وقال

،  2«.الست ني بعد مات الثانية، من عابد 

 : الذهبي وقال

 الكويف النخعي شبل أبو اإلمام العراق فقيه اهلل، عبد بن قيس بن علقمة

 اهلل )صدىل اهلل رسدول حياة يف ولد األسود، وعم   النخعي إبراهيم خال

 ...وسلم( عليه

 ينقدل، فديام ثبتداً  بدالقرآن، الصدوت طي دب بارعاً  إماماً  فقيهاً  کان قلت:

                                                             

 246 - 244   ،7 ج التهذيب، هتذيب. 1

 687   ،1 ج، التهذيب تقريب. 2
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 1وفضله. وسمته ودله هديه يف مسعود ابن يشبه کان وورع   خري   صاحب

 توقيقه

 

 .«اخلري أهل من ثقة  » أمحد: قال

 . «خيري فلم عبيدة؟ أو إليك أحب   علقمة» :معني البن قلت سعيد: بن عثامن قال

،»: عثامن قال  .«اهلل بعبد أعلم وعلقمة ثقة 

 .«ثقة  »: معني ابن قال

 ...«علقمة اهلل بعبد الناس أعلم»: املديني ابن الق

ك فال علقمة رأيت إذا» :رياح املثنى أبو قال  النداس أشبه اهلل، عبد ترى ال أن يرض 

 .«وهدياً  سمتاً  به

 .«بعبد اهلل القوم أنظر علقمة کان»: قال شعبة

مون وهم بالكوفة الناس أدرکت»: سريين ابن قال  ثن ى ثباحلار بدأ من مخسًة، يقد 

 ...«الثالث علقمة ثم باحلارث، ثن ى بعبيدة بدأ ومن بعبيدة

 فقدال: األسدود؟ أو أفضدل کدان َأعلقمة إلبراهيم: قلت»: اهلذيل أبو دالب قال

                                                             

 48   ،1 ج، احلفاظ تذکرة. 1
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 .«صفني شهد وقد علقمة،

ة قال  .«الرب انيني من علقمة کان» :اهلمداين مر 

 اهلل )صدىل النبدي أصدحاب من ناساً  أدرکت»: أبيه عن ظبيان أ، بن قابوس قال 

 .«ويستفتونه علقمة يسألون وسلم( عليه

 .وث قه: العجأ

 .«ينقل فيام ثبتاً  بالقرآن، الصوت طي ب بارعاً  إماماً  فقيهاً  کان»: قال الذهبي

 .«عابد   فقيه   ثبت   ثقة  »: حجر قال ابن

 

 تشّيعه

ه  1.الشيعة رجاالت ضمن الشهرستاين عد 

 قلدت» قدال: منصور فقه روي عن، حروبه يف( ع) عأي  جنب إىل دائامً  علقمة کان

ب حتى وقاتل نعم، قال: صفني؟ علقمة شهد إلبراهيم:  أخدوه وقتل دماً  سيفه خض 

 2«.قيس بن أ،

                                                             

 .190   ،1ج، الشهرستاين والنحل، امللل. 1

 87   ،6 ج سعد، ابن الكربى، الطبقات. 2
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 : صفني حلرب وصفه يف األثري ابن قال

 هدوذة ابندا وبكر حيان منهم فأصيب شديداً  قتاالً  يومئذ   النخع وقاتلت

 قديس بن علقمة أخو وأ، وهبيل نب مالك بن وربيعة نعيم بن وشعيب

 أصح   رجأ أن   ُأحب   ما يقول: فكان يومئذ   علقمة رجل وقطعت الفقيه،

ا کانت ل ا ، من اجلزاء وحسن الثواب هبا أرجو مل ام وإن   ورأيت قال: ر، 

 والقوم نحن التقينا إن ا يل: فقال عليه؟ قدمتم ماذا له: فقلت املنام يف أخي

ام فحججناهم، حتججنافا تعاىل اهلل عند  بتلك رسوري بيشء رسرت فم 

 1الرؤيا.

 مع النهروان يوم سيفه خاضباً  علقمة رؤي»: قال البطني مسلم عن األعمش وعن

 2«.عأي 

 إبراهيم عن منصور فقد روي عن صف ني، يف قاتله وقد معاوية يود   علقمة يكن ومل

 3«.احمني احمني» علقمة: إليه فكتب معاوية إىل «الوفد يف علقمة» کتب: بردة أبا أن  

ان ذي بن سعيد عن   قال: حد 

                                                             

 307   ،3 ج، التأريخ يف الكامل. 1

 294   ،12 ج ،بغداد تأريخ. 2

 .89   ،6 ج سعد، ابن الكربى، الطبقات. 3
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 السدالم يقدول: قدال: املسدجد؟ دخدل إذا الرجل يقول ما: لعلقمة قلنا

 )عليده حممد   عىل ومالئكته اهلل صىل   وبرکاته، اهلل ورمحة النبي أَيا عليك

 1(السالم

 : املجليس روى

 )عليده املدؤمنني أمدري عدىل دخلندا: قدالوا النخع، أشياخ من مجاعة عن

دف فوجددناه األشدرت موت ]مالدك[ بلغه حني السالم( دف يتله   ويتأس 

 حجيرٍ  من كان ولو فندا   لمان جٌلٍ  من كان لو مالك! وما مالك! درّ  هلل»: قال ثم عليه،

 الٌيواكي، فلتٌيك ماليك مثيل عل! عاملا   وليفرحنّ  عاملا   موتك ليهّدنّ  واهلل أما صلدا ، لمان

 فدام: النخعدي قيس بن علقمة قال «!؟كاملك موجودٌ  وهل !؟لككام مرجو   وهل

ف عأي  زال ف يتله   يف ذلك وعرف دوننا، به املصاب أن ه ظن نا حتى ويتأس 

 2أيامًا. وجهه

ه وقدد اإلماميدة، کتدب يف أسدانيد عدة يف علقمة وقع  مدن الطدويس الشديخ عدد 

 3عنه. والراوين( ع) عأ   اإلمام أصحاب

                                                             

 90   ،6 ج، الكربى بقاتالط. 1

 .556   ،33 ج، األنوار بحار. 2

 .75   الطويس، رجال. 3
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ام لشيعة،ا أعالم له وترجم  : ترمجته يف اخلوئي السيد قاله فم 

 السدالم( )عليده املؤمنني أمري أصحاب يف الشيخ ذکره: قيس بن علقمة

تني  .. .قيس بن علقمة: قائال، فتارةً  مر 

: قال، احلامين حييى روى قيس، بنو واحلارث، وُأَ،   علقمة الكيش: وقال

ثنا ؟ صدفني علقمدة دَأشه: إلبراهيم قلت: قال، منصور عن رشيك حد 

ب، نعم: قال : قال، صفني يوم قيس بن أ، أخوه وُقتل، دماً  سيفه وخض 

مه دزا فإذا، ولفرسه قصب   من حصن   قيس بن ألَُ،   وکان  رجع وإذا هد 

 شدهد، بدالفرائض عاملاً  اهلل لكتاب قارئاً  دينه يف فقيهاً  علقمة وکان، بناه

دا، منهدا فعدرج رجليه إحدى وأصيبت صفني  ُقتدل فقدد ُأَ،   وهأخد وأم 

 . أعور وکان، فقيهاً  جليالً  احلارث وکان، بصفني

ه األصبغ يف ومر    يف مدر   کدام، السدالم( )عليه املؤمنني أمري ثقات من عد 

ه زهري بن جندب  1وزهادهم. ورؤسائهم الكبار التابعني من عد 

ي عباس الشيخ وقال  : القم 

 مدن ودريه الشهرستاين هوعد  ، السالم( )عليهم حممد آل أولياء من کان

 )عليه املؤمنني أمري أصحاب من ُأَ،   وأخوه علقمة وکان. الشيعة رجال

                                                             

 200 - 199   ،12 ج احلديث، رجال معجم. 1
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 الصدالة ُأَ،   لده يقدال وکان. ُأَ،   فاستشهد صفني معه وشهدا، السالم(

ا، صالته لكثرة دب فقدد علقمة أم   الباديدة الفئدة دمداء مدن سديفه خض 

واً  يزل ومل، اهلل سبيل يف املجاهدين من فكان، رجله وعرجت  ملعاوية عد 

 مدن بتشي عه علمهم مع السنة أهل عند وجاللته بعدالته قيل، مات حتى

 1املسلامت.

 إبراهيم عن األعمش عن»: احلاکم أخرجه ما علقمة، رواها التي األحاديث ومن

 عيَّي  وجيه إَل النظر») وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال قال: اهلل عبد عن علقمة عن

 2«.(دةعٌا

  ماجة: ابن وأخرج

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسول عند نحن بينام: قال، اهلل عبد عن علقمة عن

 عليده اهلل )صدىل النبدي رآهدم فلدام   هاشدم، بني من فتية   أقبل إذ وسلم(

 يف ندرى ندزال مدا: فقلدت قدال: لونده، وتغري   عيناه ورقت أدر وسلم(

 عدىل اآلخدرة لندا اهلل تداراخ بيدت   أهل إن ا» فقال: نكرهه؟ شيئاً  وجهك

 يدأيت حتى وتطريدًا، وترشيداً  بالءً  بعدي سيلقون بيتي أهل وإن   الدنيا،

                                                             

 246 – 245   ،3 ج واأللقاب، الكنى. 1

 142 - 141   ،3 ج، املستدرك. 2
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 يعطونده، فدال اخلدري فيسدألون سدود، رايات   معهم املرشق قبل من قوم  

 رجل   إىل يدفعوها حتى يقبلونه فال سألوا ما فيعطون فينرصون فيقاتلون

 مدنكم ذلدك أدرك فمن جورًا، ملؤوها کام قسطاً  فيملؤها بيتي أهل من

 1«.الثلج عىل حبواً  ولو فليأهتم

 عدأي  بإمامدة يدؤمن علقمه خاله أن   ترمجته يف ذکرنا کام النخعي إبراهيم شهد وقد

م ويظهر السالم(، )عليهم العابدين وزين واحلسني واحلسن  هدذا يكتمدون کانوا أن 

 : قال، خيثمة عن األعمش فقد روي عن األمر،

ني: يل قال الوفاة النخعي إبراهيم تحرض مل ا : فقال. ففعلت، إليك ضم 

دداً  أن   وأشهد، له رشيك ال وحده اهلل إال إله ال أن أشهد  اهلل )صدىل حمم 

 ويص   عليه( اهلل )صلوات طالب أ، بن عأ وأن  ، اهلل رسول وآله( عليه

د    بدن عدأ وأن  ، احلسن ويص   احلسني وأن  ، عأي  ويص   احلسن وأن  ، حمم 

 . احلسني ويص   احلسني

 سدمعني: فقدال أفداق ثدم هي، هي: فقلت، فسقط عليه أدمي ثم: قال

 علقمة کان وعليه، أموت وعليه أحيي هذا عىل: فقال. ال: فقلت؟ دريك

                                                             

 445  ، االمامة دالئل ؛1366   ،2 ج، ماجة ابن سنن. 1
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 1يشء. عىل فليس هذا عىل يكن مل ومن، واألسود

 أحاديثه عدد

ذلك  من أکثر وهي ًا،حديث وواحدًا وأربعني ألفاً  املختلفة الكتب يف أحاديثه بلغت

 ومنها مايأ:

 .حديثاً  وثالثون ثامنية: البخاري صحيح

 .حديثاً  وعرشون أربعة: مسلم صحيح

 .أحاديث   عرشة: داود أ، سنن

 .حديثاً  وعرشون أربعة: الرتمذي سنن

 .حديثاً  عرش ثامنية: ماجة ابن سنن

 .حديثاً  وعرشون مخسة: النسائي سنن

 .حديثاً  نمخسو: للنسائي الكربى السنن

 .أحاديث   عرشة: الدارمي سنن

 .حديثاً  وستون ثالثة: أمحد مسند

 .حديثاً  وثالثون واحد: احلاکم مستدرك

                                                             

 443   اهلاليل، قيس بن سليم، قيس بن سليم کتاب. 1
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 .حديثاً  ومخسون مخسة: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث   عرشة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  وأربعون مخسة: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثاً  عرش اثنا: للطرباين الدعاء

 .حديثاً  ست ون: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثاً  عرش سبعة: للبيهقي اإليامن شعب

 .حديثاً  وعرشون مخسة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .حديثاً  وعرشون اثنان: حبان ابن صحيح

 .حديثاً  عرش مخسة: خزيمة ابن صحيح

 .حديثاً  وعرشون اثنان: الدارقطني سنن

 .أحاديث   سبعة: عاصم أ، البن السنة

 .حديثاً  ومخسون ثالثة: شيبة أ، البن املصنف

 .واحد   حديث  : للصنعاين املصنف

 .أحاديث   سبعة: داود أ، مسند

 .حديثاً  وثالثون ثامنية: يعىل أ، مسند

 .أحاديث   سبعة: اجلعد ابن مسند



 1410 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد   حديث  : احلميدي مسند

 .أحاديث   تسعة: الشهاب مسند

 .أحاديث   وست ة تانمائ: البزار مسند

 .حديثاً  عرش مخسة: حنيفة أ، مسند

 .حديثاً  وأربعون اثنان: الشايش مسند

 .واحد   حديث  : الرب عبد البن التمهيد

 .واحد   حديث  : للطحاوي اآلثار مشكل

 .حديثاً  وأربعون مخسة: عساکر البن دمشق تاريخ

 .حديثاً  وعرشون ثامنية: الطربي تفسري

 1.حديثاً  عرش أربعة :حاتم أ، ابن تفسري

 بذيمة بن ( ع130َّ)

 (هد186تأريخ الوفاة: )

                                                             

 الكبدري، التداريخ ؛269   ،5ج الشداهرودي، عدأ   احلدديث، رجدال علدم مسدتدرکات: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 1

 عسداکر، ابدن تاريخ ؛207   ،5ج حبان، ابن الثقات، ؛145   ،2ج العجأ، الثقات، معرفة ؛41   ،7ج البخاري،

 .34   ،2 ج الذهبي، الست ة، کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف ؛154 ،  41ج
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 ،األصدل کويف   .السوائي سمرة بن جابر موىل اهلل عبد أبو ،اجلزري بذيمة بن عأ  

 وجماهد ومقسم جبري بن وسعيد والشعبي مسعود بن اهلل عبد بن عبيدة أ، عن روى

 واملسدعودي األعمدش وعنده وددريهم حبرت بن وقيس وعكرمة مهران بن وميمون

 ويونس متيم بن يزيد بن الرمحن وعبد جابر بن يزيد بن الرمحن وعبد والثوري وشعبة

 .وآخرون ورشيك املؤدب سعيد وأبو اجلزري راشد بن

  :أبيه عن أمحد بن اهلل عبد قال

 عدن زائغ   :اجلوزجاين وقال ،عالتشي   يف رأساً  کان ولكن احلديث صالح

  به معلن   احلق  

  ثقة   :والعجأ والنسائي زرعة وأبو معني ابن وقال

  بأس   به ليس :آخر موضع   يف النسائي وقال

 .الثقات من :عامر ابن وقال

  خصيف من إيَل   أحب   وهو احلديث صالح :حاتم أبو وقال

 بن سعد ن  أ جنادة ابن احلكم رباب أبو أخربنا ،ثقةً  کان :سعد ابن وقال

 :قدال ،املددائن يدوم سدمرة بدن جلابر عأي  والد بذيمة وهب وقا  أ،

 ددري خدهأر   وفيها ،ومائة وثالثني ستي  سنة انبحر   بذيمة بن عأ   ومات
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 1...واحد  

د بفدتحد  احلسن أبو ،بذيمة بن عأ  » :التقريب يف وقال  املعجمدة وکرسد دةاملوح 

 2«.عبالتشي   رمي ثقة   ،اجلزريد  ساکنة حتتانية بعدها اخلفيفة

 ومعمدر شدعبة وعنده ،ة  وعدد   جبدري بن سعيد عن ،بذيمة بن عأ  » :الذهبي وقال

 3«.شيعيي  ثقة   ،وخلق  

 يندال وکان ،شيعياً  وکان ،ثقةً  بذيمة بن عأ   وکان» :دمشق تاريخ خمترص يف وجاء

 4«.عثامن من

 توقيقه

 .«احلديث صالح» :حنبل بن أمحدقال 

 .«ثقة  » :معني ابن قال 

 .«ثقة  » :زرعة أبوقال 

 .«بأس   به ليس ،ثقة  » :ئيالنساقال 

                                                             

 .252   ،7 ج، التهذيب هتذيب. 1

 .688   ،1 ج، التهذيب تقريب. 2

 .35   ،2 ج ،الست ة کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف. 3

 205   ،17 ج، األنصاري منظور ابن ،عساکر ابن دمشق، تأريخ خمترص. 4
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 .«ثقة  »: العجأقال 

 .«الثقات من» :عامر ابن قال

 .«احلديث صالح» :حاتم أبو قال

 .«ثقةً  کان» :سعد ابن قال 

 .الثقات يف ذکره: حبان ابن

 1.قةوث   :اهليثمي

 .«ثقة  »: الذهبيقال 

 .«ثقة  »: حجر ابنقال 

 .«ثقة  »قال ابن کثري: 

 عهتشيّ 

 کان» :فيه قالوا اول   ضه،ترف   عىل بل عه،تشي   ةشد   عىل تدل   فيهلت قي التي العبارات

 وکدان ،شديعياً  وکدان» ،«عبالتشي   رمي» ،«به معلن   احلق   عن زائغ  » ،«عالتشي   يف رأساً 

 «.عثامن من ينال

 1«.دال   شيعيي  أن ه إال ثقةً  کان وإن بذيمة بن وعأ  »وقال ابن کثري: 

                                                             

 .326   ،8ج الزوائد، جممع. 1
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  :اينا رواه ما أخرجه الطربول  

 مدا :قدال (عنهام اهلل ري) عباس بن عن عكرمة عن بذيمة بن عأ   عن

 اهلل عاتب ولقد ،ورشيفها أمريها عأي  إال آمنوا الذين أَيا يا اهلل أنزل

 إال اً علي د ذکدر ومدا مكان   دري يف (وسلم عليه اهلل صىل) د  حمم   أصحاب

.  2بخري 

 أحاديثه عدد

 

  کاميأ:روايةً  وستني مخساً  ثوناملحد   له روى

 .أحاديث   أربع: الرتمذي سنن

 .أحاديث   أربع: داود أ، سنن

 .حديثان: ماجة ابن سنن

.: للنسائي الكربى السنن  أبعة أحاديث 

 .حديثان: أمحد مسند

                                                                                                                                                         

 4 ،  2 ج ،العظيم القرآن ريتفس. 1

 211   ،11 ج، الكبري املعجم. 2
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 .حديثان: احلاکم مستدرك

 .تسعة أحاديث  : للبيهقي الكربى السنن

 .مخسة عرش حديثاً : ودريه الكبري يف الطرباين

 .مخسة أحاديث  : للصنعاين املصنف

 .تسعة أحاديث  : شيبة أ، البن املصنف

 .حديث  واحد  : حبان ابن صحيح

 .حديثان: اجلعد ابن مسند

 .حديث  واحد  : يعىل أ، مسند

 .ثالثة أحاديث   :للطحاوي اآلثار معاين رشح

 1.حديث  واحد  : منصور بن سعيد سنن

 الدهان قابت بن ( ع131َّ)

 (هد219)

                                                             

 معرفدة ؛117   ،3ج حنبدل، ابدن العلدل، ؛115   ،3 ج الدذهبي، االعتددال، ميدزان: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 1

 هتذيب ؛273   ،41ج عساکر، ابن دمشق، تاريخ ؛207   ،7ج حبان، ابن الثقات، ؛152   ،2ج: العجأ الثقات،

 .304   ،6ج سعد، ابن الكربى، الطبقات ؛328   ،20ج املزي، الكامل،
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 بدن وسدعاد امللدك عبد بن احلكم عن روى ،الكويف ارالعط   هانالد   ثابت بن عأ  

 حدي بدن صدالح بن وعأ   نرص بن وأسبا  القاسم بن الغفار عبد مريم وأ، سليامن

  .ةوعد   األسود بن ومنصور عياض بن وفضيل املقدام أ، بن وعمرو

 األعدىل عبدد بدن واصدل بن األعىل وعبد األودي حكيم بن عثامن بن أمحد وعنه

 منصدور بدن دوحمم   الكندي عتبة بن عبيد بن دوحمم   الزبرقان بن جعفر بن والعباس

 عدزرة أ، بدن عمدرو وأبدو راحلام   إسحاق بن وأمحد الصويف حييى بن وأمحد الطويس

 سنة مات احلرضمي وقال الثقات يف حبان ابن ذکره .وآخرون متتام دالب بن دوحمم  

 1.ومائتني عرشة تسع

 2«.صدوق   ،الكويف ارالعط   هانالد   احلسن أبو ،ثابت بن عأ  » :حجر ابن وقال

 معدارص   ث  حمدد   شديخ ،هانالدد   ثابت بن عأ  »: االعتدال ميزان يفقال الذهبي و

 3«.يغلو وال عهتشي   يف يسكن نل   کان :وقيل .معروف   شيعيي  هلكن   ،صدوق   .انلعف  

 توقيقه

 

                                                             

 255   ،7 ج ،التهذيب هتذيب. 1

 689   ،1 ج، التهذيب تقريب. 2

 116   ،3 ج الذهبي، االعتدال، ميزان. 3
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 .الثقات يف حبان ابن ذکره

 1.حديثه حوصح   املستدرك يف له جر  خ: احلاکم

 2.عنده الثقات عن إال فيه يروي ال الذي التمهيد کتاب يف به احتج   :الرب عبد ابن

 .«صدوق  » :حجر ابنقال 

 .«صدوق  »: الذهبيقال 

 تشّيعه

 بدن عدأ   ترمجدة يف البدزار بكر ابو وذکر ،«معروف   شيعيي  هلكن  » :فيه الذهبي قال

.«عالتشي   يف دال   ،کويفي  ثابت بن عأ  » :قالحيث  ثابت،  3، وکالمه يعني أن ه رافيضي

  :عساکر ابن أخرجه ما رواه اول  

ث ،الدهان ثابت بن عأ    عدن الزبيددي رجاء بن إسامعيل بن دحمم   ناحد 

 الطدائف يدوم کدان امل   :قال ،جابر عن الزبري أ، عن حفصة أ، بن سامل

 وعمر بكر أبا فلحق طويالً  اً علي   (موسل عليه اهلل صىل) اهلل رسول ناجى

 اهلل ولمينّ  أناجييه، أنيا ميا» :قدال ؟اهلل رسول يا اً علي   مناجاتك طالت :فقاال

                                                             

 .123   ،3املستدرک، ج. 1

 .5   ،5ج التمهيد،. 2

 .246   ،2 ج اهليثمي،، البزار زوائد عن األستار کشف. 3
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 1«.انتجا 

  :الطاهرة الذرية يفجاء و

 حبيب عن مسلم عن األسود أ، بن منصورأخربنا  هانالد   ثابت بن عأ  

 اهلل صدىل) يالنب زوج - سلمة أم   عن حوشب بن شهر عن ثابت أ، بن

 اً وعلي د فاطمدة لدهفجل   ثوبداً  أخذ اهلل نبي   إن   :قالت - (وسلم وآله عليه

 اهلل يريدد إندام :اآليدة هدذه قدرأ ثم - معهم وهو - واحلسني واحلسن

 فجئدت :قالدت .تطهريا يطهرکم و البيت أهل الرجس عنكم ليذهب

 2.«خريٍ  عل إّنك ممانك،» :فقال ،معهم أدخل

 أحاديثه عدد

 . کاميأحديثاً  نيوعرش أربعةً  رواه ما بلغ

 .حديثان: ماجة ابن سنن

 .واحد   حديث  : للنسائي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : احلاکم مستدرك

                                                             

 315   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1

د، النبوية الطاهرة الذرية. 2  150 - 149   الدوال،، أمحد بن حمم 
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 .أحاديث   أربعة: للطرباين األوسط املعجم

 .احاديث   أربعة: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد   حديث  : للبيهقي الكربى السنن

 .واحد   حديث   :للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث   ثالثة: البزار مسند

 .أحاديث   ثالثة: عساکر البن دمشق تاريخ

 .واحد   حديث  : الرب عبد البن التمهيد

 .واحد   حديث  : عوانة أ، مستخرج

 1.حديثان: للدوال، الطاهرة الذرية

 الٌغدادي اجلعد بن ( ع132َّ)

 (هد230)

 

 عن روى. هاشم بني موىل البغدادي سناحل أبو اجلوهري، عبيد بن اجلعد بن عأ  

                                                             

 والتعديل، اجلرح ؛339   ،2ج املزي، الكامل، هتذيب ؛457   ،8ج حبان، ابن الثقات،: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 1

 .305   ،15ج الذهبي، اإلسالم، تاريخ ؛177   ،6ج حاتم، أ، ابن
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 بن وشيبان واصل بن ومعرف ذئب أ، وابن ومالك والثوري وشعبة عثامن بن حريز

 وقديس واملسدعودي ثوبان بن ثابت بن الرمحن وعبد جويرية بن وصخر الرمحن عبد

دد الفزاري إسحاق وأ، التسرتي إبراهيم بن ويزيد عمر بن وورقاء الربيع ابن  وحمم 

  وطائفة فضالة بن واملبارك املكحويل شدرا بن

 والصدغاين شديبة أ، بن بكر وأبو معني بن وحييى وأمحد داود وأبو البخاري وعنه

 وأبو إرسائيل أ، بن وإسحاق والزعفراين سامل بن وخلف أيوب بن وزياد قالبة وأبو

 األسددي حممدد بدن وصالح هارون بن وموسى شيبة بن ويعقوب حاتم وأبو زرعة

 عبد القاسم وأبو يعلی وأبو املروزي عأ   بن بكر وأبو احلر، وإبراهيم الدنيا أ، نواب

د بن اهلل  . وآخرون البغوي، العزيز عبد بن حمم 

  اجلعد: بن عأ   قال

 حياً  عروبة أ، ابن د وکان البرصة وقدمت عنه أکتب ومل األعمش رأيت

 عندد کن ا اجلعد، بن عأ   من أحف  رأيت ما قال: داود بن موسى د وعن

 . علينا وأمالها فحفظها حديثاً  عرشين علينا فأمىل ذئب أ، ابن

 فدأخرج اجلعد، بن عأ   إىل وحييى وأمحد أنا رست سامل: بن خلف وقال

 فلدام   واحددًا، خطأ إال فيها نجد فلم وذهب أيدينا بني وألقاها کتبه إلينا

ث هاتوا قال: الطعام من فردنا  . حفظاً  اهکتبن يشء بكل   فحد 
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 مدن أکثدر منذ اجلعد بن عأ   عن کتبت (ه220) سنة يف معني ابن وقال

 . سنةً  ثالثني

د بن صالح وقال ث اجلعد بن عأ   کان األسدي: حمم   أحاديث   بثالثة حيد 

ه يقول کان أحاديث   ثالثة مالك عن عنده وکان شعبة، عن إنسان   لكل    إن 

 مالك کان مالك، أخربنا فيها: يقول کان أعوام وثالثة مالك من سمعها

ثه   حد 

 لده: فقلدت املحدامأ قال منه، أحف  لقيت أين   أعلم ما عبدوس: وقال

 احلسدن ابنه أن   إال قالوا کام يكن ومل هذا قيل قد قال: باجلهم، يت هم کان

 مدن نحدو   عىل عنده وکان جهم بقول يقول وکان بغداد قضاء عىل کان

  املشائخ لقي قد کانو شعبة، عن حديث   ومائتي ألف

 عنه يكتب أن ينبغي ال يقول: النفيأ سمعت السويس: احلسن أبو وقال

، وال قليل    جداً  أمره وضعف کثري 

 . احلق   عن زائغ   بدعة   بغري متشب ث   اجلوزجاين: وقال

 ذاك عمر ابن قلت أن ك بلغني اجلعد بن لعأ   قلت الدورقي: إبراهيم بن أمحد وقال

  اهلل يعذبه أن أکره ما معاوية ولكن أقل، مل قال: الصبي؟

 ويدت هم اجلعدد، بدن عدأ   من أعىل مرزوق بن عمرو داود: أ، عن اآلجري وقال
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، بمت هم
 
ب يسوؤين أن ما قال: سوء  معاوية! اهلل يعذ 

 أخذ فقال: عثامن، فذکر اجلعد بن عأ   عند کنت املستمأ: سفيان ابن هارون وقال

 . حقي  بغري درهم فأل مائة املال بيت من

َ  أمحد بن اهلل لعبد قلت العقيأ: وقال  أ، نداين قال: اجلعد؟ بن عأ   عن تكتب ملَ  مِل

  الصحابة يتناول أن ه عنه يبلغه وکان

 القدرآن فقدال: القدرآن عدن فسألوه اجلعد بن عأ   عند کنت أيوب: بن زياد وقال

 أشد   عنه بلغني ما فقال: ألمحد لكذ ذکرت فقال: أعنفه، مل خملوق   قال ومن اهلل کالم

 . هذا من

 ومثلده اهليدثم فقال: اجلعد بن عأ   عن أمحد رجل   سأل أيضًا: أيوب بن زياد وقال

 الصدحابة، يف ويقع أمحد: فقال برشي  رجل   فذکره قال: أمسك، أمحد: فقال عنه، يسأل

 .کتابه يف عليه مرضوباً  ورأيته عنه الشكاية يرى ال أمحد کان زرعة أبو وقال

، ثقة   معني: ابن وقال  اجلعدد بدن عدأ   معني: ابن عن الطياليس جعفر قال صدوق 

 بدن احلسدني وقال النرض وأبو فقال: النرض؟ فأبو له: قلت شعبة، يف البغداديني أثبت

 يعندي أراه شدعبة، عن روي ما يقول: اجلعد بن عأ   جنازة يف معني ابن سمعت فهم:

: له فقال اجلعد، بن عأ   يعني ذا،ه من أثبت البغداديني من  قال: النرض؟ أبو وال رجل 

ب قال: شبابة؟ وال قال: النرض، أبو وال ه! بيت اهلل خر   ابن قال: شبابة، مثل کان إن أم 
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  العلم رب اين اجلعد بن عأ   کان قال: معني، ابن وعن منه فعجبنا فهم؟

 .احلديث يف صدوقاً  کان زرعة: أبو وقال

ثني من أر ومل صدوقاً  متقناً  کان تم:حا أبو وقال  عىل باحلديث ويأيت حيف  من املحد 

ه ال واحد   لف     حديث يف احلامين وحييى الثوري حديث يف نعيم وأ، قبيصة سوى يغري 

  حديثه يف اجلعد بن وعأ   رشيك

د: بن صالح وقال   ثقة   حمم 

 صدوق   النسائي: وقال

 (ه133) سنة ولد إسحاق: بن حنبل وقال

 . مأمون   ثقة   الدارقطني وقال... 

ثنا ولفظه: عنده، وهنه يقتيض ما املديني ابن عن العقيأ وحكى  بدن اهلل عبدد حد 

ثني أمحد،  شدعبة عدن حديثده ترك ول ن قال: املديني، بن عأ   عن أصحابنا بعض حد 

د اجلعد، بن عأ    عدن هألفاظد رأيدت قال: له؟ ما اجلعد بن وعأ   فقالوا: مجاعة، وعد 

 . ختتلف شعبة

 فديام حاتم أبو قال کام فضبط يثبت، مل احلال أول يف کان فلعل ه هذا ثبت فإن: قلت

م   تقد 

  صبيان   بعض إال اجلامع يف عنده رأيت ما أمحد: بن اهلل عبد وقال
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  ثبت   ثقة   قانع: ابن وقال

  ثقة   مطني: وقال

ث إذا تهروايا يف أر ومل بأساً  بحديثه أرى ما عدي: ابن وقال  حدديثاً  ثقدة   عدن حد 

 بخط   الزهرة هامش ويف صحاحه يف عنه يروي استقصائه شدة مع والبخاري منكرًا،

 1.حديثاً  عرش ثالثة البخاري عنه روى الطاهر، ابن

 ثبت   ثقة   البغدادي، اجلوهري احلسن أبو عبيد بن اجلعد بن عأ  »: حجر ابن وقال

 2«.ومائتني ثالثني ةسن مات التاسعة صغار من بالتشي ع رمي

 3«.القرآن يف وقوفه أجل ومن التشي ع أجل من أمحد فيه وتكل م»: أيضاً  وقال

 احلسدن أبدو بغدداد شديخ املسند، الثبت احلاف  اجلعد بن عأ  »: الذهبي فيه وقال

 کبدري   إمدام   فعدأي »: وقدال «ومائة وثالثني أربع سنة ولد. اجلوهري موالهم اهلاشمي

ة    4«.حج 

 

                                                             

 258 – 256   ،7 ج، التهذيب هتذيب. 1

 689   ،1 ج، التهذيب تقريب. 2

 .429  ، الباري فتح مقدمة. 3

 400 - 399   ،1 ج، احلفاظ ؛ تذکرة466   ،10ج النبالء، أعالم سري. 4
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 قهتوقي

 .عديدة مواضع يف صحيحه يف به احتج  : البخاري

،»: قال مسلم  .«جهمي ولكن ه ثقة 

 .«اجلعد بن عأ   من أحف  رأيت ما»: داود بن قال موسى

 «.منه أحف  لقيت أين   أعلم ما» عبدوس: قال

 .«العلم رب اين اجلعد بن عأ   کان، صدوق   ثقة  » :معني ابن قال

 . «احلديث يف صدوقاً  کان»: زرعة أبو قال

  حاتم: أبو قال

ثني من أر ومل صدوقاً  متقناً  کان  لف    عىل باحلديث ويأيت حيف  من املحد 

ه ال واحد    احلدامين وحييى الثوري حديث يف نعيم وأ، قبيصة سوى يغري 

 .حديثه يف اجلعد بن وعأ   رشيك حديث يف

 .«ثقة  » حممد بن صالح قال

 .«صدوق  »: النسائي قال

 . «مأمون   ثقة  » قطني:الدار وقال

 .«ثبت   ثقة  »: قانع ابن قال

 .«ثقة  »: مطني قال
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ث إذا رواياته يف أر ومل بأساً  بحديثه أرى ما»: عدي ابن قال  حدديثاً  ثقدة   عدن حد 

ة مع والبخاري منكرًا،  .«صحاحه يف عنه يروي استقصائه شد 

 إال اجلعدد ابن نع يكتب أن ابنه نى قد حنبل ابن أن   من بالردم»: حنبل بن أمحد

 1«!عنه کتب قد نفسه هو أن ه

 2«.عنه أکتب ثقة  »: فقال عنه سائالً  أجاب أن ه عنه وروي

 .«ثبت   ثقة  »: حجر قال ابن

ة   کبري   إمام   املسند، الثبت احلاف »: قال الذهبي  .«حج 

 تشّيعه

ه  3.الشيعة من والسيوطي قتيبة ابن عد 

ل ال والرجال يثاحلد أهل فيه قاهلا التي العبارات إن    اليسدري، التشي ع ذاك عىل تد 

 عن زائغ  »: فيه قالوا ول ا حنبل، ابن ترکه وهلذا الصحابة يتناول وکان فيه، الغلو   وإن ام

 فقدال: عثامن فذکر اجلعد بن عأ   عند کنت» املستمأ: سفيان ابن هارون قال ،«احلق  

 يتنداول أن ده عنده يبلغده انوکد»، «!حدقي  بغدري درهدم   ألدف مائدة املال بيت من أخذ

                                                             

 .178   ،6ج حاتم، أ، ابن والتعديل، اجلرح. 1

 .214   ،5املصدر السابق، ج. 2

 .389   ،1 ج، الراوي تدريب ؛624   املعارف،. 3
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 «.الصحابة يف ويقع» ،«الصحابة

ل کان أن ه عىل ويدل    التايل: عمر ابن حلديث إنكاره الشيخني عىل علي اً  يفض 

ثنا قال: صدقة، بن حممد بن أمحد عن العقيأ روى  الناقدد، حييى أبو حد 

 فدذکروا اجلعد بن عأ   عند کنت يقول: املروزي دسان أبا سمعت قال:

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسول عهد عىل نفاضل کن ا عمر: ابن حديث ندهع

ة هذه خري فنقول وسلم(  بكدر أبو وسلم( عليه اهلل )صىل النبي بعد األم 

:  فقال ينكره؛ فال وسلم( عليه اهلل )صىل النبي فيبلغ وعثامن، وعمر عأ 

 1نفاضل! کنا يقول امرأته يطل ق حيسن مل هو الصبي هذا إىل انظروا

 !حائض   وهي زوجته طل ق عمر ابن أن   ومقصوده

 وسدم اجلعدد بدن عأ  »: فقال عمر، ابن يف اجلعد ابن مقالة داود أ، ابن أکد وقد

، بميسم
 
ين ما: قال سوء ب أن رض   2«.الصبي ذاك عمر ابن: وقال معاوية! اهلل يعذ 

 يف السيوطي ذکر فقد الرتف ض، هو عليهام( ع) عأي  تقديم أو الصحابة يف الكالم إن  

 بدن وخالد يعقوب بن وعباد تغلب بن أبان أمثال الرواة من جمموعةً  الراوي تدريب

 هؤالء»: قال ثم ودريهم، اجلعد بن وعأ   ثابت بن وعدي موسى بن وعبيد اهلل خملد

                                                             

 225 - 224   ،3 ج، العقيأ الضعفاء،. 1

 372 - 371   ،1 ج، داود أل، اآلجري سؤاالت. 2
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 1«.الصحابة عىل عأي  تقديم وهو بالتشي ع، رموا

 عثامن عىل فقط وليس الشيخني، عىل تقديمه يعني الصحابة عىل( ع) عأي  وتقديم

 السيوطي. عبارة مفاد هو کام

 أن ده يعني والرتف ض بالتشي ع بالغلو   عرفوا قوم   مع اجلعد بن لعأ   السيوطي ذکر إن  

 !عأ الصحابة( ع) عأي  تقديم يف رشيكهم

 : ترمجته يف الشاهرودي النامزي عأ   قال

دد بن اهلل دعب عن [232 ]  أماليه يف الصدوق طريق يف وقع  بدن حمم 

/  2 ]ج الشيخ أمايل يف ومثله. إلخ - شعبة عن عنه، البغوي العزيز عبد

/  36 ج ]جد. معاوية بن زهري عن عنه، الصدوق روايات وسائر. [43

 ]  املعاين يف الصدوق وروى. [129/  9 ج ]وکمبا، [238 و 236

د عن [322 ددحم بدن اهلل عبدد عدن األسدي عأ   بن أمحد بن حمم   بدن م 

 [239/  36 ج ]جد. عنه الشيخ روايات. إلخ - شعبة عن عنه املرزبان

 2[.268 ]  يف ودريه

 :األنوار بحار يف املجليس رواه ما عنه روي ول ا

                                                             

 .389   الراوي، تدريب. 1

 315   ،5 ج، احلديث رجال علم مستدرکات. 2



 1429 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 بن رشيح قبيصة أ، عن منصور بن وهب بن أمحد عن اجلعد بن عأ   عن

 اهلل )صدىل النبدي قال: قال عمر، بن اهلل عبد عن نافع عن العنربي حممد

، يا»: وآله( عليه ، سيائقها واحلسيني، قائيدها واحلسن، هادهيا وإّنك، أمّتي نذير أنا عَُّّ

 بين وموسيى، كاتٌهيا حمّميد بين وجعفر، عارفها عَّّ  بن وحمّمد، جامعها احلسني بن وعَّّ 

 وحمميد، مالمنيهيا ومدِّن مٌغضيها وطارد ومنجيها معربها موسى بن وعَّّ ، حمصيها جعفر

، ومعطيهيا نادهبيا عَّّ  بن واحلسن، وعاملها سايرها حمّمد بن وعَّّ ، وسائقها ائدهاق عَّّ  بن

 وقدد «.للمتوسيمني خييات ذلك يف إن وشاهدها؛ وناشدها ساقيها اخللف والقائم

. وآلده( عليه اهلل )صىل النبي عن اهلل عبد بن جابر عن مجاعة   ذلك روى

 أ، بن عأ   عن قيس بن سعيد بن احلارث عن إسحاق أ، عن األعمش

 1وآله( عليه اهلل )صىل النبي عن کليهام األنصاري جابر وعن، طالب

 أيضًا: وروى

 قولده يف عبداس ابدن عن احلسن عن قتادة عن شعبة عن، اجلعد بن عأ  

يق: قال الصديقون هم أولئك ورسله باهلل آمنوا والذين: تعاىل  صدد 

ة هذه يق هدو ،(مالسدال عليده) طالدب أ، بدن عدأ   األم   األکدرب الصدد 

: عبداس ابدن قدال رهبم عند والشهداء: قال ثم، األعظم والفاروق

                                                             

 270   ،36 ج، األنوار بحار. 1
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يقون فهم، وجعفر ومحزة عأي  وهم ، ألهدم عىل الرسل شهداء وهم صد 

م  التصدديق عىل رهبم عند أجرهم هلم: قال ثم، الرسالة بلغوا قد إن 

 1الرصا . عىل ونورهم بالنب وة

 : احلسكاين وأخرج

ثنا ثنا: قال، اجلعد بن عأ   حد   اهلل عبد عن احلسن عن قتادة عن شعبة حد 

 إن أوليداؤه مكدةً  کفارً  يعني کانوا وما[: تعاىل قوله يف] عباس بن

، والكبدائر الرشك[ عن] يعني املتقون إال أولياؤه ما يعني أولياؤه

 يداؤهأول هدم هدؤالء، وعقديالً  وجعفدراً  ومحزة طالب أ، بن عأ   يعني

 2.يعلمون ال أکثرهم ولكن

 : أيضاً  وروى

ثنا ثنا: قال اجلعد بن عأ   حد   أبيده عدن ديندار بدن عمدرو عن شعبة حد 

 مدخل أدخلني رب وقل: تعاىل قوله يف عباس بن اهلل عبد عن وعطاء

 قال نصريا سلطانا لدنك من يل واجعل صدق خمرج وأخرجني صدق

 طالب أ، بن عأ   فأعطاه دعاءه لنبينا اهلل استجاب لقد واهلل: عباس ابن

                                                             

 215   ،38 ج األنوار، بحار. 1

 283   ،1 ج، التفضيل اعدلقو التنزيل شواهد. 2



 1431 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1أعدائه. عىل ينرصه سلطاناً 

 : عساکر ابن وأخرج

ثنا ثنا بن عأ   حد   إسحاق أ، عن زهري أخربنا البغوي، وقال اجلعد، حد 

 ولقيي الٌأس امحرّ  إذا كنا» قال: عأ   عن مرضب: بن البغوي زاد حارثة، عن

 القيوم إَل أقيرب أحيٌد  منّيا يميون فيام( وسلم عليه هللا صل) اهلل برسول اتقينا القومم  القومُ 

 2«.منه

 : أيضاً  وروى

ثنا  بدن الدرمحن عبد عن إسحاق ابن عن أخربنا زهري اجلعد بن عأ حد 

 عبد أبا يا له: فقلت رجله فخدرت عمر بن اهلل عبد عند کنت قال: سعد

 ادع قلدت: قدال هندا، هدا من عصبها اجتمع قال: لرجلك؟ ما الرمحن،

د، يا فقال: إليك، الناس ب  أح  3فانبسطت. حمم 

 : عساکر ابن وقال

ثنا هاد تذاکروا قال: صالح، بن حسن عن اجلعد بن عأ   حد   عمر عند الز 

                                                             

 452   ،1 ج، املصدر السابق. 1

 13   ،4 ج، دمشق مدينة تأريخ. 2

 177   ،31 ج، املصدر السابق. 3
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 بدن عمدر فقال فالن؛ قائلون: وقال فالن، قائلون: فقال العزيز عبد بن

 1طالب. أ، بن عأ   الدنيا يف الناس أزهد العزيز: عبد

 بين سيلمة عين شيعٌة أخربنا»: مسنده يف اجلعد ابن رواها التي ثاألحادي بعض وهذه

ٌّة سمعت  قال كهيل،  اهلل رسيول ميع )صيّل  أو أسيلم( مين أول )أنيا  يقول عليا   سمعت  يقول العرِّن ح

 2«.(وسلم عليه اهلل )صل

ة بن عمرو عن شعبة أخربنا»  سدمعت يقول: األنصاري محزة أبا سمعت قال: مر 

 3«.عأ   وسلم( عليه اهلل )صىل النبي مع صىل   من أول :يقول أرقم بن زيد

 أيدوب أ، عدن يزيدد بدن اهلل عبدد عدن ثابدت بدن عددي عن أخربنا شعبة عأ  »

 4«.والعشاء املغرب جيمع يعني مجعهام، وسلم( عليه اهلل )صىل النبي أن   األنصاري

د عن أخربنا شعبة عأ  »  اهلل رسول قال يقول: هريرة أبا سمعت قال: زياد، بن حمم 

 (اإلبيل مين الغربية تذاد كام أصحايب من رجاال   ألذودنّ  بيد ، نفيس والذي) وسلم(: عليه اهلل )صىل

 5«.اجلعد بن عأ   قال (، کذااحلوض عن) قال: أراه

                                                             

 489   ،42 ج، املصدر السابق. 1

 87   ،1 ج ،اجلعد ابن مسند. 2

 29  ، املصدر السابق. 3

 85  ، املصدر السابق. 4

 175  ، املصدر السابق. 5
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 وروي أيضًا: 

 عمدر، بدن عدن دينار بن اهلل عبد عن العزيز عبد أخربنا اجلعد، بن عأ

 طعدن زيد، بن أسامة وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول استعمل مل ا قال:

 املنرب عىل وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول فجلس قال: إمارته، يف أناس  

 قٌليه، مين أبييه يف يطعنيون كانوا وقد أسامة إمارة يف يطعنون رجاال   أنّ  بلغني» قال: ثم

 مين إيلّ  النياس أحيّب  ملن هوإنّ  إيلّ  الناس أحّب  ملن أبو  كان وإن لإلمارة خلليق إّنه اهلل وأيم

 1«.بعد 

 أحاديثه عدد

 لكتب األحاديث تلك وصلت طريقه وعن شعبة أحاديث حف  قد اجلعد ابن إن  

ثني من ملجموعة   شيخاً  کان وقد السنة، أهل  شديبة أ، وابن البخاري من أمثال املحد 

 الشديعي ذاهد ففضدل... الرازيني زرعة وأبو حاتم وأبو داود وأبو املوصأ يعىل وأبو

، معتمد   وهو البغوي القاسم أبو عنه رواه خا ي  مسند   وله الرتاث عىل کبري    مطبدوع 

 .واآلثار األحاديث من الكثري الكتب من دريه ويف مسنده يف عنه روي وقد

 عدن وأثدر   حدديث   بدني مدا ومخسدون وتسدع   وأربعامئدة   آالف   ثالثدة مسنده ففي

                                                             

 424  ، ابقاملصدر الس. 1
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 الشيعي هذا رواه ما جمموع يصبح الكتب سائر يف عنه روي ما إضافة ومع، الصحابة

 وأثرًا کاميأ: حديثاً  وأربعني وثالثة ومائتني الف أربعة

 .حديثاً  عرش ثالثة: البخاري صحيح

 .أحاديث   أربعة: للبخاري املفرد األدب

 .واحد   حديث  : ماجة ابن سنن

 .حديثان: داود أ، سنن

 .أحاديث   مخسة: احلاکم مستدرك

 .حديثاً  وسبعون مخسة: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث   ست ة: شيبة أ، البن املصنف

 .حديثاً  وعرشون مخسة: يعىل أ، مسند

 .حديثاً  وأربعون ست ة: حبان ابن صحيح

 .أحاديث   ست ة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  ثالثون: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث   ومخسة مائة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث   ست ة: للطرباين الدعاء

 .حديثاً  عرش مخسة: للطرباين الشاميني مسند
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 .حديثاً  ثالثون: للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث   مخسة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .أحاديث   أربعة: للبيهقي النبوة دالئل

 .واحد   حديث  : حزم البن املحىل

 .حديثاً  عرش ثامنية: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثاً  وعرشون ست ة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  وأربعون ثالثة: الرب عبد البن التمهيد

. ثالثامئة: عساکر ابن تأريخ  حديث 

 .واحد   حديث  : عاصم أ، البن السنة

 .أحاديث   ثالثة: الشايش مسند

 .واحد   حديث  : البزار مسند

 .أحاديث   مخسة: الشهاب مسند

 .أحاديث   ثالثة: احلسكاين للحاکم نزيلالت شواهد

 .حديثان: الطربي تفسري

 1.أحاديث   ثالثة: حاتم أ، ابن تفسري

                                                             

 ؛338   ،7ج سدعد، ابن الكربى، الطبقات ؛177   ،8ج األمني، السي د الشيعة، أعيان: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 1
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 احلزور بن ( عَّّ 133)

 (اهلجري الثاين القرن تأريخ الوفاة: يف)

 قال ابن حجر:

. يدل سده فاطمدة، أ، بدن عأ يقول: من ومنهم الكويف، احلزور بن عأ  

 الشيباين عوف بن والقاسم األعمى داود أ،و نباتة بن األصبغ عن روى

 الصمد وعبد العنوي أبان بن إسامعيل وعنه. ودريهم الثقفي مريم وأ،

 بدن خمدول بدن إبدراهيم بن وخمول الباهأ النعامن بن وعمرو النعامن بن

ة أبان بن العزيز وعبد الشيباين بكري بن يونس راشد  . وعد 

  عنه يروي أن ألحد   حيل   ليس معني: ابن عن الدوري قال

  نظر   فيه البخاري: وقال

ة: وقال   عجائب   عنده احلديث، منكر مر 

ث ل ن وليس حديثة ترك قد شيبة: بن يعقوب وقال   عنه أحد 

  احلديث ذاهب اجلوزجاين: وقال

  احلديث منكر حاتم: أبو وقال

                                                                                                                                                         

 کتدب يف روايدة لده مدن معرفة يف الكاشف ؛466   ،8ج حبان، ابن الثقات، ؛266   ،6ج البخاري، الكبري، التاريخ

 .488   ،3ج املسعودي، الذهب، مروج ؛78   ،2ج الذهبي، الضعفاء، يف املغني ؛36   ،2 ج الذهبي، الست ة،
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  احلديث مرتوك النسائي: وقال

  حديثه ترك يف اختالف ال األزدي: وقال

 . بني    حديثه عىل الضعف الكوفة، متشي عي مجلة يف هو عدي: ابن وقال

 .اجلنائز يف واحداً  حديثاً  ماجة ابن له روى

 جمهول   فاطمة: أ، ابن يف وقال ضعيف   احلزور: بن عأ   يف الدارقطني وقال: قلت

ق کأن ه يرتك،   بينهام فر 

  مناکري عنده الساجي: وقال

  للمعرفة إال يذکر وال حديثه يكتب ال سفيان: بن يعقوب وقال

  ومائة( األربعني إىل الثالثني بني ما مات )من فصل يف البخاري وذکره

. فاطمة، أ، بن عأ   ويقال حزور: ابن عن العقيأ وقال کويفي
1 

 توقيقه

م کل ام احلديث أهل ديدن ( ع) البيت أهل فضل يف روى قد شيعياً  راوياً  وجدوا أن 

م يستغنون احلديث، من اً کثري حيمل ومل  وحني اجلرح، کلامت بأبشع ويرمونه عنه فإن 

هم، أو لرحلتهم إليه مثالً، تراهم ما لروايته ما لراو   حيتاجون  کدان ولدو يوث قونده َيم 

                                                             

 262 – 261   ،7 ج، التهذيب هتذيب. 1
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 يف طعدونم من وبالردم هنا، ذکرناهم من بعض تراجم يف کام السلف يشتم رافضياً 

 1.املستدرك يف احلاکم وث قه فقد احلزور، بن عأ  

 تشّيعه

 2«.التشي ع شديد»: حجر ابن وقال ،«الكوفة متشي عي مجلة يف هو»: عدي ابن قال

 : الزيارات کامل يف روي

 اجلدن   نوح سمعت: تقول وهي ليلی سمعت: قال، احلزور بن عأ   عن

 :تقول وهي( السالم عليهام) عأ   بن احلسني عىل

ع بحرقة   يناحلز يبكي*  فإن ام بالدموع جودي عني يا  وتفج 

د   آل ذکر من*  بطيبه الرقاد أهلاك عني يا  وتوجع حمم 

 3مرصع يف وکل هم الوحوش * بني جسومهم بالصعيد ثالثاً  باتت

 : الصدوق الشيخ وروى

 فاطمة أتت: قال، اخلدري سعيد أ، عن القاسم عن احلزور بن عأ   عن

، احلال ضعف ندهع فذکرت( وآله عليه اهلل صىل) النبي( السالم عليها)

                                                             

 135   ،3 مستدرک احلاکم، ج. 1

 .690   ،1ج التهذيب، تقريب. 2

 193 - 192   قولويه، ابن الزيارات، کامل. 3
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، سينة عرشية اقنتيي ابين وهيو أميري كفاِّن !؟عندي عَّّ  منزلة ما تدرين أما»: هلا فقال

 عرشية تسيع ابين وهيو االبطال وقتل، سنة عرشة ست ابن وهو بالسيف يدي بني ورضب

 سينة   وعرشيين اقنتيني ابن وهو خيرب باب ورفع، سنة   عرشين ابن وهو ُهومي وفّرج، سنة  

 ومل( السدالم عليهدا) فاطمدة لون فأرشق: قال، «رجال   مخسون يرفعه ال وكان

 حّدقك لو كيف»: فقال، فأخربته( السالم عليه) علي اً  أتت حتى قدماها تقر  

 1«.!كّله عَّّ  اهلل بفضل

ثون رواه ول ا حه احلاکم أخرجه ما عنه املحد   : وصح 

 رعدام   سدمعت يقول: الثقفي مريم أبا سمعت قال: احلزور، بن عأ   عن

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول سدمعت يقدول: عنده( اهلل )ري يارس بن

: يقول وسلم( ٌّيك ملين طوبى عَّّ، يا» لعأي  أبغضيك ملين ووييٌل  فييك، وصيّدق أح

 2«.فيك وكّذب

 وروی أيضًا:

 ييوم اخللق أفضل إنّ » قال: عأي  عن نباته بن األصبغ عن احلزور بن عأ   عن

 عٌد بن محزة الشهداء أفضل وإنّ  الشهداء، الرسل بعد الناس وأفضل الرسل؛ اهلل، جيمعهم

                                                             

 483  ، األمايل. 1

 135   ،3 ج، املستدرك. 2
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 1«.املطلب

 : التنزيل شواهد وروي يف

ر عن مريم أ، عن احلزور بن عأ   عن  رسول سمعت: قال يارس بن عام 

 ييزّين مل بزينيةٍ  زّينك اهلل إنّ  عَّّ، يا»: لعأي  يقول وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اهلل

ٌّب فيها وّزهدك الدنيا إليك ّغضب، منها بأحسن العٌاد  هبيم فرضييت الفقيراء، إلييك وح

 2«.إماما   بك ورضوا أتٌاعا  

 أحاديثه عدد

 .حديثان: احلاکم مستدرك

 .حديثان: يعىل أ، مسند

 .أحاديث   ثالثة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثان: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: الروياين مسند

 .يثانحد: عساکر ابن تأريخ

                                                             

 192   ،3 ج، املصدر السابق. 1

 459   ،1 ج احلسكاين، التفضيل، لقواعد التنزيل شواهد. 2
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 .واحد   حديث  : الدنيا أ، البن الزهد

 1.واحد   حديث  : احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 

 

 

 جدعان بن زيد بن ( عَّّ 133)

 (هد131تأريخ الوفاة )

، جذعان بن مليكة أ، زهري بن اهلل عبد بن زيد بن عأ   هو جدعان، بن زيد بن عأ  

 عدثامن وأ، أندس عن روى. التابعني علامء أحد، البرصي التيمي القريش احلسن أبو

 . املسيب بن وسعيد النهدي

 . وخلق   الوارث وعبد شعبة وعنه

 زيد بن وعأ   قتادة: ثالثةً  عمياناً  البرصة فقهاء أصبح»: اجلريري قال، فيه اختلفوا

 . «احلداين وأشعث

                                                             

 تأريخ ؛186   ،5ج عدي، البن الكامل ؛182  ،6ج حاتم، أ، ابن والتعديل، اجلرح: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 1

 .366   ،20ج املزي، الكامل، هتذيب ؛528   ،9ج الذهبي، اإلسالم،



 1442 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ه،جملس اجلس: زيد بن لعأ   قلنا البرصي احلسن مات مل ا: زاذان بن منصور وقال

د قلت: إسامعيل بن موسى قال  ال کدان زيدد بدن عدأ   أن   وهيب زعم: سلمة بن حلام 

؟! جمالسة عىل يقدر وهيب کان أين ومن: قال حيف ؟  وجدوه جيالسده کدان إن دام عدأي

 . الناس

ثنا: شعبة وقال ة وقدال رفاعًا د وکان - زيد بن عأ   حد  ثنا: مدر   أن قبدل عدأي  حدد 

فه عيينة ابن وکان خيتلط،  . يضع 

 .األحاديث د يقلب وکان - زيد بن عأ   أخربنا: زيد بن مح اد وقال

 يزيدد عن وروى زيد، بن عأ   عن احلديث يت قي القطان حييى کان: الفالس وقال

 . رافضياً  زيد بن عأ   کان: قال، زريع بن

 . ضعيف  : أمحد وقال

 . القوي بذاك ليس: حييى عن سعيد بن عثامن وروى

 . بيشء ليس: حييى عن عباس وروى

 .اهلل عبيد بن عاصم ومن عقيل ابن من إيل   أحب   هو: آخر موضع   يف وقال

 . بالقوي   وليس، يتشي ع کان: العجأ أمحد وقال

 . به حيتج   ال: حاتم وأبو البخاري وقال

 . زياد أ، بن يزيد من إيل   أحب   هو، حديثه يكتب: حاتم أبو وقال
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 . ربهک يف اختلط: الفسوي وقال

 . حفظه لسوء به أحتج   ال: خزيمة ابن وقال

ثنا، العييش  أهدى الروم ملك أن   أنس عن، زيد بن عأ   أخربنا، سلمة بن محاد حد 

 إليهدا أنظدر فكدأين  ، فلبسدها سندس من منشفةً  وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول إىل

 مين يعجيٌمم وميا» :فقدال! السدامء من عليك نزلت، اهلل رسول يا: أصحابه فقال، عليه

 جعفدر إىل هبدا بعدث ثدم. «هيذ  من خريٌ  اجلنة يف سعد مناديل من ملنديٌل  بيد ، نفيس فوالذي هذ ؟!

 أخييك إَل هبيا أبعيّ» قال:! هبا أصنع فام: قال. «لتلٌسيها هبا إليك أبعّ مل إِّّن »: فقال. فلبسها

 . «النجايش

ثنا مسنده: يف أمحد ، ثوبدان عن قالبة أ، عن زيد بن عأ   عن رشيك عن وکيع حد 

 حٌيوا   ولو فأتوها خراسان من أقٌلت قد السود رأيتم إذا»: وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال

 بدن العزيدز وعبدد الثوري رواه وقد، منكراً  أراه: قلت. «املهيدي خليفة فيها فإنّ ، الثلج عل

اء خالد عن املختار  . انثوب عن أسامء عن: فقال، قالبة أ، عن احلذ 

ثنا مسنده: يف أمحد ثنا، عفان حد  ثنا، مح اد حد   مهران بن يوسف عن زيد بن عأ   حد 

 احلقيي»: فقال وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول بنت رقية ماتت: قال، عباس ابن عن

: فقدال، بسوطه يرضهبن   عمر فجعل النساء وبكت: قال. «مظعون بن عثامن الصالح بسلفنا

 الييد مين كيان ومهيام الرمحة، اهلل فمن والقلب العني من يمن مهام الشيطان، ونعيق كنّ وإيا، عمر يا دعهنّ »



 1444 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 فاطمة عني يمسح فجعل، تبكي جنبه إىل وفاطمة القرب عىل وقعد. «الشيطان فمن واللسان

 .بثوبه

. وال الدفن، فاطمة شهود فيه، منكر   حديث   هذا   يصح 

ثنا العييش:  قدال، هريدرة أ، عدن املسديب بن يدسع عن زيد بن عأ   عن مح اد حد 

 أبنياء، ممحليني جعيادا  ، بيضا   مرددا   جردا   اجلنة أهل ليدخلنّ »: وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول

 . «أذرعٍ  سٌعة يف ذراعا   سّتني، آدم خلق عل وهم، وقالقني قالث

 .يهف زهداً  فرتکته کبرياً  کتاباً  زيد بن عأ   عن کتب: سفيان قال: قال معمر أبو

 1ومائة. وثالثني إحدى سنة مات: قلت

 توقيقه

 

 مسلم: احتج  به يف صحيحه.

 وکان بالقوي، وليس حديثه يكتب برصيي  جدعان، بن زيد بن عأ  »: قال العجأ

ة: وقال يتشي ع،  2«.به بأس ال مر 

                                                             

 129 - 127   ،3 ج، االعتدال ميزان. 1

 154   ،2 ج ،الثقات معرفة. 2
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 1.«به بأس ال»: أبيه عن أمحد بن قال صالح

 .«زياد أ، بن يزيد من إيل   أحب   هو، حديثه يكتب»: حاتم أبو قال

ًة، وعرشين اثنتني عنه روى إن ه إذ تفسريه يف وث قه: حاتم أ، ابن  خيدرج ال وهو مر 

 2.الثقات عن إال

ةً  وستني اثنتني به احتج  : حنبل بن أمحد ةً  جعله الذي مسنده يف مر   وبني بينه ما حج 

 اهلل.

 : مسنده يف جدعان بابن الحتجاجه حنبل ابن عن مدافعاً  حجر ابن قال

د کان إن ه أحد   يقل ومل  إذا بالوضدع حديثه عىل حيكم حتى الكذب يتعم 

 األول، رجدال ددري رجالده آخدر، طريدق   مدن توبع وقد وکيف، انفرد

 الددالئل يف والبيهقي أيضاً  أمحد وأخرجه والطرباين الرزاق عبد أخرجه

 حتيى شيئ يرّدهيا ال سود راياٌت  خراسان من خيرج»: يرفعه هريرة أ، حديث من

 3«.بإيلياء تنصب

ات    مخس جدعان بابن احتج  : حنبل بن أمحد بن عبد اهلل  ال وهو السنة، کتاب يف مر 

                                                             

 .500   ،41ج عساکر، ابن تأريخ. 1

 .1479  ،5، ج1026   ،3ج ،26   ،1ج حاتم، أ، ابن تفسري. 2

د القول. 3  69   أمحد، مسند يف املسد 
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ج ة ، من أکثر بي نا کام أبوه ارتضاه من إال کتابه يف خير  ح وهذا مر   وعند عنده توثيقه يرج 

 1.أبيه

ح. «صدوق  »: الرتمذي قال  2.حديثني سننه يف له وصح 

 3.«هوث ق»: احلاکم

ة التمهيد يف به احتج  : الرب عبد ابن ات   عد   4.مر 

 5به. احتج  : الطحاوي

 ويف صحيحه يف رمضان شهر خطبة أورد أن ه إال فيه کالمه من بالردم خزيمة ابن

 6.«اخلرب صح   إن  » وقال: جدعان، ابن سندها

ق وقال جدعان، بن بعأ   احتج  : املقديس الدين ضياء  نابد حدديث يف الكتاب حمق 

 7.«حسن  » وإسناده: جدعان

ح أن ه الدارقطني عن املقديس الدين ضياء ذکر  توثيق   وهذا جدعان، ابن رواية صح 

                                                             

 .635   ،2ج ،253   ،1ج السنة،. 1

ن 371،  4، ج372   ،5ج ،29   ،2ج الرتمذي، سنن. 2  .اً حديث له وحس 

 .556   ،2ج املستدرك،. 3

 .101   ،23ج ،123   ،21ج ،154 و  ،9  ،9ج ،195  ،5ج ،151   ،1ج التمهيد،. 4

 .89   ،13ج اآلثار، مشكل رشح. 5

 .191   ،3ج خزيمة، ابن صحيح. 6

 101   ،2ج املختارة، األحاديث. 7



 1447 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.له

 عدامل األعمدى، البرصدي القدريش التيمدي احلسدن أبدو اإلمدام»: فيه الذهبي قال

 2.«احلديث صالح» ،«زمانه يف العلم أوعية أحد» ،«البرصة

 البيت أهل فضائل أحاديث وروايته تشي عه ألجل هو جدعان بابن الطعن أن   يبدو

 ويف جدعان، بن زيد بن عأ   وفيه»: اهليثمي حيث قال أمي ة، بني يسوء ما وروايته( ع)

 وقد ضعف   وفيه جدعان ابن زيد بن عأ   وفيه»: وقال أيضاً  ،«اختالف   به االحتجاج

 3«.وث ق

دن فمثلده... ااختلفدو العلدامء أن   فيه الصواب» :فيه األلباين وقال  أو حديثده حيس 

ح  4«.توبع إذا يصح 

 هذا ويف والرجال، احلديث أهل من وأکثر ثامنية قبل من وقبوله توثيقه عرضنا وقد

 .االنصاف ألهل کفاية

 تشّيعه

                                                             

 101   ،2ج املختارة، األحاديث. 1

 140   ،1 ج، فاظاحل تذکرة ؛85   ،2ج املغني،. 2

 152   ،4 ج ،36   ،2 ج، الزوائد جممع. 3

 322   ،1 ج، وفوائدها فقهها من ويشء الصحيحة األحاديث سلسلة. 4



 1448 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 زيدد بدن عأ   کان: قال، زريع بن يزيد عن وروى، يتشي ع کان»: العجأ قال أمحد

 .«رافضياً 

د سمعت»: عدي ابن وقال  لقد يقول: زريع بن يزيد سمعت يقول: املنهال بن حمم 

 1«.رافضياً  کان فإن ه عنه، أمحل ومل زيد بن عأ   رأيت

ثنا»: العقيأ وقال ر جدعان ابن قال قال: سفيان حد   أ، بدن وسدامل الددهني لعدام 

 2«.واحداً  مذهبهم وکان سفيان: قال حفصة؛

ر  .منهام جدعان بن سفيان جعل وقد الرافضة، من وسامل الدهني وعام 

 کدان العرب: يف قال العلم، أوعية أحد کان»: العرب عن نقالً  احلنبأ العامد ابن وقال

 3«.الشيعة علامء أحد

( ع) البيدت أهدل فضدائل يف األحاديدث من العديد جدعان بن زيد بن عأ   روى

 : ماجة ابن رواه ما منها أمية، بني ومثالب

، عدازب بدن الدرباء عن ثابت نب عدي عن جدعان بن زيد بن عأ   عن

                                                             

 196   ،5 ج، الكامل. 1

 230   ،3 ج، العقيأ الضعفاء،. 2

 176   ،1 ج ،ذهب من أخبار يف الذهب شذرات. 3



 1449 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

تده يف وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول مع أقبلنا: قال ، التدي حج   حدج 

 ألست»: فقال، عأي  بيد فأخذ جامعًة، الصالة فأمر الطريق بعض يف فنزل

 «؟نفسيه مين ميالمنٍ  بميّل  أوَل ألست» قال:. بىل: قالوا «؟أنفسهم من باملالمنني أوَل

 1«.عادا  من عادِ  اللهمّ  واال ، من والِ  اللهم موال ، أنا من ويلّ  فهذا» قال:. بىل: قالوا

 بدن عمدر فقدال... جددعان بدن زيدد بدن عأ   عن»: عساکر ابن تاريخ وروي يف

 2«.مؤمن   کل   ويل   اليوم أصبحت طالب، أ، ابن يا لك هنيئاً  اخلطاب:

 وروي أيضًا:

 أهددي قدال: مالك، بن أنس عن املسيب بن سعيد عن زيد بن عأ   عن

َّ  أدخل اللهمّ » فقال: مشويي  طري  ( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل لرسول َّم  أحّب  عم

 ثدم فحجبته، عأ   فجاء أنس: قال ،«منه معي يأكل األرض أهل من إليك خلقك

 الددعوة تكدون أن رجداء فحجبتده الثالثدة جاء ثم فحجبته، الثانية جاء

 اهلل رسدول رآه فلدام   خلفدد له فأذنت الرابعة جاء ثم قومي، من لرجل

ٌّه إِّّن  اللهمّ » قال:( وسلم عليه اهلل صىل)  3الطري. ذلك من معه فأکل ،«أح

                                                             

 43   ،1 ج، ماجة ابن سنن. 1

 220   ،42، ج مشقد مدينة تأريخ. 2

 248   ،42 ج، املصدر السابق. 3



 1450 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 : الطرباين وأخرج

 رسول أن   سلمة أم   عن حوشب بن شهر عن جدعان بن زيد بن عأ   عن

 هبم فجاءت ،«وابنيه بزوجك ائتيني» لفاطمة: قال وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل

 عليهم يده وضع ثم فدکياً  کساءً  وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول فألقى

 وبركاتيك صيلواتك فاجعيل وسيلم( عليه اهلل )صل حمّمد آل هالالء إنّ  اللهمّ » قال: ثم

 معهم، ألدخل الكساء فرفعت سلمة: أم   قالت ،«جميٌد  محيٌد  فإّنك حمّمدٍ  آل عل

 1«.خريٍ  عل إّنك» وقال: يدي من فجذبه

 : أيضاً  وروى

 )ري ذر أ، عدن املسديب بن سعيد عن جدعان بن زيد بن عأ   ثناحد  

 مثيل بيتيي أهيل مثيل» وسلم(: عليه اهلل )صىل اهلل رسول قال قال: عنه( اهلل

 فميأّنام الزميان آخير يف قاتلنيا ومن غرق، عنها َتّلف ومن نجا فيها ركب من نوٍ ، سفينة

 2«.الّدجال مع قاتل

 : أمحد مسند وروي يف

 اهلل )صدىل اهلل رسدول قال قال: ثوبان عن قالبة أ، عن زيد بن عأ   عن

                                                             

 53   ،3 ج، الكبري املعجم. 1

 45   ،3 ج، املصدر السابق. 2



 1451 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 فيهيا فيإنّ  فائتوهيا خراسان قٌل من جاءت قد السود الرايات رأيتم إذا» وسلم(: عليه

 1«.املهدي اهلل خليفة

 : عساکر ابن وأخرج

ةً  عرشدة مخس عأ   بن احلسن حج   قال: جدعان بن زيد بن عأ   عن  مدر 

 ماله اهلل وقاسم مرتني هلل ماله من وخرج معه لتقاد النجائب وإن ماشيًا،

ات   ثالث  خفداً  ويعطدي نعدالً  ويسدمك نعدالً  ليعطدي کدان أن حتى مر 

 2«.خفاً  ويمسك

 : أيضاً  وروى

ثنا عأ   بن زيد بن عأ   عن  مدع أقبلندا قدال: احلسدني، بدن جدعان، حد 

ثنا إال منزالً  نزلنا قل ام فكان عأ   بن احلسني  زکريدا بدن حييى حديث حد 

 3...قتل حيث

 : أيضا وروى

ثنا  نومده مدن عبداس ابدن اسدتيق  قدال: جددعان، بن زيد بن عأ   حد 

                                                             

 277   ،5 ج، أمحد مسند. 1

 243   ،13 ج، دمشق مدينة تأريخ. 2

 206   ،64 ج املصدر السابق،. 3



 1452 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عباس، ابن يا کال أصحابه: له فقال واهلل! احلسني قتل وقال: فاسرتجع

 دم   مدن زجاجة   ومعه( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول رأيت قال: کال،

 أصيحابه ودم دميه وهذا احلسني ابني قتلوا عدي؟!ب من أمّتي صنعت ما تعلم أال» فقال:

 وتلدك فيده قدال الدذي اليدوم ذلدك فكتدب قال: «.وجيّل  عزّ  اهلل إَل أرفعها

 باملدينة اخلرب جاءهم حتى يوماً  وعرشين أربعةً  إال لبثوا فام قال: الساعة،

 1الساعة. وتلك اليوم ذلك قتل أن ه

 : أيضاً  وأخرج

 صدىل) النبي قال رأى املسيب بن عيدس عن جدعان بن زيد بن عأ   عن

 إّنيام» إليه: اهلل فأوحى ذلك فساءه منابرهم عىل أمية بني( وسلم عليه اهلل

ت ،«أعطوها دنيا هي  إال أريناك التي الرؤيا جعلنا وما قوله وهي عينه فقر 

 2للناس. بالءً  يعني للناس فتنة

 وروی أيضًا:

 اهلل رسدول أن   سدعيد أ، عن نرضة أ، عن جدعان بن زيد بن عأ   عن

 قدال: ،«فيارمجو  منيربي عيل معاويية رأييتم إذا» قدال:( وسلم عليه اهلل صىل)

                                                             

 237   ،14 ج، املصدر السابق. 1

 267 - 266   ،57 ج، املصدر السابق. 2



 1453 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ثنا حممدد بن الفضل عن بخط ي کتا، يف عدي ابن وأخربنا  احلباب، حد 

ثنا مح اد اهلل عبد بن  عن نرضة أ، عن زيد عأ عن سلمة بن اخلزاعي، حد 

 عيل معاويية رأييتم إذا» قال:( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول أن   سعيد أ،

 خيطدب وهدو األنصدار مدن رجدل   إليده فقدام قدال: ،«فاقتلو  األعواد هذ 

 اهلل صدىل) اهلل رسول سمعت قال: تصنع؟ ما سعيد: أبو فقال بالسيف،

 أبدو لده فقدال ،«فاقتلو  األعود عل خيطب معاوية رأيتم إذا» يقول:( وسلم عليه

 عهدد عدىل السديف يسل   أن نكره ولكن ا سمعت ما سمعنا قد إن ا سعيد:

 جيدئ أن قبدل موتده فجداء ذلدك يف عمر إىل فكتبوا نستأمره، حتى عمر  

 1جوابه.

 أحاديثه عدد

 حديثًا کاميأ: وسبعني وستة ستامئة أحاديثه بلغت

ةً  البناين بثابت مقروناً  به احتج   حديث  واحد   :مسلم صحيح  .واحدةً  مر 

 .أحاديث   ثالثة: ريللبخا املفرد األدب

 .حديثاً  وستون اثنان: أمحد مسند

                                                             

 156   ،59 ج، املصدر السابق. 1



 1454 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد   حديث  : حنبل البن الصحابة فضائل

 .أحاديث   عرشة: الرتمذي سنن

 .أحاديث   ست ة: داود أ، سنن

 .حديثاً  عرش سبعة: ماجة ابن سنن

 .أحاديث   مخسة: الدرامي سنن

 .حديثاً  عرشون: احلاکم مستدرك

 .واحد   حديث  : النسائي سنن

 .أحاديث   ثامنية: للنسائي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .حديثاً  عرش ثامنية: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثاً  ثالثون: اإليامن شعب

 .أحاديث   تسعة: واآلثار السنن معرفة

 .حديثاً  عرش ثالثة: داود أ، مسند

 .حديثاً  عرش سبعة: للصنعاين املصنف

 .حديثاً  مخسون: شيبة أ، البن فاملصن

 .حديثاً  وثالثون مخسة: يعىل أ، مسند



 1455 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثان: خزيمة ابن صحيح

 .حديثان: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  وعرشون مخسة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  وأربعون اثنان: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث   سبعة: الدعاء

 .أحاديث   ثالثة: للطرباين الشاميني مسند

 .أحاديث   ثالثة: للطرباين األوائل

 .أحاديث   سبعة: عاصم أ، البن السن ة

 .أحاديث   مخسة: حنبل بن لعبد اهلل السن ة

 .حديثان: للخالل السن ة

 .أحاديث   عرشة: الدراقطني سنن

 .أحاديث   ثامنية: احلميدي مسند

 .واحد   حديث  : اجلعد ابن مسند

 .أحاديث   سعةت: راهويه ابن مسند

 .أحاديث   ثامنية: للبيهقي النبوة دالئل

 .أحاديث   مخسة: حزم البن املحىل



 1456 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد   حديث  : للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .أحاديث   سبعة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  عرش مخسة: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  وسبعون مخسة: عساکر ابن تأريخ

 .حديثاً  وثالثون أربعة: البزار مسند

 .حديثان: الشايش مسند

 .أحاديث   عرشة: الشهاب مسند

 .أحاديث   أربعة: للشافعي املسند

 .أحاديث   مخسة: املبارك ابن مسند

 .أحاديث   ثالثة: منصور بن سعيد سنن

 .واحد   حديث  : للرتمذي املحمدية الشامئل

 .حديثاً  عرش سبعة: نعيم أل، األولياء حلية

 .أحاديث   أربعة: الاللكائي السنة لأه معتقد ُأصول

 .أحاديث   ثامنية: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .حديثاً  عرشون: الطربي تفسري

 .حديثاً  وعرشون اثنان: حاتم أ، ابن تفسري



 1457 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.حديثان: الصنعاين تفسري

 عابس بن ( عَّّ 135)

 (اهلجري الثاين القرن تأريخ الوفاة يف)

 خالدد أ، بدن إسامعيل عن روى املالئي، الكويف رقاألز األسدي عابس بن عأ  

ر الثقفي املغرية بن وعثامن کيسان بن راشد فزارة وأ، السدي وإسامعيل  الدهني وعام 

 .ودريهم املالئي ومسلم املسيب بن والعالء

د املرصي وهب ابن عنه روى   مقاتدل بن الرمحن وعبد األسدي الصلت بن وحمم 

 سدعيد بن وعأ   الفزاري موسى بن وإسامعيل سجادة ادمح بن واحلسن القعنبي خال

د الكندي مرسوق بن  . وآخرون املصييص آدم بن وحمم 

  معني: ابن عن الدوري قال

، کأن ه   حييى عن البخاري وکذا بيشء، ليس عنه رواية   ويف ضعيف 

، حييدى: عن داود أبو وقال  والنسدائي اجلوزجداين قدال وکدذا ضدعيف 

                                                             

   ،6ج حداتم، أ، ابدن والتعدديل، اجلدرح ؛252  ،7ج سدعد، ابن الكربى، الطبقات: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 1

 ؛498   ،8ج الدذهبي، اإلسدالم، تاريخ ؛489   ،41ج عساکر، ابن ؛ تأريخ229   ،3ج العقيأ، الضعفاء، ؛186

 .49   ،7ج حجر، ابن امليزان، لسان



 1458 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 واألزدي

  الرتك فاستحق   خطاؤه فحش حبان: ابن وقال

 وددريه تغلدب بدن أبان عن ويروي حسان   أحاديث   له عدي: ابن وقال

 . حديثه يكتب ضعفه ومع درائب، أحاديث

 . دريب وقال املبعث، يف حديث   عنده له

  مناکري عنده الساجي وقال: قلت

 1.به يعترب الدارقطني: وقال

 توقيقه

 و قال التعديل، ألفاظ من هذا البخاري ولف  2.«احلديث مقارب»: قال البخاري

د ورأيت»: الرواة أحد عن الرتمذي : ويقول، امره يقوى د البخاري د إسامعيل بن حمم 

 3«.احلديث مقارب هو

داً  وسمعت»: رافع بن إسامعيل ترمجة يف وقال  ثقدة   هدو: يقدول د البخاري د حمم 

                                                             

 302 - 301   ،7 ج، التهذيب هتذيب. 1

 .375   الكبري، الرتمذي علل. 2

 128   ،1 ج، الرتمذي سنن. 3



 1459 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.احلديث مقارب

داً  فسألت»: العلل يف وقال دد: فقدال، احلدديث هذا عن د البخاري د حمم   بدن حمم 

 2«.احلديث مقارب به، بأس ال املخزومي: موسى

 عابس بن فعأ   عنه، الرتمذي نقل کام البخاري عند الوثاقة تعني احلديث فمقارب

 به. بأس ال ثقة  

 .«حديثه يكتب، حسان أحاديث له»: عدي ابن قال

 .«به يعترب»: الدارقطني قال

 3.فوث قه مرا ت   أربع تفسريه يف به احتج  : حاتم أ، ابن

. ثالث به احتج  : الطحاوي ات  مر 
4 

 5.به احتج  : الطربي

 6.التمهيد يف به احتج  : الرب عبد ابن

                                                             

 108   ،3 ج، الرتمذي سنن. 1

 6  ، الرتمذي الكبري، العلل. 2

 .1749   ،6ج ،1335 ،1328 ،1172   ،4 ج حاتم، أ، ابن تفسري. 3

 .533   ،12ج ،57   ،10ج ،219   ،5ج اآلثار، مشكل رشح. 4

 .226   ،3ج اآلثار، هتذيب. 5

 60   ،22ج التمهيد،. 6



 1460 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 تشيّعه

ه  أحدد سدند يف قال حيث، الشيعة من أفىص بني مؤذن عثامن ترمجة يف العقيأ عد 

 1«.عثامن إىل يعقوب بن بادع من شيعيي  إسناد   وهذا»: جاء فيها التي األحاديث

  السيد اخلوئي: قال

ن حمبوب بن احلسن وروى، احلجال عن روى: عابس بن عأ   ، ذکره عم 

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول حب   يف، 14 الباب: الزيارات ]کامل. عنه

 2[.(5 احلديث، واحلسني احلسن وآله(

: قدال مالك بن نسأ عن املالئي مسلم عن عابس بن عأ   أخربنا»: الرتمذي روى

 3«.الثالثاء يوم عأي  وصىل   االثنني يوم وسلم( عليه اهلل )صىل النبي بعث

 : الطرباين وأخرج

ثنا  سدعيد عن زيد بن عأ   عن زرعة أ، بن عثامن عن عابس بن عأ   حد 

 وسدلم( عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول سمعت قال: سعد عن املسيب بن

                                                             

 .216  ،3ج العقيأ، الضعفاء،. 1

 .70،   13معجم رجال احلديث، ج. 2

 304   ،5 ج، الرتمذي سنن. 3



 1461 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

:  يقول ٌّي ال أّنه إال موسى من ارونه بمنزلة منّي أنت»لعأ   1«.بعدي ن

 وروی أيضًا: 

ثنا  حدازم أ، عن النواء وکثري حفصة أ، بن سامل عن عابس بن عأ   حد 

 عليده اهلل )صدىل اهلل رسدول إىل واحلسني احلسن مر   قال: هريرة أ، عن

 2«.أبغضهام من وأبغض فأحب هام أحب هام إين   اللهم  » فقال: وسلم(

 وروی أيضًا:

ثناح  وعدن سدعيد أ، عدن عطيدة عن اجلحاف أ، عن عابس بن عأ   د 

 اهلل يريدد إندام اآلية هذه نزلت قال: سعيد أ، عن عطية عن األعمش

 اهلل رسدول يف تطهدريا ويطهدرکم البيدت أهل الرجس عنكم ليذهب

 اهلل )ري واحلسدني واحلسدن وفاطمدة وعدأ   وسدلم( عليه اهلل )صىل

 3.(عنهم

 وروی أيضًا:

ثناح  خطدب قدال: يريم، بن هبرية عن إسحاق أ، عن عابس بن عأ   د 

                                                             

 287   ،5 ج، األوسط املعجم. 1

 49   ،3 ج، الكبري املعجم. 2

 56   ،3 ج، املصدر السابق. 3



 1462 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 اخخيرون، يدركه وال بعلمٍ  األولون سٌقه ما رجٌل  باألمس فارقمم لقد» فقال: احلسن

 يمينيه عين جربييل الرايية، فيعطييه املٌعّ ليٌعثه وسلم( عليه اهلل )صل اهلل رسول كان إن

 1«.له وجّل  عزّ  هللا يفتح حتى يرجع فام يسار ، عن وميمائيل

 وروی أيضًا:

ثنا  بن زيد عن الضحى أ، عن اهلل عبيد بن احلسن عن عابس بن عأ   حد 

 دددير يدوم يقدول وسلم( عليه اهلل )صىل اهلل رسول سمعت قال: أرقم

 2«.عادا  من وعادِ  واال  من والِ  اللهمّ  موال ، فعَّ   موال  كنت من» خم:

 : دمشق مدينة تاريخ وروي يف

 أخربندا املسلم، بن عأ   احلسن أبو وأخربنا الكويف عابس بن عأ   ربناأخ

 عبدد بدن الدرمحن عبدد القاسدم أبو أخربنا أمحد، بن احلسن اهلل عبد أبو

 أخربندا دالب، بن أخربنا حممد التميمي، عيسى بن حممد أخربنا العزيز

ثنا عأ   قنعب بن مسلمة بن اهلل عبد  يدادز أ، بن يزيد عن عابس بن حد 

 عليده اهلل صدىل) النبدي أشدبه مدن تدذاکرنا قال: الزبري، موىل البهي عن

 ابن حديث ويف فقال: الزبري، بن اهلل عبد علينا فدخل أهله، من( وسلم

                                                             

 80   ،3 ج، قاملصدر الساب. 1

 170   ،5 ج، املصدر السابق. 2



 1463 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ،(وسدلم عليه اهلل صىل) النبي يعني أهله، من به الناس أشبه من دالب:

 فقدال: ات فقنا ثم الزبري: بن اهلل عبد فقال الزبري، بن اهلل عبد علينا فدخل

ثكم أنا  وهدو جييء رأيته عأ   بن احلسن إليه، وأحب هم به أهله بأشبه أحد 

ينزل،  الذي هو يكون حتى ينزله د ما ظهره قال د أو رقبته فريکب ساجد  

 اجلاندب من خيرج حتى رجليه بني له فيفرج راکع   وهو جييء رأيته ولقد

 1اآلخر.

 وروی أيضًا:

ثنا  عبدد عن زياد بن الرمحن عبد عن اجلحاف أ، عن عابس بن عأ   حد 

، احلنيني احلارث بن اهلل عبيد أو اهلل  عبد والصواب عبيد، ابن قال يشك 

 اهلل صدىل) اهلل رسول دخل قال: اخلدري، سعيد أ، عن احلارث بن اهلل

 معهدم فاضدطجع واحلسدني واحلسدن وفاطمدة عدأ عىلي ( وسلم عليه

 فحلبهدا، لقوح   إىل( وسلم عليه اهلل ىلص) النبي فقام احلسن، فاستسقى

 استسيقى بنيي ييا» :(وسلم عليه اهلل صىل) النبي له فقال احلسني فاستسقى

ٌّهام كأّنه فاطمة قالت نسقيك، قم نسقيه قٌلك أخوك  هيو ميا قيال  اهلل؟ رسول يا إليك أح

                                                             

 177   ،13 ج، دمشق مدينة تأريخ. 1



 1464 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ٌّهام  1«.القيامة يوم واحدٍ  ممانٍ  يف املضطجع وهذا وُها وأنت إِّّن  إيّل، بأح

 وروی أيضًا:

ثنا  سعيد أ، عن عطية عن اجلحاف وأ، األعمش عن عابس بن عأ   حد 

 مدن إليدك أندزل ما بلغ الرسول أَيا يا اآلية هذه نزلت قال: اخلدري

 بدن عدأ   يف خم ددير يوم( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول عىل ربك

 2طالب. أ،

 وروی أيضًا:

 طالب أ، بن لعأ   رسية بنت عن يادز أ، بن يزيد عن عابس بن عأ   عن

ها عن  عأ   بذلك فأخرب أقوم، أن أستطع فلم فأقعدت ادتسلت قالت: أم 

 يددعو رأيس عىل يده يزل فلم رأيس عىل يده فوضع فجاء طالب أ، بن

 3«....فيه يٌال ممانٍ  يف وال احلّش  يف تغتسَّ ال» يقول: فسمعته قمت حتى

 وروی أيضًا:

ثنا  قدال: کثدري أ، عدن اخلليل أ، اخلليل بن بدر عن ابسع بن عأ   حد 

                                                             

 164   ،14 ج، املصدر السابق. 1

 237  ، املصدر السابق. 2

 490   ،42 ج، املصدر السابق. 3



 1465 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 معاوية عند سب   لقد فقال: رجل   فجاءه عأ   بن احلسن عند جالساً  کنت

 نعم، قال: ،«تعرفه» قال: حديج، بن معاوية له يقال رجل   قبيحاً  سباً  علياً 

 إيداه، فدأراه حريث بن عمرو دار عند فرآه قال: ،«بيه فائتني رأيته إذا» قال:

 السياّب  أنيت» قدال: ثم ثالثًا، جيبه فلم فسكت ،«حديج بن معاوية أنت» قال:

 مشيمرا   لتجدّنيه تيرد ، أراك وميا احليوض عليه وردت لئن أما األكٌاد! أكلة ابن عند عليا  

 تذاد كام( وسلم عليه اهلل صل) اهلل رسول حوض عن واملنافقني المفار يذود ذراعيه حارسا  

 1«.(وسلم عليه اهلل صل) القاسم أيب املصدوق الصادق قول صاحٌها عن اإلبل غريٌة

 : حاتم أ، ابن وروى

ثنا  عدن العويف عطية عن احلجاب ابني األعمش عن عابس بن عأ   حد 

َا يا اآلية هذه نزلت: قال اخلدري، سعيد أ، ُسوُل  َأَي   ُأْندِزَل  مدا َبلِّغْ  الر 

 2لب.طا أ، بن عىل   يف َربَِّك  ِمنْ  إَِليَْك 

 وروی أيضًا:

ثنا ي عطاء بن اهلل عبد عن عابس بن عأ   حد   أ، بدن حدرب أ، عن املك 

اج أرسل: قال األسود  أن   تزعم أن ك بلغني: فقال يعمر بن حييى إىل احلج 

                                                             

 28   ،59 ج، املصدر السابق. 1

 1172   ،4 ج ،العظيم القرآن تفسري. 2



 1466 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 کتداب يف جتدده، وسلم( عليه اهلل )صىل النبي ذرية من واحلسني احلسن

 سدورة تقدرأ ألديس: قدال. أجدده فلم آخره إىل أوله من قرأته وقد اهلل!

تِده وِمنْ : األنعام ي  دوَب  وُسدَلياْمنَ  داُودَ  ُذرِّ  وحَيْيدى: بلدغ حتدى وَأي 

: قدال؟ أب   له وليس إبراهيم ذرية من أليس: قال. بىل: قال؟ وِعيسى

 1صدقت.

 : حنبل البن الصحابة فضائل وروي يف

ثنا  الددؤيل، األسود أ، بن حرب أ، عن اهلل عبد عن عابس بن عأ   حد 

 خدرب يف فطلبناهدا، ثعلدب لده فنعدت الفالج األسود أبو اشتكى: قال

 مدن: فقدال، فأتيته إيل   فأشار يصأ   برجل   أنا إذا أطوف أنا فبينا، البرصة

 وقدل السالم أباك أقريء: فقال، األسود أ، بن حرب أبو: فقلت؟ أنت

 سدمعت أين   أشدهد: لك ويقول السالم عليك يقرأ فالن بن اهلل عبد: له

 المفيار راييات اهلل رسيول حيوض عين القصيريتني هياتني بيديّ  ألذودنّ » يقول: علي اً 

 2«.حياضها عن اإلبل غريٌة تذاد كام واملنافقني

 :أيضاً  وروي

                                                             

 1335   ،4 ج املصدر السابق،. 1

 678 - 677   ،2 ج ،الصحابة فضائل .2



 1467 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 رجالً  سمعت: قال القاسم عن حصرية بن احلارث عن، عابس بن عأ  

 اهلل رسدول سدمعت: تقول عميس بنت أسامء سمعت: يقول خثعم من

 اللهدم   موسى: أخي قال کام أقول اللهم  : يقول وسلم( عليه اهلل ىل)ص

، أمدري يف وأرشکه، أزري به اشدد، أخي علياً ، أهأ من وزيراً  يل اجعل

 1«.بصرياً  بنا کنت إن ك، کثرياً  ونذکرك کثرياً  نسب حك کي

 : نعيم أبو وروى

ثنا ثنا، عابس بن عأ   حد   أ، بدن ملسدا عن األعشى املغرية بن عثامن حد 

 الرحبدة يف عنده( اهلل )ري عأي  عىل دخلت: قال، مسعر أ، عن اجلعد

: وقدال، «املنيافقني يعسيوب وهذا، املالمنني يعسوب أنا»: فقال، ذهب   يديه وبني

 2«.املنافقون يلوذ وهبذا، املالمنون يلوذ يب»

 وروي يف حلية األولياء: 

ثنا ثنا إسامعيل: قال، عابس بن عأ   حد   األعمدش وعدن، قديس عن حد 

ة بن عمرو عن  رسيول سألت إذا كنت»: عأي  قال: قال، البخرتي أ، عن مر 

                                                             

 678 - 677   ،2 ج ،املصدر السابق. 1

 86   ،1 ج، الصحابة معرفة. 2



 1468 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.ابتديت سمت وإذا، أعطيت سئلت إذا كنت» أو، «أعطاِّن وسلم( عليه اهلل )صل اهلل

 وروي يف الكامل البن عدي: 

ثنا  أ، عدن عطية د عن مرزوق ابن د يعني فضيل عن عابس بن عأ   حد 

 اهلل )صدىل اهلل رسول دعا حقه القربى ذا وآت نزلت مل ا قال: سعيد،

 2فدك. فأعطاها فاطمة وسلم( عليه

  :احلسكاين وأخرج

 الطويل بكري عن الدهني عامر عن اجلحاف أ، عن عابس بن عأ   أخربنا

 سمعت فام کل ها سنةً  علي اً  صحبت: قال أقيص، بني مؤذن عثامن أ، عن

 إّنيام وفيالن فيالن مين يعذرِّن من»: يقول سمعته أين   إال، واليةً  وال براءةً  منه

 هذ  أهل قوتل ما واهلل، أحدقت حدٍث  غري من بيعتي نمثا قم، ممرهني غري طائعني بايعاِّن

 3«.اليوم إال عهدهم بعد من أيامنم نمثوا وإن  اخية

 قوله يف] د( ع) الباقر د جعفر أ، عن جابر، عن عابس بن عأ   عن»وروی أيضًا: 

 4«.(هم )نحن: قال الذکر أهل فاسألوا[: تعاىل

                                                             

 382   ،4 ج، األصفياء وطبقات األولياء حلية. 1

 190   ،5 ج، الكامل. 2

 216   ،3 ج، العقيأ الضعفاء، ؛276   ،1 ج التفضيل، لقواعد التنزيل شواهد. 3

 436   ،1 ج، املصدر السابق. 4



 1469 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 أحاديثه عدد

 حديثًا کاميأ: وسبعون ست ة   عنه روي

 .حديثان: أمحد مسند

 .أحاديث   أربعة: حنبل البن الصحابة فضائل

 .واحد   حديث  : الرتمذي سنن

 .حديثان: احلاکم مستدرك

 .حديثان: يعىل أ، مسند

 .أحاديث   أربعة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  عرش ثالثة: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: للطرباين الدعاء

 .واحد   حديث  : الدراقطني سنن

 .أحاديث   ست ة: البزار مسند

 .حديثان: الشايش مسند

 .واحد   حديث  : عوانة أ، مستخرج



 1470 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث   ثالثة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثان :للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .واحد   حديث  : الرب عبد البن التمهيد

 .أحاديث   عرشة: عساکر ابن تأريخ

 .واحد   حديث  : نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد   حديث  : الرامهرمزي الفاصل احلد

 .واحد   حديث  : نعيم أل، الصحابة معرفة

 .واحد   حديث  : للطربي اآلثار هتذيب

 .أحاديث   عةسب: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .أحاديث   مخسة: الطربي تفسري

 1.أحاديث   أربعة: حاتم أ، ابن تفسري

 عاصم بن ( ع136َّ) 

                                                             

 ؛197   ،6ج حداتم، أ، ابدن والتعدديل، اجلرح ؛70   ،13 ج، احلديث رجال معجم: يف ترمجته لالطالع أکثر، راجع. 1

 موسوعة ؛189   ،5ج عدي، ابن الكامل، ؛289   ،6ج البخاري، الكبري، التأريخ ؛245   ،3ج العقيأ، الضعفاء،

 .464   ،2ج الدارقطني، احلسن أ، أقوال
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 (.ه201 ت)

 عدن: روى مدوالهم، التيمدي احلسدن أبدو الواسطي صهيب بن عاصم بن عأ) 

 عبد وحصني بن سوقة، بن وحممد السائب، بن وعطاء الطويل، ومحيد التيمي، سليامن

اء، وخالد هند، أ، ابن وداود العمري، عمر بن اهلل وعبد ،السلمي الرمحن  وحييى احلذ 

اء  وعدأ حنبل، بن وأمحد وعفان قبله، ومات زريع بن يزيد عنه: روى. ومجاعة البك 

 زيداد بدن وحممدد الطويس، أيوب بن وزياد سعد، وابن اجلعد، بن وعأ املديني، ابن

 يونس بن وعيسى املروزي، عيسى بن سويون األزهر، وأبو محيد، بن وعبد الرمادي،

 أ، ابدن واحلدارث املندادي، وابن والذهأ، القزويني، رافع بن وعمرو الطرسويس،

 أ، ابدن وحييدى حيدان، بدن عيسى بن وحممد املخزومي، أي وب بن اهلل وعبد أسامة،

اء کثري بن سهل بن وموسى طالب،  سدمعت شديبة: بدن قال يعقوب .وآخرون الوش 

 والغلدط، اخلطأ کثرة عليه أنكر َمن منهم: فيه، أصحابنا اختالف عىل م،عاص بن عأ

 وجلاجتده النداُس، فيه خيالفه عام   الرجوع وترکه ذلك، يف متاديه عليه أنكر َمن ومنهم

 ما بعض يف عليه األمر واشتباه حفظه، سوء يف تكل م َمن ومنهم اخلطأ؛ عىل وثباته فيه،

ث اقون کتبه ما تصحيح نع وتوانيه ضبطه سوء من به حد  ته من ومنهم: له. الور   قص 

 البدارع واخلدري والصدالح الددين أهل من اهلل( )رمحه کان وقد هذا. من أدل  عنده

ام: بن عب اد قال بعده. فأل ف [...] للحديث لكن التوق ي، وشديد  عليه ُينكر ليس العو 
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اقون وکان مورسًا، رجالً  کان ولكنه يسمع؛ مل أنه  کتبده مدن ُأيت فنراه له، وهيكتب الور 

 يف يغلدط سدامل: إنده بن خلف له فقال باخلري. نعرفه زلنا ما وکيع: وقال کتبوها. التي

ان: وقال باخلري. نعرفه زلنا ما فإن ا الصحاح؛ وخذوا الغلط دعوا قال: األحاديث.  عف 

 ة؟البرصد أهل من بقي من فقال: عاصم، بن عأ عىل فدخلنا واسطًا، وهبز أنا قدمُت 

  يفلح. هذا أرى ما هبز: فقال استصغره. إال   إنساناً  له نذکر فلم

 ألف مائة أ، أعطاين يقول: عاصم، بن عأ سمعت حرب: بن إبراهيم بن أمحد وقال

 معي. ليسمع خلفي برش بن هشيم أردف وکنت قال حديث الف بامئة فأتيته درهم

 مدتهامً  يكدن ومل جلاج، فيه وکان وخيطئ، يغلط کان أبيه: عن أمحد، بن اهلل عبد وقال 

  بالكذب.

 مح اد کان أمحد: فقال خطأ. له وذکرُت  عاصم؟ بن عأ يف ألمحد: قلت الذهأ: وقال 

 .بأساً  عنه بالرواية ير ومل کبرياً  خطأً _ بيده أمحد وأومى_ خيطئ سلمة بن

 بلغني ال:وق يرجع. مل عليه فرد   دلط إذا وکان الغلط، کثري کان املديني: ابن وقال 

 يعندي شيبة: بن يعقوب قال فأبى. حديثًا، عرشين حديثك من يل هب له: قال ابنه إن

  الناس. عليه أنكر ل ا

 مدا ناعسداً  رأيتده لقدد فقال: جريرًا، فذکرت بواسط أتيته أيضًا: املديني ابن وقال

 يدة،عل ابدن ذکدر ومدر   العبد. ذلك وضاع فقال: عوانة أ، ذکر ومر   له يقال ما يعقل
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 خالد له أکل م کنت املسكني ذلك فقال: شعبة وذکر قط. حديثاً  يطلب رأيته ما فقال:

اء ثه. حتى احلذ   حيد 

 احلفد ، سديئ وهو َيم ولكن يكذب ل ن عندي هو ليس حممد: بن صالح وقال 

  .مستقيم صحيح حديثه وسائر ويقلبها؛ يرفعها أحاديث يف يغلط الوهم، کثري

 مدن سدمعت متى يسألونه: وهم هارون، بن يزيد تحرض شعيب: بن عأ وقال

 هشيم. حلقة بحيال حلقته کانت قال: عاصم؟ بن فعأ له: قالوا خيربهم. وهو فالن؟

 جيالسهم؛ ال کان ولكنه اهلل، معاذ قال: ذاك. إذا بيشء فيه يتكل م أو يغمز کان له: قيل

  .اخلطأ کتبه يف فوقع

ثنا العقيأ: وقال  عندد کن ا يقول: شيبة، أ، ابن عثامن سمعت حممد، بن جعفر حد 

  عاصم بن عأ خالد، أبا يا فقلنا: _بكر أبو وأخي أنا _هارون بن يزيد

  .بالكذب نعرفه زلنا ما فقال: عندکم؟ حاله )أيش(

 بدن حممدد عن حديثه اخلطيب له وأورد هذا، خالف فيه هارون بن يزيد عن وحكي

ى َمن مرفوعًا: اهلل، بدع عن األسود، عن إبراهيم، عن سوقة،  أجره مثل فله مصاباً  عز 

 کالمهدا، وإرسائيل الربيع بن قيس عن وکيع طريق من أورد ثم عليه، أنكر إنه وقال:

 يف شيبة بن يعقوب وقال ثابت. دري وکيع إىل اإلسناد ولكن   مثله، سوقة بن حممد عن

 أسدنده أحدداً  نعلم ال له، أصل ال أنه يرون منكر کويف حديث هذا املذکور: احلديث
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 ضدعيف صددوق، وهدو النهشدأ بكدر أبو رواه وقد عاصم، بن عأ دري أوقفه وال

 يعقوب: قال احلديث. يرفع وقال: حممدًا. به جياوز فلم سوقة، بن حممد عن احلديث

 أنكر ما مع فيه وتكل موا عاصم؛ بن عأ عىل الناس أنكره ما أعظم من احلديث وهذا

  .سواه عليه

 بدن عأ ان عيينة: البن قال رجالً  إن يقول: هاشم بن إبراهيم وسمعت وب:يعق قال

ث عاصم  وقدال احلدديث، سدفيان ينكر فلم احلديث، فذکر سوقة، بن حممد عن حد 

  شيئًا. إبراهيم عن حيف  مل سوقة: بن حممد

 رواه ما مثل منصور، بن احلكيم عبد سوقة بن حممد حديث روى وقد اخلطيب: قال

 يشء وليس ودريهم، وإرسائيل،،وشعبة الثوري، عن: کذلك وروى اصم.ع ابن عأ

 .ثابتاً  منها

 يف عليده عتبدوا احلدديث، يف بدالقوي ليس الصدق، أهل من کان :الساجي وقال

ة بأسانيده اخلطيب ساق ثم سوقة، بن حممد حديث هم. أقوام رآها منامات عد   ان سام 

 .صحيح املذکور احلديث

 بالبرصدة، عاصدم بن عأ لقيت قال: زريع، بن يزيد حدثنا الاملنه بن حممد وقال 

اء وخالد  عدن وأفدادين کل ها، فأنكرها عنه فسألته خالد، عن أشياء فأفادين حي؛ احلذ 

ان بن هشام  وهب قال البخاري: وقال فأنكره. عنه فسألته هشاماً  فأتيت حديثًا، حس 
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 فسدألنا حدديثًا؛ عرشد سدبعةب خالد عن عأ، حدثنا زريع، بن يزيد سمعت بقية: بن

 کدذاب فقال: فأخربناه. فأنكره، ثالث ثم فأنكره، آخر ثم فأنكره، حديث   عن خالداً 

 معني: بن حييى عن حمرز ابن وقال عنه. تكتبوا ال قال: أنه شعبة عن وروي فاحذروه.

اب،  ما قلُت  به. حيتج وال بيشء ليس حييى: عن شيبة بن يعقوب وقال بيشء. ليس کذ 

 قيدل خيثمدة: أ، ابدن وقال .حديثه يكتب ل ن ليس والغلط اخلطأ قال: منه؟ تأنكر

اب. ليس عاصم بن عأ إن يقول: أمحد إن معني، البن  عأ کان ما واهلل، ال فقال: بكذ 

ث وال ثقة، قط عنده   ثقة؟ عنده اليوم صار فكيف بيشء، عنه حد 

 بن حييى وقال الصدق. لأه من اهلل شاء إن وکان ضعف، فيه: عأ بن عمرو وقال

 عىل جيلس وکان ألفًا، ثالثني من أکثر عاصم بن عأ عند جيتمع کان البيكندي: جعفر

 سدنة قدال: ولددت؟ متدى سدألته حاتم: بن هارون وقال مستملني. ثالثة وله سطح

(105 [....)]  

 يف يظلمونده والنداس باحلدديث، معروفداً  ثقدةً  کدان فقال: ،العجأ وذکره :قلت

ة وقال عندهم. بالقوي ليس البخاري: وقال يفعل. فلم يدعها أن يسألون أحاديث  مر 

  فيه. يتكلمون

  دلطه. عىل ويثبت يغلط، کان الدارقطني: وقال

 حدديث لده: فقلدت عاصم، بن عأ أتيُت  معني: بن حييى طريق من العقيأ وذکر



 1476 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ثنا فقال: محار، ابن عياض عن مطرف، عن خالد،  اهلل عبدد بن مطرف عن خالد، حد 

 ال فقال: عياض، عن اهلل، عبد بن مطرف هو إن ام فقلت: أبيه، عن محار، بن عياض بن

 فقلدت: قال: الكتاب. من أحف  أنا فقال: کتابك. يف انظر قلت: آخر مطرف هو إن ام

 کذبت. نفيس يف

ى َمن حديثه: يف العقيأ وقال   يف حداتم أ، ابن وقال ثقة. عليه يتابعه مل مصاباً  عز 

 بكدالم تكل م أنه عاصم بن عأ عن يقول: زرعة أبا سمعت مصعب: بن حممد ترمجة

.
 
 عبدد يل قال ثم  خيثمة؛ وأبو معني، وابن أمحد، أسقطه ديالن: بن حممود وقال سوء

 عاصدم؛ بدن عدأ عن الكتابة عن ناه َمن کل عىل يدور أن أمره أباه إن أمحد: بن اهلل

ث أن فيأمره  .عنه حيد 

 1.([...] هذا طبقة عن متأخران اثنان عاصم بن عأ له قالي ول ن 

 صددوق، موالهم، التيمي الواسطي صهيب بن عاصم بن عأ»: حجر ابن وقال

 جداوز وقدد ومدائتني إحددى سدنة مدات التاسعة، من بالتشي ع وُرمي ويرص، خيطئ

 «.التسعني

 .[697   ،1 ج التهذيب، ]تقريب 

ثني، شيخ العامل، اإلمام صهيب، ابن «عاصم بن عأ»: الذهبي وقال  مسدند املحد 

                                                             

 .[305 – 302 ،  7 ج التهذيب، ]هتذيب.  1
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 بكدر أ، بدن حممدد بدن القاسم أخت قريبة موىل التيمي، القريش احلسن أبو العراق،

 1«.[...الواسطي]

 

 

 وتوقيقه مدحه

 

ث وأنا ثقة عندي واهلل هو»: وقال بأساً  عنه بالرواية يرَ  ومل :قال أمحد،  2 «.عنه أحد 

  3.له أمحد توثيق اهليثمي نقل وقد

 .يكذب ل ن عندي هو ليس: حممد بن صالح وقال

 .الصدق أهل من کان: الساجي قال

 أن يسدألون أحاديدث يف يظلمونه والناس باحلديث، معروفاً  ثقةً  کان: العجأ قال

 يفعل. فلم يدعها

                                                             

 .[249   ،9 ج النبالء، أعالم . ]سري 1

 .[192   ،5 ج عدي، البن . ]الكامل 2

 [.96 ،  4ج الزوائد، . ]جممع 3
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 واالحتجداج األخبار من به انفرد ما ترك: أمره يف عندي والذي»: قال ِحب ان، ابن

 1«.وکتابة وسامعاً  رحلةً  له ألن ات؛الثق وافق بام

 

 واخلدري والصدالح، الددين أهدل مدن اهلل رمحه کان وقد»: قال:  شيبة بن يعقوب

 2«.التوق ي شديد البارع،

 3.باخلري نعرفه زلنا ما: قال وکيع،

ح: احلاکم  4مرة. عرشة اثنتي له صح 

  5.مرة عرشة ثالث به احتج   حاتم أ، ابن

وا املقديس والضياء الرب عبد وابن الطحاوي  .کتبهم يف به احتج 

 [.للمقديس املختارة واألحاديث التمهيد، للطحاوي، اآلثار مشكل رشح 

 .صدوق: حجر ابن قال

  تشيّعه 

                                                             

 .[113   ،2 ج . ]املجروحني، 1

 .[250   ،9 ج النبالء، أعالم . ]ِسرَي  2

 .[250   ،9 ج النبالء، أعالم . ]سري 3

 [... 225و 139و 112  4وج ،599و 14   3وج ،392 و 302 و 140   ،2ج . ]املستدرك، 4

 [... 90 و 88 و 87   ،1ج حاتم، أ، ابن . ]تفسري 5
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 .(بالتشي ع ورمي: )حجر ابن قال

 صداحب الواسدطي فلعل ده عاصم، بن عأ اسم حيمل الشيعة رواة أحد کان وقد 

. وقته يف الشيعة شيخ عاصم بن عأ وکان» :فيه الرازي لبدا أبو قال احلالية، الرتمجة

 مدن فحبس أصحابه، من مجاعة مع الكوفة من محل کان و املعتضد، حبس يف ومات

 بابن يعرف رجل به يسعى وکان الباقون وأطلق ماء، سبيل عىل فامت املطامري يف بينهم

 1«.الدواب أ،

ل بكر أبو روى ثنا: )...اخلال   أشهد: قال _ أيضاً  _ حصني عن م،عاص بن عأ حد 

 2اجلن ة(. يف علياً  أن  

 بدن اهلل عبد عن زياد أ، ابن يزيد عن عاصم بن عأ حدثنا: )...الكبري املعجم يف

 فددخل وسدل م( عليده اهلل )صىل   النبي عند کنت قال: ربيعة، بن املطلب عن احلارث

 إذا ولقدريش لندا ما اهلل، رسول يا فقال: مغضب، وهو املطلب، عبد بن العب اس عليه

 النبدي فغضدب قدال: ذلدك. بغري لقونا لقونا وإذا مبرشة، بوجوه تالقوا بينهم تالقوا

 حتدى اإليدامن رجدل قلدب يددخل ال قال: وجهه. أمحر   حتى وسل م( عليه اهلل )صىل  

                                                             

 .[10 – 2   أعني، آل يف . ]رسالة 1

 .[368   ،2 . ]السن ة، ج 2
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 1.(أبيه صنو الرجل عم   ورسوله هلل حيبكم

 يسداف بن هالل عن خربناأ حصني قال: عاصم، بن عأ حدثنا: )...أمحد وروى

 شعبة. بن املغرية استعمل الكوفة من معاوية خرج مل ا قال: املازين، ظامل بن اهلل عبد عن

 ابدن عمدرو بدن زيدد بدن سعيد جنب إىل وأنا قال. عأ. يف يقعون خطباء فأقام قال:

 الظدامل الرجدل هدذا إىل ترى أال فقال فتبعته؛ بيدي، فأخذ فقام، فغضب، قال: نفيل.

 2...(.اجلن ة أهل من رجل بلعن يأمر الذي نفسهل

دان ابدن يعني هشام حدثنا عاصم بن عأ حدثنا: )...البيهقي سنن ويف  عدن حس 

 بئدر   يف فدرتد ى أعمدى فدخل بالناس يصأ   کان وسلم عليه اهلل صىل النبي أن احلسن

 يف وسدلم عليده اهلل صدىل النبدي خلدف کدان َمن طوائف فضحك املسجد؛ يف کانت

 وضدوَءه يعيد أن ضحك کان َمن أمر وسل م؛ عليه اهلل )صىل   النبي سل م فلام   الهتم،ص

 3.(صالته ويعيد

 مالدك، بن أنس عن عامر، عن هند، أ، بن داود عن عاصم، بن عأ حدثنا... » 

 اخلط داب بدن عمدر عىل قدومه ويف الفتح، يف احلديث فذکر - تسرت عىل نزلنا مل ا قال:

                                                             

 .[285   ،20 ج للطرباين، الكبري . ]املعجم 1

 .[189   ،1 ج أمحد، . ]مسند 2

 .[146   ،1 ج لكربى،ا . ]السنن 3
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وا الذين وائل بن بكر من الست ة الرهط فعل ما أنس يا عمر: قال عنه( اهلل )ري  ارتد 

 قدال: عنهم. ليشغله آخر حديث   يف به فأخذت قال: باملرشکني؟ فلحقوا اإلسالم عن

وا الذين الست ة الرهط فعل ما  وائدل؟ بن بكر من باملرشکني فلحقوا اإلسالم عن ارتد 

 1«....املعرکة يف قتلوا املؤمنني، أمري يا قال:

 2.(حديث ألف مائة عنده وکان: )الذهبي قال

 .وحديثان أربعامئة عنه روي

 .حديثاً  عرَش  سبعةَ : أمحد مسند يف له

 .حديثان: حنبل البن الصحابة فضائل

 .حديثان: الرتمذي سنن

 .واحد حديث  : داود أ، سنن

 .أحاديث ثالثة: ماجة ابن سنن

 .حديثاً  عرَش  ثامنيةَ : احلاکم مستدرك

 .حديثاً  وأربعونَ  مخسة  : للبيهقي الكربى ننالس

 .واحد حديث  : يعىل أ، مسند

                                                             

 .[207    ،8 ج الكربى، . ]السنن 1

 [.42   ،2ج . ]الكاشف، 2
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 .واحد حديث  : خزيمة ابن صحيح

 .واحد حديث  : للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  عرش اثنا: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  عرَش  أربعةَ : للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث ثالثةُ : للطرباين الدعاء،

 .أحاديث أربعةُ : للطرباين الشاميني مسند

 .أحاديث ثالثة: للخالل السنة

 .حديثاً  عرَش  ثامنيةَ : الدراقطني سنن

 .حديثاً  عرَش  أربعةَ : البزار مسند

 .أحاديث ثالثةُ : الشايش مسند

 .واحد حديث  : الروياين مسند

 .واحد حديث  : راهويه ابن مسند

 .أحاديث ثالثةُ : الشهاب مسند

 .حديثاً  وأربعونَ  مخسة  : للبيهقي اإليامن ُشعب

 .أحاديث ثالثةُ : للبيهقي واآلثار السنن معرفة

ة دالئل  .أحاديث تسعُ : للبيهقي النبو 
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 .حديثان: للبيهقي األوقات فضائل

 .أحاديث ثالثةُ : عوانة أ، مستخرج

 .أحاديث تسعُ : للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثان: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .أحاديث ثالثة: الرب عبد البن التمهيد

 .حديث مائةُ : عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث أربعةُ : لآلجري الرشيعة

 .حديثان: الدنيا أ، البن اللسان وآداب الصمت

 .حديثان الدنيا: أ، البن األخالق مكارم

 .حديثان الدنيا: أ، البن واملثاين اآلحاد

 .حديثان: الدنيا أ، البن اهلواتف

 .حديثاً  عرَش  مخسةَ : نعيم أل، ياءاألول حلية

 .حديثاً  عرَش  ست ةَ : الطربي تفسري

 1.حديثاً  عرَش  ثالثةَ : حاتم أ، ابن تفسري

                                                             

 ضدعفاء ؛198   ،6ج حداتم، أ، البدن والتعديل اجلرح ؛313  ،7ج سعد، البن الكربى الطبقات: يف ترمجته . ]راجع 1

 معرفدة يف ؛ الكاشدف191   ،5ج عدي، البن الكامل ؛156   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛245   ،3ج العقيأ،
 



 1484 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 الفزاري غراب بن عَّ( 137) 

 (ه184 ت)

 أبو ويقال احلسن، أبو الفزاري دراب بن عأ»: ترمجته يف التهذيب هتذيب يف قال

 کان حاتم: أبو قال الوليد. أ، ابن وعأ لعزيزا عبد بن عأ القاي، هو الكويف الوليد

 لقب   دراباً  أن الفلكي وزعم العزيز: عبد بن عأ فقال اسمه. قلب معاوية بن مروان

 .العزيز عبد اسمه وأن

 عمدر بدن اهلل وعبيدد األخرضد، أ، بدن وصدالح احلسدن، بن کهمس عن: روى

 وحممد عروة، بن اموهش مرزوق، بن وزهري فهدان، بن وبيهس واألعمش العمري،

 . ودريهم حكيم، بن وهبز والثوري، سوقة، ابن

ر أقرانه، من وهو معاوية بن مروان عنه: روى  وأبدو الواسدطي، خالدد بدن وعدام 

 شدابور، بدن اهلل عبد بن وحممد الرازي، موسى بن وإبراهيم احلسن، بن عأ الشعثاء

 وحييدى املروزي، احلسن بن واحلسني الطويس، أيوب أ، ابن وزياد حنبل، بن وأمحد

 .وآخرون املقابري، أيوب بن

 سدمعت خدربة، به يل ليس فقال: عنه، أ، سألت» حنبل: بن أمحد بن اهلل عبد قال

                                                                                                                                                         

اظ تذکرة ؛42   ،2 ج للذهبي الست ة کتب يف رواية له َمن  [.316   ،1 ج للذهبي،  احلف 
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 «. صدوقاً  إال   کان أراه ما يدل س، کان واحدًا، جملساً  منه

 أمحد: عن مهنأ وقال «.الصدق أهل حديث حديثه کان» أمحد: عن املروذي وقال

  «.حالوة له سلي کويفي »

 «.صدوق املسكني هو» معني: ابن عن الدارمي عثامن وقال

 «.يتشي ع کان ولكن ه بأس به يكن مل» معني: ابن عن خيثمة أ، ابن وقال 

  [....] «ثقة» عنه: مرة وقال 

 «. به بأس ال» أبيه: عن حاتم أ، ابن وقال

 قدال: «.صدوق» ني:مع ابن وقال عنه. موسى بن إبراهيم حدثنا زرعة: أبو وقال

 عاصم.  بن عأ من إيل   وأحب   عندي، صدوق   هو دراب: بن عأ زرعة أل، وقلت

 بدن عيسى وقال قال: «.حديثه الناس ترك ضعيف،» داود: أ، عن اآلجري وقال

يه کن ا» يونس   «.املسودي نسم 

 .«حديثه أکتب ال وأنا ضعيف، وهو» داود: أبو قال

 . «يدل س وکان أس  ب به ليس» النسائي: وقال

 . «ساقط» اجلوزجاين: وقال

ا» قال: يتشي ع کان فألنه مذهبه؛ ألجل عليه ُطعن أظنه» اخلطيب: قال  ورأيتده وأم 

  «.بالصدق فوصفوه بعد
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  «.به يعترب» الدارقطني: وقال

، درائدب   له» عدي: ابن وقال« التشي ع يف دالياً  وکان... » ِحب ان ابن وقال  وأفدراد 

 . «حديثه يكتب ل ن وهو

: وقال  أبو الفزاري الوليد بن صخر بن الوليد موىل دراب بن عأ مات» احلرضمي 

 عدن املحكدي هدذا مثدل سدعد ابدن وقدال :قلدت «.بالكوفدة( ه184) سدنة احلسن

 وزير يعني داود بن يعقوب وصحب ضعف، وفيه صدوقًا، وکان» وزاد: احلرضمي،

 «.الناس فرتکه املهدي؛

ر بن اهلل عبد بن حممد سألت» إدريس: بن احلسني وقال   ددراب؛ بدن عأ عن عام 

 يتشدي ع، کدان إنه قال: ضعيفًا؟ هو أليس قلت: به بصرياً  حديث صاحب کان» فقال:

اباً  يكون ال أن بعد حديث صاحب رجل   عن الرواية بتارك أنا ولست  أو للتشي ع، کذ 

 فدتُح  مدن أفضل کان ولو عقلهي وال احلديَث، ُيبرص ال رجل   عن براو   ولست القدر،

  «.املوصأ يعني

 . «ثقة   شيعيي  کويفي » قانع: ابن وقال

 أن بعدد للدارقطني العلل يف ووقع ثقة شيبة: أ، بن عثامن قال» شاهني: ابن وقال

م فوصفهم دراب بن عأ مجلتهم من مجاعة ذکر اظ ثقات بأن   1«....حف 

                                                             

 .[326 – 324   ،7 ج التهذيب، . ]هتذيب 1
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 1«.يفهتضع يف ِحب ان بن اوأفر »:  حجر ابن قال

  له وتوقيقهم عليه القوم قناء

 

 .الصدق أهل حديث حديثه: أمحد فعند

  2(.ثقة) يتشي ع. کان ولكن ه بأس، به يكن مل. صدوق املسكني: معني ابن

 .به بأس ال: الرازي حاتم أبو

 .بأس   به ليس: النسائي

 دراب. بن عأ منهم: جمموعة   حقِّ  يف قاهلا إذ ثقة؛ به، يعترب: الدارقطني

 .حديثه يكتب ل ن: عدي ابن قال

 .ثقة   شيعيي  کويفي : قانع ابن

 .ثقة  : شيبة أ، بن عثامن

 .صدوق  : سعد ابن

 .به بصرياً  حديث   صاحَب  کان :عامر بن اهلل عبد بن حممد

                                                             

 [701، 1ج . ]تقريب التهذيب، 1

 [.198   ،1ج معني، بن حييى معني، ابن . ]تاريخ 2
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 غلّوُ  يف التشيّع

 

 نهفأل مذهبه ألجل عليه ُطعن أظن ه» «.يتشي ع کان». «التشي ع يف دالياً »: فيه ل ا قالوا

 «.يتشي ع کان

 يف کتداب وله اإلمامية مصن في من أن ه عىل الفهرست يف الطويس الشيخ ذکره وقد

  1.ذلك

 عليه الصادق أصحاب يف دراب بن عأ الربقي وعد  » :احلديث رجال معجم ويف

 2«السالم.

 عدن نباتة، بن اإلصبع عن فاطمة، أ، بن دراب بن عأ حدثنا...» :احلاکم روى 

 لعأِّ  يقول وآله عليه اهلل صىل   النبي   سمعُت  قال. عنه( اهلل )ري ألنصاريا أيوب أ،

 والنهروانددات بالطرقددات واملددارقنيَ  والقاسددطنيَ  الندداکثنيَ  تقاتددُل  طالددب: أ، بددن

 مع قال: األقوام؟ هؤالء تقاتل من مع اهلل رسول يا قلُت  أيوب: أبو قال وبالشعفات.

 3«.طالب أ، بن عأ

                                                             

 .[160   للطويس، . ]الفهرست، 1

 [.80   ،13 ج اخلوئي، للسيد احلديث رجال . ]معجم 2

 .[140 – 139   ،3 ج . ]املستدرك، 3
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 علي داً  ملجدم   ابدنُ  رضَب  مل ا قال: الشعبي عن جمالد، عن دراب بن عأ حدثنا)...

 فدإن فراشده، له وألينوا إليه، فأحسنوا رضبني، قد فقال: عأي  به أوىص الرضبة، تلك

 1 (وجل. عز ر،   عند خماصمه فإين   فعاجلوه أمت وإن قصا ، أو فهضم أعش

 عدن احلرضمي، قيس بن موسى عن دراب، بن  عأ حدثنا: )...الطرباين وأخرج

 عدىل عأي  تقول: سلمة ُأم   سمعت جعونة: بن مالك عن عياض، عن کهيل، بن سلمة

 2.(موتِه قبَل  معهود   عهد   احلق   تركَ  ترَکهُ  وَمن احلق   ات بع ات بعه فَمن احلق

 جلوساً  کن ا قال: أبيه عن سعيد، بن اهلل عبد عن املحار،، دراب بن عأ حدثنا)...

ر يمينه وعن عنه( تعاىل اهلل )ري طالب أ، بن عأ عند  يساره وعن يارس بن عام 

 يف تقول ما املؤمنني: أمري يا فقال: الصيدين، فالن بن دراب جاء إذ بكر؛ أ، ابن حممد

 فقال ونافق؟ إيامنه بعد من باهلل کفر رجل   عن تسأل عم فقاال: الرجالن فبدره عثامن؟

اکام لسُت  هلام الرجل  قاال. ما أقول لست عأ: له فقال جئت. إليكام وال سأل،أ إي 

 3.(قتلناه فلم مجيعاً  له فقاال

اك وروى  بريددة بن اهلل عبد عن صهيب بن يوسف نا دراب بن عأ... » :الضح 

                                                             

 .[144 ،  3 ج . ]املستدرك، 1

 .[396 – 395   ،23 ج الكبري، . ]املعجم 2

 .[80 – 79   ،1 ج الكبري، . ]املعجم 3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ل خدجية أن  طالدب أ، بدن وعدأ وسلم( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول مع أسلم َمن أو 

 1«.(عنه تعاىل اهلل )ري

 ابدن عن صهيب، بن يوسف حدثنا دراب بن عأ حدثنا)... :األوائل بکتا ويف

ل خدجية  أن   أبيه عن بريدة  وعدأ وسل م(، عليه اهلل )صىل اهلل رسول مع أسلمَ  َمن أو 

 2.(طالب أ، بن

 يف] جعفر أ، عن تغلب، بن أبان عن دراب، بن عأ حدثنا: )...احلسكاين وروى

 3.(طالب أ، بن عأ مع: قال( الصادقني مع واوکون اهلل اتقوا[: )تعاىل قوله

 أحاديثه عدد

 

 .حديثاً  ومخسون أربعة عنه روي

 .واحد حديث  : حنبل البن الصحابة فضائل

 .حديثان: ماجة ابن سنن

 .حديثان: احلاکم مستدرك

                                                             

 .[148   ،1 ج واملثاين، . ]اآلحاد 1

 .[37    األوائل، . ]کتاب 2

 .[344   ،1 ج التفضيل، لقواعد زيلالتن . ]شواهد 3
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 .أحاديث ثالثةُ : النسائي سنن

 .أحاديث ثالثةُ : للنسائي الكربى السنن

 .يثانحد: للبيهقي الكربى السنن

 .واحد حديث  : شيبة أ، البن املصنف

 .واحد حديث  : للطرباين الصغري املعجم

 .أحاديث سبعةُ : للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث ست ةُ : للطرباين الكبري املعجم

 .واحد   حديث  : للطرباين  األوائل

 .أحاديث ثالثةُ : الدراقطني سنن

ار مسند  .أحاديث ست ةُ : البز 

 .أحاديث مخسةُ : رعساک ابن تاريخ

اك واملثاين اآلحاد  .حديثان: للضح 

 .واحد   حديث  : عاصم أ، البن األوائل

 .أحاديث ثالثةُ : نعيم أل، الصحابة معرفة

ة ي   .واحد   حديث  : للدوال، الطاهرة الذر 

 .واحد   حديث  : للبخاري املفرد األدب
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 .حديثان: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

. يث  حد: الطربي تفسري  1واحد 

 قادم بن ( ع138َّ)

 (.ه213 ت)

 

 . الكويف احلسن أبو اخلزاعي قادم بن عأ) 

 ،صدالح بدن وعدأ ،خليفة بن وفطر ،عروبة أ، بن وسعيد ،األعمش :عن روى

 نرصد بدن واألسدبا  ،األمحدر زيداد بدن وجعفر ،والثوري ،إسحاق أ، ابن ويونس

 . ودريهم القاي ورشيك ،ومسعر ،اهلمداين

 صدالح بدن وسدهل ،اجلبدار عبدد بن وسليامن دينار بن زکرياء بن القاسم :عنهو

 ،کريدب وأبدو ،الصدويف حييدى بدن وأمحدد ،انالقط د موسدى بن ويوسف ،األنطاکي

 ،اءالفدر   الوهداب عبد بن وحممد ،ارالبز   الرحيم عبد بن وحممد ،سفيان بن ويعقوب

                                                             

 عبدد الصدادق، اإلمدام وأصحاب رواة يف الفائق ؛79   ،13ج اخلوئي، السيد احلديث، رجال معجم: يف ترمجته . ]راجع 1

 البدن، الثقدات أسدامء تداريخ ؛200   ،6ج الرازي، حاتم أ، ابن: والتعديل اجلرح ؛411   ،2ج الشبسرتي، احلسني

 .[149   ،3ج االعتدال، انميز ؛142   شاهني،



 1493 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 سدالم بدن واحلسدن ،ئيالطدا عدوف بدن وحممد ،األودي حكيم بن عثامن بن وأمحد

 . وآخرون ،واقالس  

 .ضعيف :معني ابن قال

  .الصدق هحمل   :حاتم أبو وقال 

 سدفيان إىل معنا خيتلف کان أحد بقي ما :نعيم أبو قال داود أ، عن اآلجري وقال

  .دريه

  .عاصم أ، ابن خهأر   وکذا( .ه13) سنة مات وقال الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

 . (.ه212) سنة مات :احلرضمي وقال

 شدديد ،احلدديث منكر ،لتنعاً  کان :وقال سعد ابن خهأر  ( .ه13) سنة ويف: قلت

  .صالح کويف   :وقال .قانع وابن ،عالتشي  

 .فضع وفيه صدوق :الساجي وقال

  .العجأ يعني صالح ابن قاله ثقة   هو :الثقات يف خلفون ابن وقال 

 1.(حمفوظة دري الثوري عن اهارو أحاديث عليه نقموا) :عدي ابن وقال

  2.(عيتشي   صدوق   الكويف اخلزاعي قادم بن عأ) :التقريب يف وقال

                                                             

 .[327   ،7 ج التهذيب، . ]هتذيب 1

 .[701   ،1 ج التهذيب، . ]تقريب 2



 1494 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  توقيقه يف قالوا

 

 .الصدق هحمل  : حاتم أبو قال

 ، واحتج  به يف صحيحه مرًة واحدة.الثقات يف انب  حِ  ابنُ  ذکره

  .صالح   کويفي : قانع ابن قال

 .الثقات يف خلفون ابن ذکره

 .ثقة  : جأالع قال

 .صدوق  : حجر ابن

 1.قهوث  : األلباين

 

  تشيّعه شّدة

 

 هأن   الكلمتني هاتني نسمع حني للذهن واملتبادر .(عالتشي   شديد: )سعد ابن فيه قال

 .عهتشي   يف مفر    أو عهتشي   يف مغال  

                                                             

 [.617   الضعيفة، األحاديث . ]سلسلة 1



 1495 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ثناحدد : )...احلداکم أخرجه ما منها، حديث، مائة حوايل احلديث أهل عنه روى

 ،عمدري بدن مجيع عن ،جبري بن حكيم عن ،حي بن صالح بن عأ ثناحد قادم بن عأ

 (موسدل   وآلده عليده اهلل صىل  ) اهلل رسول ورد امل   :قال (عنهام اهلل ري) عمر ابن عن

 ،اهلل رسول يا :فقال ،عيناه تدمع (عنه اهلل ري) عأ فجاء ؛أصحابه بني آخى ،املدينة

 (وآلده عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول فقال .حدأ وبني بيني تواخ ومل أصحابك بني آخيت

 1«.واآلخرة الدنيا يف أخي أنت عأ يا»

 شدهد :قدال احلكم عن ،إرسائيل أبو ،ثناحد ،قادم بن عأ ثناحد: )احلاکم وروى

 2.(الشجرة حتت بايع نل   ومائتان ومخسون بدرياً  ثامنون نيصف   عأ مع

 نرصد بدن أسدبا  أخربندا ادم،قد بدن عدأ أخربنا... :وحسنه الرتمذي سنن ويف

 اهلل رسدول أن   أرقدم، بدن زيدد عن ،سلمة م  أُ  موىل صبيح عن السدى، عن اهلمداين،

 ،حداربتم ملدن حرب أنا»: واحلسني واحلسن وفاطمة لعأ قال (موسل   عليه اهلل صىل  )

 3«.ساملتم نملَ  وسلم

 ،مغرية عن ،الثوري سفيان ثناحد :قال قادم بن عأ ثناحد) :الدارقطني علل ويف

                                                             

 .[14   ،3 ج . ]املستدرك، 1

 [104   ،3 ج املستدرك، . ] 2

 [.218   ،13 ج دمشق، مدينة تاريخ ؛360   ،5 ج الرتمذي، . ]سنن 3



 1496 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مدن ناس لينازعن» (:موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال اهلل عبد عن ،وائل أ، عن

 ال إنك حممد يا :يل فيقال .أصحا، ربِّ  أي فأقول ؛احلوض عىل القيامة يوم أصحا،

 1 «.بعدك أحدثوا ما تدري

: الطدويس شيخال رواه ما منها عديدة، أسانيد يف وقع فقد ،اإلمامية مصادر يف اأم  

 ،مسدعود بدنا اهلل عبد عن حبيش، بن زر عن عاصم، عن فطر عن قادم، بن عأ عن

 اهلل وللط   يوم إال   الدنيا من يبق مل لو»: (موسل   وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال: قال

 يمأل  ،أ، اسم أبيه واسم اسمي اسمه ُئ طيوا يمن   رجالً  يبعث حتى ؛اليوم ذلك تعاىل

 2.«ظلامً   لئتمُ  کام عدالً  األرض

 حددثنا :قدال الكدويف قدادم بدن عدأ عن ...(:ع) املؤمنني أمري اإلمام مناقب ويف

 م  أل قلدت: قدال اسعب   ابن عن ،جبري بن سعيد عن ،عمرو بن املنهال عن ،األعمش

 يف بالطي د قدول( ال) من لتكثرين َك إن   :(موسل   وآله عليه اهلل صىل  ) النبي زوج سلمة

 اهلل رسدول من سمعِت  فهل (وآله عليه اهلل صىل  ) النبي نساء دون ،طالب أ، نب عأ

 سمعت ما اأم   اسعب   ابن يا: قالت دريك؟ يسمعه مل شيئاً  عأي  يف (وآله عليه اهلل صىل  )

 يولكن د ،بده أخدربك أن أقددر ال   أکثر فهو (موسل   وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول من

                                                             

 .[96   ،5 ج، دارقطنيال . ]علل 1

 .[182 – 180 . ]الغيبة،   2



 1497 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 زاد فإن ،بجمعة موته قبل عأي  يف يقول سمعته ؛ويشفيك فيكيك بام ذلك من خربكأُ 

 ،عائشة بيت إىل كيتحر   أن قبل بيتي يف يقول وهو ،أيام عرشة عىل يزيد فلن مجعة عىل

 تدوقرياً  حفيداً  مفسدل   طالدب أ، بدن عدأ فددخل ؛نسائه عىل الطواف يقطع أن وقبل

 ثم ،له املحب ،بأخيه کاملرسور معلنا عليه ورد   (موسل   وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل لرسول

 الددنيا يف أخدي أندت عأ يا»: قال. اهلل رسول يا نعم: قال. أعأ: فقال يده عىل قبض

 . (موسل   وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل لرسول تعظيامً  برصه يرفع وال ،عأ وبكى. «واآلخرة

: قدال بأمرنا؟ تويص نمَ  وإىل ؟تكلنا نمَ  إىل ،اهلل رسول يا: فقلت: سلمة م  أُ  قالت

 يدا. (عأ إىل وأشار) هذا إىل بكم وأويص ،إليه دعوتكم کام ،ارالغف   العزيز إىل أکلكم

 نياالددُ  يف حياءاأل عىل واخلليفةُ  ،بيتي أهل من األموات عىل الويص   هو هذا ،سلمة م  أُ 

 م  أُ  يدا عياسدم. العليا الدرجة يف معي وهو ،الدنيا يف أخي هو کام ةاجلن   يف قريني وهو

 الددنيا يف أخدي هدذا( اً علي د أن  ) وأبلغدي واشدهدي ،تيوصدي   واحفظي ،قويل سلمة

 ولدداي ومنهدا ومنده ،فاطمدة ابنتدي يمن   ،بدمي ودمه ،بلحمي حلمه نيط ،واآلخرة

 من هارون بمنزلة يمن   وهو ،ةاجلن   يف ورفيقي عمي وابن أخي وعأ ،واحلسن احلسن

 ،إسدالماً  هلمأو   کان إذ ؛مسلم   کلِّ  دسي   عأي  سلمة م  أُ  يا. يبعد نبي   ال هأن   دري ،موسى

 مل إذ ؛علدم کدلِّ  معددنُ  عدأي  سلمة م  أُ  يا. يامناإل إىل سبقهمأ کان إذ ؛مسلم کلِّ  وويلِّ 

. بعددي واملارقنيَ  والقاسطنيَ  الناکثنيَ  ليقاتُ  عأي  سلمة م  أُ  يا. کان منذ بالرشك ثيتلو  



 1498 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 اليوم هذا يف بكم باهى اهلل إن   حممد يا: بعرفات عرفة يوم جربئيل( يل) قال سلمة م  أُ  يا

 ،بده فاقتددوا إمدامكم عدأي  سدلمة م  أُ  يدا ؟وعامدةً  ةً خاص   بعأي  وباها ،ةعام   لكم فغفر

 أن ُت مدرِ أُ  ولكن ،أبَ قِ  من لكم هذا قلُت  ما لكرامتي وأکرموه ،يکحب   بعدي وهوأحب  

 . أقوله

 [....] يكفيني بىل: لُت فقُ  اس؟عب   ابن يا هذا فيكيك: سلمة م  أُ  قالت ثم

 (، ووأربعني ثامن و مائة) سنة يف األعمش عن سمعته( احلديث هذا) قادم ابن قال

 1.هذا مثل حديثاً  الكوفة يف أسمع مل: احلسن فقال ؛عياش وابن ،احلسن عنده( کان)

  

  أحاديثه عدد

 .حديثاً  وتسعون تسعة عنه روي

 .واحد   حديث  : داود أ، سنن يف له 

 .حديثان: الرتمذي سنن

 .حديثان: للنسائي الكربى السنن

 .أحاديث ةُ ست  : احلاکم مستدرك

                                                             

 .[357 د 354   ،1 ج الكويف سليامن بن حممد املؤمنني، أمري األمام . ]مناقب 1



 1499 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثان: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث أربعةُ : للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث ثامنيةُ : للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث أربعةُ : للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .واحد   حديث  : انب  حِ  ابن صحيح

 .أحاديث ثالثةُ : عاصم أ، البن ةالسن  

 .حديثان: يعىل أ، مسند

 .أحاديث ةُ عرش: ارالبز   مسند

 .أحاديث ةُ عرش: الشايش مسند

 .واحد   حديث  :  الشهاب مسند

 .حديثاً  عرَش  مخسةَ : عساکر البن دمشق تاريخ

 .واحد   حديث  : الرب عبد البن التمهيد

 .حديثان: للطحاوي اراآلث معاين رشح

 .أحاديث تسعةُ : للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .أحاديث سبعةُ : عوانة أ، مستخرج

 .أحاديث ثالثةُ : للطربي اآلثار هتذيب



 1500 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثان: للحسكاين التنزيل شواهد

 .أحاديث ثالثةُ : الطربي تفسري

 1.واحد   حديث  : حاتم أ، ابن تفسري

 

 املنذر  بن ( ع139َّ) 

 (ه256)ت 

 

 .الطريقي الكويف احلسن أبو األسدي :ويقال ،األودي زيد بن املنذر بن )عأ 

 ،مسلم بن والوليد ،ووکيع ،نمري وابن ،فضيل وابن ،يينةعُ  وابن ،أبيه :عن روى 

 .ومجاعة ،النهدي اندس   وأ، ،السلويل منصور بن وإسحاق

 وزکرياء ،مندة بن حييى بن وحممد ،ومطني ،ماجة وابن ،والنسائي ،الرتمذي :وعنه

 ،الفرهياين ارسي   بن حممد بن اهلل وعبد ،عروة بن اهلل وعبد ،الدنيا أ، وابن ،السجزي

                                                             

 والتعدديل ؛ اجلرح293   ،6ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛404   ،6ج سعد، البن الكربى الطبقات:يف ترمجته . ]راجع 1

 البدن ؛ الكامل459   ،8ج ِحب ان، البن الثقات ؛157  ،2ج للعجأ، الثقات رفةمع ؛201   ،6ج حاتم، أ، البن

 [.313   ،15ج للذهبي، اإلسالم تاريخ ؛201   ،5ج عدي،



 1501 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 حممدد بن واحلسن ،مصقلة بن عأ وأبو ،خلف بن واهليثم ،بجري بنا حممد بن وعمر

 بدن وحييدى ،القداي اهليدثم بدن ويزيد ،انالقط   سنان بن أمحد بن وجعفر ،شعبة بن

 ،الدرازي حاتم أ، بنا الرمحن وعبد ،الصديف إسحاق بنا احلسني نب وأمحد ،صاعد

 . وآخرون ،األشجعي رباح بن جعفر بن وحممد

د :فقال ،أ، عنه ئلُس  .ثقة   صدوق   وهو أ، مع منه سمعت :حاتم أ، ابن قال  هحمل 

 .الصدق

 .ثقة   حمض   شيعيي  :النسائي وقال

 .الثقات يف انب  حِ  ابنُ  وذکره

 نمدري ابدن سدمعت ،ومائتني ومخسني ستي  سنة اآلخر ربيع يف اتم :مطني وقال

 .هأخري   لست ءيش منه القلب يف اإلسامعيأ وقال: قلت. صدوق   ثقة   هو :يقول

 .راجالً  أکثرها ،ةً حج   ومخسنيَ  ثامن   حججت :يقول سمعته ماجة ابن وقال

 .بالطريق لدوُ  ألنه ؛الطريقي له قيل هن  أ السمعاين ابن وذکر

 .به بأس ال :الدارقطني وقال

 1.ع(يتشي   کان وزاد ،قاسم بن مسلمة قال وکذا

 وعنده مسدلم، بن والوليد يينة،عُ  ابن عن الطريقي، املنذر بن عأ: )الكاشف ويف

                                                             

 .[338 – 337   ،7 ج  التهذيب، . ]هتذيب 1



 1502 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 شديعيي : النسائي قال حاتم، أ، وابن صاعد، وابن ماجة، وابن والنسائي، الرتمذي،

 1(.ه256 مات ،ثقة   حمض  

  2.(عيتشي   صدوق   الكويف[ ...] املنذر بن عأ) :حجر ابن فيه وقال

 قالوا يف توقيقه 

 

. :حاتم أ، ابن قال  صدوق  ثقة 

 ه الصدق.أبو حاتم: حمل  قال 

 .ثقة    النسائي:

 الدارقطني: البأس به.

 .صدوق   نمري: ثقة   ابن

 : تاريخ أسامء الثقات.يف شاهني ذکره ابن

 ان: ذکره يف الثقات.ب  حِ  ابن

 .حجر: صدوق  ابن قال 

                                                             

 .[48   ،2 ج الستة، کتب يف رواية له من معرفة يف . ]الكاشف 1

 .[703   ،1 ج التهذيب، . ]تقريب 2



 1503 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 به. بأس ال :الدارقطني قال

  قاسم: ال بأس به. بن مسلمة 

ن له أکثر من حديث يف سننه.الرتمذي: صح   ح وحس 
1 

  2قه.اهليثمي: وث  

 كالم يف تشّيعه

 

 .ع(يتشي   )کان ،(عيتشي   )صدوق   ،(حمض   قالوا فيه: )شيعيي 

ة تشي عه و  . يشري إىل قو   إفراطه يف ذلك.وقول النسائي فيه: شيعيي حمض 

 

 عنن ،المالئي مسلم ،ثناحد فضيل ابن ،ثناحد المنذر بن علي ،ثناحد) :الحاكم من أحاديثه ما رواه 

 فن تخل    ن نأ فين  يقن  علينا   ان :رجنل لن  وقنال ،مالن  بنن سنتد سنمت  :قنال النرحمن عبد بن خيثمة

 أكنون نإل ثالثنا   عطنيا   لن طا أبني بنن علني ن  أ رأيني وأخطن  رأيتن  لرأى  ن  إ وهللا :ستد فقال ،عن 

 ينوم (موسنل   وآلن  علي  هللا صلى) هللا رسول ل  قال لقد فيها وما الدنيا من إلي   أح    إحداهن   عطي   ا  

                                                             

 .[159   4. ]ج 1

 .[349،   7. ]جممع الزوائد، ج 2



 1504 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ن هنم  الل   :قنال .نتنم :قلننا ؟بنالمممنين أولنى ين نأ تتلمنون هنل ،علين  والثننا  هللا حمد بتد ،خم غدير  نم 

نن وال   ،مننو   فتلنني   ،مننو   كننن    نن وعنناد   ،  وا نم   مننا أرمنند وهننو ،خبيننر يننوم بنن  وجينن  ؛عننادا  نم 

 علين  وفنت  قتنل حتنى يرمند فلنم ،لن  ودعنا ،عينين  فني فتفنل ،أرمند ىن نإ هللا رسنول ينا :فقنال ،يبصر

 اسالتب ن لن  فقنال ،المسنجد منن وغينر  اسالتب ن  عم   (وآل  علي  هللا ىصل  ) هللا رسول خرجأو ؛خيبر

 أخنرجكم هللا ولكن   ،وأسكنت  أخرجتكم ناأ ما :فقال ،عليا   وتسكن ،وعمومت  عصبت  ونحن تخرجنا

 1.(وأسكن 

  

 عدن فضديل، بدن حممدد أخربندا الكدويف، املنذر بن عأ وروى الرتمذي: )حدثنا

 يوم علي اً  وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول دعا: قال جابر عن الزبري، أ، عن األجلح،

ه، ابن مع نجواه طال لقد: الناس فقال فانتجاه، الطائف،  )صدىل   اهلل رسول فقال عم 

  2.انتجاه( اهلل ولكن انتجيته ما: وسل م( عليه اهلل

 عن عطية، عن حفصة، أ، ابن سامل عن فضيل، ابن أخربنا املنذر، بن عأ حدثنا) 

 أن ألحدد   حيدل ال عأ يا: لعىلي  وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول قال قال: سعيد، أ،

                                                             

 .[117 – 116   ،3 ج . ]املستدرك، 1

 .[303،   5. ]سنن الرتمذي، وحسن ه ج 2



 1505 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1«.ودريك دريي املسجد هذا يف جينب

ثنا)  عطية، عن األعمش، أخربنا فضيل، بن حممد أخربنا الكويف، املنذر بن عأ حد 

 رسول قال أرقم، قال: بن زيد عن ثابت، أ، ابن حبيب عن واألعمش، سعيد أ، عن

كتم إن ما فيكم تارك   إين  » وسل م(: عليه اهلل )صىل   اهلل  أحدمها بعدي، تضل وا لن به متس 

 ولن بيتي، أهل وعرتيت األرض، إىل السامء من لدود حبل اهلل کتاب ;اآلخر من أعظم

قا  2«.فيهام ختلفوين کيف فانظروا احلوض؛ عأ   يردا حتى يتفر 

له ،يوم إال   الدنيا من يبق مل لو»وروى ابن ماجه:  دل عز   اهلل لطو   يملدك حتدى وج 

 3«.بيتي أهل من رجل

ثنا قدال: املنذر، بن عأ خربناأ: )النسائي وروى ثنا قدال: فضديل، ابدن حدد   حدد 

ة هذه من أحداً  أعرف ما» قال: عأي  عن اهلذيل، أ، ابن اهلل عبد عن األجلح،  عبد األُم 

ة هذه من أحد   يعبَدهُ  أن قبَل  اهللَ عبدُت  دريي، نبيِّها بعد اهلل  «.سنني بسبع األُم 

ل. عز   اهلل من عنه تعاىل( اهلل )ري طالب أ، بن عأ )منزلة ذکر  4(وج 

ار مسند ويف ثنا: )البز   أخربنا: قال نمري، بن اهلل عبد أخربنا: قال املنذر، بن عأ حد 

                                                             

 .[303   ،5ج وحسن ه، الرتمذي، . ]سنن 1

 .[329 – 328   ،5ج وحسن ه، الرتمذي . ]سنن 2

 [.929 – 928   ،2 ج ماجة، ابن . ]سنن 3

 .[107   ،5 ج الكربى، . ]السنن 4



 1506 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 سمعت: يقول إبراهيم، سمعت: يقول جبري، بن حكيم سمعت: قال خليفة، بن فطر

 ،الندداکثني بقتددال ُأِمددرُت »: يقددول عندده( اهلل )ري علي دداً  سددمعت: يقددول علقمددة،

 1«.واملارقني والقاسطني،

ثنا) : قدال منصور، بن إسحاق أخربنا: قاال سهل، بن والفضل املنذر، بن عأ حد 

 عن عبداهلل، عن زر، عن عاصم، عن الشيباين، إسحاق أ، عن األمحر، جعفر أخربنا

 بيتدي أهدل من رجل   يملَك  حتى الدنيا تذهب ال»: قال وسل م( عليه اهلل )صىل   النبي

 2«.اسمي اسمه يواطئ

ثنا)  عدامر عن نمري، بن عبداهلل أخربنا: قاال زياد، بن وإبراهيم املنذر، بن عأ حد 

ذري  أ، عدن ثعلبدة، بدن معاوية عن عوف، أ، عن داود، اجلحاف أ، عن السبط، بن

 فارقني َمن عأ، يا»: لعأي  وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول قال: قال عنه( اهلل )ري

 3(فارقني عأ يا فارقك وَمن اهلل، فارقه

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  وست ون وواحد مائة عنه روي

                                                             

ار، . ]مسند 1  .[215   ،2ج  البز 

ار، . ]مسند 2  .[205   ،5 ج البز 

ار، . ]مسند 3  .[455   ،9 ج البز 



 1507 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث مخسةُ : الرتمذي سنن

 .حديثاً  عرَش  مخسةَ : ماجة ابن سنن

 .أحاديث أربعةُ : احلاکم مستدرك

 .حديثان: النسائي سنن

 .أحاديث تسعُ : للنسائي الكربى السنن

 .واحد   ديث  ح: للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .واحد   حديث  : للنسائي الصحابة فضائل

 .واحد   حديث  : للبيهقي الكربى السنن

 .حديثان: ِحب ان ابن صحيح

 .حديثاً  عرشون: خزيمة ابن صحيح

 .واحد   حديث  : للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث تسعُ : للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: الدراقطني سنن

ار مسند  .حديثاً  ثالثونَ و مخسة  : البز 

 .حديثان: الشهاب مسند

 .حديثان: للبيهقي اإليامن ُشَعُب 



 1508 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد   حديث  : للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثاً  عرشون: عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث مخسةُ : لآلجري الرشيعة

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن األخالق مكارم

 .أحاديث مخسةُ : نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد   حديث  : نعيم أل، فاقالن صفة

 .أحاديث ثالثةُ : نعيم أل، الصحابة معرفة

 .أحاديث ست ةُ : الاللكائي السن ة أهل اعتقاد أصول رشح

 .حديثان: شاهني البن ومنسوخه احلديث ناسخ

 .واحد   حديث  : السلفي طاهر أل، البغدادية املشيخة

 1.أحاديث مخسةُ : حاتم أ، ابن تفسري

  هاشم بن ( ع140َّ)

 (ه181ت)

                                                             

ِحب ان،  البن الثقات، ؛206 ،  6ج حاتم، أ، البن والتعديل، اجلرح ؛157   ،3ج االعتدال، ميزان: يف ترمجته . ]راجع 1

 [.143   اهني،ش البن الثقات، أسامء تاريخ ؛205   ،3ج



 1509 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 احلسدن أبدو موالهم العائذي الربيدي د الربيد بن هاشم بن عأ: )حجر ابن قال

  .ازاخلز   الكويف

 وطلحة ،واألعمش ،ليىل أ، بنا الرمحن عبد بن وحممد ،عروة بن هشام :عن روى

د  وصالح ،العطاردي األشهب وأ، ،کيسان بن ويزيد ،اهلل عبيد بن طلحة بن حييى بن

 وأ، ،خليفدة بدن وفطدر ،خالد أ، بنا وإسامعيل ،صالح بن والعالءد  األکسية بياع

 .وطائفة ،الراسبي هالل

 ،إبدراهيم بدن وإسدامعيل ،معاويدة وأبدو ،معني بنا وحييى ،حنبل بن أمحد :وعنه

 وأبو ،يالرق   هالل بن والعالء ،الواسطي سليامن بن وسعيد ،منيع بن وأمحد ،القطيعي

 .وآخرون ،إرسائيل ، أ بنا إسحاقو  والضبي عمر بن اهلل وعبد ،شيبة أ، بنا بكر

 .بأس به ليس :أمحد عن ،حنبل قال 

 .بأساً  به أرى ما :أبيه عن ،أمحد بن اهلل عبد وقال

 .ثقة   :معني ابن عن واحد ودري خيثمة أ، ابن وقال

 .صدوقاً  کان :املديني ابن عن ،الرباء بن احلسن أبو وقال

  .عيتشي   وکان :املديني ابن عن ،البادندي زاد

 .ثقة   :عأ عن دريه وقال

  .شيبة بن يعقوب قال وکذا



 1510 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .مذهبهام يف داليني وأبوه هو کان :اجلوزجاين وقال

 .صدوق   :زرعة أبو وقال

  .حديثه ويكتب ،عيتشي   کان :حاتم أبو وقال

 ،عي  تشد بيت هلأ :فقال ،يونس بن عيسى عنه ئلُس  :داود أ، عن ،جرياآل وقال

  .کذب ثم   وليس

  .بأس   به ليس :النسائي وقال

 . عالتشي   يف دالياً  کان وقال ،الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

  .صدوقاً  احلديث صالح کان :سعد ابن وقال

 يف منقدول هو ما فيه وقال ،الثقات يف ذکره بعدما الضعفاء يف انب  حِ  ابن ذکره وقد

 . األصل

  .حديثان مسلم يف له :الاللكائي وقال

 يروَيا ال أشياء عأ فضائل يف ويروي ،ةاألئم   من مجاعة عنه ثحد   عدي ابن وقال

  1.(الدارقطني وضعفه العجأ ووثقه به بأس ال صدوق اهلل شاء إن وهو ،دريه

دة د بفتح الربيد بن هاشم بن وقال ابن حجر: )عأ  ساکنة حتتانية الراء وبعد املوح 

                                                             

 .[343 د 342   ،7 ج التهذيب، . ]هتذيب 1



 1511 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1بعدها(. التي يف وقيل ثامنني، سنة مات الثامنة، صغار نم يتشي ع صدوق، د الكويف

 األعمش، عن ،عامل   شيعيي  از،البز   الكويف الربيد بن هاشم بن عأ: )الذهبي وقال

 2(.ه181 مات) ،وطائفة معني، وابن أمحد، وعنه وطبقته،

 3جلد د رافيض د(. شيعيي  صدوق   الربيد: بن هاشم بن وقال: )عأ

   قيقهيف تو اخلالصة

 ج له يف صحيحه.مسلم: خر  

 .بأس به ليس: أمحدقال 

 ثقة   :معني ابنقال  

  .عيتشي   ثقة   صدوق  : املديني بن عأ

 .شيبة: ثقة   بن يعقوب

 .صدوق  : زرعة أبو

 .حديثه ويكتب عيتشي   کان: حاتم أبو

 .بأس به ليس: النسائي

                                                             

 .[704   ،1 ج التهذيب،  . ]تقريب 1

 .[48   ،2 ج الستة، کتب يف رواية له من معرفة يف . ]الكاشف 2

 .[100   ،2 الضعفاء، ج يف . ]املغني 3



 1512 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .عالتشي   يف دالياً  وکان ،الثقات يف ذکره: انب  حِ  ابن

 .صدوقاً  احلديث صالح کان: سعد ناب

 .به بأس ال ،صدوق اهلل شاء نإ: عدي ابن

 قه.وث  : العجأ

 1قال أبو داود: أهل بيت تشي ع، وليس ثم  کذب.

مسدلم بعدأ بدن  )وقدد احدتج   ح له يف املستدرك، وقال يف موضدع:احلاکم: صح  

  2(.هاشم

.  قال الذهبي: صدوق 

.  قال ابن حجر: صدوق 

 ،ثقدات رجالده ،دجي د إسناد : )وهذا، قال يف سند فيه عأ به هاشمهق  األلباين: وث

 3.مسلم( رجال

 ترفيّضه

 ،مذهبهام( يف داليني وأبوه هو )کان ،ع(يتشي   )وکان :ل ا يدل عىل ترفضه قوهلم فيه 

                                                             

 .[159،   1. ]سؤاالت اآلجري أل، داود، ج 1

 .[68،   1، ج37،   3. ]املستدرك، ج 2

 .[121  ،8 ج الغليل، . ]إرواء 3



 1513 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1الشيعة. من ه السيوطيوعد  شيعيي جلد( ) ،ع(التشي   يف دالياً  کان)

 الكدايف يف ولده  ،(ع) الصادق جعفر اإلمام ابأصح من هاشم بن عأ کان وقد  

 الزبيددي احلسدن أبو: الربيد بن هاشم بن عأ: )معجمه يف اخلوئي السيد قال رواية،

 2.(السالم عليه) الصادق أصحاب من الكويف، موالهم: ازاخلز  

 مدن هأن د وذکدروا ،الشديعة خومؤر   ذکره) :فيه معروف ادعو   اربش   الدکتور وقال

. مدن هأن   باب ،4 ةاحلج   کتاب ،1ج ،الكايف يف الكليني له وأخرج دق،الصا أصحاب

 يامناإل کتاب 2 ج و ،13 العلم استعامل باب العلم، فضل ويف يرضه، مل إمامه عرف

 واهلل ثابت، عهفتشي   ذلك، ودري العارش احلديث ،31والقضاء الرضا باب ،1 والكفر

 3.(فيه!! انب  حِ  وابن ،نمري بنا قول روتدب   أوىل، تضعيفه فإن   ولذلك أعلم،

 سعيد أبو حدثني قال: أبيه عن الربيد، بن هاشم بن عأ حدثنا : )...احلاکم روى

 فلام   اجلمل، يوم عنه( اهلل )ري عأ مع کنت قال: ذري  أ، موىل ثابت أ، عن التيمي،

 صدالة عند ذلك عن ي اهلل فكشف الناس، يدخل ما بعض دخلني واقفة عائشة رأيت

 فقلدت: سدلمة، ُام   فأتيت املدينة إىل ذهبت فرغ فلام   املؤمنني، أمري مع فقاتلت الظهر،

                                                             

 [.389   ،1ج الراوي، . ]تدريب 1

 ،5ج الشاهرودي، عأ احلديث، رجال علم مستدرکات: وراجع ؛234   ،13 ج اخلوئي، للسيد احلديث رجال . ]معجم 2

 [.417   احلديث، رجال معجم من واملفيد ؛493  

 .[168   ، 11الكامل، ج  . ]هتذيب 3



 1514 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

، أل، مدوىلً  ولكن دي رشابدًا، وال طعامداً  أسأل جئت ما واهلل إين    مرحبدًا، فقالدت: ذري

تي، عليها فقصصت  إىل قلدت: مطائرها؟ القلوب طارت حني کنت أين فقالت: قص 

 اهلل رسدول سدمعت أحسنت، قالت: الشمس. زوال دعن عن ي ذلك اهلل کشف حيث

 عأ   يردا حتى يتفرقا لن عأ، مع والقرآن القران مع عأ» يقول: وآله( عليه اهلل )صىل  

 1«.احلوض

 عبددالرمحن، عن وعيسى، احلكم عن ليىل، أ، ابن عن هاشم، بن عأ حدثنا)...

 کندت واهلل بدىل قدال: بخيدرب؟ معنا کنت أما ليىل أبا يا قال: أن ه عأ، عن ليىل، أ، عن

 بالنداس فسار خيرب إىل بكر أبا بعث وآله( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول فإن   قال: معكم.

 2رجع. حتى وانزم

 أ، ابدن امللدك عبدد عدن الربيدد، بن هاشم بن عأ أخربنا)... :الطرباين وأخرج

 اهلل رسدول قدال قدال: ،أبيده عن ليىل، أ، ابن الرمحن عبد عن فروة، أ، عن سليامن،

« ورسدُوُله اهللُ وحيب ه ورسوَلُه، اهللَ حيب   رجالً  الرايةَ  ألعطني  » وسل م(: عليه اهلل )صىل  

 3.(علي اً  فأعطاها

                                                             

حه، درك،. ]املست 1  .[124   ،3 ج وصح 

حه، . ]املستدرك، 2  .[37   ،3 ج  وصح 

 .[59    ،6 ج األوسط، . ]املعجم 3



 1515 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عمدرو عن رجاء، بن إسامعيل عن أبيه، عن الربيد، بن هاشم بن عأ حدثنا )... 

ة، بن  النبديِّ  عندد جلوساً  کن ا قال: اهلل، عبد عن عبيدة، عن سلمة، بن اهلل عبد عن مر 

 أ، بدن عدأ   فددخل اجلن ة. أهل من رجل عليكم يطلع فقال: وسل م( عليه اهلل )صىل  

 1.(وصعد فسل م عنه اهلل( )ري طالب

ك عن ناصح، أخربنا الربيد بن هاشم بن عأ حدثنا )...   جابر عن حرب، بن سام 

 مسدتخلف، مدؤمر إن دك» لعأي  وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول قال قال: سمرة، بن

 2.(رأسه د من حليته د« هذا من خمضوبة وهذه مقتول، وإن ك

 بدن إسدامعيل أخربندا قال: أ، حدثني قال: الربيد، بن هاشم بن عأ أخربنا )... 

 سدعيد أبدو فيهدا حلقدة   يف(  ) اهلل رسدول مسدجد يف کندت قال: أبيه، عن رجاء،

 وسدكت القدوم، عليه فرد فسل م عأ بن احلسني مر   إذ ،عمرو بن اهلل وعبد اخلدري،

 وعليدك فقدال: القدوم، سدكت مدا بعد صوته عمرو ابن رفع ثم   عمرو، بن اهلل عبد

 األرض أهدل بأحبِّ  أخربکم أال فقال: القوم عىل أقبل ثم وبرکاته، اهلل ورمحة السالم

 کلمة کل مني وال کلمة کل مته ام واهلل املقفى، هذا هو قال: بىل. قالوا: السامء؟ أهل إىل

 لده فقال ُاحد. مثل يل يكون أن من إيل   أحب   عن ي يرىض إلن وواهلل صفِّني، ليال منذ

                                                             

 .[167 – 166   ،10 ج الكبري، . ]املعجم 1

 .[218  ،7 ج األوسط، . ]املعجم 2



 1516 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .معهام وددوت إليه، يغدوا أن فتواعدا بىل. قال: إليه؟ تغدو أال اخلدري: سعيد أبو

 لده أِذن حتى به يزل فلم عمرو البن فاستأذن فدخلنا، له فأذن سعيد أبو فاستأذن 

ه احلسدني جندب إىل جدالس وهدو لده زحل سعيد أبو رآه فلام   فدخل، احلسني،  فمدد 

 لده فأزحل سعيد أ، عن خىل ذلك رأى فلام   جيلس، فلم عمرو ابن فقام إليه، احلسني

ة سعيد أبو فقص   بينهام، فجلس  أهل أحب   أين   أتعلم عمرو ابن يا أکذلك فقال: القص 

 أهدل إىل األرض أهدل ألحدب   إن دك الكعبة، وربِّ  إي قال: السامء. أهل إىل األرض

 قدال: منِّدي. خدري أل، واهلل صدفِّني؟ يوم وأ، قاتلتني أن عىل محلك فام قال: السامء.

 ويصدوم الليل يقوم اهلل عبد إن فقال:(  ) اهلل رسول إىل شكاين عمراً  ولكن   أجل،

 عمرًا، وأطع وافطرا، وصم ونم، صلِّ  وسل م(: عليه اهلل )صىل   اهلل رسول فقال النهار،

، أقسم صفِّني يوم کان فلام    وال سيفًا، هلم اخرتطت وال سوادًا، هلم کثرت ما واهلل عأ 

 يف ملخلدوق   طاعة ال أن ه علمت أما احلسني: له فقال بسهم. رميت وال برمح، طعنت

 1.(منه قبل فكأنه قال: بىل. قال: اخلالق. معصية

 عدأ عن احلكم، عن املسي ب، بن العالء عن الربيد، بن هاشم بن عأ أخربنا)... 

 ذلدك فبلدغ واالقدران، املتعة عن عثامن نى قال: احلكم، بن مروان عن احلسني، ابن

ة   لبي ك يقول: وهو علي ًا فخرج  عدن نيت قد أليس عثامن: له فقال معًا. وعمرة   بحج 

                                                             

 .[182 -181   ،4 ج  األوسط، . ]املعجم 1



 1517 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(أحد يلنه(  ) اهلل رسول سن ة ألدع کنت ما قال: هذا؟

 ابن عبيداهلل بن حممد عن الربيد، بن هاشم بن عأ أخربنا : )...عساکر ابن وروى

 اهلل صدىل  ) اهلل رسدول سدمع أن ه ذري  أ، عن رافع، أ، ابن عأ عن أبيه، عن رافع، أ،

ل أنت» طالب: أ، بن لعأ يقول( وسل م عليه  يصافحني من أول وأنت ، امن َمن أو 

يق أنتو القيامة، يوم  والباطدل، احلدق بدني يفرق الذي الفاروق وأنت األکرب، الصد 

ار يعسوب واملال املؤمنني، يعسوب وأنت  2«.الكف 

 أ، عدن التميمدي، سدعيد أ، عن أبيه، عن الربيد، بن هاشم بن عأ أخربنا )... 

، أ، موىل ثابت  :وقالدت علي دًا، وتدذکر تبكدي فرأيتهدا سلمة ُأمِّ  عىل دخلت قال: ذري

 ولن عأ، مع واحلق احلق، مع عأي » يقول:( وسل م عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول سمعت

 3«.القيامة يوم احلوض عأ   يردا حتى يتفرقا

ار وأخرج  أ، بن اهلل عبيد ابن حممد عن الربيد، بن هاشم بن عأ أخربنا: )...البز 

 د يعني اهلل وعبد أ، ثنيوحد  : حممد قال جابر، عن الرمحن، عبد بن اهلل عبد عن رافع،

ه د  قال وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل، رسول أن   رافع، أ، عن أبيهام، عن اهلل، وعبيد عم 

                                                             

 .[137 – 136   ،4 ج األوسط، . ]املعجم 1

 .[42   ،42 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 2

 .[449   ،42 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 3



 1518 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أُقصديك، وال ُأدنيدك وأن أجفدوك، وال أعلمك أن أمرين اهلل إن  : طالب أ، بن لعأ

 1.(تعي أن عليك أعلمك، وحق أن عأ   فحق  

ثنا : )...احلسكاين وروى  عدأ بن عمر بن حممد عن الربيد، بن هاشم بن عأ حد 

ه عن] أبيه عن حسني، بن  عدن أبيده، عن رافع، أ، ابن اهلل عبيد بن حممد وعن ،[جد 

ه  کانتا خلصلتني فيك إن  : لعأي  وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول قال: قاال رافع أ، جد 

 ومدا[: عدأ] قدال به؟ ههمشب   النبي ني حتى أصحابه: بعض فقال. مريم بن عيسى يف

 حتدى اليهدود وأبغضدته فيده، هلكدوا حتى عيسى النصارى أحب ت: قال اخلصلتان؟

 فبلدغ. فيدك َيلدك حتى رجل   وأحب ك فيك، هلك حتى رجل وأبغضك فيه، هلكوا

 مدثال جعلده هدذا؟ يكدون کيدف: فقالوا املنافقني، من وُاناساً  قريش، من ُاناساً  ذلك

 منده قومدك إذا مدثالً  مدريم ابدن رضب ومل دا) تعداىل: هللا فدأنزل مدريم؟ بدن لعيسى

ه عن أبيه عن حممد، بن وجعفر أ،، قرأها هكذا( يضحكون  2.(عأ عن جد 

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  ومخسون وثالثة مائة الثقة الرافيض هذا عن روي

                                                             

ار، . ]مسند 1  .[324    ،9 ج البز 

 .[233   ،2 ج التفضيل، لقواعد التنزيل . ]شواهد 2



 1519 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثان: مسلم صحيح

 .أحاديث ست ةُ : أمحد مسند

 .حديثان: حنبل البن الصحابة فضائل

 .حديثان: الرتمذي سنن

 .واحد   حديث  : داود أ، سنن

 .أحاديث ثالثةُ : ماجة ابن سنن

 .أحاديث ست ةُ : احلاکم مستدرك

 .أحاديث أربعةُ : النسائي سنن

 .أحاديث ست ة: للبيهقي الكربى السنن

 .وأثراً  حديثاً  سبعون: شيبة أ، البن املصنف

 .حديثان: يعىل أ، مسند

 .واحد   حديث  : للطرباين الصغري املعجم

 .أحاديث ثامنيةُ : للطرباين األوسط املعجم

 .واحد   حديث  : للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: للطرباين الدعاء

ار مسند  .أحاديث مخسةُ : البز 



 1520 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثان: الشهاب مسند

 .واحد   حديث  : املبارك ابن مسند

 .أحاديث ثالثةُ : اجلعد ابن مسند

 .ثانحدي: للبيهقي اإليامن ُشَعُب 

 .حديثاً  عرَش  ثالثةَ : عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث ثالثةُ : نعيم أل، الصحابة معرفة

 .واحد   حديث  : للطربي اآلثار هتذيب

 .واحد   حديث  : السلفي طاهر أل، البغدادية املشيخة

 .واحد   حديث  : للبخاري املفرد األدب

 .واحد   حديث  : احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .أحاديث أربعةُ : الطربي تفسري

 1.واحد   حديث  : حاتم أ، ابن تفسري

 رزيق بن ر( عاّم 141)

                                                             

 ؛704   ،1ج التهدذيب، تقريدب ؛309   ،3ج التفدريش، الرجدال، نقد ؛244   الطويس، رجال: يف ترمجته . ]راجع 1

 اجلرح ؛159   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛300   ،6ج البخاري، الكبري، التاريخ ؛392   ،6ج سعد، ابن طبقات

 .[207   ،6حاتم، ج أ، ابن والتعديل،



 1521 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 (.ه159 ت)

 . الكويف األحو  أبو التميمي الضبيد  رزيق بن رعام  ) 

 عبد بن عيسى بن اهلل وعبد ،ومنصور ،واألعمش ،السبيعي إسحاق أ، :عن روى

 ،السدائب بدن وعطداء ،لديىل أ، بنا الرمحن عبد بن حممد هوعم   ،ليىل أ، ابن الرمحن

 . ودريهم ،خليفة بن وفطر ،مقسم ابن ومغرية

 ،الكدويف سليم بن سالم األحو  وأبو ،جواب بن األحو  اجلواب أبو :وعنه

 بنا ومعاوية ،آدم بن وحييى ،القاسم بن وعبثر ،احلباب بن وزيد ،الزبريي أمحد وأبو

 . ودريهم ،هشام

  .ثقة   :زرعة وأبو معني ابن قال

  .به بأس ال :حاتم أبو قالو

  .بأس به ليس :النسائي وقال

 أبدو وکدان ،الضدبي رضار ولدد مدن شدربمة بدن اهلل عبد عم   ابن هو :لوين وقال

 . يعظمه األحو 

 .لكفاك رزيق بن رعام   إىل اختلفت کنت لو :أمحد أبو قال :لوين قال

 .ةومائ ومخسني تسع سنة مات :وقال ،الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

  .ثباتاأل من کان :أمحد اإلمام وقال: قلت



 1522 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .ثقة   املديني :ابن قال :الثقات يف شاهني ابن وقال

 1.(بأس به ليس ارالبز   بكر أبو وقال

 أبدو التميمدي أود  الضبي رمصغ   الراء بتقديم د رزيق بن رعام  : )التقريب يف وقال

 2.(سنيومخ تسع سنة مات ،الثامنة من به بأس ال :الكويف األحو 

  ومدحه وقاقته عل االتفاق 

 .صحيحه يف به احتج  : مسلم

 . ثقة  : قال املديني، بن عأ

 .بأس به ليس ثبات،األ من کان احلديث، صالح: قال حنبل، بن أمحد

 .ثقة  : قال معني، ابن

 .ثقة  : قال زرعة، أبو

 . به بأس ال: حاتم أبو قال

 .بأس به ليس: النسائي قال

 .الثقات يف ذکره: انب  حِ  ابن

                                                             

 .[350   ،7 ج التهذيب، . ]هتذيب 1

 .[706   ،1 ج التهذيب، . ]تقريب 2



 1523 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .بأس به ليس: ارالبز   بكر أبو قال

 .الثقات أسامء تاريخ يف ذکره: شاهني ابن

 1املستدرك. يف له حصح  : احلاکم

 2.تنيمر   تفسريه يف به احتج   حاتم، أ، ابن

 .به البأس: حجر ابن

 .ثقة  :  الذهبي

  3.زريق بن رعام   سندها يف وقع أحاديثاً  حصح  : األلباين

  ترفيّضه

 . واألعمش منصور، :عن. الكويف رزيق بن رعام  : )الذهبي قال

 . ةوعد   آدم، بن حييى :وعنه

 ةبصح   أعلم فاهلل الرافضة، من هإن  : السليامين قول إال   تليينا فيه حدأل رأيت ما ،ثقة

 4.(ذلك

                                                             

 [.128   ،3 ج و ،483   ،1. ]ج 1

 [.1034و ،1033   ،3ج حاتم، أ، ابن . ]تفسري 2

 [.56   عاصم أ، البن السنة ؛1420   ،7ج ماجة، ابن سنن وضعيف . ]صحيح 3

 .[164   ،3 ج االعتدال، . ]ميزان 4



 1524 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وال ،املدزي يذکر ومل: )فقال هذا، السليامين کالم دفع السلفي املعلمي حاول وقد

 يف وإنزوائده رهتدأخ   مدع والسدليامين زريدق، بن رعام   ترمجة يف الكلمة هذه حجر ابن

د  ربعدام   أعدرف هم الذيند  مونواملتقد  ... هذا نحو إىل منياملتقد   ينسب ال  ( بيكند)

  .«األثبات من کان»: أمحد اإلمام قال ،بيشء يعيبوه ومل قوهووث   اعتمدوه

  .ودريهم ،زرعة وأبو ،املديني وابن ،معني ابن قهووث  

 1.(والنسائي داود وأبو مسلم له وأخرج

 يطلعدوا مل امفرب   حجر، ابن أو ،املزي ينقله أن ما نقل ةلصح   يشرت  ال هأن   شك   ال

 ساقها ،الرواة ضوترف   عبتشي   أقوال من وکم ،مل يروا رضورًة لذکر ترف ضه امورب   ،عليه

 وانزوائده، السدليامين ربتأخ   قوله اأم   حجر، ابن وال املزي يذکرها ومل کتبه، يف الذهبي

 ذلدك ومدع ،الدرواة عن تطول قد ،مسافات تفصلهم نيالرجالي   أکثر فإن   دقيق، فغري

 دريه، عن خيتلف ال السليامين وحال فيهم، الثقات قول من إليهم انتهى ما فيهم قالوا

 فو  وطد احلدديث طلدب يف رحدل فقدد ،منزوياً  املعلمي عىاد   کام السليامين يكن ومل

 . البالد

 العدني بفدتحد  عندرب بن أمحد بن عمرو بن عأ بن أمحد: )ترمجته يف السبكي قال 

 البخداري السدليامين الفضدل أبدو احلداف د  دةموح   باء ثم ساکنة نون بعدها املهملة

                                                             

 .[592   ،2األباطيل، ج من الكوثري تأنيب يف بام . ]التنكيل 1



 1525 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وکان ،اآلفاق إىل ورحل ،البالد فوطو   ،وثالثامئة عرشة إحدى سنة دولُ  ،البيكندي

 [...] رفيع وقدر   ،مكني بمكان   التصانيف وکثرة ،اإلسناد وعلوِّ  ،واإلتقان احلف  من

د مدن وکان ،فيه ورحل ،احلديث حيف  کان :احلاکم قال د اظاحلف   ابدن وقدال ،ادالزه 

  .وإتقاناً  وضبطاً  باحلديث ودرايةً  وحفظاً  إسناداً  ،زمانه يف نظري له يكن مل :السمعاين

 1.(وأربعامئة أربع   سنة القعدة ذي يف تويفِّ .. .:وقال

 ،الدذهبي أن   شدك   وال زريق، بن رعام   عتشي   ذکرت قد القديمة املصادر بعض إن  

د شدك   ال اسدتبعده، الذي السلفي واملعلمي اهلل إىل األمر هذا علم أوکل الذي  مل امأن 

 . والاللكائي ،الطربي جرير ابن رواه ما عىل لعايط  

 حممد أناأنب، عبيد بن أمحد أخربنا: )امعةواجل ةالسن   أهل اعتقاد صولاُ  رشح  يف جاء

: قدال، الفلكدي ثندا، موسى بن عباد بن حممد ثناحد زهري، بن أمحد اأنأنب، احلسني بن

، الثوري وسفيان، األمحر زياد بن وجعفر، الضبي قرم بن وسلامن، زريق بن رعام   کان

د فلقدي البرصدة إىل سدفيان فخرج، عونيتشي   وکانوا، احلديث يطلبون أربعتهم  وبأي 

 2.(عالتشي   فرتك، عون وابن

 ،الضدبي رزيدق بدن رعدام   کدان: قدال حبداب، بن زيد عن وذکر) :الطربي وقال

                                                             

 .[42 د 41    ،4 ج الكربى، الشافعية . ]طبقات 1

 .[10   ،1ج ة،واجلامع السن ة أهل اعتقاد ُاصول . ]رشح 2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 يطلبدون أربعدة الثدوري، وسدفيان ،األمحر زياد بن وجعفر ،الضبي قرم بن وسليامن

د عدون ابن يفلق البرصه اىل سفيان فخرج ،عونيتشي   وکانوا ،احلديث  فدرتك وب،وأي 

 1.(عالتشي  

 رلعدام   کدان إن لدعليط   ،الرجالية الشيعة کتب مراجعة املعلمي باستطاعة کان لقد

 أن   يف السليامين کالم ديؤک   الذي إن  . أم ال أسانيدهم يف وقع، وهل ال أم عندهم ترمجة

 الطدويس الشيخ هعد   فقد عنه، وروايتهم کتبهم يف له الشيعة ترمجة ؛رافيض زريق ابن

 2(.ع) ادقالص اإلمام أصحاب من

 الضبي، رزيق بن رعام   األحو  أبو رزيق بن رعام  : )الشبسرتي احلسني عبد قال 

 عاملداً  وکان املجهولني، من وقيل احلال، حسن إماميي  ث  حمدِّ  ،الكويف التميمي، وقيل

 . بحديثه بأس ال: وقالوا ،ةالعام   أبناءُ  قهوث   ،القدر کبري ،اً خري  

 ،ودريهم ،احلباب بن وزيد ،هشام بن ومعاوية ،الكويف سليم بن سالم :عنه روى

 3.(ه157 سنة وقيل ،.ه159 سنة تويفِّ 

 الشيخ طريق يف وقع: الكويف الضبيي زريق بن رعام  : )الشهرودي عأ الشيخ وقال

                                                             

 .[657 ،  11ج الطربي، . ]تاريخ 1

 [.251  الطويس، . ]رجال 2

 .[434 – 433   ،2 ج ،(ع) الصادق اإلمام وأصحاب رواة يف . ]الفائق 3
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 عنه، األسلمي، يعىل بن حيي عن األمحر، جعفر بن عأ عن 107 ،  2 ج أماليه يف

 اهلل صىل  ) اهلل رسول قال: قال أرقم بن زيد عن ،مطرف بن زياد عن إسحاق، أ، عن

 ،ر،   وعدين التي ةاجلن   ويدخل مويت، ويموت حيايت، احيي أن أحب   نمَ »: (وآله عليه

  1.«ردى يف يدخلكم ولن ،هدى من رجكمخُي  لن هفإن   ؛بعدي اً علي   فليتول  

 يعدىل، نبد حييي عن التنوخي، عيسى بن إبراهيم عن ،آخر بسند 53   بشا ويف

 - (آله و عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال: قال ،مطرف بن زيد عن إسحاق، أ، عن عنه

 ،عدن عنده، يعىل، بن ييحي عن ،احلامين ييحي عن 159   بشا ويف ،آخره إىل وساقه

 . الخ ،أرقم بن زيد عن مطرف، عن زياد، بن إسحاق

 2.(السالم عليه الصادق أصحاب يف الشيخ هوعد  

 بدنا خالدد عدن ،يزيد بن ثور عن ،زريق بن رعام   عن : )...املجليس خالشي روى

 اهلل رسول يدي بني (السالم عليه) عأي  عىل طعنت: قال ،عياض بن کعب عن ،معدان

د عليده) لعأي  إن   ،کعب يا: قال ثم صدري، يف فوکزين ،(وآله عليه اهلل صىل  )  (المالس 

د نفمَ  األرض، يف ونور   السامء، يف نور   ،نورين  نوَمد ة،اجلن د اهلل أدخلده بندوره كمتس 

 .(بذلك يعنِّ  الناس فبرش   النار، أدخله أخطأه

                                                             

  [.نحوه عنه، يعىل، بن حييي عن آخر وبسند  . 410 و 288/  9 ج وکمبا ،285/  39 ج و ،120/  38 ج جد يف . ]ونقله 1

 .[8 – 7 ،  6 ج احلديث، رجال علم . ]مستدرکات 2



 1528 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 [.320 – 319   ،23 ج األنوار، بحار]

 عدن إسحاق، أ، عن الضبي، رزيق بن رعام   حدثني : )...الطويس الشيخ وروى

 نَمد: (لدهوآ عليده اهلل صدىل  ) اهلل رسول قال: قال أرقم، بن زيد عن مطرف، بن زياد

 اً علي د فليتدول   ،ر،   وعددين التدي ةاجلن د ويدخل ميتتي، ويموت حيايت، حييا أن أحب  

 1(.ردى يف يدخلكم ولن ،دىه من رجكمخُي  لن هفإن   بعدي،

 ج... ): حهوصح   احلاکم أخرجه ما له احلديث أهل رواه اول  

 أرقدم بدن زيدد عدن ،مطرف بن زياد عن ،إسحاق أ، عن ،زريق بنا رعام   ثناحد

 حييدا أن يريدد نَمد (:موسدل   وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال :قال (عنه اهلل ري)

 ؛طالب أ، بن عأ   فليتول   ر،   وعدين التي ،اخللد ةجن   ويسكن مويت، ويموت ،حيايت

 .(ضاللة يف يدخلكم ولن ،هدى من رجكمخُي  لن هفإن  

 بنا إسامعيل عن األعمش، عن رزيق، بن عامر ناأخرب... ): حنبل بن أمحد وروى2

 عليندا فخدرج املسدجد، يف جلوسداً  اکن  : قال ،اخلدري سعيد أ، عن أبيه، عن رجاء،

 اهلل رسول) شسع وانقطعت فاطمة، بيت يف وعأ ،(موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول

 مدنكم إن  »: فقدال ،علينا فقام جاء ثم يصلحها، اً علي   فأعطاها ،(موسل   عليه اهلل صىل  

                                                             

 [.493   . ]األمايل، 1

 .[194    ،5 ج للطرباين، الكبري املعجم ؛128   ،3 ج . ]املستدرك، 2
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 رسدول يدا هدو أندا: بكر أبو قال .«هتنزيل عىل قاتلُت  کام القرآن، تأويل عىل يقاتل نمَ 

  .«النعل صاحب هولكن   ،ال» :قال اهلل؟ رسول يا هو أنا: عمر قال .« ال» :قال اهلل؟

 أمدري يا: فقال رجل فأتاه بالرحبة ،اً علي   يعني شهد، هأن   أ، فحدثني: إسامعيل قال

 هدم  الل  : قدال نعدم،: قال بلغك؟ وقد: قال يشء؟ النعل حديث من کان له املؤمنني،

 (.موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول إيل   خيفي کان ال   هأن   تعلم كإن  

 عدن األعمدش، عدن زريدق، بدن رعام   عن: )...عاصم أ، البن ةالسن   کتاب ويف

 بمنزلة يمن   أنَت : لعأ لقا( موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول أن   ،سعيد أ، عن عطية،

 1 (.موسى من هارون

 أرقدم، بدنا زيد عن ان،ب  حِ  بن يزيد عن ،األعمش عن رزيق، بن رعام   حدثنا)... 

 2(.نحوه .الثقلني فيكم تارك إين  : (موسل   عليه اهلل صىل  ) النبي عن

 أ، عدن ،عطيدة عن ،األعمش عن ،زريق بن رعام   ناأخرب: )...عساکر ابن وروى

 يف خلفنديا :تبدوك ددزا حني لعأي ( موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال :قال ،سعيد

 يمن د تكدون أن تدرىض أمدا :قال .عنك فأختل   أن اکره نىإ اهلل ،رسول يا :قال .أهأ

                                                             

 .[595   . ]السن ة، 1

 [.629   . ]السن ة، 2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1 .(فاخلفني ،قال .بىل :قال ؟موسى من هارون بمنزلة

 :قدال ،أبيده عدن ،بريددة بن اهلل عبد عن ،األجلح عن ،رزيق بن رعام   ناأخرب )...

 ،طالب أ، بن عأ خراآل عىل اليمن إىل بعثني( موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول بعث

 فكدل   افرتقدتام وإذا ،الناس عىل فعأي  اجتمعتام إذا :فقال ،الوليد بن خالد خراآل وعىل

 عدىل املسلمون فظهر فقاتلناهم ،اليمن من زيد بني فلقينا :قال ،حدة عىل منكام واحد  

 معدي فكتدب الفيء من جاريةً  عأي  واصطفى ،يةالذر   وسبوا ،املقاتل فقتلوا الكافرين

( موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسوَل  أتيُت  فلام   :قال ،منه أنال أن وأمرين عأي  يف يقع خالد

 رجدل   مدع بعثتندي ،اهلل رسدول يا العائذ مكان هذا :فقلت ،وجهه يف الكراهية رأيُت 

 ،منه وأنا يمنِّ  عأي  ،عأي  يف تقع ال ،بريدة يا :قال .أرسلني ما فبلغت ،تهبطاع وأمرتني

 2 (.بعدي كمولي   وهو

 جداء :قال ،اجلعد أ، بن سامل عن ،الدهني رعام   ناأخرب ،رزيق بن رعام  )...أخربنا 

 ،يظلمندا أن مدن اأمن   قد اهلل إن   ،الرمحن عبد أبا يا :فقال ،مسعود بن اهلل عبد إىل رجل  

 سدمعت ،لدك أقدول مدا أدري مدا :قدال ؟فتنة أدرکت إن أفرأيت ،ايفتن   أن يؤمنا ومل

 (.احلق مع ةسمي   ابن کان الناس اختلف إذا :يقول( موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول

                                                             

 .[175،   42 ج، دمشق مدينة . ]تاريخ 1

 .[189   ،42 دمشق، ج مدينة . ]تاريخ 2
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 برشد بدن اهلل عبدد بدن عمدري عدن: زريق بن رعام   عن : )...التنزيل شواهد ويف1

 2 (.حممد عىل اهلل أنزل بام الناس علمأ عأ: عمر ابن قال: قال ،اخلثعمي

 اهلل عبد کان: قال ،مطرف بن زياد عن إسحاق، أ، عن زريق بن رعام   حدثنا )...

 :رعدام   وقدال. (عزيزاً  قوياً  اهلل وکان بعأ القتال املؤمنني اهلل وکفى) :يقرأ مسعود بن

  3 .(رأيتها کذلك مصحفه، يف وهي

 عندك يكن فلم يشء عن ئلتُس  إذا: قال. زريق بن رعام   عن : )...اخلطيب وروى

 4 .(تصيب كفإن   فخالفه، حنيفة أبو قال ما فانظر ،يشء

 أحاديثه عدد

 وثالثة نمئتا :رزيق بن روعام   ،زريق بن رعام   باسم الثقة ،الرافيض رعام   عن روي

 .حديثاً  نوأربعو

 .أحاديث سبعةُ : مسلم صحيح

 .حديثاً  عرَش  مخسةَ : أمحد مسند

                                                             

 .[406   ،43 ج ق،دمش مدينة . ]تاريخ 1

 .[39   ،1 ج التفضيل، لقواعد التنزيل . ]شواهد 2

 .[10 – 9   ،2 ج التفضيل، لقواعد التنزيل . ]شواهد 3

 .[409 ،  13 ج بغداد، . ]تاريخ 4
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 .واحد   حديث  : حنبل البن الصحابة لفضائ

 .أحاديث مخسةُ : داود أ، سنن

 .أحاديث ثالثةُ : ماجة ابن سنن

 .واحد   حديث  : الدرامي سنن

 .حديثاً  عرَش  ثالثةَ : احلاکم مستدرك

 .أحاديث تسعُ : النسائي سنن

 .حديثاً  عرَش  أربعةَ : للنسائي الكربى السنن

 .ثاً حدي عرَش  ةَ تسع: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثاً  عرَش  سبعةَ : شيبة أ، البن املصنف

 .أحاديث ةُ عرش: يعىل أ، مسند

 .أحاديث ثالثةُ : انب  حِ  ابن صحيح

 .واحد   حديث  : خزيمة ابن صحيح

 .واحد   حديث  : للطرباين الصغري املعجم

 .أحاديث سبعةُ : للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  عرَش  ثالثةَ : للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: للطرباين: لدعاءا
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 .واحد   حديث  : للطرباين الشاميني مسند

 .أحاديث ثالثةُ : عاصم أ، البن السنة

 .أحاديث مخسةُ : الدراقطني سنن

 .حديثاً  عرَش  ةَ ست  : البزار مسند

 .واحد   حديث  : املبارك ابن مسند

 .حديثان: الرساج مسند

 .أحاديث سبعةُ : راهويه ابن مسند

 .أحاديث عرُش : للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .حديثان: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .واحد   حديث  : للبيهقي ةالنبو   دالئل

 .حديثان: حزم البن املحىل  

 .حديثاً  عرَش  ثامنيةَ : عوانة أ، مستخرج

 .حديثان: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثان: الرب عبد البن التمهيد

 .يثاً حد عرَش  ثالثةَ : عساکر ابن تاريخ

 .حديثان: لآلجري الرشيعة
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 .واحد   حديث  : الدنيا أ، البن واملثاين اآلحاد

 .حديثان: للطربي ثاراآل ذيبهت

 .أحاديث ثالثةُ : األولياء حلية

 .حديثان: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .أحاديث ثالثةُ : الطربي تفسري

 1.أحاديث أربعةُ : حاتم أ، ابن تفسري

 اويةمع بن ر( عاّم 142)

 (هد133 ت)

 ابن :ويقال ،صالح ابن :ويقال ،معاوية أ، ابن :ويقال  ،الدهني معاوية بن رعام  ) 

 . الكويف البجأ معاوية أبو انب  حِ 

 ،اهلداد بدن شدداد بن اهلل وعبد ،الرمحن عبد بن سلمة وأ، ،الطفيل أ، :عن روى

 وأ، ،التيمي وإبراهيم ،ريالزب وأ، ،اجلعد أ، بنا وسامل ،جبري بن وسعيد ،وائل وأ،

                                                             

 ،ِحب ان البن الثقات ؛392  ،6ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛159   للدوري، معني ابن تاريخ: يف ترمجته . ]راجع 1

ه، أو أمحد مدحه َمن يف الدم بحر ؛286   ،7ج  جرح يف حنبل بن أمحد لإلمام داود أ، سؤاالت ؛114   املربد، البن ذم 

 [.533 – 532   ،9 ج للذهبي، اإلسالم تاريخ ؛156   الثقات، أسامء تاريخ ؛316   ،1ج وتعديلهم، الرواة
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 . وطائفة ،بكر أ، بن حممد بنا القاسم بن الرمحن وعبد ،الباقر جعفر

 بدن وعبيددة ،اجلعفدي وجابر ،وإرسائيل ،والسفيانان ،وشعبة ،معاوية ابنه :وعنه

 .ثقة   :والنسائي ،حاتم وأبو ،معني وابن ،أمحد قال. وآخرون ،ورشيك ،محيد

 .عالتشي   يف عرقوبيه مروان بن برُش  قطع :انسفي عن املديني ابن وقال 

  .جيد ابن سعيد من يسمع مل :هأن   رعام   يف وقال اشعي   بن بكر أ، عن القواريري وقال 

 . الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

 (ومائة وثالثني ثالث سنة مات :مطني قال

 بعددها اهلاء وسكون لهأو   بضم  د  هنيالد   معاوية بن رعام  ) :التهذيب تقريب ويف1

 ( .عيتشي   صدوق   ،الكويف البجأ معاوية أبود  نون

 إال   فيده متكل د أحداً  علمت وما.. .رعام   بن معاوية والد هني،الد  ): الذهبي وقال2

 3.(يعالتش   يف عرقوبيه مروان بن برُش  قطع ...العقيأ

 توقيقه

 .ثقة  : أمحد قال

                                                             

 .[356 – 355 ،  7 ج التهذيب، . ]هتذيب 1

 .[708   ،1 ج التهذيب، . ]تقريب 2

 .[170   ،3 االعتدال، ج . ]ميزان 3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .ثقة   :معني ابن قال

 .ثقة  : حاتم أبو قال

 .ثقة  : النسائي قال

 .الثقات يف ذکره: انب  حِ  ابن

 .قهوث  : العجأ

 1. احلديث أهل عند ثقة   کويفي  وهو: الرتمذي

 .صدوق  : حجر ابن

 .ق  موث   شيعيي : الذهبي

 تشّيعه

 . عالتشي   يف عرقوبيه مروان بن برُش  قطع :سفيان عن املديني ابن قال 

: عنوان فتحت فات،املؤل   صحابأ من ،الشيعة مشايخ ضمن النديم ابن ذکره وقد

 عن الفقه رووا الذين الشيعة مشايخ هؤالء: )قال الفقه،و صولاألُ  يف فةاملصن   الكتب

 2 (.هنيالد   رعام   بن معاوية کتاب [...] فمنهم ترتيب، دري عىل ،ذکرهتم ةاألئم  

                                                             

 [.114  ،3 ج الرتمذي، . ]سنن 1

 .[275   النديم، ابن . ]فهرست 2



 1537 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ن بني أفىص.عه العقيأ يف ترمجة عثامن مؤذِّ وقال بتشي  

 ابنده ترمجدة يف النجدايش ذکره: هنيالد   البجأ معاوية أ،: فيه ئياخلو دالسي   قال]

 . حكيم وأبا القاسم، وأبا معاوية، أبا ىيكن   ،وجهاً  ة،العام   يف ثقةً  کان: وقال معاوية،

 هوعد   ،«النديم ابن ذکره کتاب، له: الدهني معاوية بن عامر»: (528) الشيخ وقال

 البجأ معاوية أبو خباب بن رعام   :قائالً  الم،الس عليه الصادق أصحاب من رجاله يف

 1.(«الكويف هنيالد  

 سامل عن ،هنيالد   معاوية بن رعام   عن: )أمحد أخرجه ما رواها، التي األحاديث من

 عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال :قال ،مسعود بن اهلل عبد عن ،األشجعي اجلعد أ، بنا

 2 .(منهام األرشد اختار ال  إ قط نأمرا عليه عرض ما ةسمي   ابن (:موسل  

 .عديدة أحاديث اإلمامية کتب يف له

  أحاديثه عدد

 يف أحاديثه بلغت وقد معاوية، بن رعام   باسم وأحياناً  ،هنيالد   رعام   باسم عنه رووا

 .حديثاً  وثامنون ومخسة مائة املختلفة السنن کتب

                                                             

 .[268   ،13 ج احلديث، رجال . ]معجم 1

 .[389 ،  1 ج أمحد، . ]مسند 2



 1538 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد   حديث  : مسلم صحيح ففي

 .حد  وا حديث  : داود أ، سنن

 .واحد   حديث  : الرتمذي سنن

 .حديثان: ماجة ابن سنن

 .أحاديث أربعةُ : النسائي سنن

 .أحاديث ةُ ست  : للنسائي الكربى السنن

 .أحاديث ةُ ست  : أمحد مسند

 .أحاديث ةُ ست  : احلاکم مستدرك

 .حديثاً  عرَش  ةَ ست  : للطرباين األوسط املعجم

 .واحد   حديث  : للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  وعرشونَ  ة  ثالث: للطرباين الكبري ماملعج

 .حديثان: للطرباين الدعاء

 .أحاديث تسعةُ : للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث مخسةُ : للبيهقي اإليامن شعب

 .حديثان: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .حديثان: انب  حِ  ابن صحيح



 1539 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد   حديث  : خزيمة ابن صحيح

 .واحد   حديث  : عاصم أ، البن ةالسن  

 .حديثاً  عرَش  ثالثةَ : شيبة أ، البن املصنف

 .حديثاً  عرَش  ثالثةَ : للصنعاين املصنف

 .حديثان: يعىل أ، مسند

 .واحد   حديث  : اجلعد ابن مسند

 .حديثان :راهوية ابن مسند

 .أحاديث أربعةُ : احلميدي مسند

 .حديثان: البزار مسند

 .حديثان: الشافعي مسند

 .أحاديث ثالثةُ : الدارقطني سنن

 .احاديث أربعةُ : للطحاوي االثار مشكل رشح

 .حديثاً  وعرشونَ ة  ثالث: عساکر البن دمشق تاريخ

 .حديثاً  عرَش  ثالثةَ : الطربي تفسري

 1 .حديثاً  عرَش  أربعةَ : حاتم أ، ابن تفسري

                                                             

   ،2ج األنصداري، حيداة حممد واحلديث، الرجال معجم ؛612   ،3ج األمني، للسي د الشيعة، أعيان: يف ترمجته . راجع 1
 



 1540 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ظٌيان بن ( عمران143)

 (هدد157 ت)

 . الكويف احلنفي ظبيان بن عمران)

 .عقيل بن وحييى ،ثابت بن وعدي ،سعد بن حكيم حييى أ، :عن روى

 ،ورشيدك ،وإرسائيدل ،سدالم بدنا مسلم بن امللك وعبد ،الربيع بن قيس :وعنه 

 . ودريهم ،والسفيانان

  .نظر فيه :البخاري وقال

  .حديثه يكتب :حاتم أبو وقال

 . الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

  .ومائة ومخسني سبع   سنة مات هإن   :وقال: قلت

  عالتشي   إىل يميل ،الكوفة أهل کرباء من ثقة   :سفيان بن يعقوب وقال

 وذکدره .بده االحتجاج بطل حتى ،خطأه فحش أيضاً  الضعفاء يف انب  حِ  ابن وقال

 1 .الضعفاء يف عدي وابن ،العقيأ

                                                                                                                                                         

 ؛28   ،7ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛268   ،5ج ِحب ان، البن الثقات ؛161   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛130

 .52   ،2ج للذهبي، الكاشف

 .[118  ،8 ج التهذيب، . ]هتذيب 1



 1541 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

   توقيقه

 .حديثه يكتب: حاتم أبو قال

 . الثقات يف ذکره ِحب ان: ابن

 .الكوفة أهل رباءک من ثقة  : سفيان بن يعقوب قال

 1له. حصح   :احلاکم

 2.کتابه يف عنه عبداهلل ابنه إلخراج ه،وثق  : حنبل بن أمحد

 .سابقاً  نابي   کام ،أبيه عند ثقة   عن إال   خيرج ال حنبل بن وعبداهلل

 3 .هوثق  : حنبل بن أمحد بن اهلل عبد

 . هوثق  : الطربي 

 صحيح عندنا خرب وهذا: )انظبي ابن إسناده يف وقع حديث يف قال اآلثار، هتذيب

 4.(سنده

 سندها يف شيبة أ، ابن أخرجها رواية   يف قال  هلكن   التقريب، يف فهضع  : حجر ابن

                                                             

 [.146   ،3ج . ]املستدرك، 1

 .[535   ،2ج . ]السن ة 2

 [.535   ،2ج لسن ة،ا . ]کتاب 3

 .[90و 70   ،3 ج األخبار، من اهلل رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار . ]هتذيب 4



 1542 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1 .(حسن سنادإ: )ظبيان ابن

  تشيعه

 .(عالتشي   إىل يميل ،الكوفة أهل کرباء من: )سفيان بن يعقوب قال

 2 .(عبالتشي   ورمي: )حجر ابن وقال

 الكوفة، أهل حال يف جاء ما ،الرجل عتشي   من حجر وابن ،ويالفس قاله ما دويؤک  

 قدال :يقدول معدني بن حييى سمعُت  :قال ،خيثمة أ، ابن) عن عساکر ابن روى فقد

 ددري أحدداً  اسدتثنى وما به يبدأ ،اً علي   يفضل إال   بالكوفة أحداً  أدرکت ما دمآ بن حييى

  .الثوري سفيان

 :قال الرزاق عبد ناأخرب ،يسار بن منصور بن أمحد ناأخرب ،خيثمة أ، ابن ناأخربو قال

 من عجبت :قال ؟شأنك ما :قلت أحد معنا وليس موتبس   مستقبله وأنا مرة معمر قال

 وجددت إال   مدنهم أحدداً  مدتکل   ما عأي  حبِّ  عىل نيتبُ  امإن   الكوفة کأن   الكوفة أهل

 3.(الثوري فيانس منها ،وعمر بكر أ، عىل اً علي   ليفض   الذي منهم املقتصد

                                                             

 [.460   ،2ج شيبة، أ، البن املصنف ؛205  ،4ج الباري، . ]فتح 1

 .[752   ،1 ج التهذيب، . ]تقريب 2

 .[13 د 12  ، 8 والنهاية، ج البداية ؛530   ،42 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 3



 1543 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1(.عالتشي   نيالكوفيِّ  يف والغالب: )عدي ابن وقال       

 2 (.ةشيعي   ميول له ليس کويفي  ُيرى کان َقل ام(: )التاريخ و املعرفة) ويف

 3 (.عثامن عىل اً علي   لونيفضِّ  الكوفة أهل) :لللخال   ةالسن   يف و

 4 (.عيتشي   ووه إال   اً کوفي   جتد أن ويندر: )سريه يف الذهبي وقال

 (.طرفة فيها يوالسن   ،وتفور عبالتشي   تغأ الكوفة ولكن  : )أيضاً  وقال 

 يف املغدالني الكوفدة أهدل سائر کحال شيعيي  فهو الكوفة، أهل کرباء من فالرجل 

 5 .عهمتشي  

: قدال سدعد، بدن حكديم حييدى أ، عن ظبيان، بن عمران عن : )...النعامين روى

 إال   ،فديهم کهدول ال شدباب القدائم أصدحاب إن  : يقول( مالسال عليه) اً علي   سمعُت 

 6 .(امللح الزاد وأقل   الزاد، يف کامللح أو العني، يف کالكحل

 کندت :قال  ،حكيم يىحي أ، عن ،ظبيان بن عمران عن)...  :عساکر ابن وأخرج

                                                             

 .[219   ،2 ج . ]الكامل، 1

 .[806   ،2. ]ج 2

 .[395   ،2. ]ج 3

 .[374   ،5 ج النبالء، أعالم . ]سري 4

اظ، . ]تذکرة 5  .[840   ،3 ج احلف 

 .[330، 329   . ]الغيبة، 6



 1544 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أدري مدا قال ؟أخاك لسُت أ قال ؟ولك يل ما :فقال موسى أبو فجاء ،رعام   مع جالساً 

د :قدال .اجلمدل ليلدة يلعنك( موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول سمعت أين   ال  إ  قدد هإن 

 1.(االستغفار شهدأ ومل اللعنَ  شهدُت  قد رعام   قال .يل استغفر

 ،معاويدة بدن يزيدد إىل احلسدني برأس حمفر جاء :قال ،ظبيان بن عمران عن )... 

 2 (.وأوضع أألم حمفر م  أُ  لدتو ما :يزيد فقال .العرب أالم أألم برأس جئتك :فقال

 أمدر هأن د زوراً ( ع) لعأ ونسبوا ظبيان بن عمرو فيه سند برتکيب البعض قام وقد

 امل د :قدال حييدي، أ، عدن ،ظبيان بن عمران عن : )...عساکر ابن روى قاتله، بحرق

 ليدهع اهلل صىل  ) اهلل رسول أراد کام به افعلوا :عأ قال ،الرضبة اً علي   ملجم ابن رضب

 3 .(قوهحر   ثم اقتلوه :فقال ،قتله أراد برجل   يفعل أن( موسل  

 لغدة إال   تعدرف ال التي ،مويةاألُ  املدرسة اختالق من هو( ع) لعأي  نسبوه الذي إن  

 . واحلرق والقتل العنف

 يف جداء االخدتالف، کل رووه ملا خمالف( ع) عأ عن النبوية العرتة عن روي والذي

 يا: (السالم عليه) للحسن تهوصيِّ  يف( السالم عليه) أمرياملؤمنني عن: )الشيعة وسائل

                                                             

 .[93   ،32 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 1

 .[98   ،57 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 2

 .[561 – 560   ،42 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 3



 1545 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 تددلقُ : تقولددون ،خوضدداً  املسددلمني دمدداء ختوضددون كمألفيددن   ال ،املطلددب عبددد بنددي

 فدارضبوه( الرضبة هذه) من مت أنا إذا انظروا قاتأ، إال   ، يقتلن ال أال املؤمننيأمريُ 

: يقول( وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول سمعت ين  فأ ،بالرجل ليمث   وال برضبة، رضبةً 

 يدا :فقال( السالم عليه) احلسن ابنه عىل أقبل ثم) العقور، بالكلب ولو ،واملثلة اکمإي  

 وال ،رضبدة مكان فرضبة قتلت نوإ فلك، عفوت نفإ الدم، وويل   األمر ويل   أنت نيبُ 

 1 .(تأثم

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  وثالثني تسعةً  روى

 .واحد   حديث   للبخاري: ملفردا األدب يف

 .أحاديث ثالثةُ : أمحد مسند

 .واحد   حديث  : حنبل البن الصحابة فضائل

 .أحاديث ثالثةُ : احلاکم مستدرك

 .واحد   حديث  : النسائي سنن

                                                             

 يف الطرباين رواه هذا، من وقريب ،77  ،3البالدة، ج نج ؛128   ،29 ج العامأ، للحر(  البيت آل)  الشيعة . ]وسائل 1

 .[100   ،1 ج الكبري، املعجم



 1546 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد   حديث  : للنسائي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : للبيهقي الكربى السنن

 .حديثان: للصنعاين املصنف

 .أحاديث مخسةُ : شيبة ،أ البن املصنف

 .واحد   حديث  : يعىل أ، مسند

 .واحد   حديث  : للطرباين األوسط املعجم

 .حديثان: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد   حديث  : للطرباين: الدعاء

 .واحد   حديث  : حنبل بن لعبداهلل السنة

 .واحد   حديث  : ارالبز   مسند

 .حديثان: احلميدي مسند

 .واحد   حديث  : للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .واحد   حديث  : حزم البن املحىل  

 .واحد   حديث  : للشافعي ماألُ 

 .أحاديث ةُ ست  : عساکر ابن تاريخ

 .واحد   حديث  : الدنيا أ، البن واملثاين اآلحاد



 1547 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.حديثان: الطربي تفسري

 الفزاري مسلم بن ( عمران144)

 (اهلجري الثاين القرن يف ت)

 . الكويف األودي :ويقال ،زاريالف مسلم بن عمران) 

 . وعطاء وجماهد حريث بنا عمرو بن جعفر :عن روى

 بدن وحممدد ،حممدد بنا وأسبا  ،السيناين موسى بن والفضل ،معاوية أبو :وعنه

 . نعيم وأبو ،معاوية بن ومروان ،ربيعة

 ،حداتم أ، ابدن ذکدره: قلدت. کلب جرو هکأن   رافضياً  کان :الزبريي أمحد أبو قال

  .شيخ هو :يقول أ، سمعت :مسلم بنا عمران لفقا

 .مسلم أ، ابن وقيل ،مسلم بن عمران :فقال ،الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

 فهو عنه ثحد   نومَ د  القطان يعني سعيدد  بن حييى عنه ثحد   قد :األزدي وقال 

 2 .(الصدق أهل عداد يف

                                                             

 ،7ج ان،حب   البن الثقات ؛298   ،3ج العقيأ، ضعفاء ؛300   ،6ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح: يف ترمجته . راجع 1

   ،3ج للذهبي، االعتدال ميزان ؛98   ،3ج للفسوي، والتاريخ املعرفة ؛94   ،5ج عدي، البن الكامل ؛239  

238.] 

 .[124 – 123  ، 8 ج التهذيب، . ]هتذيب 2



 1548 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 األزدي أو ،لفدزاريا مسدلم أ، بدنا :ويقال ،مسلم بن عمران: )حجر ابن وقال

 1 .(السابعة من شيخ ،الكويف

 . کويف ،الفزاري مسلم بن عمران: )الذهبي وقال

 . نعيم وأبو السيناين، الفضل :وعنه. وعطية جماهد، :عن

 2 ....(کلب جرو هکأن   ،رافيضي : الزبريي أمحد أبو قال

 لكدن هندا، ثباتهإ بنا يليق ال بام  الرافيض، الراوي حقِّ  يف بكلامت الذهبي متكل   ثم

 الدروافض بروايدات احلديثيدة کتبهم مألوا قد احلديث وأهل ،الذهبي أن   املستغرب

 يشتمونم هذا ومع أسانيدهم، وسقطت کتبهم خلربت ولوالهم سمينة، عادت حتى

 !اخلصوم جتتمع اهلل وعند الشتائم، بأشد  

 توقيقه

 حاتم أ، عند الكلمة هذه أن   ربعي بن عباية ترمجة يف نابي   وقد. شيخ: حاتم أبو قال

 .للراوي وتقوية مدح

 .الثقات يف ذکره: انب  حِ  ابن

                                                             

 .[753 ،  1 ج التهذيب، . ]تقريب 1

 .[242   ،3 ج االعتدال، . ]ميزان 2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .عنده ثقة   فهو عنه، ثحد  : انالقط   حييى

 1 .به احتج  : الرب عبد ابن

 . شيخ: حجر ابن قال

 2 .قهوث  : األلباين

  ترّفضه

 .رافضياً  کان: الزبريي أمحد أبو قال

 3 .رافضياً  کان: الذهبي وقال 

 أ، عدن: عطيدة عن ،مسلم بن عمران حدثنا : )...احلسكاين رواه ما حاديثهأ من

 البيدت أهدل الرجس عنكم ليذهب اهلل يريد امإن   :وجل   عز   اهلل قول يف اخلدري سعيد

 واحلسدن وفاطمدة اً علي د( وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول مجع: قال( تطهرياً  ويطهرکم

 الرجس عنهم أذهب هم  الل   بيتي أهل هؤالء»: فقال ،الكساء عليهم أدار ثم واحلسني،

  4«.تطهرياً  رهموطه  

                                                             

 .[231،  22. ]التمهيد، ج 1

 [.51   ملن ة،ا . ]متام 2

 [ .138   ،2ج . ]املغني، 3

 [38 – 37   ،2 التفضيل، ج لقواعد التنزيل . ]شواهد 4



 1550 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 النبي عن اخلدري سعيد أ، عن: عطية عن مسلم، بن عمران عن : )...رواية ويف

 أهل الرجس عنكم ليذهب اهلل يريد امإن   :تعاىل اهلل قول يف( موسل   وآله عليه اهلل صىل  )

 ثدم ،واحلسني واحلسن وفاطمة اً علي  ( وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول مجع: قال البيت

د الدرجس عدنهم أذهدب هم  الل   بيتي أهل هؤالء: فقال ،الكساء عليهم أدار  رهموطه 

 مدنهم؟ ألسدُت  ،اهلل رسدول يا: فقالت الباب، عىل سلمة موأُ : النرض أبو زاد. تطهرياً 

 1 .(خري وإىل خري لعىل كإن  : فقال

 أحاديثه عدد

 .واحد   حديث  : شيبة أ، البن املصنف

 .واحد   حديث  : الرب عبد البن التمهيد

 .أحاديث ثالثةُ :  احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .واحد   حديث  : بغداد تاريخ

    2.واحد حديث  : األثرم بكر أل، األثرم بكر أ، سنن

                                                             

 .[38   ،2 ج التفضيل، لقواعد التنزيل . ]شواهد 1

   ،22ج للمدزي، الكامل هتذيب ؛242   ،7ج ِحب ان، البن الثقات ؛304   ،3ج العقيأ، ضعفاء: يف ترمجته . ]راجع 2

 [.233   ،9ج للذهبي، سالماإل تاريخ ؛355
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ميثم بن ( عمران145)

 (اهلجري الثاين القرن حدود يف ت)

 . التابعني يف عداده ،ميثم بن عمران)

 . الرافضة کبار من: العقيأ قال

 . کذب سوء أحاديث روى

 . ذر أ، عن ضمرة، بن مالك :عن روى

 1.(املنذر ابن زياد :وعنه

 2.املختارة األحاديث يف املقديس الدين ضياء ذکره

 هدو امإن   له وتكذيبه له، العقيأ تكذيب من جاء ما إال   به املتقدمني من طعن يرد مل

 فرمدى ،نفسده لدهتتحم   ومل ،العقيأ استفظعه ،(ع) عأ فضل يف حديثاً  عمران ةلرواي

 !بالكذب راويه

 فضدائل يف األصدبهاين نعيم أبو وأورده د سيأيت کامد  الطرباين رواه احلديث وهذا

 3.الراشدين اخللفاء

                                                             

 .[244   ،3ج االعتدال، . ]ميزان 1

 [.185   ،2. ]ج 2

 .[85   ،1. ]ج 3



 1552 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .الرافضة کبار من: عمران عن والذهبي العقيأ قال

 األسددي حييدى بن ميثم بن عمران: )النجايش شيخال قال ة،اإلمامي   عند ثقة   وهو

 جعفدر بن حممد أخربنا ،(السالم عليهام) جعفر وأ، اهلل عبد أ، عن روى ،ثقة   موىل،

 بدن إسدحاق بدن إسدامعيل بنا حممد حدثنا: قال سعيد بن حممد بن أمحد حدثنا: قال

 حدثنا: قال أ، حدثنا :قال األزدي عأ بن حممد بن احلسني حدثنا: قال األزدي راشد

 1.(ميثم بن عمران عن ،أبيه عن ،عبيد بنا مهاجر بن حممد خالد أ، بنا إسامعيل

 2.الصادق وجعفر ،احلسني بن عأ ةاألئم   أصحاب من الطويس الشيخ هوعد  

 ثقة  : رالتام   الكويف األسدي حييى بن ميثم بن عمران: )الشاهرودي عأ الشيخ قال

 عدن وروى (،عليهم اهلل صلوات) والصادق والباقر ادالسج   أصحاب من ،باالتفاق

 3.(أبيه

 بدنا اهلل عبد عن ،عمرو بن املنهال عن ،ميثم بن عمران عن... : )الطرباين روى 

 ترىض أال(  ) اهلل رسول يل قال :يقول طالب أ، بن عأ سمع هأن   نوفل بن احلارث

 ،العطدش أعنداقهم قطع قد ،مشاة حفاة عراة واحد   صعيد   يف (نيالنبي  ) مجع إذا عأ يا

                                                             

 .[292   الشيعة، مصن في أسامء . ]فهرست 1

 .[256 و 118   الطويس، . ]رجال 2

 .[131 ،  6 ج احلديث، رجال علم . ]مستدرکات 3



 1553 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ثدم ،العدرش يمدني عن يقوم ثم ،أبيضني ثوبني كسىفيُ  إبراهيم دعىيُ  نمَ  لأو   فكان

 عدد فيه ،وصنعاء برصى بني ال   عرضأ وحوي ،حوي إىل اجلنة من شعب يفجر

 عن أقوم ثم ،أبيضني ثوبني أکسى ثم ،أوأتوض   رشبأف ،ةفض   من قدحان السامء نجوم

 وال معدي فتقدوم ،أبيضدني ثدوبني كسدىوتُ  أوتتوض   فترشب تدعى ثم ،شالعر يمني

 1.(له عيَت دُ  ال  إ خلري دعىاُ 

 عأ شهدت :قال ميثم  أبيه عن ،ميثم بن عمران عن : )...دمشق مدينة تاريخ ويف

 اهلل إن   :قال .أبتاه يا يكلب   :احلسن قال .حسن يا :يقول بنفسه جيود وهو طالب أ، بن

 مندافق کدل بغدض عدىل مدؤمن کل ميثاق ميثاقي عطاء [قال امورب  ] يكأب ميثاق أخذ

 2.(أبيك بغض عىل ومنافق فاسق   کلِّ  ميثاق وأخذ ،وفاسق

 بدن واهليدثم يمينده عن املختار عند جالساً  کنت :قال ميثم بن عمران ناأخرب )... 

 وأهدل السدامء أهدل  قتلده يدرىض رجدالً  دداً  ألقتلن   واهلل :فقال ،يساره عن األسود

 إال   الكوفدة مدن جخيدر ال أن عدىل أماندا سعد بن عمر أعطى کان وقد :قال .األرض

 واهلل ،رجدالً  دداً  ليقتلن   حلف املختار إن   :فقال رجل سعد بن عمر فأتى :قال ،بإذنه

 عدىل خيفى هذا أترى له فقيل ،عمر محام نزل حتى فخرج :قال .دريك يعني أحسبه ما

                                                             

 .[171   ،4 ج األوسط، . ]املعجم 1

 .[278   ،42 ج دمشق، ةمدين . ]تاريخ 2



 1554 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وجداء ،املختدار عدىل فددخلت ددوت الغد من کان لام  ف داره فدخل فرجع ؟املختار

 أبدو لدك يقدول :للمختدار فقدال عمر بن حفص فجاء :قال ،فقعد األسود بن اهليثم

 أبدا املختدار ودعا فجلس :قال .اجلس قال ؟وبينك بيننا کان بالذي لنا أتفي :حفص

 .معه ااذهب فقال رجلني دعا ثم ،هفسار   احلديد يف يتخشخش قصري رجل فجاء عمرة

 اوإن د هلل اإن د :حفص فقال ،برأسه جاء حتى عمر دار بلغ أحسبه ما فواهلل فذهب :قال

 بدن بعدأ وحفدص ،باحلسدني عمر :وقال ،عنقه ارضب :املختار فقال ،راجعون إليه

 1.(سواء وال ،احلسني

 ذر أ، عن ،ضمرة بن مالك عن ،ميثم بن عمران عن : )...عدي البن الكامل ويف

 اهلل صىل  ) اهلل رسول قال  {وجوه   وتسود   وه  وُج  تبيض   يومَ } :اآلية هذه نزلت امل   :قال

 الثقلني يف فعلتم ماذا فأسأهلم ،رايات مخس عىل القيامة يوم تيم  اُ  رشحُت : ](موسل   عليه

 2.(د النبوية والعرتة الكتاب د

 أحاديثه عدد

 .واحد   حديث  : دمشق مدينة تاريخله يف 

                                                             

 .[56 د 55   ،45 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 1

 .[190   ،3 ج . ]الكامل، 2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد   حديث  : نعيم أل، راشدينال اخللفاء فضائل

 1.واحد   حديث  : شاهني البن اللطيف الكتاب

  قابت بن ( عمرو146)

 (.ه172 ت)

 عمرو وهو ،الكويف ثابت أبو :ويقال ،حممد أبو البكري هرمز بن ثابت بن عمرو) 

 . وائل بن بكر موىل احلداد املقدام أ، بن

 ،عقيدل بن حممد بن اهلل وعبد ،شواألعم ،السبيعي إسحاق وأ، ،أبيه :عن روى

 . ومجاعة ،عتيبة بن واحلكم ،حرب بنا وسامك ،عمرو ابن واملنهال

 . (موسل   عليه اهلل صىل  ) النبي   رأى راعياً  رأى هأن   کروذُ 

 أبدو ادمح د بدن وسدهل ،العنقدزي حممد بن وعمرو ،الطياليس داود أبو :عنه روى

 ،بكري بن وحييى ،الضبي داود بن ىوموس ،دنجار موسى بن وعيسى ،الدالل عتاب

 ،الربيدع بن واحلسن ،منصور بن وسعيد ،العجأ صالح بن اهلل وعبد ،آدم ابن وحييى

 . وآخرون ،الرواجني يعقوب بن ادوعب   ،والبوراين

                                                             

   ،4ج حجدر، البدن امليدزان لسدان ؛139   ،2ج للدذهبي، املغني ؛306   ،3ج العقيأ، ضعفاء: يف ترمجته . ]راجع 1

350.] 
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 بدنا عمرو عن ثواحتد   ال :يقول املبارك ابن سمعت :شقيق بن احلسن بن عأ قال

 .السلف يسب   کان هفإن   ثابت

  .حديثه املبارك ابن ترك :عيسى بن احلسن وقال

  .املبارك ابن عليه يصل مل :الرسي بن هناد وقال

 . مهدي ابن عنه ثحيد   مل :املثنى ابن وحممد عأ بن عمرو وقال

  .ثقة دري هو :معني ابن عن الدوري وقال

  .ضعيف :حييى عن صالح ابن معاوية وقال

 کدان ،حديثه يكتب :وزاد ،حاتم أبو قال وکذا ،احلديث ضعيف :زرعة أبو وقال

  .عالتشي   شديد ،الرأي ردئ

 . عندهم بالقوي ليس :البخاري وقال

  .خبيث رافيضي  :داود أ، عن اآلجري وقال

 کفدر (موسل   عليه اهلل صىل  ) النبي   مات امل   :قال .سوء رجل :آخر موضع   يف وقال

د  املشدوم وهو د سفيان عنه روى قد :ويقول هيذم   داود أبو وجعل ،مخسة إال   الناس

  .مستقيمة أحاديثه ن  أ يعنى و يقول وجعل ،الشيعة أحاديث حديثه يشبه ليس

  .الناس رشار من کان :آخر موضع   يف وقال

  .نكارة حديثه يف ليس :آخر موضع   يف وقال
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  .احلديث مرتوك :النسائي وقال

 . مأمون وال بثقة   ليس ةً مر   وقال

  .ثباتاأل عن املوضوعات يروي :انب  حِ  ابن وقال

 . بني   رواياته عىل الضعف :عدي ابن وقال

 ثابت بن عمرو ورواه ،االستحاضة يف حديث أثر :السنن يف داود أبو وقال: قلت

 . سوء رجل وکان ،خبيث رافيضي  وهو ،عقيل ابن عن

 من أن   فاملؤلِّ  عادة ومن ،احلديث يف صدوقاً  کان هولكن   األعرا، ابن رواية يف زاد

  .فأدفله منه وهذا ،رقمه له رقم داود أبو له قعل  

 ال نَمد ومدنهم ،احلدديث يف بيشدء هو ليس ،مفرطاً  عاً متشي   کان :سعد ابن وقال

 اثنتدني سنة مات قانع ابن وقال ،هارون خالفة يف وتويفِّ  ،ورأيه لضعفه حديثه يكتب

  .يعقوب بن ادعب   عن البخاري قال وکذا ،ومائة وسبعني

  .باملستقيم ليس حديثه :احلاکم أمحد أبو قالو

 .حديثه املبارك ابن ترك ،عثامن يشتم کان :أبيه عن أمحد بن اهلل عبد وقال

 .الشيخني عىل اً علي   مويقد   عثامن من ينال وکان ،مذموم :الساجي وقال 

  .احلديث واهي ،فيه دال   عالتشي   شديد :العجأ وقال 
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  1 .(يرتك ملو عيتشي   کان ارالبز   وقال

 وقاقته يف التحقيق

 وجده دون ،ثابت بن عمرو فواضع   الرجالينيِّ  من کثرياً  أن   ترمجته خالل من يتبني  

  السلف: يسب کان هأن   ذاك يف تهموحج   حق،

 ملِ  ثابدت بدن عمدرو :قلدت ،املبدارك بن سألت :قال امللك عبد عن ،سفيان عن) 

 2.(حديثه ترکت فلذلك ؛السلف يشتم کان :قال ؟حديثه ترکت

 يتكل   الرواة بعض کان وقد
 
د ذلدك ومع ،السلف عىل مون بسوء  وأخدذوا وهموثق 

 ويف لتوثيقهم، دعتهم التي هي هؤالء ملرويات احلديث أهل حاجة أن   يل ويبدو عنهم،

 ودريمها. ،وعباد بن يعقوب ،اهلل بن موسى العبيس عديدة کعبيد نامذج الكتاب هذا

 أن وبعد الشيخني، عىل اً علي   مويقد   ،عثامن من ينال کانو ،مذموم  : الساجي وقال

د فبلغندي ،کثرياً  عنه کتبت: هناد وقال: )قال ،االعتدال ميزان يف له الذهبي ترجم  هأن 

 اهلل صىل  ) اهلل رسول بعد الناس کفر: يقول سمعه من فأخربين عأ، بن حبان عند کان

 متكل   اومل  . جليسنا هو: انحب   فقال عليه؟ رتنك أال :انحلب   فقيل. أربعة إال   (موسل   عليه

                                                             

 .[10 – 9   ،8 ج التهذيب، . ]هتذيب 1

 [.262   ،3 ج يأ،للعق العقيأ . ]ضعفاء 2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

   1 .(انحب   يعنى - يتنادم أخذ هبذا عمرو

 وکدان ،کثدرياً  عنده کتبدوا حتدى عنددهم ثقدةً  کان عمرو أن   النص هذا من يظهر

 هدذا مدن وبالردم به، الطعن إال   عليه ينكرون ما جيدوا مل بأمره علموا اومل   جليسهم،

 .للمنصفني کاف وهذا والرجال، احلديث أهل من واحد من أکثر هووثق   به احتج   فقد

 .يرتك ومل عيتشي   کان: ارالبز   قال

 !.احلديث يف صدوقا   کان هولكن   نكارة، حديثه يف ليس :داود أبو

 عند األقل عىل صدوق   هأن   يعني وهذا .حديثه يف يكذب ال ثابت بن عمرو: حييى

  2 .حييى

 أدرکته فيقول .نريده ال :فيقولون ،ثابت بن عمرو حديث خيرج جرير کان: )جرير

  3.(بعدك تغري   :فيقولون .صاحلاً 

 .عندهم عهتشي   يعني هوتغري   جرير، عند صالح فهو

  4 .فيه يطعن نعم   حيذر کان :عيينة ابن

 .حديثه يكتب: قال هأن   إال   به حاتم أ، طعن من الردم عىل: حاتم أبو

                                                             

 .[249   ،3 ج للذهبي، االعتدال . ]ميزان 1

 .[ 249   ،3 للذهبي، ج االعتدال ميزان ]راجع 2

 [.262   ،3 ج العقيأ، . ]ضعفاء 3

 [.262   ،3 ج العقيأ، . ]ضعفاء 4



 1560 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1 .عنه روى هأن   إال   عنه الرواية عن اسالن ني من الردم عىل: املبارك ابن

  2 .الشيخني رش  عىل حديثه حوصح   ،املستدرك يف له جخر  : احلاکم 

 يف جداء کام الثقات من هو هذا فعىل موردين، يف التمهيد يف به احتج: الرب عبد ابن

 .کتابه مقدمة

 احدتج   اً إسدناد األخبدار أصدح عىل االعتامد تفسريه يف ىحتر   الذي: حاتم أ، ابن

 3 .موارد مخسة يف ثابت بن بعمرو

 وترّفضه تشيّعه

 :فيه قالوا حيث ضه،ترف   بل ،عمرو عتشي   عىل تدل عديدة عبارات هناك

 کدان.. .مفرطداً  عاً متشي   کان.. .خبيث رافيض.. .عالتشي   شديد الرأي ردئ کان)  

  .الشيخني عىل اً علي   مويقد   عثامن من ينال کان.. .عثامن يشتم

 .(فيه دال   عالتشي   شديد :العجأ لوقا

 بدن عمدرو: = املقددام أ، بدن عمرو: )ترمجته يف اخلوئي دالسي   قال ةاإلمامي   ومن

 . ثابت

                                                             

 .[90   1ج احلاکم، . ]مستدرك 1

 [.217   ،2. ]ج 2

 [.3064   ،9ج و ،1471 و1417   ،5ج و ،1307   ،4وج ،239   ،1ج حاتم، أ، ابن . ]تفسري 3



 1561 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 روى عجل، بني موىل احلداد، هرمز بن ثابت: املقدام أ، بن عمرو) :النجايش قال

 أخربنا طيف،ل کتاب له السالم، عليهم اهلل عبد وأ، جعفر، وأ، احلسني، بن عأ عن

 املحار،، زکريا بن القاسم بن حممد عن متام، بن احلسني أ، عن اهلل، عبيد بن احلسني

 . به ثابت، بن عمرو عن يعقوب، بن عباد عن

 بدن عمرو) :قائالً ( السالم عليه) الباقر أصحاب يف( تارة) رجاله يف الشيخ هوعد  

 املقددام، أ، بدن عمدرو): قائالً  السالم عليه الصادق أصحاب يف( أخرى) و. (ثابت

 . تابعي کويف، موالهم، العجأ، هرمز بن ثابت

 أ، ابن عمرو): قائالً  ،(السالم عليه) الباقر أصحاب من( تارة) أيضاً  الربقي هوعد  

 جعفدر أبا أدرکوا الذين من (السالم عليه) الصادق أصحاب يف( أخرى) و ،(املقدام

 .ثابت املقدام أ، واسم املقدام، أ، بن عمرو) :قائالً  ،(السالم عليه)

 .العصفري سعيد أبو عنه وروى ثابت، أبيه عن املقدام، أ، ثابت بن عمرو روى 

1  

د تفسدري]. حمبدوب بدن احلسن عنه وروى ،اءاحلذ   ثابت عن روى  سدورة: يالقم 

  2 (...اسجدوا للمالئكة قلنا وإذ: )تعاىل قوله تفسري يف البقرة،

                                                             

 [.4 احلديث السالم(، )عليه احلسني وزيارة کربالء فضل يف ،88 الباب: الزيارات . ]کامل 1

 .[81 – 80   ،14 ج احلديث، رجال . ]معجم 2



 1562 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عمرو حدثنا : )...الرب عبد ابن رواه ما منها الروايات، رشاتع ثوناملحدِّ  له روى

 أبيه عن ،اخلدري سعيد أ، بنا محزة عن ،عقيل بن حممد بن  اهلل عبد حدثنا ،ثابت بن

 ال رمحي أن   يزعمون أقوام بال ما :فقال (موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول خطب :قال

 عدىل فدرطكم وإين   ،واآلخدرة الددنيا يف ملوصدولة رمحدي أن   بيده نفيس والذي ،تنفع

 ،اهلل رسول يا :منهم القائل فيقول القيامة يوم أقوام وسيجيء الأ الناس اأَي   .احلوض

 عدىل ورجعدتم ارتدددتم كمولكدن   ،عرفدت فقدد النسب أما فأقول فالن بن فالن ناأ

 1(.القهقرى أعقابكم

 وجددوا احلسدني بدن عدأ مات امل   :قال ثابت بن عمرو عن ...): البيهقي وروى

 مندازل إىل ظهره عىل بالليل بااجلر ينقل کان ال   هذا :فقالوا ،عنه فسألوا أثراً  بظهره

 2(.األرامل

 عند واقفاً  حممد بن جعفر رأيت: قال ثابت، بن عمرو حدثنا: )الكامل هتذيب ويف

 3 (.سلوين سلوين،: يقول وهو العظمى، اجلمرة

 مالدك عدن املقددام، أ، ثابت بن عمرو عن ،حمبوب ابن عن...): الربقي وروى

                                                             

 .[300 – 299   ،2 ج . ]التمهيد، 1

 .[245   ،3 ج اإليامن، . ]ُشَعُب  2

 .[79 – 78   ،5 ج  لمزي،ل الكامل . ]هتذيب 3



 1563 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 هدذا عدىل مدنكم امليدت إن   مالك يا: (السالم عليه) اهلل عبد أبو يل قال: قال اجلهني،

 . اهلل سبيل يف الضارب بمنزلة شهيد مراأل

د شيعتنا من رجالً  يرض ما: (السالم عليه) اهلل عبد أبو وقال  أکلده مدات، ميتدة   ةأي 

  1 .(شهيد واهلل هو قتل، أو درق، أو ،بالنار أحرق أو السبع،

 علديهام) العابددين سديد احلسدني - بدن عأ قال: قال ثابت بن عمرو عن... ) و

 من شهيد ألف أجر وجل   عز   اهلل أعطاه ؛قائمنا ديبة يف مواالتنا عىل ثبت من: (السالم

 2 (.حدوأُ  بدر شهداء

 أحاديثه عدد

 .املختلفة احلديثية الكتب يف ردامو نيوست   مخسة   يف ثابت بن عمرو وقع

 .واحد   حديث  : داود أ، سنن

 .حديثان: أمحد مسند

 .أحاديث أربعةُ : احلاکم مستدرك

 .أحاديث ثالثةُ : للطرباين األوسط املعجم

                                                             

 .[164   ،1 ج . ]املحاسن، 1

 .[ 323   الصدوق، للشيخ النعمة، ومتام الدين . ]کامل 2



 1564 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث تسعةُ : للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث ثالثةُ : للطرباين الدعاء

 .أحاديث ثالثةُ : للبيهقي الكربى السنن

 .حديثان: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .واحد   حديث  : خزيمة ابن صحيح

 .واحد   حديث  : الدارقطني سنن

 .واحد   حديث  : يعىل أ، مسند

 .أحاديث سبعةُ : ارالبز   مسند

 .حديثاً  عرَش  مخسةَ : عساکر البن دمشق تاريخ

 .حديثان: الرب عبد البن التمهيد

 .واحد   حديث  : شيبة أ، البن العرش کتاب

 .حديثان: للدوال، الطاهرة ةلذري  ا

 .أحاديث ثامنيةُ : الطربي تفسري

 1.أحاديث ةُ ست  : حاتم أ، ابن تفسري

                                                             

   3ج، العقيأ، ضعفاء ؛173   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛319   ،6ج للبخاري، الكبري التاريخ: ترمجته . ]راجع 1

 [.120   ،5ج عدي، البن لكاملا ؛223  ،6ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛261



 1565 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 احلرضمي جابر بن ( عمرو147)

 (هد120 سنة بعد ت)

 .املرصي زرعة أبو احلرضمي جابر بن عمرو

 ،جدزء بدن احلدارث بدن اهلل وعبد ،سعد بن وسهل ،اهلل عبد بن جابر :عن روى 

 .ودريهم ،واألعمش ،مرة بن وکثري ،املرصي واسميفع ،طالب أ، بن عأ بن وعمر

د أ، بدنا وسدعيد ،رعدام   بن وعكرمة ،عمران ابنه :عنه روى   بدنا وضدامم وبأي 

 .وآخرون ،الكالعي املنذر بن وهانئ ،مرض بن وبكر ،هليعة وابن ،إسامعيل

 ،أمحدق امن   شيخ :قال ؟هذا جابر بن عمرو نمَ  هليعة البن قلت :مريم أ، ابن قال 

 .السحاب يف اً علي   إن   يقول کان

 وروى :قال ،يكذب کان جابر بن عمرو أن   بلغني :أبيه عن أمحد بن اهلل عبد وقال 

 .مناکري أحاديث جابر عن

  .ومحق جهل عىل ثقة   دري :اجلوزجاين وقال 

  .بثقة   ليس :النسائي وقال

 .حديثاً  ينعرش نحو عنده ،احلديث صالح :حاتم أبو وقال

  .بخربه حيتج   ال :انب  حِ  ابن وقال 

  .ابکذ   :األزدي وقال



 1566 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ومدن الضعفاء مجلة يف هأن   إال   مشاهري وبعضها ،مناکري يرويه فيام :عدي ابن وقال

 يف ضدعفه ومدن ،عدأ يف قولده مدن الدوجهني من ونهيذم   الناس وکان ،الشيعة مجلة

 .ومائة العرشين بعد تويفِّ  هأن   يونس ابن ذکر: قلت. رواياته

 .ثقة   وهو ،عالتشي   بسبب فضع   نفيمَ  الربقي وذکره 

 1 .حديثه الرتمذي حوصح   ،الثقات مجلة يف سفيان بن يعقوب وذکره 

 يف يغلدو وکدان ،ثقدة   تدابعيي  مرصيي  احلرضمي جابر بن عمرو: )فيه العجأ قال 

  2 .(عالتشي  

 موقاقته

 .احلديث صالح :دهتشد   من الردم عىل حاتم أبو قال

 .ثقة وهو عالتشي   بسبب فعِّ ُض  نفيمَ  الربقي ذکره

 .الثقات مجلة يف سفيان بن يعقوب ذکره

 .ثقة   تابعيي : العجأ

 3 .تنيمر   الطحاوي به احتج  

                                                             

 .[10   ،8 التهذيب، ج . ]هتذيب 1

 .[173   ،2 للعجأ، ج الثقات . ]معرفة 2

 [.126   ،6ج اآلثار، مشكل . ]رشح 3



 1567 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .لديه وثاقته ثبتت نعم   إال   يروي ال وهو ثار،اآل هتذيب يف نيتمر   الطربي به احتج  

1 

 .حجر ابن ذکر کام ديثهح الرتمذي   حصح  : الرتمذي 

 بدني الواسدطة هو من معلوم ودري بلغني، :بصيغة ورد فقد به حنبل ابن طعن اأم  

 جعل وقد ،راتم   ست   مسنده يف به احتج   نفسه وأمحد جابر، بن عمرو وبني حنبل ابن

 ! دريه من الصحيح ملعرفة ومرجعاً  ةً حج   مسنده

:  حجدر ابن قال ضعيف، نفسه زدياأل ألن ؛مردود ابکذ   هأن   :فيه األزدي وقول

   2.(؟الثقات تضعيف يف يعتمد فكيف ،ضعيف هو ألنه ؛األزدي بقول عربة وال)

 3.(األزدي عىل يعتمد وال: )وقال

 تضعيفهم يف الصحيح هو فهذا ،عالتشي   بسبب فعِّ ُض  نفيمَ  هأن   الربقي ذکره ما اأم  

 ابدن قدال الوثاقدة، عدىل املددار ن  أ عىل اتفقوا قد الفن أهل ألن   ؛مردود وهو للرجل،

 4.(هيرض   ال واألداء خذاأل ثبت کان إذا هأن   قدمنا فقد التشيع   اأم  : )حجر

 فهو املذهب اوأم   واحلف ، الصدق هو امإن   احلديث رواية يف العربة: )األلباين وقال

                                                             

 .[276   ،1. ]ج 1

 .[383   الباري، فتح . ]مقدمة 2

مة 3  .[391   الباري، فتح . ]مقد 

مة 4  .[398 الباري،   فتح . ]مقد 



 1568 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أخرجوا قد ،ودريمها (الصحيحني) صاحبي نجد ولذلك حسيبه، فهو ه،رب   وبني بينه

 1.(ودريهم والشيعة کاخلوارج املخالفني الثقات من كثريل

 ترفيّضه

   .(الشيعة مجلة من: )هن  إ فيه قالوا

 .عالتشي   يف يغلو نل   هو العجأ وعند ع،التشي   بسبب فع  ُض  نفيمَ  الربقي وذکره

د السحاب يف اً علي   أن   يزعم سحابياً  کان: )انب  حِ  ابن وقال  نيالكدوفي   جدالس هکأن 

 .(عنهم اهذ فأخذ

 2.عالتشي   يف هلغلو   رافيضي  فهو العجأ قول وعىل

 بنا اهلل عبد عن ،جابر بن عمرو زرعة أ، عن : )...احلاکم أخرجه ما: أحاديثه من

 (موسدل   وآلده عليده اهلل صدىل  ) النبدي سمعت :قال (عنه اهلل ري) جزء بن احلارث

 شيئاً  أحداً  يعطون ال ،إلبلا کمبارك أبواهبم عىل الفتن سالطني بعدي سيكون :يقول

 3.(مثله دينه من خذواأ اال

 بدنا اهلل عبدد عن احلرضمي، جابر بن عمرو زرعة أ، عن : )...ماجه ابن وروى

                                                             

 .[262  ،5الصحيحة، ج األحاديث . ]سلسلة 1

 .[68   ،2 ج . ]املجروحني، 2

 .[634 – 633   ،3 ج . ]املستدرك، 3



 1569 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 من ناس خيرج (:موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال: قال الزبيدي، جزء بن احلرث

  1.(سلطانه يعنى .للمهدى فيوطئون ،املرشق

 أ، بدن عدأ أبيده عدن ،عدأ بن عمر عن ،جابر بن عمرو )... :الطرباين وأخرج 

 اهلل خيتم بنا ،امن   بل :قال ؟اهلل رسول يا درينا من أم املهدي اأمن   :للنبي قال هأن   ،طالب

 کام، بينة عداوة بعد قلوهبم بني اهلل فيؤلِّ  وبنا ،الرشك من يستنقذون وبنا ،فتح بنا کام

 2.(الرشك وةعدا بعد قلوهبم بني فأل   بنا

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  وعرشون ثامنية عنه روي

 .أحاديث ةُ ست  : أمحد مسند يف له

 .واحد   حديث  : الرتمذي سنن

 .اثنان حديثان: ماجة ابن سنن

 .واحد   حديث  : احلاکم مستدرك

 .واحد   حديث  : للبيهقي الكربى السنن

                                                             

ار، مسند ،1368   ،2 ماجة، ج ابن . ]سنن 1  [.243   البز 

 .[57 د 56   ،1 ج األوسط، . ]املعجم 2



 1570 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث أربعة: للطرباين األوسط املعجم

 .واحد   حديث  : طرباينلل الكبري املعجم

 .واحد   حديث  : للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .اثنان حديثان: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .واحد   حديث  : ارالبز   مسند

 .واحد   حديث  : الروياين مسند

 .اثنان حديثان: للطربي اآلثار هتذيب

 . واحد   حديث  : للبيهقي والنشور البعث

 .اثنان حديثان: عساکر ابن تاريخ

 .واحد   حديث  : شاهني البن ومنسوخه احلديث اسخن

 1.واحد   حديث  : الطربي تفسري

 طلحة بن محاد بن ( عمرو148)

                                                             

 ضدعفاء  ؛319  ،6ج للبخداري، ريالكبد التداريخ ،223   ،6ج حداتم، أ، البدن والتعديل اجلرح: يف ترمجته . ]راجع 1

 ،3ج االعتدال، ميزان ؛113   ،5ج عدي، البن الكامل ؛173   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛263   ،3ج العقيأ،

 250.] 
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 (ه222 ت)

 .هجد   إىل ينسب وقد الكويف حممد أبو ادالقن   طلحة بن ادمح   بن عمرو) 

 بدن ومنددل ،سلع بن امللك عبد بن ومسهر ،اهلمداين نرص بن أسبا  :عن روى 

 بدنا واملطلب ،سليامن أ، بن ادومح   ،يسار بن وعامر ،الربيد بن هاشم بن وعأ ،عأ

 . ةوعد   ،سليامن بن وجعفر ،زياد

 يف البخاري وروى ،الولدان خدود مسح يف سمرة بن جابر حديث ،مسلم :وعنه

 حممد بنا اهلل عبد :بواسطة تفسريه يف ماجة وابن ،والنسائي ،داود وأبو ،األدب کتاب

 عثامن بن وأمحد ،الذهأ حممد بن وجعفر ،الطلحي الرمحن عبد بن امنوسلي ،املسندي

 بكر وأبو ،فضالة بن وأمحد ،کثري بن حييى بن وحممد ،اجلوزجاين وإبراهيم ،حكيم بن

 ،الفدرات بدن أمحد مسعود وأبو ،رافع بن وحممد ،راهويه بن وإسحاق ،شيبة أ، ابن

 الدنعامن بن حممد بن بكر وأبو ،زنجويه بنا ومحيد ،خيثمة أ، بن بكر وأبو حاتم وأبو

 وحممدد ،متتام دالب بن وحممد ،سفيان بنا ويعقوب ،شيبة بن ويعقوب ،األصبهاين

 .وآخرون ،الكديمي يونس بن

  :صدوق   :حاتم وأبو معني ابن قال 

 .فهرب السلطان فطلبه بيشء عثامن ذکر ،الرافضة من کان :داود أبو وقال

  .(ه222) سنة صفر يف تويفِّ  ،ثقة   :مطني وقال 
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 . الثقات يف حبان ابن ذکره وکذا

  .اهلل شاء إن ثقةً  کان :وقال ،سعد ابن خهأر   وکذا: قلت

 حدديثني مسدلم عنه روى الزهرة ويف مناکري وعنده عثامن يف يتهم :الساجي وقال

 مسدتدرك ويف ،داود أ، سدنن أواخدر يف :منهدا هجلدد   منسوباً  مواضع ةعد   يف ووقع

 ومل ،ادمح   بن عمرو فيه فوقع ،منه أخرجاه الذي الوجه من انب  حِ  ابن وأخرجه .کماحلا

 عمرو هو کان فإن ،ذکراً  کتبهم من رأيناه فيام له نجد مل :فقال ،ذلك عىل املنذري يطلع

 . بحديثه حيتج فال الطبقة هذه من وهو ،تصحيف فيه ووقع طلحة بن

 فيده قدال حداتم أبا ن  وأ ،ترمجته متتقد   دوق ،نظر بحديثه حيتج   ال قوله ويف: قلت

 1.(الصدق هحمل  

 إىل نسبيُ  وقد ،الكويف حممد أبو ادالقن   طلحة بن ادمح   بن عمرو: )حجر ابن وقال

  2 .(ومائتني وعرشين اثنتني سنة مات ،العارشة من بالرفض ميرُ  صدوق   هجد  

 نرصد، بدن با أسد عدن اد،القن د طلحة بن ادمح   بن عمرو: )للذهبي الكاشف ويف

 3 (ضيرتف   صدوق وخلق، البغوي، وعأ والذهأ، مسلم، وعنه ومندل،

                                                             

 .[21 – 20   ،8 ج التهذيب، . ]هتذيب 1

 .[ 732   ،1 ج التهذيب، . ]تقريب 2

 .[75،  2ج. ]الكاشف يف معرفة َمن له رواية يف کتب الست ة،  3
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  توقيقه عل النص

 به يف صحيحه. مسلم: احتج  

 .صدوق  :معني ابن قال

 .صدوق  : حاتم أبو قال

 .ثقة  : مطني   قال

 . الثقات يف انب  حِ  ابن ذکره

 . اهلل شاء إن ثقةً  کان: سعد ابن قال

 .صدوق  : الذهبي

 .صدوق  : حجر ابن

  ترفيّضه

 أبدو وقدال بالرفض، ميرُ  أو ،ضيرتف   صدوق   وهو عثامن، يف يتهم ادمح   بن عمرو

 .بيشء عثامن ذکر الرافضة من کان داود

 بدن عمرو... : )الطويس الشيخ رواه ما منها اإلمامية، کتب يف عديدة روايات له

 عن - حرب ابن يعني - كسام عن نرص، بن أسبا  حدثنا: قال ،ادالقن   طلحة بن ادمح  

 صدىل  ) اهلل رسدول حياة يف يقول کان( السالم عليه) علياً  أن  : عناس ابن عن عكرمة،
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 قبلده مدن خلدت قدد رسول إال   حممد وما: )يقول( وجل   عز  ) اهلل إن  : (وآله عليه اهلل

د فلدن عقبيده عىل ينقلب نومَ  أعقابكم عىل انقلبتم َل تِ قُ  أو ماَت  أفإن سلالر    اهللَ يرُض 

 لدئن واهلل اهلل، هدانا إذ بعد أعقابنا عىل ننقلب ال واهلل( الشاکرين اهللُ وسيجزي شيئاً 

 عمده، وابدن ألخدوه إين   واهلل أمدوت، حتدى عليده قاتل ما عىل قاتلنألُ  تلقُ  أو مات

 1.(ي؟من   به أحق   فمن ووارثه،

 يعنديد  إسحاق انأخرب ،طلحة بن ادمح   بن عمرو ناأخرب... : )عساکر ابن وروى

 إذا ،يقول اً علي   سمعُت  :قال عأ عن ،الطفيل أ، عن ،فطر عند  األزدي إبراهيم ابن

  قدزع جيتمدع کام فيجتمعون ،املغرب وأهل املرشق أهل له اهلل مجع ،حممد آل قائم قام

 2 .(الشام أهل فمن األبدال اوأم   ،الكوفة أهل فمن الرفقاء افأم   اخلريف

 مالدك أ، عن ،السدي عن أسبا  ناأخرب ،ادمح   بن عمرو ناخربأ ...) عن وروى 

 مدن نداس عدن ،مسدعود ابن عن ،اهلمداين مرة وعن عباس ابن عن صالح أ، وعن

 :قدال ،اآلية (هادوا والذين آمنوا الذين إن) يف( موسل   عليه اهلل صىل  ) النبي أصحاب

 3 .(أرشافهم من ،ورساب جندي أهل من وکان ،الفاريس سلامن يف اآلية هذه نزلت

                                                             

 .[502   . ]األمايل، 1

 .[297   ،1 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 2

 .[419 – 418   ،21 دمشق، ج مدينة . ]تاريخ 3
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 ،عكرمدة عدن ،حرب بن سامك عن ،أسبا  عن ادمح   بن عمرو ناأخرب: )... وعن

 نجداوزه مل وثبت قضاء أو فتيا من عأ به متكل   يشء بلغنا إذا :قال هأن   اسعب   ابن عن

 .(دريه إىل

 أحاديثه عدد
1
 

 .حديثاً  ومخسني وثامنية ستامئة أحاديثه بلغت

 .واحد ث  حدي: له مسلم صحيح ففي

 .واحد   حديث  : داود أ، سنن

 .حديثان: للنسائي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : الدارمي سنن

 .واحد حديث  : أمحد مسند

 .أحاديث أربعةُ : احلاکم مستدرك

 .حديثان: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  وعرشونَ  أربعة  : للطرباين الكبري املعجم

 .اديثأح ثامنيةُ : للبيهقي الكربى السنن

                                                             

 .[407   ،42 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 1
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 .أحاديث أربعةُ : للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .واحد   حديث  : للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .أحاديث ثالثةُ : انب  حِ  ابن صحيح

 .واحد   حديث  : شيبة أ، البن املصنف

 .واحد   حديث  : ارالبز   مسند

 .حديثان: الشايش مسند

 .واحد   حديث  : الشهاب مسند

 .حديثاً  عرَش  مخسةَ : عساکر البن دمشق تاريخ

 .حديثان: الدارقطني سنن

 .حديثاً  عرَش  ومخسةَ  مائتان: الطربي تفسري

 .حديثاً  ونوست   وتسعة ثالثامئة: حاتم أ، ابن تفسري

 1دينار بن ( عمرو149)

                                                             

   ،6ج سعد، البن الكربى الطبقات ؛540  ،1ج الشاهرودي، لعأ احلديث رجال علم مستدرکات: يف ترمجته . ]راجع 1

 ،8ج ِحب ان، البن الثقات ؛228   ،6ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛350   ،4ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛408

 [.299   ،16ج للذهبي، اإلسالم تاريخ ؛483  
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 (ه126)

 :عن روى. االعالم دأح موالهم اجلمحي األثرم حممد أبو ياملك   دينار بن عمرو)

 بن وجابر ،هريرة وأ، ،العا  بن عمرو وابن ،عمرو بنوا ،الزبري وابن ،اسعب   ابن

 بدن جدابر الشدعثاء وأ، ،عبدة بن وبجالة ،يزيد بن والسائب ،الطفيل وأ، ،اهلل عبد

 ،همنب د بدن ووهب ،نالسام   صالح وأ، ،طالب أ، بن عأ بن حممد بن واحلسن ،زيد

 وسدعيد ،شوال بنا املوس ،األعمى الشاعر اسالعب   وأ، ،الرمحن عبد بن سلمة وأ،

 ،وطداووس ،يسار بن وسليامن ،احلويرث ابن وسعيد جبري بن وسعيد ،بردة أ، بنا

 وأ، ،الزبري بنا وعروة ،مليكة أ، وابن ،الزبري بن اهلل عبد بن وعامر ،سعد بن وعامر

 ،يسدار بدنا وعطداء ،ميناء بن وعطاء ،مليكة أ، وابن ،مطعم بن الرمحن عبد املنهال

 ابني ونافع وحممد ،حكيم بن والقعقاع ،وکريب ،الثقفي أوس بن وعمرو ،وعكرمة

 . ومجاعة ،والزهري ،احلسني بن عأ بن حممد جعفر وأ، ،مطعم بن جبري

 بدن وحممدد ،الصدادق وجعفدر ،جريج وابن ،وأيوبد  قبله وماتد  قتادة :وعنه

 وزکرياء ،قاسمال بن وروح ،العطار الرمحن عبد بن وداود ،وشعبة ،ومالك ،جحادة

 سدعد بدن وقديس ،خالدد بدن ةوقر   ،کثري بن وسليامن ،انحي   بن وسليم ،إسحاق بن

 وأبدو ،وهشديم ،عمدر بدن وورقداء ،اقالور   ومطر ،الطائفي مسلم بن وحممد ،ياملك  

 .وآخرون ،والسفيانان ،واحلامدان ،زاذان بن ومنصور ،عوانة
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 بن عمرو عىل يقدم ال شعبة انک :حنبل بن أمحد عن اجلوزجاين عأ بن حممد قال 

 .تالتثب   يف يعني دريه وال احلكم إال   أحد دينار

  .ذلك مثل شعبة عن مهدي ابن عن املديني ابن وقال 

 عندنا کان ما :وقال ،نجيح أ، ابن عن يذکر عيينة ابن سمعت :ادمح   بن نعيم وقال

  .طاووس وال جماهد وال عطاء ال دريه زاد ،دينار بن عمرو من أعلم وال ،أفقه أحد

 ؟للحدديث تقانداً إ أشدد   رأيدت نمَ  :ملسعر قلت سفيان عن ودريه احلميدي وقال

  .الرمحن عبد بن والقاسم ،دينار بن عمرو :قال

 بدن بعمدرو :قدال ،تأمرنا نبمَ  :لعطاء قالوا سفيان عن إسامعيل بن إسحاق وقال

  .دينار

 ،ثقدة ثقة وکان ،دينار بن عمرو اثنحد عيينة ابن بنا احلكم بنا الرمحن عبد وقال

 . دريه من حديثاً  عرشين من إيل   أحب   عمرو من سمعهأ وحديث

 قام فلام   ،الزهري فعاده عمرو مرض :عيينة ابن عن ،النسائي احلسن بن عأ وقال

  .الشيخ هذا من داجلي   للحديث أنص   شيخاً  رأيت ما :قال الزهري

 .قتادة من عندي أثبت ردينا بن عمرو :انالقط   عن عأ وقال

 أثبدت عمرو :أ، وقال صالح قال مثله فقال ،أل ذلك فذکره أمحد بن صالح قال 

 .عطاء يف الناس
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  .ثبت   ثقة   :النسائي وقال 

  .ثقة   :حاتم وأبو زرعة أبو وقال

 . هريرة أ، من يسمع مل :زرعة أ، عن حاتم أ، ابن وقال

  .(ه126) أو( ه125) سنة مات أمحد قال

 وکدان ،عاملداً  صدوقاً  احلديث کثري ثبتاً  ثقةً  کان :جرير بن وعمرو عيينة ابن وقال

 . زمانه يف ةمك   أهل مفتي

  .السبعني جاوز :وقال ،الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

  .عازب بن الرباء من يسمع مل :معني ابن عن الدوري وقال

 عدن حديثه اسعب   ابن من دينار بنا عمرو يسمع مل البخاري قال :الرتمذي وقال

 . امليت عىل البكاء يف عمر

  .لساً مد   يكون أن ذلك ومقتىض: قلت

  .(باطل التشيع من عنه قيل ما الذهبي قال

 ثقدة مدوالهم اجلمحدي األثرم حممد أبو ياملك   دينار بن عمرو: )حجر ابن وقال1

 2 (.ومائة وعرشين ستي  سنة مات ،الرابعة من ثبت  

                                                             

 .[27 د 26   ،8 ج التهذيب، . ]هتذيب 1

 .[734   ،1 ج التهذيب، . ]تقريب 2
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د موالهم اجلمحي حممد أبو احلاف  الكبري ماماإل) :فيه الذهبي قال  األثدرم، ياملك 

 (.وأربعني ستي  أو مخس   سنة معاوية إمرة يف لدوُ . زمانه يف احلرم وشيخ ،عالماأل أحد

1  

 عالتشدي   مدن عنه قيل وما ،ةفحج   ،احلجاز عامل اجلمحي،  دينار بن عمرو: )وقال

 2( .فباطل

 وتوقيقه جاللته عل االتفاق

 .به احتج  : لبخاريا

 .به احتج  : مسلم

 يفد  يعنديد  ددريه وال ،احلكدم إال   أحد دينار بن عمرو عىل مقد  يُ  ال کان: شعبة

 .تالتثب  

 .دينار بن بعمرو :قال تأمرنا؟ نبمَ  لعطاء قالوا سفيان عن

 .ةمك   أهل أعلم دينار بن عمرو کان: عيينة بن سفيان

 .ثقة ثقة وکان ،دينار بن عمرو ثناحد يينةع ابن احلكم بن الرمحن عبد وقال 

                                                             

 .[300   ،5 النبالء، ج أعالم . ]سري 1

 .[260   ،3 ج االعتدال، زان. ]مي 2
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 .الشيخ هذا من داجلي   للحديث أنص   شيخاً  رأيت ما: الزهري قال

 .قتادة من عندي أثبت دينار بن عمرو: القطان عن عأ قال

 دريه زاد ،دينار بن عمرو من أعلم وال أفقه أحد   عندنا کان ما: نجيح أ، ابن قال

 .طاووس وال جماهد وال عطاء ال

 .ثبت   ثقة  : النسائي قال

 .ثقة  :  زرعة أبو قال

 .ثقة   ثقة  : حاتم أبو

 وکدان ،عاملداً  صدوقاً  ،احلديث کثري ،ثبتاً  ثقةً  کان جرير بن وعمرو: عيينة ابن قال

 .زمانه يف ةمك   أهل مفتي

 . الثقات يف انب  حِ  ابن ذکره

 .احلديث کثري ثبت   ثقة  : سعد ابن

 .ثقة   تابعيي : العجأ

 موالهم اجلمحي حممد أبو احلاف  الكبري ماماإل ،ةفحج   ،احلجاز عامل: الذهبيقال 

 .زمانه يف احلرم وشيخ ،عالماأل أحد األثرم، ياملك  

 .ثقة  : حجر ابنقال 

  تشّيعه
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 کدان: قال ،ثقة   ثقة   ثقة   عمرو: عيينة ابن وقال: )للذهبي النبالء أعالم رَي ِس  يف جاء

 . الفرس أبناء من عمرو

 عدىل والتحامدل ع،بالتشي   يرمونه عمراً  يرضون ال املدينة أهل: معني بن حييى قال

   1 .(يقولون ال   بريء هو به، بأس وال الزبري، ابن

 أو واحدد   شدخص   عدن ولديس ،املدينة أهل عن ينقلها معني ابن من شهادة هذه

 کدانوا وأ ،عهتشدي   بسدبب ديندار، بدن عمرو عن راضني يكونوا مل املدينة فأهل اثنني،

 ،سدهولة بكلِّ  عهتشي   نفى دينار بن عمرو عن راملتأخ   معني ابن إن   ثم   ع،بالتشي   يرمونه

 ومعايشة   حسي  عن نابعة   شهادة   املدينة أهل شهادة   أن   من بالردم هذا دليل، أدنى دون

 يأخدذ العاقدل أن   شدك   فدال الكدالم، ذاك عدنهم يصدر أن صح   ملا وإال   دينار، البن

دإ إذ معدني ابن بااللكالم يلقي وال عمرو، عتشي   عىل املدينة أهل ادةبشه  عدن عدار   هن 

 ومل( !باطدل عالتشدي   مدن عنه قيل ما: )معني البن تبعاً  دأيضاً د  قال والذهبي الدليل،

 .عمرو عن عالتشي   نفي من معني ابن کالم تكرار سوى بجديد   يأت

 عدىل املدينة أهل شهادة ولكن! لكذ إلنكار فسارعوا الرجل عتشي   استعظموا لقد

 وال هبا األخذ فينبغي األمر، هذا عىل دليل أکرب ،له املعارصين من وهم ،عمرو عتشي  

 .بدليل إال   هارد   جيوز

                                                             

 .[302   ،5 النبالء، ج أعالم . ]ِسرَي  1
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 1.(عبالتشي   املدينة أهُل  مهواهت  : )فقال له املدينة أهل اهتام الزرکأ خاملؤر   دأک   وقد

( ع) والصادق الباقر اإلمامني أصحاب من نکا هأن   الرجل، عتشي   ةصح   ديؤک   اول  

   2.قهووث   الطويس الشيخ ذلك ذکر کام

 عليهام) والصادق الباقر أصحاب من: ياملك   دينار بن عمرو) :فيه العامأ احلر   قال

 قدهوث   وقدد. الشديخ عن نقالً  داود ابن قاله ،ثقة   ،فاضل   التابعني، ةأئم   أحد ،(السالم

 3(د. أيضا د ةالعام   علامء

 ذاك لديس هتشديع   أن   بنتيجدة نخدرج ،رواها التي الروايات عىل نظرة نلقي وحني

 .اليسري عالتشي  

 إال   يروَيدا ال( ع) البيدت أهدل طدرق من الروايات من جمموعةً  عمرو روى لقد

 ابدن عدن طداوس، عدن ديندار، بن عمرو عن : )...الصدوق الشيخ روى الشيعي،

 بلغه وقد ،يقول املنرب، عىل وهو( وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول سمعت: قال عباس،

 عز   اهلل إن   الناس، معارش: فقال املؤمنني، أمري لعأ تسميته إنكار قريش من ناسأُ  عن

 ه،نبي   کنت نفمَ  أال ،أمرياً  اً علي   عليكم ستخلفأ أن وأمرين ،رسوالً  إليكم بعثني وجل  

                                                             

 [.77   ،5 ج . ]األعالم، 1

 .[248 و 141   الطويس، . ]رجال 2

 [.438   ،30 ج الشيعة، . ]وسائل 3
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 له لتسمعوا ذلك، أعلمكم أن وأمرين عليكم، وجل   عز   اهلل أمره تأمري أمريه، اً علي   فإن  

 عأ منكم أحد يأمترن فال أال. تنتهون أمر عن ناکم وإذا تأمترون، أمرکم إذا وتطيعوا،

 ومل املدؤمنني، أمدري هوسام   عليكم، أمره وتعاىل تبارك اهلل فإن   وفايت، بعد وال حيايت يف

 نفَمد عدأ، يف إلديكم بده أرسدلت مدا أبلغدتكم وقد االسم، هبذا قبله من أحداً  يسم  

 عند له ةحج   وال ،وجل   عز   اهلل عىص فقد فيه عصاين نومَ  اهلل، أطاع فقد فيه أطاعني

 هُ ورسولَ  اهللَ يعصِ  نومَ }: کتابه يف وجل   عز   اهلل قال ما إىل مصريه وکان ،وجل   عز   اهلل

 1.({فيها خالداً  ناراً  هُ لْ ِخ دْ يُ  هُ حدودَ  ويتعد  

 قال: قال ، األنصاري جابر عن دينار، بن عمرو عن : )...املجليس الشيخ وىور

 ليلة الليايل ومن ،اجلمعة يوم األيام من اختار اهلل إن  »: (وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول

 واحلسني، احلسن عأ من واختار ،اً وعلي   واختارين ،رمضان شهر الشهور ومن ،القدر

 2.(«أحكمهم أعلمهم قائمهم تاسعهم لعاملنيا ةحج   احلسني من واختار

 مسدلم (السالم عليه) احلسني أرسل: قال ،دينار بن عمرو عن : )...أيضاً  وروى

 يأخذ هأن   تهقو   من کان لقد: ودريه عمرو قال األسد، مثل وکان ،الكوفة إىل عقيل بنا

                                                             

 .[492   . ]األمايل، 1

 .[372 ،  36 ج األنوار، . ]بحار 2
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 1 (.البيت فوق به فريمي بيده، الرجل

: قدال اسعب د ابن عن طاووس، عن دينار، نب عمرو عن ...: )شاذان ابن وروى

 نَمد: فقدال قدميده عىل قام ثم   العرص، صالة (وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسول بنا صىل  

 عليهدا) فاطمدة مندزل أتدى حتدى ،بأمجعندا فاتبعناه فليتبعني، بيتي أهل وحيب   نيحيب  

 وعليه (السالم هعلي) طالب أ، بن عأ إليه فخرج ،خفيفاً  قرعاً  الباب فقرع (السالم

 فقال. أمس رأيت بام الناس ثحد    احلسن أبا يا: له فقال ،بالطني خةملط   ويده شملة،

 الظهدر صالة وقت يف أنا بينام [اهلل رسول يا يم  وأُ  أ، فداك] نعم: (السالم عليه) عأ

 املداء، طلب يف واحلسني احلسن ولدي    هتفوج   املاء، عندي يكن فلم الطهور أردت

 أندا  فدإذا فالتفدت يميندك، عدىل أقبدل احلسن أبا يا: َيتف هباتف أنا فإذا ،عأ   يافأبط

 فيه فوجدت العسل، من وأحىل الثلج من بياضاً  أشد   ماء فيه ق،معل   ذهب من بقدس

 وجددت قطدرة رأيس عىل رتقط   ثم ،جرعات   ورشبت منه، أتفتوض   الورد، رائحة

  ذلدك أيدن مدن تددري هل: (وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسول فقال. فؤادي عىل بردها

 حتت من واملاء ة،اجلن   أقداس من القدس: قال. أعلم ورسوله تعاىل اهلل: قال القدس؟

 رسدول هضدم   ثم. العرش حتت فمن القطرة اوأم   [الكوثر نر: قال أو] طوبى شجرة

 خادمده کان من يحبيب: قال ثم   عينيه، بني ما لوقب   صدره إىل (وآله عليه اهلل صىل   اهلل

                                                             

 .[354   ،44 ج األنوار، . ]بحار 1
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 ( .عظيم اهلل عند وقدره هفمحل    (السالم عليه) جربئيل باألمس

 الرجل، عتشي   ييقو   آخر دليل وهذا ،(ع) البيت أهل فضائل رواية من أکثر وقد1

: قدال جعفدر، أ، عن دينار،  بن عمرو عن : )...الطربي أخرجه ما هذه رواياته من

 قدال -]عدأ   يصدلِّ  فلدم عندده کدرتذُ  نَمد: (موسدل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال

 2(.ةاجلن   طريق نيس فقد: [اآلخر وقال] .ةاجلن   طريق  خطيء فقد: [أحدمها

 إبراهيم عن عأ، بن حممد جعفر أ، عن دينار، بن عمرو عن : )...النسائي وروى

 اهلل ىل  ص) النبي عند اکن   :قالد  أبيه عن مرة يقل وملد  أبيه عن وقا ، أ، بن سعد بن

 فلام   خرجوا، دخل فلام   ،(وجهه اهلل مکر  ) عأي  فدخل ،جلوس قوم وعنده (موسل   عليه

 أنا ما واهلل: فقال فدخلوا، فرجعوا أدخله، إذ أخرجنا ما واهلل: فقالوا تالوموا خرجوا

 .3(!وأخرجكم أدخله اهلل بل ،وأخرجتكم أدخلته

 قولده يف) اسعب د ابن عن: عطاء عن دينار، بن عمرو عن ...) :احلسكاين وأخرج

 يف وايشدك   مل ثم ،ورسوله باهلل قواصد  ( يعني: قال( )آمنوا الذين املؤمنون امإن  : )تعاىل

 4.الطيار وجعفر باملطل   عبد بن ومحزة ،طالب أ، بن عأِّ  يف نزلت ،إيامنم

                                                             

 .[74 – 73   نقبة،م . ]مائة 1

 .[227   ،1 ج، اآلثار . ]هتذيب 2

 .[74 – 73   ،(ع) املؤمنني أمري . ]خصائص 3

 .[259   ،2 ج التفضيل، لقواعد التنزيل . ]شواهد 4
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: اىلتعد قوله يف ،اسعب   بن اهلل عبد عن ،وعطاء أبيه، عن دينار، بن عمرو عن )...

 َك نْ لددُ  مدن يل واجعدْل  صددق   رجخُمد وأخرجندي صدق   دخَل مُ  أدخلني ربِّ  وقل}

 أ، بن عأ فأعطاه دعاءه لنبينا اهلل استجاب لقد واهلل: اسعب   ابن قال {نصرياً  لطاناً ُس 

 1.(أعدائه عىل ينرصه سلطاناً  طالب

 عمر ابن عن ،اهلل عبد بن سامل عن ،دينار بن عمرو ثناحد... : )عنه احلاکم وروى

 اختدار اخللق اهلل خلق امل   (:وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال :قال (عنهام اهلل ري)

 مدن اختارين ثم ،هاشم بني قريش من اختار ثم   ،قريشاً  العرب من اختار ثم   ،العرب

 2.(خرية من خرية ناأف ،هاشم بني

 يوم کان امل   :قال (عنهام اهلل ري) اهلل عبد بن جابر عن ،دينار بن عمرو عن... ) 

 :فقال مسلمة بن حممد فجاء ،فجبن رجالً ( وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول بعث ،خيرب

 عليده اهلل صىل  ) اهلل رسول فقال ،مسلمة بن حممود قتل قط کاليوم أرَ  مل ،اهلل رسول يا

 وإذا ،معهدم بتلدونت ما تدرون ال كمفإن   ،العافية اهلل وسلوا العدو لقاء متنوا ال (:وآله

د ،بيددك ونواصديهم ونواصينا مورهب   نارب   أنت هم  الل   :فقولوا لقيتموهم  تقدتلهم اموإن 

 اهلل رسدول قدال ثدم ،واوکدرب   فانضوا دشوکم افإذ جلوساً  األرض ألزموا ثم ،أنت

                                                             

 .[452   ،1 ج التفضيل، لقواعد التنزيل . ]شواهد 1

 .[86   ،4 ج . ]املستدرك، 2
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 يدويل   ال ،اندهوحيب   هُ ورسدولَ  اهللَ حيدب رجالً  دداً  ألبعثن   (:موسل   وآله عليه اهلل صىل  )

 فقدال ،أرمد يومئذ   (عنه اهلل ري) وعأ .الناس هلا فترشف يديه عىل اهلل يفتح ،الدبر

 فتفل .موضعاً  أبرص ما ،:اهلل رسول يا :فقال .رس (:وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول له

 :فقدال ؟أقداتلهم ما عىل ،اهلل رسول يا :عأ فقال ،الراية إليه ودفع له وعقد ،عينيه يف

 يمن د حقندوا فقدد ذلدك فعلوا فإذا، اهلل رسول ين  أو ،اهلل إال   إله ال أن وايشهد أن عىل

 اهلل ففدتح فلقديهم :قدال .وجدل   عدز   اهلل عىل وحساهبم ،هامبحق   ال  أ وأمواهلم دماءهم

 .(عليه

 هبدذه خيرجاه ومل يعني ،الراية حديث خراجإ عىل الشيخان اتفق قد: )احلاکم قال

 1.(السياقة

 ما (: عنها اهلل ري) عائشة قالت: قال ،دينار بن عمرو عن... ): الطرباين وروى

 سلها ،اهلل رسول يا :فقالت يشء بينهام وکان قالت .أبيها دري فاطمة من أفضل رأيت

 2.(تكذب ال افإن  

 بدنا املسدور عن ،مليكة أ، بنا عن ،دينار بن عمرو عن : )...الكبري املعجم ويف

 أدضدبها نَمد يمن د بضعة   فاطمة (:موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال :قال ،خمرمة

                                                             

 .[38   ،3 . ]املستدرك، ج 1

 .[137   ،3 وسط، جاأل . ]املعجم 2
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 1.(أدضبني

 عليهدا) فاطمة أن   حممد بن احلسني عن (دينار بن) عمرو ثناحد: )البالذري روى

 2.ليالً  فنتدُ  (السالم

 إىل خرج عبادة بن سعد أن صالح أ، عن دينار، بن عمرو عن : )...أيضا وروى

 3.هبا( فقتل الشأم

 أن   حسدن بن عأ بن حممد حدثني :دينار بن عمرو قال : )...کرعسا ابن وأخرج

 هإن   :وقال طالب أ، بن عأ إىل زيد بن سامةأُ  أرسلني :قال ،أخربه سامةأُ  موىل حرملة

 األسد شدق يف کنت لو :لك يقول له فقل ؟صاحبك خلف ما :ويقول اآلن سيسألك

 إىل فذهبت ،شيئاً  يعطني فلم قال .أره مل األمر هذا ولكن   ،فيه معك أکون أن ألحببت

 4.(راحلتي يل فأوقروا جعفر بن اهلل وعبد وحسني حسن

 اسعب   ابن عن ،زيد بن جابر عن ،دينار بن عمرو عن : )...البخاري صحيح ويف

 واملغدرب والعرصد الظهدر وثامنيداً  سبعاً  باملدينة صىل   (موسل   عليه اهلل صىل  ) النبي   ن  أ

                                                             

 .[404   ،22 ج الكبري، . ]املعجم 1

 .[405   ،1 ج األرشاف، . ]أنساب 2

 .[589   ،1 ج األرشاف، . ]أنساب 3

 .[82   ،8 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 4
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 1.(والعشاء

 عدن حيددث حممد بن احلسن سمعت قال دينار بن عمرو عن )... :مسلم وروى

 عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول منادي علينا خرج قاال األکوع بن وسلمة اهلل عبد بن جابر

 متعة يعنى تستمتعوا ان لكم أذن قد (موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول إن فقال (موسل  

 2.(النساء

 بنا عمرو قال رؤيته، حيب( ع) الباقر اإلمام وکان ،النبي عرتة ل  جُي  عمرو کان لقد

 بدام أعلدم أحدداً  رأيدُت  مدا: )(ع) عأ اإلمام بن احلنفية بن حممد بن احلسن يف دينار

 3.!(دلامنه من دالماً  إال   زهريكم کان ما ،حممد بن احلسن من الناس فيه اختلف

 عىل احلسني بن عأ دخل: قال دينار، بن عمرو عن : )...النبالء أعالم رَي ِس  يف جاء

 دين، عأ  : قال شأنك؟ ما: فقال يبكي، حممد فجعل مرضه، يف زيد بن سامةأُ  بن حممد

 4.(عأ   فهي: قال دينار، ألف عرش بضعة: قال هو؟ وکم: قال

 بدنا عمدرو لقداء ردبة احلج يف ليزيدين هإن  : )قال هأن  ( ع) الباقر اإلمام عن وروي

                                                             

 [.152   ،2ج مسلم، صحيح ؛137   ،1 ج البخاري، صحيح . ] 1

 [.51   ،4 أمحد، ج مسند ؛130   ،4 ج مسلم، . ]صحيح 2

 .[130   ،4 ج للذهبي، النبالء، أعالم . ]ِسرَي  3

 .[394   ،4 ج النبالء، أعالم . ]ِسرَي  4
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(فيدناوي! ناحيب   هفإن   دينار،

 وليس جعفر أ، إىل جئُت : دينار بن عمرو قال: قال سفيان، حدثني حييى، وعن)

 2.(نزالينأف إيل   فقاما فأنزاله، كامعم   إىل قوما: له وأخ زيد ألخويه فقال أحد، معي

 أبدا لقيندا مدا: عمدري ابن اهلل وعبد دينار بن عمرو قال: )... الواعظني ةروض ويف

: ويقدول ،والكسدوة والصلة النفقة ليناإ ومحل إال   (السالم يهعل) عأ بن حممد جعفر

  3.(!تلقوين أن قبل لكم ةمعد   هذه

 أحاديثه عدد

من  ،حديثاً  وسبعون واثنان وثالثامئة آالف أربعة د راً مكر   د عنه ويرُ  ما جمموع بلغ

 .الصحابة عن اآلثار بعض ضمنها

 .حديثاً  ونَ وست   اثنان: البخاري صحيح يف له

 .حديثاً  وسبعونَ  واحد  : مسلم يحصح

 .اثنان حديثان: للبخاري املفرد األدب

 .حديثاً  ومخسون مائة: أمحد مسند

                                                             

 .[304 د 303   ،5 ج النبالء، أعالم . ]ِسرَي  1

 .[ 304د  303   ،5 ج النبالء، أعالم ]ِسرَي  . 2

 .[204   النيسابوري، للفتال الواعظني . ]روضة 3



 1592 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  ونَ وست   أربعة  : الرتمذي سنن

 .حديثاً  أربعونَ : داود أ، سنن

 .حديثاً  ومخسونَ  اثنان: ماجة ابن سنن

 .حديثاً  وثالثونَ  مخسة  : الدرامي سنن

 .أحاديث وثالثةُ  مائة  : احلاکم مستدرك

 .حديثاً  وستونَ  ة  ست  : النسائي سنن

 .أحاديث وأربعةُ  مائة  : للنسائي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : املؤمنني أمري خصائص

 .حديثان: للنسائي الصحابة فضائل

 .واحد   حديث  : مالك أموط  

 .حديث أربعامئة: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثاً  وعرشونَ  مخسة  : داود أ، مسند

 .حديثاً  ونوست   مخسامئة: للصنعاين املصنف

 .حديثاً  وعرشونَ  مائة  :  شيبة أ، البن املصنف

 .حديثاً  وثالثونَ  مخسة  : يعىل أ، مسند

 .حديثاً  وتسعونَ  أربعة  : انب  حِ  ابن صحيح



 1593 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  ثالثونَ : خزيمة ابن صحيح

 .حديثاً  عرشونَ : للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  وثالثونَ  وثامنية   مائة  : اينللطرب األوسط املعجم

 .حديثاً  ومخسونَ  ثالثامئة  : للطرباين الكبري املعجم

 .حديثاً  عرَش  مخسةَ : للطرباين الدعاء

 .أحاديث ةُ ست  : للطرباين الشاميني مسند

 .حديثاً  وثامنونَ  أربعة  : للشافعي املسند

 .حديثاً  وتسعونَ  مخسة  : منصور بن سعيد سنن

 .أحاديث عرُش : عاصم أ، البن ةالسن  

 .حديث مائةُ : الدراقطني سنن

 .حديثاً  وثامنونَ  أربعة  : احلميدي مسند

 .حديثاً  ونَ وست   مخسة  : اجلعد ابن مسند

 .أحاديث مخسةُ : راهويه ابن مسند

 .حديثاً  ونَ وست   ثالثة  : للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .حديثاً  وثالثونَ  مائتانِ : للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .حديثاً  وأربعونَ  ومخسة   مائتانِ :  حزم البن املحىل  



 1594 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  وعرشونَ  مائة  : للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثاً  وتسعونَ  اثنانِ : للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  عرَش  ومخسةَ  ثالثامئةِ : الرب عبد البن التمهيد

 .حديث مائتا: عساکر ابن تاريخ

 .حديثاً  وعرشونَ  مائة  : البزار مسند

 .أحاديث عرُش : الشهاب مسند

 .أحاديث ةُ ست  : الروياين مسند

 .حديثاً  وعرشونَ  مخسة  : للطربي اآلثار هتذيب

 .حديثاً  ثامنونَ : نعيم أل، األولياء حلية

 .حديثان: شاهني البن النساء سيدة فضائل

 .حديثاً  وأربعونَ  مائة: الطربي تفسري

 .حديثاً  وأربعونَ  ثامنية  : حاتم أ، ابن تفسري

 1.حديثاً  وثالثونَ  سبعة  : الصنعاين تفسري

                                                             

   ،5ج سعد، البن الكربى الطبقات ؛38 ،  6ج الشاهرودي، لعأ احلديث رجال علم مستدرکات: يف ترمجته . ]راجع 1

، 2ج للعجدأ، الثقدات معرفة ؛167   ،5ج ِحب ان، البن الثقات ؛231   ،6ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ،479

 کتب يف رواية له من عرفةم يف الكاشف ؛468   قتيبة، البن املعارف ؛328 ،  6ج للبخاري، الكبري ؛ التاريخ176  

 [.75 ،  2 ج للذهبي، الست ة



 1595 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 اريّالغف عٌد بن ( عمرو150)

 (اهلجري الثاين القرن يف ت)

 . ودريه األعمش :عن الفقيمي ارالغف   عبد بن عمرو)

  .احلديث مرتوك حاتم أبو قال

 .احلديث بوضع اهتم عدي ابن وقال

  .الرفض ألجل ترکته :املديني ابن وقال

 . احلديث منكر :ودريه قيأالع وقال

 ناحددث ،النفديأ يزيدد بن حممد ثناحد ،الرازي جعفر بن أمحد ثناحد :العقيأ قال

 (عنه اهلل ري) مسعود ابن عن ،وائل أ، عن ،األعمش ثناحد ،الغفار عبد بن عمرو

 اوأد   فدإذا ،الددين آفدة مفإن   ،األنبا  جتاوروا وال ،ترکوکم ما الرتك اترکوا :مرفوعاً 

 يف واحتبدوا العربيدة مدواوتعل   القدرآن وقدرأوا االسالم أظهروا فإذا ،وهمفأذل   اجلزية

 . احلديث د بالدهم من اهلرب فاهلرب ؛الكالم الرجال وراجعوا املجالس

 حددثنا( سدلمة بدن رشيح) الفقيمي عمرو بن احلسن أخي ابن وهو :العقيأ قال

 (عنده اهلل ري) الرباء عن ،ثابت بن يعد عن ،األعمش عن ،ارالغف   عبد بن عمرو

 تداهأ حتى ذلك من يشء دخله جعفر قتل (وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول أتى امل   :قال

 مدع هبدام يطدري ،بالددم جنيمرض   جناحني له جعل قد وجل   عز   اهلل إن   :فقال جربئيل



 1596 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .املالئكة

 ،األعمدش ثناحد ،روعم ثناحد ،الكويف يزداد بن أمحد حدثنا: مسنده يف( البزار) 

 االمدرأة بدأمريين وليسدا أمدريان :مرفوعداً  (عنه اهلل ري) جابر عن ،سفيان أ، عن

 والرجدل ،يسدتأمروها حتدى ينفدروا نأ ألصحاهبا فليس ،الزيارة طواف قبل حتيض

 ،هممدت   وعمدرو ،عمدرو به دتفر  . أهلها يستأمر حتى يرجع نأ له فليس اجلنازة عيشي  

 يف العقديأ فروى ،منه رسقه الفقيمي أو ،الفقيمي من آخر رسقه بعينه احلديث وهذا

 بدن داود شديبة أبدو ثناحدد :فقدال ،السدنجاري العبددي اجلبار عبد بن عمرو ترمجة

 حييى عن ،شهاب أ، عن ،اجلبار عبد بن عمرو ثناحد ،صدقة بن عبيد حدثنا ،إبراهيم

 صىل  ) اهلل رسول قال :قال (عنه اهلل ري) هريرة أ، عن ،باملسي   ابن عن ،سعيد بن

 نا ليث رواية من هريرة أ، قول من جاء قد ،املتن وهذا فذکره (موسل   وآله عليه اهلل

 عدن وشدعبة منصدور ورواه ،قولده هريدرة أ، عن ،مرصف بن طلحة عن سليم أ،

 .انتهى قوله (عنه اهلل ري) هريرة أ، عن ثهحد   نعم   ،احلكم

  .تالثقا يف انب  حِ  ابن وذکره

  .املستدرك يف احلاکم له خرجأو

  .الضعفاء يف والعجأ والساجي العقيأ وذکره

د يتهمونده السدلف وکان ،الفضائل يف شيئاً  روى إذا متهم هو عدي ابن وقال  هبأن 



 1597 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 الذي احلديث يف العقيأ کالم ةوبقي   ،دريهم مناقب ويف ،البيت أهل فضائل يف يضع

 ومن ،له أصل ال رهومتأخ   سناداإل هذا بغري جاء ديثاحل هذا لأو   الرتك اترکوا :لهأو  

 1.(الغدر إىل يدعوهم أصال هلم ن  إف اخلوز تناکحوا وال :مجلته

 توقيقه

 .الثقات يف ذکره: انب  حِ  ابن

 2.به بأس ال الكوفة أهل من رجل وهو: ارالبز   قال

 ترفضه 

 .الرفض ألجل ترکته: املديني ابن قال

 وجيهداً  سبباً  املديني ابن جيد ومل به، طعنهم سبب هو ذاوه فيه، يقدح ال ضهوترف  

 .لقاله وجد ولو ،ضهترف   إال   لرتکه

د عبدد بن عمرو ناأخرب : )...الطرباين روى  عدأ بدن حممدد نداأخرب :قدال ارالغف 

 رسدوَل  سمعُت  :قال ،اهلل عبد بن جابر عن ،عقيل بن حممد بن اهلل عبد عن ،السلمي

                                                             

 .[370 د 369   ،4 ج امليزان، . ]لسان 1

 .[199   ،6 ج البزار، . ]مسند 2



 1598 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(«واحدة شجرة   من وعأ ناوأ ،ىشت  شجر   من الناس» :يقول(  ) اهلل

 أ، عن ،الفقيمي عمرو بن احلسن عن ،الفقيمي ارالغف   عبد بن عمرو حدثنا )... 

 عليده اهلل صدىل  ) اهلل رسول ،سمعت :قال ذري  أ، عن ،املعتمر بن حنش عن ،إسحاق

 نجا دخلها مند  ،قومه يف (السالم عليه) نوح کسفينة فيكم بيتي أهل» :يقول (موسل  

 2.(«هلك عنها فختل   نومَ 

 وأبو ورشيك األشعث أ، بنا نصري ثناحد ،الفقيمي الغفار عبد بن عمرو ثنا )... 

 املطلدب عن ،نوفل بن احلارث بن اهلل عبد عن ،زياد أ، بنا يزيد عن ،عياش بن بكر

 بعض يف يسري أسفاره بعض يف (موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول بينام :قال ربيعة بنا

  صوت سمع إذ ،الليل
 
  :للغناء رجالً  يطارح رجل فإذا فنظر ؟هذا ما :فقال ،دناء

   قربافيُ  جين   أن عنه احلرَب  زوى هُ عظامُ  تلوُح  ي  ارِ وَ َح  يزال ال

 3.(اً ع  دَ  مجهن   نار يف هامع  ودُ  ساً کْ رَ  الفتنة يف سهامارکُ  هم  الل   :فقال

 زر عن ،النجود أ، بنا عاصم عن ،شعبة ثنادح ،الغفار عبد بن عمرو ثناحد )...

 الدنيا يذهب ال (:موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال :قال ،اهلل عبد عن ،حبيش بنا

                                                             

 .[263   ،4 ج األوسط، . ]املعجم 1

 .[306   ،5 ج األوسط، . ]املعجم 2

 .[133   ،7 ج األوسط، . ]املعجم 3



 1599 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ،وجدوراً  ظلدامً  لئدتمُ  کدام ،وعدالً  قسطاً  األرض يمأل ،بيتي أهل من رجل يأ حتى

 1.(اسمي اسمه يواطئ

 فضيل عن األعمش، حدثنا: قال ار،الغف   عبد بن عمرو حدثنا... : )ارالبز   وروى

 يدا: فقال عروة فأتاه اسعب   ابن عند جالساً  کنُت : قال ،جبري بن سعيد عن عمرو، بن

 ،عنهدا ينهيدان کانا وعمر بكر أبا أن   عرفت وقد ،باملتعة تفتي حني أرأيت اسعب   ابن

 (موسدل   عليده اهلل صدىل  ) اهلل رسدول عهد آخر کان هإن  : اسعب   ابن فقال؟ ويكرهانا

 ةبسن   أعلم کانا وعمر بكر ألبو اسعب   ابن يا واهلل: عروة فقال .عليه الناس فارق الذي

 إال   العذاب أرى ما عرية يا: اسعب   ابنُ  :فقال. منك (موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول

 فارق الذي (موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول عهد آخر کان هأن   خربكأُ . عليك سينزل

 2.(وعمر بكر أبو کان وتقول ،عليه سالنا

د عبدد بدن عمرو ناأخرب : )...عساکر ابن وروى  عبدد بدن نصدري نداأخرب ،ارالغف 

 :قدال ،ضدمرة بدن عاصم عن ،اخلوالين مريم أ، عن ،النواء کثري حدثني ،األشعث

 نَمد :فقال ،يوم ذات بيدي أخذ( موسل   عليه اهلل صىل  ) اً حممد إن   :يقول اً علي   سمعت

 بعدك عاش نومَ  ،اإلسالم يف عمل بام حياسب ،جاهلية ميتة   ففي ،يبغضك وهو تما

                                                             

 .[134 ،  10 ج الكبري، . ]املعجم 1

ار، ]مسند . 2  .[264   ،11 ج البز 



 1600 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عدأ   يدرد حتدى ودربدت شمس طلعت امکل   واإليامن باألمن له اهلل ختم ،كحيب   وهو

 1(.احلوض

د بن  شعبة ناأخرب ،ارالغف   عبد بن عمرو نا )...  أ، عدن ،التيداح أ، عدن اجاحلج 

 أقدوام نيليحب   :يقول (عنه اهلل ري) طالب أ، بن أ  ع سمعُت  :قال ،العنزي السوار

 2.(النار ببغيض يدخلون أقوام وليبغضني ،ةاجلن   يبحب   يدخلون

 ،احلسني أ، موىل سامل حدثني ،زيد بن حسني عن ،ارالغف   عبد بن عمرو بأناأن )...

 مهاشد بندي ومن قريش من ناس ومعه عأ بن زيد احلسني أ، مع جالساً  کنت :قال

 وزيدد ،وعمدر بكر أبا مواقد   املخزوميني فكأن ،وعمر بكر أبا فتذاکروا ،خمزوم وبني

 بن زيد فقال ،جملسهم إىل بالعيش   فعادوا فتفرقوا قاموا ثم ،شيئاً  هلم يقول ال ،ساکت

 عأ بن زيد أنشد ثم   ،فاسمعوهن   کلامت   ذلك يف قلُت  وإين   مقالتكم سمعُت  إين   :عأ

 :طالب أ، بن عأ بن احلسني بن

 املناقُب  لتهفض   اً علي   فإن  *  برأَيم يوماً  األقوام لفض   نومَ 

 الكواذُب  األنوف فيه ردمت وإن*  قوله واحلق   اهلل رسول وقول 

 وصاحُب  يل أخ موسى من کهارونَ *  اً معالن عأ   يا يمن   كبأن  

                                                             

 .[292   ،42 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 1

 .[297   ،42 دمشق، ج مدينة . ]تاريخ 2



 1601 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  يضارُب  اإللهِ  ذاِت  يف فبادرَ *  ألمرهِ  فاستجاَب  ببدر   دعاه 

 1.(ثاقُب  بالقوائمِ  ىتثن   شهاب  *  هُ وکأن   بهِ  يعلوهم زاَل  فام

 أ، رشديد عدن ،الفقيمدي عمرو بن احلسن عن ،الغفار عبد بن عمرو حدثنا )...

 عدىل أرشف أن فلدام   ،طالدب أ، بن عأ مع خرجت :قال ،زياد بن کميل عن ،راشد

 اخلرب ما ،الوحشة أهل يا ،الءالب أهل يا ،القبور أهل يا :فقال ،املقربة إىل التفت اجلبان

 ،باألزواج واستبدل ،األوالد وأيتمت ،األموال سمتقُ  قد :عندنا اخلرب فإن   ؟عندکم

 اجلواب يف هلم نَ ذِ أُ  لو ،کميل يا :فقال إيل   التفَت  ثم   ؟عندکم اخلرب فام عندنا اخلرب فهذا

 وعند ،العمل صندوق قربال ،کميل يا :يل وقال ،بكى ثم   .التقوى الزاد خري إن   :لقالوا

  2.(اخلرب يأتيك املوت

 عدثامن عن رشيك، حدثنا: قال ،ارالغف   عبد بن عمرو عن : )...احلسكاين وروى

 هدذه وتال يقول اً علي   سمعت :قال ناجذ، بن ربيعة عن: صادق أ، عن ،زرعة أ، بن

 عىل اآلية هذه ليعطفن: قال {األرض يف استضعفوا الذين عىل نمن   أن ونريد}: اآلية

 3.(ولدها عىل الرضوس الناب عطف هاشم بني

                                                             

 .[531   ،42 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 1

 .[251 ،  50 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 2

 .[558   ،1 ج التفضيل، لقواعد التنزيل . ]شواهد 3
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 احلسدني بنا جعفر عن: فطر عن هاشم، بن وعأ ار،الغف   عبد بن عمرو عن )...

 1.(ةمي  أُ  بني يف وآية ،فينا آية حممد سورة( يعني) السورة هذه يف: قال اهلاشمي

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  مخسونَ  عنه روي

 .واحد   حديث  : احلاکم مستدرك

 .أحاديث ثالثةُ : للبيهقي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : للطرباين الصغري املعجم

 .أحاديث تسعُ : للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث أربعةُ : للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: الدراقطني سنن

 .أحاديث ثامنيةُ : البزار مسند

 .أحاديث ثالثةُ : للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث تسعُ : عساکر ابن تاريخ

 .واحد   حديث  : لآلجري الرشيعة

                                                             

 .[241   ،2 ج ضيل،التف لقواعد التنزيل . ]شواهد 1
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 .حديثان: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .واحد   حديث  : الطربي تفسري

 .أحاديث ثالثةُ : للدراقطني اجلنة صفة

 1.أحاديث ثالثةُ : للدارقطني اهلل رؤية

 يعييِ ٌالسَّ  اهلل عٌد بن ( عمرو151)

 (ه127 ت)

 إسدحاق أبدو شدعرية أ، ابدن :ويقدال ،عأ :ويقال ،عبيد بن اهلل عبد بن عمرو) 

 رشيك قاله ؛عثامن خالفة من بقيتا لسنتني لدوُ  ،مهدان من والسبيع. الكويف عييبِ الس  

 . عنه

 ،مدنهام يسدمع مل وقيل رآمها وقد ،شعبة بن واملغرية ،طالب أ، بن عأ :عن روى

 وحارثة ،سمرة بنا بروجا ،عازب بن والرباء ،أرقم بن وزيد ،رصد بن سليامن وعن

 ،اخلطمدي يزيد بنا اهلل وعبد اجلوشن، وذي ،جنادة بن وحبيش ،اخلزاعي وهب بن

                                                             

 ،6ج حداتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛51 ،  6ج الشاهرودي، لعأ احلديث، رجال علم مستدرکات: يف ترمجته . راجع 1

 ؛43   1ج للعجدأ، الثقدات معرفدة ؛478   ،8ج ِحب دان، البدن الثقدات ؛286   3ج العقيأ، ضعفاء ؛246  

 [.353   ،6ج للبخاري، بريالك التاريخ ؛146 ،  5ج عدي، البن الكامل
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 جحيفة وأ، ،بشري بنا والنعامن ،رضار أ، ابن احلارث بن وعمرو ،حاتم بن وعدي

 بن الرمحن عبد وابنه يزيد بن الرمحن عبد وأخيه ،النخعي يزيد بن واألسود ،السوائي

 ،مرضب بن وحارثة ،األعور واحلارث ،مريم أ، بنا ويزيد مسلم را،واألد ،األسود

 ،الدبجأ سدعد بدنا وعدامر ،زفدر بدن وصدلة ،وهدب بدن وسعيد ،جبري بن وسعيد

 ميرسدة وأ، ،مقدرن بدن معقل بن اهلل وعبد ،مسعود بن عتبة بن اهلل وعبد ،والشعبي

 مل :وقيدل قمدةوعل ،األجددع بن ومرسوق ،حريث بن والعيزار ،رشحبيل بن عمرو

 بن طلحة بنا وموسى ،ا وق   أ، بن سعد ابني وحممد وعامر ،ومصعب ،منه يسمع

 وأ، بردة وأ، ،اجلشمي األحو  وأ، ،يريم بن وهبرية ،هانئ بن وهانئ ،اهلل عبيد

 . کثري وخلق ،مسعود بن اهلل عبد بن عبيدة وأ، ،موسى أ، ابني بكر

 بدنا يوسدف اآلخدر ابنده وابدن ،يدونس بن يلإرسائ ابنه وابن ،يونس ابنه :وعنه

 بدن وفطدر ،واألعمدش ،خالدد أ، بنا وإسامعيل ،التيمي وسليامن ،وقتادة ،إسحاق

 بدن وحبيب ،بخت بن الوهاب وعبد ،عجالن بن وحممد ،حازم ابن وجرير ،خليفة

 ،فيه الناس أثبت وهو والثوري ،ومسعر ،وشعبة ،اهلاد بن اهلل عبد بن ويزيد ،الشهيد

 ومحزة ،محزة بن واحلسن ،زائدة أ، بنا وزکرياء ،قدامة بن وزائدة ،معاوية بنا هريوز

 بدن وعمدر ،ورشيك ،األحو  وأبو ،السكري محزة وأبو ،مصقلة بن ورقبة ياتالز  

 واألجلح ،مغول بن ومالك ،طريف بن ومطرف ،املالئي قيس بن وعمرو ،زائدة أ،
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 بن وعمر ،واملسعودي ،مسعود بن وسليامن ،ةأنيس أ، بنا وزيد ،الكندي اهلل عبد بن

 . وآخرون ،عيينة بن وسفيان ،زياد بن واملطلب ،الطنافيس عبيد

 أبو :فقال ؟يالسد   أو إسحاق أبو إليك أحب   امأي   :،أل قلت :أمحد بن اهلل عبد قال

 . بآخره عنه محلوا الذين هؤالء ولكن ،ثقة   إسحاق

  .ثقة   :والنسائي معني ابن وقال

 ،أربعامئدة :ةمدر   وقدال .شيخ ثالثامئة من نحواً  مشيخته أحصينا :املديني ابن وقال

  .دريه عنهم يرو مل ،ثامنني أو سبعني عن روى وقد

 إسدحاق أبدو يسمع ومل ،بسنتني منه أکرب والشعبي .ثقة   تابعيي  کويفي  :العجأ وقال

 . کتاب لباقيوا ،أحاديث أربعة إال   األعور حارث من يسمع ومل ،علقمة من

 کثدرة يف الزهري وشبه ،الشيباين إسحاق أ، من أحف  وهو ،ثقة   :حاتم أبو وقال

  .الرجال يف واتساعه الرواية

  .صدق :قال ،علقمة من تسمع مل كإن   :يقول شعبة إن   :رجل له وقال

 مدا :قدال ،جماهدد من إسحاق أبو سمع لشعبة رجل قال :الطياليس داود أبو وقال

 .سريين وابن احلسن ومن ،جماهد من حديثاً  أحسن هو کان ؟بمجاهد يصنع کان

 صدىل   هأن د ،إسحاق أبو ثناحد ،زهري ثناحد ،يونس بن أمحد ابأنأن سعد ابن قال... 

 . الشمس زالت ما بعد باهلاجرة هافصال   :قال ،اجلمعة عأ خلف
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 :قال ،برييالز دأمح أبا سمعت ديالن بن حممود ثناحد :اجلعديات يف البغوي وقال

  .اً علي   إسحاق أبو لقي

 ابدن مدن إسدحاق أبو يسمع مل :يقول أ، سمعت :املراسيل يف حاتم أ، ابن وقال

 . منه سمع هأظن   وما عدي بن حجر رأى وقد :قال ،رؤية رآه امإن   ،عمر

 . رساقة من إسحاق أبو يسمع مل :قال أبيه عن ،أمحد بن اهلل عبد إيل   وکتب :قال

 ذي عدن إسدحاق أ، عدن عييندة ابدن وحدديث :يقدول زرعة أبا وسمعت :قال

 هدل :أ، وسدألت :قدال. اجلوشدن ذي من إسحاق أبو يسمع مل مرسل هو ،اجلوشن

 . سامع وال رؤية أنس من له يصح ال :قال ؟أنس من سمع

 وال ،رصد بدن سليامن من يسمع مل إسحاق باأ إن   قيل :املراسيل يف الربدجيي وقال

  .رباح أ، بنا عطاء من يسمع ومل :قال .سمرة بن جابر من وال ،بشري نبا النعامن من

 أ، مدن إسدحاق أبو يسمع مل :شعبة عن صحيح بسند احللية من شعبة ترمجة ويف

  .حديثني إال   وائل

 عمدرو هذا :قالوا ،إسحاق أبا رأوا إذا اهلل عبد أصحاب کان :قال األعمش وعن

 :قدال .رکعدة يف البقدرة أصدأِّ  قدال ؟منك بقي ما :اهلل عبد بن عون له وقال .القاري

  .خريك وبقي ،كرش   ذهب

 فدام وضدعفت يمن د الصالة ذهبت :إسحاق أبو قال :قال اشعي   بن بكر أ، وعن
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 .عمران وآل بالبقرة إال   صأ  أ

 الدذين لرجاله إسحاق أ، حف  من بيتعج   األعمش کان :سامل بن العالء وقال 

 . عنهم يروي

 بحدديث جئنا إسحاق بأ، خلوت إذا کنت :األعمش عن دياث بن صحف وقال

  .اً دض   اهلل عبد

 .نحوها أو سنة مائة ابن وهو إسحاق أبو مات :قال عياش بن بكر أ، وعن

 سدنة ويقدال( ه29) سدنة ولدد ،سداً مدلِّ  کدان :الثقدات کتاب يف انب  حِ  ابن وقال

  .(ه32)

  .الطربي جعفر وأبو ،يسالكرابي حسني :سنياملدلِّ  يف ذکره وکذا

 بدن احلارث عن ثحيدِّ  إسحاق أبا سمعت :شعبة قال :العلل يف املديني ابن وقال

  .عنه الشعبي عن جمالد به ثنيحد   :فقال ؟منه سمعت :له فقلت ،بحديث األزمع

 فدإن مندك أکدرب هذا :له قلت ،رجل عن أخربين إذا إسحاق أبو وکان :شعبة قال

 . ترکته منه أکرب ناأ قال وإن يه،لق هأن   علمت ،نعم قال

 يعندي د  مذاهبهم حتمد ال الكوفة هلأ من قوم کان :اجلوزجاين إسحاق أبو وقال

 ،وزبيدد ،ومنصور ،واألعمش ،إسحاق أ، :مثل الكوفة ثيحمد   رؤوس همد  عالتشي  

 عنددما ووقفدوا ،احلديث يف ألسنتهم صدق عىل الناس احتملهم ،قرانهأ من ودريهم
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 ال قدوم عدن فروى إسحاق أبو افأم   ،صحيحة خمارجها يكون ال أن خافوا امل   أرسلوا

 روى فدإذا ،عدنهم إسدحاق أبو حكى ما إال   العلم أهل عند عنهم ينترش ومل ،يعرفون

  .الصواب عندي ذلك يف التوقيف کان عنهم األشياء تلك

 ،األعمش الكوفة أهل حديث أفسد :قال معن عن جرير ثناحد ،إسحاق وحدثنا

 ،تغدري   بعددما عيينة ابن منه سمع :معني بن حييى قالد  للتدليس يعنيد  إسحاق وأبو

 إسحاق أ، بنو خرجأ الكوفة ويل امل   عمر بن يوسف ن  أ رياملظف   التاريخ يف ووجدت

 يوم ومات ،به فرجعوا راکب وهو فأخذت وسفيُ  صلة ليأخذ برذون عىل إسحاق باأ

   1.(الكوفة اخلارجي اكالضح   دخول

 شدعرية أ، بدنا ويقدال ،عدأ ويقال عبيد بن اهلل عبد بن عمرو: )حجر ابن وقال

 مدن عابدد ،مكثدر ،ثقدة  د  دةاملوح   وکرس املهملة بفتحد  بيعيالس   إسحاق أبو اهلمداين

 2.(ومائة وعرشين تسع سنة مات ،خرةبآ اختلط ،الثالثة

 عأ بنا اهلل عبد بن روعم: وقيل حيمد، ذي بن اهلل عبد بن عمرو: )الذهبي وقال

 العلدامء من (اهلل رمحه) وکان... ثهاوحمدِّ  وعاملها الكوفة شيخ احلاف  الكويف اهلمداين

 عدأ ورأيت عثامن، خالفة من بقيتا لسنتني ولدت: قال. التابعني جلة ومن العاملني،

                                                             

 .[59 د 56   ،8 ج التهذيب، . ]هتذيب 1

 .[739   ،1 ج التهذيب، . ]تقريب 2
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 1.(نزاع بال حجة   ثقة   وهو... خيطب طالب أ، بن

 مل ونيس شاخ ،نبيل   ،ثقة   ،بيعيالس   إسحاق أبو اهلل دعب بن عمرو: )املغني يف وقال

  2.(أحد فهيضعِّ 

 :يقدول الطياليسد داود أبدا سدمعت :عبدة بن أمحد قال: )اظاحلف   تذکرة يف وقال

 قتدادة فكدان ؛واألعمش ،إسحاق وأ، ،وقتادة ،الزهري :أربعة عند احلديث وجدنا

 عأ بحديث أعلمهم إسحاق أبوو ،سنادباإل أعلمهم والزهري ،باالختالف أعلمهم

 اال   هدؤالء مدن واحدد   عندد يكن ومل هذا، کل من األعمش عند وکان مسعود، وابن

 3.(لفنيأ لفنيأ

 ووقاقته جاللته

 . صحيحيهام يف به ااحتج  : ومسلم البخاري

 .ثقة   إسحاق أبو: حنبل بن أمحد قال

 .ثقة  : والنسائي معني ابن قال

 وقد ،أربعامئة :ةً مر   وقال .شيخ ثالثامئة من نحوا يختهمش أحصينا: املديني ابن قال

                                                             

 .[394 د392   ،5 ج النبالء، أعالم . ]سري 1

 .[147   ،2 ج للذهبي، الضعفاء يف . ]املغني 2

اظ، . ]تذکرة 3  .[115   ،1 الذهبي، ج  احلف 
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 .دريه عنهم يرو مل ثامنني أو سبعني عن روى

 .ثقة   تابعيي  کويفي : العجأ قال

 .الشيباين إسحاق أ، من أحف  وهو ثقة: حاتم أبو قال

 يصدنع کدان مدا :قدال جماهدد؟ مدن إسدحاق أبدو سمع :لشعبة رجل قال: شعبة

 .سريين وابن احلسن ومن جماهد من حديثاً  سنأح هو کان ،بمجاهد

 وأ، ،وقتدادة ،الزهدري :أربعدة عندد احلدديث وجددنا: الطياليس داود بوأ يقول

 ...إسحاق

 إسدحاق أبدو الكوفة فألهل: ةست   األمة عىل العلم حف : املديني بن عأ قال :قال

 1...واألعمش

 .اللسان بصدق وصفه: اجلوزجاين

 .ثقاتال يف ذکره: انب  حِ  ابن

 .عابد   ،مكثر   ،ثقة  : حجر ابن

 .أحد يضعفه مل ،نبيل   ،ثقة  : الذهبي

   تشّيعه عل األدليّة

                                                             

 .[399   ،5 ج للذهبي، النبالء أعالم . ]ِسرَي  1
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 .والرجالينيِّ  خنياملؤرِّ  من واحد   من أکثر السبيعي عتشي   عىل نص  

ه د  1.الشيعة رجال يف قتيبة ابن عد 

  2.الشيعة رجال من کذاك الشهرستاين هعد   د

 قددتفُ  هداولكن   ع،للتشي   لنسبته عليها اعتمدا لةأد   لمنيالع هذين لدى أن   شك   ال

 من املقبول وال ،اجلائز دري من هفإن   ضاعت، التي الوثائق من الكثري أمثال ،الزمن مع

 ثبداتإ يف وشهادهتام کافية معترب، دليل   دون عللتشي   بيعيالس   ينسبا أن العلمني هذين

 .کثرية قرائن ساندهتا إذا ةً خاص   عهتشي  

د  مذاهبهم حتمد ال الكوفة هلأ من قوم کان) :فقال عه،تشي   عىل اجلوزجاين نص    د

 ،ومنصدور ،واألعمدش ،إسحاق أ، :مثل ،الكوفة ثيحمد   رؤوس همد  عالتشي   يعني

 .(احلديث يف ألسنتهم صدق عىل الناس احتملهم قرانهأ من ودريهم ،وزبيد

 رصاحدةً  فيها ينسبه وهو يعي،بِ الس   ةترمج يف حجر ابن أوردها ةاملهم   الشهادة هذه

د اجلوزجداين جعدل وقد يسري، عتشي   فيه هأن   ال  ع،التشي   ملذهب  رؤوس مدن يعيبِ الس 

 الدذهبي وصدف حسدب ،الوقت ذاك يف عبالتشي   تغأ کانت والكوفة الكوفة، حمدثي

 .إليه ذهب فيام له موافق   هوکأن   حجر ابن عليه يرد ومل هلا،

                                                             

 [.624   . ]املعارف، 1

 [.190   ،1 ج والنحل، . ]امللل 2
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د :يقول اهلل عبد سمعت :زمعة بن وهب قال: )الرجال أحوال کتاب يف جاء  د  امإن 

 . إسحاق وأبو ،األعمش :الكوفة أهل حديث أفسد

 يقدول مغدرية سمعت جرير حدثنا ،إبراهيم بن إسحاق حدثني وکذا إبراهيم قال

 .(هذا وأعيمشكم ،إسحاق أبو الكوفة أهل أهلك :ةمر   دري

 وهو . (هذا وأعيمشكم ،إسحاق أبو الكوفة أهل أهلك: )مقولته ريكر   مغرية کان

 . الكوفة أهل حديث أفسد عهمتشي   أن يقصد

د تدليسهام، يعني هبأن   کالمه فرس   من بعيداً  ذهب وقد  اجلوزجداين قالده مدا دهويؤيِّ

 مدذموم مدن مدراتبهم عدىل کانوا إذ بعدهم من عندي وکذلك إبراهيم قال: )مبارشة

 1.(اللسان وصدق املذهب

د ،األعمش مذهب سوء وزجايناجل فجعل  أهدل حدديث لفسداد سدبباً  يعيبِ والس 

 .الكوفة

: اجلوزجداين عدن نقدالً  مبارشة قال ثم ،السابق مغرية کالم عساکر ابن روى وقد

 الثقدات وددري املغمدوزين مشداخيهم عدىل مدذهبهم ييقدو   ال د هؤالء روى فام )...

 احلدق خيتلط أن خيفة ،ملذهبه لصائنا ،بدينه الضنني هبم يغرت أن ينبغي فال ،املعروفني

                                                             

 .[128 د 126 ،  1 ج اجلوزجاين، إلبراهيم الرجال . ]أحوال 1
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 1(.ساملتلب   بالباطل عنده املبني

 ددري ومشدايخ آخدر مذهب إىل يعيبِ والس   األعمش بنسبة ترصيح القول هذا ويف

 .الشيعة ومشايخ عالتشي   مذهب يعني وهو معروفني،

 رعسداک ابدن رواه مدا منها الشيعي، إال   يروَيا ال روايات أسانيد يف يعيبِ الس   وقع

 وعدن عدأ عدن دداهلمدداين د احلارث عن  د يعيبِ الس   د إسحاق أ، عن... : )بسنده

 أندا شدجرة :(موسدل   عليده اهلل صىل  ) اهلل رسول قال :قال عأي  عن ،ضمرة بن عاصم

 الطيب من خيرج فهل ،ورقها والشيعة ،ثمرها واحلسني واحلسن ،فرعها وعأي  ،أصلها

 2.(الباب فليأِت  أرادها نفمَ  ،باهبا وعأي   مدينة وأنا .الطيب إال  

د روايدات عدتتتب   وحني احلارث، عن يرويه النص فهذا  جتداوزت التدي يعيبِ الس 

 جممدوع وبلدغ ،(ع) عدأ عدن اهلمداين احلارث عن کثرياً  ينقل وجدته ،آالف التسعة

 !مورداً  وعرشين أربعامئة عنه روايته

 هأن د روىُيد بدل کاحلدارث؟ مغال   يي شيع برجل   جتمعه کانت التي العالقة هذه فام

 .لاته بعد احلارث زوجة جتزو  

 عدن ،إسدحاق أ، عدن ،الثاميل محزة أ، عن ...: )رواها التي الروايات تلك ومن

                                                             

 .[234 د 233   ،46 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 1

 [.384 د 383   ،42 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 2
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 :عدأل( موسل   عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال :قال ،مالك بن أنس عن ،الغفاري بشري

 1.(ديبع هلم وتبني   حلدي يف وتواريني لنيتغس   أنت

 بدن عمرو عن بسنده الطالبيني مقاتل يف الفرج أبو  رواه فيام تظهر الشيعية وميوله

 احلسن مات حني: قال الناس؟؟ ذل   متى :السبيعي إسحاق أل، قلت: )اهلمداين بشري

 2.عدي( بن حجر تلوقُ  ،زياد وادعي (السالم عليه)

 حممدد اإلمام يسأل کان هأن   ،هلم وتعظيمه( ع) البيت أهل ةألئم   رجوعه ديؤکِّ  اول  

 .عرصه أهل مجيع عىل لهويفض   ،منه الفقه يأخذ وکان( ع) الباقر عأ بن

 أبا سألُت : قال ،الربيع بن قيس عن إبراهيم، بن خمول وروى: )املفيد الشيخ روى

 مل هاشم بني من رجالً  لقيت حتى يمسحون الناس أدرکت: فقال ،املسح عن إسحاق

: وقال عنه، فنهاين نيف  اخلُ  عىل املسح عن فسألته احلسني، بن عأ بن حممد قط، مثله أر

 عدىل املسدح الكتداب سدبق: يقدول وکان يمسح، (السالم عليه) املؤمنني أمري يكن مل

 مسحت وما: الربيع بن قيس قال. عنه ناين منذ مسحُت  فام: إسحاق أبو قال. نيف  اخلُ 

 3.(إسحاق أبا سمعت منذ أنا

                                                             

 .[387 د 386   ،42 ج دمشق، مدينة . ]تاريخ 1

 [.52   ،16ج احلديد، أ، البن النهج رشح ؛50   الطالبيني، ]مقاتل . 2

 [.161 ،  2 . ]اإلرشاد، ج 3
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  :نيف  اخلُ  عىل املسح بعدم شيعتهم يوصون( ع) البيت أهل ةأئم   کان لقد

: قالدت (السدالم عليه) د عأ د املؤمنني أمري عن د حديث يف د الوابلية حبابة عن)

 بندا فليقتدد شديعتنا مدن کدان نفمَ  ني،ف  اخلُ  عىل نمسح ال بيت أهل اإن  : يقول سمعته

  1.(تنابسن   وليستن

 ع،التشدي   صولأُ  من أصل أهم وفيها ،(ع) عأ اإلمام عن روايةً  يعيبِ الس   وقد نقل

 :اجللد الشيعي إال   يرويه ال وهذا

د إسدحاق أ، عدن محزة، أ، عن... ) :بسنده الكليني الشيخ روى  عدن يعي،بِ الس 

 عليده) املدؤمنني أمدري أن   ،بده يوثدق نل   (السالم عليه) املؤمنني أمري أصحاب بعض

 لك بد   ال هإن   هم  الل  : الكوفة منرب عىل به وخطب عنه وحف  مالكال هبذا متكل   (السالم

 مدونمويعلِّ  ديندك، إىل َيدونم خلقك، عىل حجة بعد حجة أرضك، يف جج  ُح  من

 عدن داب إن ب،يرتق   مكتتم أو مطاع، دري ظاهر أوليائك، أتباع قيتفر   کيال ؛علمك

 يف وآداهبدم علمهدم، ثدوثمب قديم عنهم يغب فلم هدنتهم حال يف شخصهم الناس

 .عاملون هبا فهم مثبتة، املؤمنني قلوب

 العلم يأزر وهلذا هذا؟ فيمن: آخر موضع   يف اخلطبة هذه يف (السالم عليه) ويقول 

 فيده، علديهم ويصدقون العلامء من سمعوه کام ويروونه، حيفظونه محلة له يوجد مل إذا

                                                             

 .[324   ،1 ج العامأ، احلر الشيعة، . ]وسائل 1
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 مدن أرضدك أخُتد ال كوإن   مواده ينقطع وال ،هکل   يأزر ال العلم أن   ألعلم فإينِّ  هم  الل  

 ج  ُح 
 وال ،تكج  ُح  تبطل کيال ؛مغمور خائف أو باملطاع، ليس ظاهر خلقك، عىل لك ة 

 ،عددداً  وناألقل د ولئدكأُ  هدم؟ وکدم هدم؟ أيدن بدل ،هديتهم إذ بعد أولياؤك يضل

 1.(قدراً  اهلل عند األعظمون

 بدنا أمحدد وأخربندا: قال آخر، بسند للنعامين الغيبة کتاب يف اخلطبة هذه ويتورُ 

 وأمحدد ،إسحاق بن وسعدان ،املفضل بن حممد حدثنا: قال عقدة، بن سعيد بن حممد

 حمبدوب، بن احلسن حدثنا: قالوا القطواين، أمحد بن وحممد ،امللك عبد بن احلسني بن

 2....(قال يعي،بِ الس   إسحاق أ، عن الثاميل، محزة أ، عن سامل، بن هشام عن

 3(.ع) احلسن اإلمام أصحاب من يعيبِ الس   الطويس الشيخ عد   وقد 

د لشيخ الطويس روايدةلفهرست ال خالل من ووجدنا  صدولاألُ  لدبعض يعيبِ الس 

 بدنا عمدرو: )الطدويس الشيخ قال ميمون، بن عمرو کتاب :منها ة،اإلمامي   والكتب

 اليهدودي، (السدالم يدهعل) املدؤمنني أمدري هبا أخرب التي املسائل کتاب وله... ميمون

 احلسني، العلوي جعفر بن حممد عن الدوري، بكر أ، عن عبدون، بن أمحد هبا أخربنا

                                                             

 .[339   ،1 الكليني، ج للشيخ . ]الكايف 1

 د 145   ،(ع) املدؤمنني أمدري ائلفضد: يف الكدويف عقددة ابن ورواها ؛137 د 136   النعامين، زينب أ، البن  . ]الغيبة 2

146.] 

 [.96   الطويس، . ]رجال 3
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 موسدى عدن إسدامعيل، بن حممد موىل طريف حدثنا: قال عبدك، بن عأ حدثنا: قال

 احلارث عن يعي،بِ الس   إسحاق أ، عن املقدام، أ، بن عمرو عن يسار، ابني اهلل وعبيد

 1.(الكتاب وذکر د(السالم عليه) املؤمنني أمري عن اهلمداين،

 إسدحاق، أبدو اهلَْمدَدايِن،: عدأ بدن اهلل عبدد بدن َعْمدرو: )الطدربيس النوري قال

، بيِعي  الم عليه) الصادق أصحاب ويف الس   . أصح لاألو   عمرو ،الشيخ رجال من( الس 

د عن: االختصا  کتاب يف املفيد روى  ،إسدحاق أبدا أن  : املدؤدب جعفر بن حمم 

بيعي   اهلل عبد بن عمر واسمه  وکان العتمة، بوضوء الغداة صالة سنة أربعني صىل   ،الس 

 عندد احلدديث، يف منده أوثق وال منه، أعبد زمانه يف يكن ومل ليلة، کل   يف القرآن خيتم

الم عليهام) احلسني بن عأ ثقات من وکان والعام، اخلا   التي الليلة يف وولد ،(الس 

الم عليه) املؤمنني أمري فيها بضقُ   .(مهدان من وهو سنة، تسعون وله( الس 

 اسعب د والشديخ ،الطدربيس الشديخ: مدنهم عهتشدي   إىل األعالم بعض ذهب وقد

 2.ودريمها ،يمِّ القُ 

د أن   نجدد ؛الشديعية احلدديث لكتب الرجوع وحني  أسدانيد يف وقدع قدد بيعيالس 

                                                             

 [.181. ]الفهرست،   1

 [.6   ،1ج واأللقاب، الكنى ؛253 د 251   ،8 ج املستدرك، . ]خامتة 2
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  1.(السالم عليهام) والصادق الباقر جعفر أ، عن فروى رواياهتم،

 .اتمر   سبع ذکره ورد الكايف ويف 

 .اتمر   ست   واخلصال والتوحيد األمايل: الصدوق الشيخ کتب يف

 .اتمر   سبع واألمايل والتهذيب االستبصار: الطويس الشيخ کتب يف

 .اتمر   سبع: املفيد للشيخ واألمايل األرشاد ويف

 .ةمر   وعرشين ثامن يف لالوسائ أسانيد يف وقع: الشيعة وسائل

 .ةمر   ومخسني مخس: األنوار بحار

  املحدقني عند مروياته عدد

 الطياليسد داود أبدا سدمعت :عبددة بدن أمحد قال: )اظف  احلُ  تذکرة يف الذهبي قال

 ومل... واألعمدش ،إسحاق وأ، ،وقتادة ،الزهري :أربعة عند احلديث وجدنا :يقول

  2.(لفنيأ لفنيأ ال  إ هؤالء من واحد   عندَ  يكن

 رواياته بعتتت   وقد رواية، ألفا عنده وکان ،األربعة احلديث محلة أحد إسحاق فأبو

 . رواية ننيوثام اً وست   ومائتني آالف تسعة فكانت د رةمكر   د

                                                             

 [.282   ،1ج للربقي، . ]املحاسن 1

اظ، . ]تذکرة 2  [.115   ،1ج احلُف 
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 :مروياته لعدد توضيح وهذا إسحاق، أ، بكنية کثرياً  وورد

 .رواية وثالثونَ  وثامنية   مائة  : البخاري صحيح يف له

 .رواية ثامنونَ : مسلم صحيحله يف 

 .رواية وتسعونَ  مائة   :الرتمذي سنن

 رواية ومخسونَ  ة  ست  : ماجة ابن سنن

 .رواية وثامنونَ  ثالث  : داود أ، سنن

 .رواية ونَ وست   مخس  : النسائي سنن

 .رواية وثالثونَ  ومخس   مخسامئة  : للنسائي ىريالكب السنن

 .ةرواي وثامنونَ  ستامئة  : أمحد مسند

 .رواية وأربعونَ  مائتانِ : احلاکم مستدرك

 .رواية سبعونَ : الدارمي سنن

 .رواية وسبعونَ  أربعامئة  : للبيهقي الكربى السنن

 .رواية وسبعونَ  مخس  : للطرباين الصغري املعجم

 .روايات ومخُس  أربعامئة  : األوسط املعجم

 .رواية ومخسونَ  ثامنامئة  : الكبري املعجم

 .رواية وسبعونَ  مائة  : للطرباين الدعاء
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 .رواية ثامنونَ : خزيمة ابن صحيح

 .رواية وتسعونَ  مائة  : حبان ابن صحيح

 .رواية ومخسونَ  ومائة   ألف  : شيبة أ، البن املصنف

 .رواية ةَ عرش ومخَس  أربعامئة: للصنعاين املصنف

 .رواية ونَ وست   مائتانِ : يعىل أ، مسند

 .رواية مخسونَ : الشهاب مسند

 .رواية وثالثونَ  مائة  : داود أ، مسند

 .رواية وعرشونَ  ومخس   مائة  : اجلعد ابن مسند

 .رواية ونَ وست   ومخس   مائة  : الدارقطني سنن

 .رواية وأربعونَ  انِ تاثن: للنسائي املؤمنني امري خصائص

 .رواية عرشة ومخَس  ثامنامئة  : للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .رواية وأربعونَ  ومخس   مخسامئة  : للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .رواية عرشةَ  سبعَ : املبارك ابن مسند

 .رواية عرشةَ  سبعَ : الشاميني مسند

 .رواية ونَ وست   مخس  : راهوية ابن مسند

 .رواية عرشةَ  مخَس : احلميدي مسند
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 .رواية عرشة ثامن: منصور بن سعيد سنن

 .هذا من وأکثر رواية عرشونَ : عساکر ابن تاريخ

 .رواية ونَ وست   ومخس   مائتانِ : للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .رواية وتسعونَ  مخسامئة  : الطربي تفسري

 1.روايات ومخُس  مائتانِ : حاتم أ، ابن تفسري

 مجيلة أيب بن ( عوف152)

 (ه146)

 ،بداألعرا، املعدروف البرصدي سدهل أبو ،اهلجري العبدي  مجيلة أ، بن عوف) 

 أ، ،عدن روى. رزيندة أبيده واسم همِّ أُ  اسم يهبندو بل ويقال ،بندويه مجيلة أ، واسم

 ،سدالمة ابدن سديار املنهدال وأ، ،العالية وأ، ،النهدي عثامن وأ، ،العطاردي رجاء

 ،احلسدن أ، بدن سدعيد وأخيده ،البرصي احلسن أ، بن واحلسن ،اهلجري وخالس

 ،زهدري بدنا وقسدامة ،وائل بن وعلقمة ،أوىف بن وزرارة ،سريين ابني وحممد وأنس

                                                             

 الطبقات ؛206   ،11ج للتسرتي، الرجال قاموس ؛286   ،2ج األمني، سنحم للسيد الشيعة أعيان: يف ترمجته . ]راجع 1

 اجلدرح ؛177 ،  5ج ِحب دان، البدن الثقات ؛162   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛313   ،6ج سعد، البن الكربى

  عساکر، ابن ؛ تاريخ82   ،2 ج الست ة، کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف ؛242   ،6ج حاتم، أ، البن والتعديل

 [.شعرية أ، بن عبد اهلل بن عمرو ترمجة
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 بدنا اهلل وعبد ،خمراق بن وزياد ،األشج وخالد ،العبدي نرضة وأ، ،الفاريس ويزيد

 . ومجاعة ،هند بن عمرو

 ،يدونس بدن وعيسدى ،وهشديم ،انوالقط د ،املبارك وابن ،والثوري ،شعبة :وعنه

 سليامن بن وجعفر ،عبادة بن وروح ،سليامن بن ومعتمر ،معاوية بن ومروان ،ودندر

 بن وحممد ،عدي أ، وابن م،العوا بن وعباد ،األزرق وإسحاق ،ليةع وابن ،الضبعي

 ومعداذ ،شميل بن والنرض ،احلمريي سفيان وأبو ،زريع بن ويزيد ،الواسطي احلسن

 بدن وحممد ،النحوي األنصاري زيد وأبو ،ناملؤذ   اهليثم بن وعثامن ،العنربي معاذ بن

 . وآخرون ،خليفة بن وهوذة ،عاصم وأبو ،األنصاري اهلل عبد

  .احلديث صالح ثقة   :أبيه عن أمحد بن اهلل عبد قال

  .ثقة   :معني ابن عن منصور بن إسحاق وقال

  .صالح   صدوق   :حاتم أبو وقال

  .ثبت   ثقة   :النسائي وقال

  .الصدوق ىيسم   کان :معاوية بن مروان عن ،عتبة ابن الوليد وقال

  .الصدوق عوف   قاليُ  کان :األنصاري اهلل عبد بن حممد وقال

 . احلديث کثري ثقةً  کان :سعد ابن وقال

 :قدال ،أحدد بده جيدئ ما ءبيش احلسن عن ليجيء أنه أمره يرفع بعضهم وقال قال
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  .ومائة وأربعني ستي  سنة ومات ،عيتشي   وکان

 کم :فقلنا( ه6) سنة عليه دخلنا عاصم أبو وقال( ه47) سنة مات داود أبو وقال

 اهلل عبدد بدن حممدد عدن سدعد ابدن وقدال: قلدت. سدنة امنونوث سنة :قال ؟لك أتى

 .مجيعاً  أثبتهم کان :األنصاري

 النبي وفاة أدرك مزينة من شيخ حدثني :قال عوف ثناحد احلارث ابن خالد وقال

 (موسدل   عليده اهلل صدىل  ) النبي تويف   امل   امن   نسوة اذکر :أ، قال (موسل   عليه اهلل صىل  )

  .عليه ثياهبن   دنيسو  

  .(ه59) سنة مولده کان :وقال ،الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

 . شيعي   قدري   :بدعتان فيه کانت حتى:... قال املبارك ابن عن العقيأ وحكى

. قددري يا ويلك :ويقول ،عوفاً  يرضب هند أ، بنا داود رأيت :األنصاري وقال

  .شيطاناً  رافضياً  قدرياً  نکا لقد :عوف حديث هلم يقرأ وهو بندار قال :امليزان يف وقال

د عوف کابن قراناأل بني وازنت وإذا :صحيحه مةمقد   يف مسلم وقال  مدع وبوأي 

 وأيدوب عون ابن أن   کام ،سريين وابن احلسن صاحبا ومها ،احلمراين وأشعث عوف

 وإن ،النقل ةوصح   الفضل کامل يف بعيداً  هذين وبني بينهام البون وجدت ؛صاحبامها

  1.(وأمانة صدق عن مدفوعني دري وأشعث عوف کان

                                                             

 .[149 د 148   ،8 ج التهذيب، . ]هتذيب 1
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 ثقدة البرصي العبدي الغالم د اجليم بفتحد  مجيلة أ، بن عوف: )قال التقريب ويف

 1.(عوبالتشي   بالقدر ميرُ 

 علدامء مدن وکدان... البرصدي األعدرا، سهل أبو احلاف  ماماإل: )الذهبي وقال

 . بدعته عىل البرصة

  .فارسياً  کان: سالم بن حممد قال

 . الصدوق عوفاً  يدعى کان: قلت. سعد بني من هو: هوذة وقال

 . عتشي   وفيه واحد، دري هوثق  

 . األشعث ابن وقعة قبل احلسن من سمعت: عوف يل قال :األنصاري قال

 عبد کذب: فقال ،املصدوق الصادق بحديث ثوحد   ،عوفاً  سمعت: انالقط   قال

 . منه ودريه بندار سمعهام اهلل،

 .شيعي   ،قدري   :بدعتان فيه کان حتى ببدعة عوف ري ما: املبارك ابن قال

 .قدري   يا ويلك: ويقول عوفاً  يرضب هند أ، ابن داود رأيت: األنصاري وقال

  2.(مكثر ثقة   هلكن  : قلت. رافضياً  ،قدرياً  کان :بندار وقال 

 وقاقته  عل االتفاق

                                                             

 .[759   ،1 حجر، ج البن التهذيب . ]تقريب 1

 .[384 د 383   ،6 ج النبالء، أعالم . ]ِسرَي 2
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 صحيحه يف به احتج  : البخاري

 .حجر ابن نقل کام ،واألمانة بالصدق ووصفه به احتج  : مسلم

 .احلديث صالح ثقة  : حنبل بن أمحد قال

 .ثقة  : معني ابن عن

 .احلديث صالح صدوق  : حاتم أبو قال

 .ثبت   ثقة  : النسائي قال

 .الصدوق ىيسم   کان: معاوية بن مروان عن عتبة بن الوليد وقال 

 .الصدوق عوف يقال کان :األنصاري اهلل عبد بن حممد قال

 . احلديث کثري ثقةً  کان: سعد بنا قال

 .الثقات يف انب  حِ  ابن ذکره

 .ثقة  : الذهبي

 .ثقة  : حجر ابن

  1.قهوث  : األلباين

 وترّفضه تشّيعه يف عٌارات

                                                             

 [.407   الصحيحة، األحاديث . ]سلسلة 1
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 .(عبالتشي   ميرُ ) (عيتشي   وکان) :فيه قالوا

 .(شيطانا رافضياً ) (شيعي   قدري   :بدعتان فيه کانت)

 1.(اً شيعي   وکان) :ركاملبا ابن عن الباري فتح مةمقد   ويف

 وقدول ،شديطاناً  رافضياً  قدرياً  کان لقدد  عوف حديث هلم يقرأ وهود  بندار وقال

 .عوف ضترف   عىل شهادة خري األخري بندار

 عمرو بنا اهلل عبد عن عوف أخربنا... ): هوحسن   الرتمذي أخرجه ما أحاديثه من

 (موسدل   عليده اهلل صدىل  ) اهلل رسدول سدألت إذا کنت :عأ قال :قال ،اجلمأ هند بن

 2.(ابتدأين  َسكت   وإذا ،أعطاين

 اهلل عبد عن ،اهلل عبد أ، ميمون عن ،مجيلة أ، بن عوف ثناحد  )...  :احلاکم وروى

 ،خيدرب بحرضة نزل امل   (موسل   وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول ن  أ :األسلمي بريدة بن

 ،ورسدوله اهلل حيدب رجدالً  ددداً  اللواء طني  ألع (:وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال

 وهدو اً علي د فددعا أصدحابه من مجاعة له تطاول الغد من کان فلام   ،ورسوله اهلل هوحيب  

 مرحدب فإذا خيرب أهل فلقوا الناس معه ونض ،اللواء وأعطاه ،عينيه يف فتفل ؛أرمد

 :يقول هو وإذا ،يرجتز أيدَيم بني

                                                             

1 .  433. 

حه احلاکم ورواه ،301،   5 ج، الرتمذي سنن. 2  .315   الصدوق، للشيخ األمايل ؛125   ،3ج املستدرك يف وصح 
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 ُب جمر   بطل   السالِح  شاکي*  حُب رْ مَ  ين  أ خيرب علمت قد 

  رضُب أ وحيناً  أحياناً  أطعنُ *  ُب تله   أقبلت السيوُف  إذ 

 ،بأرضاسده السديف عض حتى رأسه عىل عأ فرضبه برضبتني وعأ هو فاختلف

 1.(هلمألو   فتح حتى الناس آخر أتى فام ،فقتله رضبته صوت العسكر أهل وسمع

 بدنا احلسدني (وحدثني) مجيلة أ، بن عوفحدثنا : )... حهوصح   املستدرك ويف

 أ، بدنا ثناحدد ،بشدار بن حممد ثناحد ،االمام إسحاق بن حممد ثناحد ،الدارمي عأ

 :قال (عنه اهلل ري) اخلدري سعيد أ، عن ،الناجي الصديق أبو ثنا ،عوف عن عدي

 وجدوراً  ظلدامً  األرضمُتأل  حتى الساعة تقوم ال (:وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال

 2(وعدواناً  ظلامً  لئتمُ  کام وعدالً  قسطاً يملؤها  نمَ  بيتي أهل من خيرج ثم ،وعدواناً 

 اهلل ري) األسدلمي أ، عن ،املنهال أ، عن عوف ناأنبأ)... :أيضاً  احلاکم وروى

 ن  إو ،الددنيا عدىل ال  إ يقاتدل نإ واهللد  مروان يعنىد  بالشام الذي ذلك إن   :قال (عنه

 تددعونم الدذين ن  إو ،الددنيا عدىل إال   يقاتل ند إ لزبريا ابن د يعني ةبمك   الذي ذلك

 3.(...الدنيا عىلإال   يقاتلون ان واهلل اءکمقر  

                                                             

 437   ،3 ج، املستدرك. 1

 557   ،4 ج، املستدرك. 2

 471 - 470   ،4 ج، املستدرك. 3
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 أحاديثه عدد

 بلغ وقد ،فقط عوف باسم کثرياً  عنه ورووا ،مجيلة أ، ابن عوف :باسمه عنه روي

 .أحاديث ومخسة ستامئة رواه ما جمموع

 .أحاديث ةُ عرش: البخاري صحيح يف له

 .واحد   حديث  : مسلم صحيح

 .حديثاً  وثالثونَ  ثالثة  : أمحد مسند

 .واحد   حديث  : حنبل البن الصحابة فضائل

 .أحاديث ةُ عرش: الرتمذي سنن

 .أحاديث أربعةُ : داود أ، سنن

 .أحاديث مخسةُ : ماجة ابن سنن

 .أحاديث أربعةُ : الدارمي سنن

 .أحاديث ةُ عرش: احلاکم مستدرك

 .حديثاً  عرَش  أربعةَ : للنسائي كربىال السنن

 .واحد   حديث  : للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .حديثاً  وعرشونثامنية : للبيهقي الكربى السنن

 .حديثاً  وعرشونَ  مخسة  : اإليامن شعب
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 .أحاديث أربعةُ : واآلثار السنن معرفة

 .أحاديث ةُ عرش: حبان ابن صحيح

 .أحاديث ةُ ست  : خزيمة ابن صحيح

 .واحد   حديث  : حنبل البن الصحابة فضائل

 .واحد   حديث  : داود أ، مسند

 .أحاديث مخسةُ : للصنعاين املصنف

 .حديثاً  ونَ وست   ثالثة: شيبة أ، البن املصنف

 .أحاديث ثالثةُ : يعىل أ، مسند

 .أحاديث ةُ عرش: بانحِ  ابن صحيح

 .واحد   حديث  : للطرباين الصغري املعجم

 .أحاديث ثامنيةُ : للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  عرَش  ثامنيةَ : للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: الدعاء

 .حديثان: الدارقطني سنن

 .واحد   حديث  : اجلعد ابن مسند

 .اثنان حديثان: راهويه ابن مسند
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 .أحاديث مخسةُ : الشهاب مسند

 .أحاديث سبعةُ : الروياين مسند

 .حديثاً  وعرشونَ  ة  ست  : ارالبز   مسند

 .حديثان: الشايش مسند

 .حديثاً  وعرشونَ  مخسة  : للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .أحاديث أربعةُ : للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .أحاديث ثالثةُ : للبيهقي وةالنب   دالئل

 .واحد   حديث  : للرتمذي املحمدية الشامئل

 .أحاديث ثامنيةُ : حزم البن املحىل  

 .أحاديث مخسةُ : عوانة أ، مستخرج

 .حديثاً  عرَش  اثنا: للطحاوي اآلثار كلمش رشح

 .أحاديث سبعةُ : للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .أحاديث ثامنيةُ : الرب عبد البن التمهيد

 .أحاديث مخسةُ : عوانة أ، مستخرج

 .حديثاً  عرشونَ : عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث ةُ عرش: للطربي اآلثار هتذيب
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 .حديثان: املحامأ أمايل

 .أحاديث ةُ عرش: نعيم أل، األولياء حلية

 .حديثان: عاصم أ، البن ةالسن  

 .أحاديث سبعةُ : لللخال   ةالسن  

 .أحاديث أربعةُ : خزيمة البن التوحيد

 .حديثاً  وأربعونَ  واثنانِ  مائة  : الطربي تفسري

 1.أحاديث تسعةُ : حاتم أ، ابن تفسري

 اهلذيل بن (غالب153)

 (اهلجري الثاين القرن يف ت)

 . الكويف اهلذيل أبو األودي ذيلاهل بن دالب)

 وابدن ،األودي وکليدب ،النخعدي وإبدراهيم ،جبري بنا وسعيد ،أنس :عن روى

 . رزين

                                                             

   ،7ج سعد، البن الكربى الطبقات ؛140   ،6الشاهرودي، ج لعأ احلديث رجال علم مستدرکات: يف ترمجته راجع. 1

 البدن الثقدات ،296.29   ،7ج ،4   ،3ج العقديأ، ضدعفاء ؛15   ،7ج حداتم، أ، البدن والتعديل حاجلر ؛258

 .ِحب ان
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 . حي بن صالح بن وعأ ،ورشيك ،وإرسائيل ،الثوري :عنه روى

 ؟عنده يشء وأي :قال ؟بحديثه حيتج   :قلت .به بأس ال :أبيه عن حاتم أ، ابن قال

  .قليل عنده

 . الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

. الدنانري من الدراهم اقتضاء يف عليه موقوفاً  ،إبراهيم عن واحد ثرأ النسائي يف له

 بدنا اهلل عبد عن األشج سيعد أ، وعن .ثقة :معني ابن عن مريم أ، ابن وقال :قلت

 1.(رافضياً  وکان اهلذيل أبو دالب حدثنا أبيه عن إدريس

 مدن ،بدالرفض ميرُ  صدوق الكويف األودي لاهلذي بن دالب) :التقريب يف وقال

 2.(اخلامسة

 ،سدفيان وعنده ،جبدري بدن وسدعيد ،أندس عن ،اهلذيل بن دالب) :الذهبي وقال

 3.(صدوق ،ورشيك ،وإرسائيل

 توقيقه

 .به بأس ال :أبيه عن حاتم أ، ابن قال 

                                                             

 .219 - 218   ،8 ج، التهذيب هتذيب .1

 .3   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2

 .115   ،2 ج، الست ة کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف. 3
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 .الثقات يف انب  حِ  ابن ذکره

 .ثقة :معني ابن قال

 .صدوق  : حجر ابن قال

 .صدوق  : هبيالذ قال

 1. حديثه حصح   :األلباين

  ترّفضه

 .رافضياً  وکان ،اهلذيل أبو دالب حدثنا ،أبيه عن ،إدريس بن اهلل عبد عن

 .بالرفض ميرُ  :حجر ابن وقال

 2(.ع) الصادق األمام أصحاب من الطويس الشيخ هعد  

 أصدحاب مدن :الكدويف الشداعر ،اهلذيل بن دالب) :ترمجته يف اخلوئي دالسي   قال

 . الشيخ رجال ،السالم عليه) الباقر

 اهلدذيل أبدو ،اهلدذيل بن دالب): قائال ،السالم عليه الصادق أصحاب من هوعد  

 يف التهذيب يف عثامن بن ادمح   عنه): األردبيأ قال. (کويف ،موالهم ،األسدي الشاعر

                                                             

 .1420   10ج الرتمذي، سنن وضعيف صحيح. 1

 .267   الطويس، رجال. 2
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 . (نظرنا عن داب ثم ،فيه رأينا الذي املوضع

 . 177 احلديث ،الوضوء ةصف باب ،منه 1 اجلزء مورده :أقول

 . عثامن بن ادمح   عنه وروى ،السالم عليه جعفر أ، عن روى فقد

 . 188 احلديث ،اجلزء ذاك ،النعامن بن حممد عنه وروى

. ابنده اهلل عبدد عنده وروى ،باملسدي   بدن سعيد عن ،األسدي دالب بعنوان روى

 :والروضة ،4 احلديث ،11 السائل رد کراهية باب ،1 الزکاة کتاب ،4 اجلزء :الكايف

 1.(29 احلديث

 عليده) جعفدر أبدا سألت :قال اهلذيل بن دالب عن... ) :الشيعة وسائل يف روي

 عدىل الكعبني إىل وأرجلكم برؤوسكم وامسحوا :وجل   عز   اهلل قول عن (السالم

 2.(اخلفض عىل هي بل :قال النصب؟ عىل أم هي اخلفض

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  عرشين له رووا

 .واحد   حديث  : النسائي سنن يف

                                                             

 .238   ،14 ج، احلديث رجال معجم. 1

 .420   ،1 ج، العامأ للحرِّ  الشيعة وسائل. 2
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 .واحد   حديث  : للنسائي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : للصنعاين املصنف

 .أحاديث سبعةُ : شيبة أ، البن املصنف

 .واحد   حديث  : ارالبز   مسند

 .واحد   حديث  : اآلثار معاين رشح

 .حديثان: دمشق ةمدين تاريخ

 .واحد   حديث  : حنيفة أ، مسند

 .واحد   حديث  : املبارك البن ئقوالرقا الزهد

 .حديثان: الطربي تفسري

 .واحد   حديث  : الثوري تفسري

 1.واحد حديث: الصنعاين تفسري

 )حرف الفاء(

                                                             

 التداريخ ؛180   ،6ج احلدديث، رجدال علدم مستدرکات ؛552   11ج، للتسرتي، الرجال قاموس: يف ترمجته راجع. 1

 الكدامل هتذيب ،227   ،1ج للسمعاين، ألنسابا ؛308   ،7ج ِحب ان، البن الثقات ؛100  ،7ج للبخاري، الكبري

ي،  .93   ،23ج للمز 
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 األحنف بن ( فرات154)

 (اهلجري الثاين القرن يف ت)

 . الكويف اهلاليل بحر أ، ابن وهو أحنف بن الفرات: )حجر ابن قال

  .حريث بن وعقبة أبيه روی عن:

 الفزاري، ومروان زياد، بن الواحد عبد و اخلمس، بن سعري بن مالك وروی عنه:

 . ومجاعة فضيل، بن وحممد

 . به االحتجاج وال عنه، الرواية حتل ال التشي ع، يف دالياً  کان ِحب ان: ابن قال

 . کويف   احلديث، صالح الرازي: حاتم أبو وقال

فه األصل، کويف کالمه بقي ة قلت: فه سفيان فيه تكل م وقال: داود، أبو وضع   وضع 

 . النسائي أيضاً 

 . السحاب يف عأ يقولون: الذين من کان نمري: ابن وقال

. معني: بن حييى عن الدوري، عب اس وروى . کويفي  العجأ: قال وکذا ثقة   ثقة 

 بدن فدرات أبو هو بحر، أبا أن   بلغني أمحد، عن إسحاق، بن حنبل رواية يف ووقع

 أحنف.

 يف عنددي هدو العنيس ويقال اهلاليل مرشح بن أحنف بن فرات خلفون ابن الوق
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 1.(الرابعة الطبقة

 توقيقه

.: معني ابن قال  ثقة 

 .احلديث صالُح : حاتم أبو قال

 .ثقة  : العجأ قال

 التشيّع يف غلّو 

 . التشي ع يف دالياً  وکان: ِحب ان ابن قال

 2.(الشيعة دالة من وهو: )الذهبي وقال

ه ة أصحاب من الطويس الشيخ عد  اد: األئم   3(ع) والصادق والباقر السج 

 )عليده جعفدر أ، عدن: األحندف بن فرات روى: )ترمجته يف اخلوئي السيد وقال

 ، السالم(

 قدراءة بداب، 4 الصدالة کتداب، 3 اجلزء: الكايف. مصعب بن عمرو عنه: وروى

                                                             

 331  ، املنفعة تعجيل. 1

 340   ،3 ج، االعتدال ميزان. 2

 .270 ،143 ،119   الطويس، رجال. 3
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، املنذر بن احلسني وروى، مالسال عليه اهلل عبد أ، عن وروى. 3 احلديث، 21 القرآن

ن  . 4 احلديث، 98 الفواکه باب، 6 األطعمة کتاب، 6 اجلزء: الكايف عنه.، ذکره عم 

 .الكتاب من، 1 احلديث، 117 الفرفخ باب، عيسى بن عثامن عنه وروى

 .الكتاب من، 4 احلديث، 114 الكراث باب، عيسى بن عمرو عنه وروى

 عند القول باب، 2 الدعاء کتاب، 2 زءاجل: الكايف. مصعب بن عمرو عنه وروى

 . 23 احلديث، 48 واإلمساء اإلصباح

 مدن شيئاً  مؤمناً  منع َمن باب، 1 والكفر اإليامن کتاب، سنان بن حممد عنه وروى

 . املذکور اجلزء من، 1 احلديث، 157.. عنده

 کتداب، 6 اجلدزء: الكدايف. خالدد ابن حممد بن أمحد عنه وروى، مقطوعة وروى

 1.(2 احلديث، 93 العدس باب، 6 مةاألطع

 اهلل عبدد أ، مدع کندت: قدال، األحنف بن فرات عن: )... الشيعي الطربي روى

 إىل رصندا فلدام  (، عليده اهلل صدلوات) املدؤمنني أمري زيارة نريد ونحن( السالم عليه)

 مندرب موضع هذا: قال الصالة؟ هذه ما، سيدي يا: فقلت، رکعتني فصىل   نزل الثوية،

 إىل انتهدى حتدى معده ومضيت مىض ثم  . املوضع هذا يف اهلل أشكر أن أحببت، ائمالق

 هندا هدا: قال الصالة؟ هذه ما: فقلت، رکعتني فصىل   فنزل، الطريق عىل الذي القائم

                                                             

 273   ،14 ج، احلديث رجال معجم. 1
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 عدز  ) اهلل فبعث، صندوق يف( السالم عليه) احلسني رأس معهم کان الذين القوم نزل

 يف وجعلدوه، رأسده فأخدذوا، مج دال هبم فمر  ، فيه بام الصندوق فاحتمل طرياً ( وجل  

 حتدى معده ومضديت مىضد ثم  . هلل شكرا هنا ها وصليت فنزلت، ومحلوه الصندوق

 اهلل صدلوات) املدؤمنني أمري قرب هنا ها: وقال، رکعتني وصىل   فنزل، موضع إىل انتهى

 عليه يبني، بالقتل نفسه يف لتحناً  رجالً  اهلل يبعث حتى األيام تذهب ال إن ه أما(، عليه

 1.(طاقاً  سبعون فيه حصناً 

 أحاديثه عدد

 .واحد   حديث  : أمحد مسند

 .واحد   حديث  : للبيهقي الكربى السنن

 .واحد   حديث  : يعىل أ، مسند

 2.واحد   حديث  : عساکر ابن تاريخ

 دكني بن ( الفضل155)

                                                             

 459  ، االمامة دالئل. 1

 البن ؛ املجروحني79   ،7ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛228   ،1ج للدوري، معني ابن تاريخ: يف ترمجته راجع. 2

 .429   ،4ج حجر، البن امليزان لسان ؛228   ،1ج للذهبي، املغني ؛208   ،2 ِحب ان، ج
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 (هد219ت)

 التيمدي درهدم بدن زهري بن مح اد بن عمرو واسمه لقب، وهو دکني، بن الفضل)

 . األحول الكويف املالئي نعيم أبو طلحة آل موىل

 ويونس نبيط، بن وسلمة وردان، بن وسلمة نابل، بن وأيمن األعمش، عن: روى

 خليفدة، بدن وفطدر الغسديل، بن الرمحن وعبد طهامن، ابن وعيسى إسحاق، أ، ابن

 وورقاء، العميس، أ،و واملسعودي، العط ار، اهليثم أ، ابن وحييى سليم، بن ومصعب

 بدن طلحدة بدن وحممد ذئب، أ، وابن أنس، بن ومالك مغول، بن ومالك والثوري،

 عدأ بن وموسى األشعث، أ، بن ونصري سام، بن حييى بن ومعمر ومسعر مرصف،

 أ، بدن وسيف حييى، بن ومهام الدستوائي، وهشام املدين، سعد بن وهشام رباح، بن

دي، ندافع بن وإبراهيم جويرية، بن وصخر ذر، بن وعمر سليامن،  بدن وإسدحاق املك 

 برقان، بن وجعفر مسلم، بن وإسامعيل محيد، بن وأفلح وإرسائيل، السعيدي، سعيد

اء، قيس ابن وداود کدام، بن ومسعر  بن زهري خيثمة وأ، زائدة، أ، بن وزکرياء الفر 

 بن امللك وعبد ي،النحو وشيبان مهاجر، بن وبشري الطائي، عبيد بن وسعيد معاوية،

 بن زيد بن حممد بن وعاصم حمرز، بن اهلل وعبيد ثابت، ابن وعزرة دنية، أ، بن محيد

 أيدوب بدن حممد عاصم وأ، املاجشون، سلمة أ، بن العزيز وعبد عمر، بن اهلل عبد

 احلن دا ، شدهاب وأ، العطداردي، األشدهب وأ، اجلمحي، عمر بن ونافع الثقفي،
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 . وخلق عيينة، وابن ب،حر بن السالم وعبد

 القط ان، موسى بن يوسف بواسطة والباقون هو وروى فأکثر، البخاري عنه: روى

 راهويه، ابن وإسحاق شيبة، أ، بن بكر وأ، خيثمة، وأ، نمري، بن اهلل عبد بن وحممد

 املصييصد، داود بدن وحممدد الزعفراين، واحلسن محيد، بن وعبد األشج، سعيد وأبو

 اهلل عبدد بدن وهارون اآلدمي، املعىل   بن حممد بن وأمحد األنباري، امنسلي بن وحممد

ل،  داود وأبدو دديالن، بدن وحممود مردويه، بن أمحد بن وحممد منيع، بن وأمحد احلام 

اين،  إسدحاق بدن واحلسدن عليدة، ابدن إسدامعيل بدن وحممدد الدوري، وعب اس احلر 

 منصدور بدن وعمدرو واصدل، ابدن األعدىل وعبد الكويف، حييى بن وأمحد املروزي،

 . الذهأ حييى بن وحممد الرازي، رضار أ، بن إسامعيل بن وحممود النسائي،

 أ، بدن وعدثامن طويدل، بددهر قبله ومات املبارك، بن اهلل عبد أيضًا: عنه: وروى

 وأبدو الرازي، مسعود وأبو خرشم، بن وعأ حنبل، بن وأمحد معني، بن وحييى شيبة،

 بن وأمحد شيبة، بن ويعقوب الرتمذي، إسامعيل وأبو والصنعاين، حاتم، وأبو زرعة،

 البغدوي، العزيز عبد بن وعأ يزيد، بن وإبراهيم احلر،، وإبراهيم الرتمذي، احلسن

 موسدى، بدن وبرش والكديمي، ُأسامة، أ، بن واحلارث احلر،، احلسن بن وإسحاق

 . کثري وخلق

 عمدرو بدن الفضل حدثنا يقول: نعيم أبا سمعت البادندي: سليامن بن حممد قال
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 اسم قال: دکينًا؟ أبيك اسم کان نعيم: أل، قال رجالً  إن   وقيل لقب. ودکني مح اد: ابن

  دکينًا. اجلعفي فروة لقب ه ولكن ه عمراً  أ،

 عنده کتدب ل ن شيخ ومائة ني ف عن کتبت نعيم: أبو قال إسحاق: بن حنبل وقال

 سفيان.

 ومائدة عرش ثالثة يف الثوري شارکت نعيم: أ، عن عفياجل زياد بن الفضل وقال

 شيخ.

 ال أندت يشء: عن وسألته مرة سفيان يل قال نعيم أ، عن الدوري عوف أبو وقال

 . فضحك بالليل کل ها تبرصها ال وأنت فقلت: بالنهار. النجوم تبرص

 :هارون بن ويزيد مهدي بن الرمحن وعبد وکيع أل،: قلت أمحد: بن صالح وقال

ى کيِّس أن ه إال   النصف عىل قال: هؤالء؟ من نعيم أبو يقع أين : قلدت. الصددق يتحر 

 أو نعيم أبو إليك أحب   فأي ام قلت: خطًأ. أقل   نعيم أبو قال: وکيع؟ أو أثبت نعيم فأبو

  فهم. له کان الرمحن عبد أن   إال   ثبت   إال   فيهام ما قال: مهدي؟ ابن

 أفقه. ووکيع وبالرجال، وأنساهبم بالشيوخ أعلم منعي أبو أمحد: عن حنبل وقال

، ثبت   ثقة   نعيم أبو شيبة: بن يعقوب وقال  يقدول: حنبل ابن أمحد سمعت صدوق 

 احلدديث مدن نعديم أ، عندد يشء وأي رجدل: له فقال عيينة. ابن به يزاحم نعيم أبو

 رعدةز أ، وعدن وکيدع. مدن أثبدت روايتده قل دة عدىل هو فقال: رواية؟ أکثر ووکيع
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 . مثله أمحد عن الدمشقي

 بدن اهلل عبيدد جمدرى فضديل ابن عندك جيري ألمحد: قلت زياد: بن الفضل وقال

 أبو ال، قال: جمرامها؟ جيري نعيم وأبو فقلت: أثبت. فضيل ابن کان ال، قال: موسى؟

 االمتحان. يف يعني األمر يف وقام احلديث يف يقظان نعيم

ة نعيم أبو الرمحن: وعبد حييى قال أمحد: عن املروذي وقال  أبدو کدان الثبت، احلج 

 ثبتًا. نعيم

ان اهلل رفع أمحد: وإن ام عن أيضاً  وقال ه حتى بالصدق نعيم وأبا عف    بذکرمها. نو 

ان عن أمحد سألت مهنأ: وقال : ويف العقدة. مها فقال: نعيم، وأ، عف   ذهبدا روايدة 

 . حممودين

 . وکيع من خطأ أقل   نعيم أبو أمحد: عن أي وب بن زياد وقال

 مدن أحفد  رأيدت مدا يقول: أمحد سمعت البلخي: سليامن بن الصمد عبد وقال

 نعديم وأبو، حييى من الرجال يف ثبتاً  أشد   رأيت وما إتقانا، الرمحن بعبد وکفاك وکيع،

 ثقدة   صددوق   نعديم أبدو فقدال: فيأخذ. يعطي اهلل عبد أبا يا قلت: خطًأ. األربعة أقل  

 احلديث. يف ةللحج   موضع  

، أمحد: عن امليموين وقال  أمدر يف قدام ثدم بده، عارفداً  احلدديث، يف يقظان کان ثقة 

  عليه. وأثنى اهلل عافاه دريه، يقم مل ما االمتحان
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 کتابده صار نعيم أبو مات إذا يقول: أمحد سمعت الرتمذي: احلسن بن أمحد وقال

 . إليه فزعوا يشء يف الناس اختلف إذا إمامًا،

  الصدق. حديثه يف يعرف کان أمحد: عن داود أبو وقال

 قال: أثبت؟ الثوري أصحاب أي معني بن حييى ُسِئل خيثمة: أ، بن بكر أبو وقال

  نعيم. وأبو املبارك، وابن ووکيع، الرمحن، وعبد حييى، مخسة؛

 أ، رجلني؛ من أثبت رأيت ما يقول: معني ابن سمعت الدمشقي: زرعة أبو وقال

ا نعيم ثاً  رأيدت ما يقول: صالح بن أمحد وسمعت قال: ن.وعف   أ، مدن أصددق حمدد 

 نعيم.

 حييدى، قدال: الثدوري؟ أصحاب أوثق َمن املديني بن عأ سألت حاتم: أبو وقال

  الثقات. من نعيم وأبو نعيم؛ وأبو ووکيع، الرمحن، وعبد

ر: ابن وقال  امد أرجدح فحديثده الثقدات عدن روى إذا حاف ، متقن نعيم أبو عام 

  يكون.

 األسدد. حددثنا فقدال: شديبة أ، ابن عثامن علينا خرج إدريس: بن احلسني وقال

 .دکني بن الفضل فقال: هو؟ َمن فقلنا:

ًا. قال: حافظًا؟ نعيم أبو کان داود: أل، قلت اآلجري: وقال  جد 

 احلديث. يف ثبت   ثقة   کويفي  األحول نعيم أبو العجأ: وقال
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 اإلتقان. يف داية کان نعيم أبا أن   عىل أصحابنا عأمج سفيان: بن يعقوب وقال

 أتقدن نعديم أبدو فقدال: وقبيصة، نعيم أ، عن زرعة أبو ُسِئل حاتم: أ، ابن وقال

 الرجلني.

، حاتم: أبو وقال  حدديث حيرز کان حفظًا، ومسعر الثوري حديث حيف  کان ثقة 

 الثوري بحديث يأيت نکا مخسامئة. نحو مسعر وحديث ومخسامئة، آالف ثالثة الثوري

ه، ال واحد   لف    عىل  متقنًا. حافظاً  وکان يلقن، ال وکان يغري 

ثني من أر مل أيضًا: حاتم أبو وقال  ال واحد   لف    عىل باحلديث ويأيت حيف  َمن املحد 

ه  بدن وعأ رشيك، يف احلامين وحييى الثوري، حديث يف نعيم وأ، قبيصة، سوى يغري 

 . حديثه يف اجلعد

اد: اهلل عبد بن أمحد لوقا  کتبدي، يف املبدارك ابدن نظر يقول: نعيم أبا سمعت احلد 

  کتابك. من أصح رأيت ما فقال:

 أخددمهام، الرزاق عبد إىل وحييى أمحد مع خرجت الرمادي منصور بن أمحد وقال

 يدتز ال أمحد: له فقال نعيم، أبا أخترب[ أن] أريد ألمحد: حييى قال الكوفة، إىل عدنا فلام  

 حديث من حديثاً  ثالثني فيها وکتب ورقةً  فأخذ يل. بد   ال حييى: فقال ثقة. إال   الرجل

 أ، إىل جداؤوا ثدم حديثه، من ليس حديثاً  منها عرشة کل رأس عىل وجعل نعيم، أ،

اِن، عىل فجلس فخرج نعيم،  احلدادي قرأ ثم عرشة، عليه فقرأ الطبق حييى فأخرج دک 
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 نعديم وأبدو الثاين العرش قرأ ثم عليه، ارضب حديثي، من ليس نعيم: أبو فقال عرش،

 العرشد قدرأ ثدم عليده ارضب حدديثي، من ليس فقال: الثاين، احلديث فقرأ ساکت،

ا فقال: حييى عىل وأقبل عيناه، فانقلبت الثالث، احلديث وقرأ الثالث،  د وذراع هذا أم 

ا هذا، يعمل أن من فأورع يده يف أمحد  هدذا، يعمدل أن مدن د فأقدل د يريدين هذا وأم 

 داره، فددخل وقدام بده، فرمى فرفسه رجله أخرج ثم فاعل، يا فعلك من هذا ولكن

 .َسْفريت من إيل   أحب لرفسته واهلل قال: ثبًت. إن ه لك أقل أمل ليحيى: أمحد فقال

 يتكل مدون الناس کان شيخان يقول: اهلل عبد أبا سمعت إسحاق: بن حنبل وقال 

 به يقم مل بأمر هلل قاما عليم، به اهلل ما أمرمها يف الناس من نلقى وکن ا ونامويذکر فيهام،

ان به: قاما ما مثل أحد کبري أو أحد دام فديهام؛ بدالكالم يعندي نعيم. وأبو عف   کاندا ألن 

 .املحنة يف اإلجابة عدم وبقيامهام التحديث، من األجرة يأخذان

 عدىل نعديم أبو أدخل مل ا يقول: مي،الكدي سمعت الثقفي: إسحاق ابن حممد وقال

ان وأبو يونس، بن أمحد وثم ليمتحنه، الوايل ل ودريمها، دس   فدالن، امدتحن مدن فأو 

 زلت ما واهلل فقال: تقول؟ ما هذا، أجاب قد فقال: نعيم، أ، عىل عطف ثم   فأجاب،

 القدرآن إن   يقولون: کل هم شيخ سبعامئة وهبا الكوفة أدرکت ولقد بالزندقة، جده أهتم

 رأسه، فقب ل يونس بن أمحد إليه فقام قال: هذا. زري من عأ   أهون وعنقي اهلل، کالم

 خريًا. شيخ من اهلل جزاك وقال: شحناء، بينهام وکان
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 ثم وفيها: باملعنى، شيبة أ، ابن بكر أ، عن الكديمي، عن البخاري بعضها وروى

 . هذا زري من عأ   أهون رأيس قال: ثم   فقطعه زره أخذ

  آخرها. يف ومائة ثالثني سنة ولدت يقول: نعيم أبا سمعت مالعب: بن أمحد وقال

 السدنة تلك يف نعيم أبا وفات سنة، نعيم وأ، وکيع بني کان احلر،: إبراهيم وقال

  اخللق.

 سنة مولده وکان ومائتني، عرشة ثامين سنة نعيم أبو مات سفيان: بن يعقوب وقال

  ثالثني.

 بعضهم: وقال ومائتني. عرشة تسع سنة مات واحد   ودري إسحاق: نب حنبل وقال

  رمضان. يف وبعضهم شعبان، سلخ يف

 ثالثة بيتي ويف األجر، عىل يلومونني يقول: نعيم أبا سمعت خرشم: بن عأ وقال

 کامدل، بن عبدوس أنبأنا الطبقات: يف سعد ابن قال: قلت. رديف بيتي يف وما عرش

ل ربيع يف يمنع أ، عند کن ا قال: هلا رآها رؤيا فذکر عرشة، سبع سنة األو   يعيش أن ه فأو 

 الرؤيدا بعدد فعداش قال. ونصفاً  عامني أو ونصفاً  شهرين أو ونصفاً  يومني ذلك بعد

 . عرشة تسع سنة يف شعبان النسالخ ومات شهرًا، ثالثني

ًة. احلديث، کثري مأمونًا، ثقةً  وکان سعد: ابن قال   حج 

ثاً  رأيت ما صالح: بن أمحد قال الثقات: يف نيشاه ابن وقال  أ، مدن أصددق حمدد 
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 . مناکري أحاديث يدلِّس وکان نعيم.

. ثقة   نعيم أبو الكنى: يف النسائي وقال   مأمون 

اء: أمحد أبو وقال  يعندون وإن دام املدؤمنني، أمري قال بالكوفة: يقولون سمعتهم الفر 

  تارخيه. يف احلاکم رواه دکني. بن الفضل

احاً  نعيم أبو کان تارخيه: يف اخلطيب وقال نه مع دعابة   ذا مز    وأمانته. وثقته تدي 

ان: بن يوسف وقال   معاوية. سببت أين   احلفظة عأ کتبت ما نعيم: أبو قال حس 

 .خالفني َمن باليت ما هذا األحول وافقني إذا وکيع: وقال

 بن حييى من بذلك أعلم العرب، بأنساب عاملاً  نعيم أبو کان املديني: بن عأ وقال 

  القط ان. سعيد

احاً  کان معني: ابن وقال  . مز 

 يعني أعلم، بالتوراة ذاك وللحديث ماله فقال: عدي بن زکرياء عن حديث له ذکر

اً  کان أباه أن     فأسلم. َيودي 

 اسمي قال: باسمك، فأخربين اخلروج أريد إينِّ  نعيم أبا يا خراساين: رجل له وقال

 1.(العجائز أبو أنا فقال: األرض، عىل بيده رضب مرة ورأيته قال: فمىض. ،دعاك

 زهري بنا ادمح   بن عمرو دکني واسم الكويف دکني بن الفضل) :فيه حجر ابن وقال

                                                             

 .248 - 243   ،8 ج، التهذيب هتذيب. 1
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 مدن ثبدت   ثقة   ،بكنيته مشهورد  امليم بضمِّ د  املالئي نعيم أبو األحول موالهم ،التيمي

 مدن وهدو ؛ثالثني سنة مولده وکان عرشة تسع لوقي ،عرشة ثامين سنة مات ،التاسعة

 1.(البخاري شيوخ کبار

 احلاف ) .(يغلو وال عيتشي   ة  حج   ثقة   نعيم أبو دکني بن الفضل): فيه الذهبي وقال

  .(الكويف الثبت

 2.(االسالم شيخ ،الكبري احلاف  ،دکني بن الفضل)

  وتوقيقه جاللته عل االتفاق

 .صدوق   ثبت   ثقة   يمنع أبو :شيبة بن يعقوبقال 

 ابدن بده يدزاحم نعديم أبو احلديث، يف ةِ للحج   موضع   ثقة   صدوق  : حنبل بن أمحد

 . عيينة

 .الثبت ةِ احلج   نعيم أبو :الرمحن وعبد حييى

 .انوعف   نعيم أ، ؛رجلني من أثبت رأيت ما :معني ابن

 .نعيم أ، من أصدق ثاً حمدِّ  رأيت ما :صالح بن أمحد

                                                             

 .11   ،2 ج ،التهذيب تقريب. 1

اظ، تذکرة. 2  ،2 ج الدذهبي، الضعفاء، يف املغني ؛142 ،  10 ج الذهبي، ء،النبال أعالم ِسرَي  ؛372   ،1 ج الذهبي، احلف 

  190. 
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 .الثقات من نعيم وأبو :املديني بن عأ 

 .حاف  متقن نعيم أبو: رعام   ابن

  .دکني بن الفضل :فقال ؟هو من :فقلنا األسد حدثنا: شيبة أ، ابن عثامن قال 

 .اً جد   :قال ؟حافظاً  نعيم أبو کان :داود ،أل قلت :اآلجري وقال

 .احلديث يف ثبت   ثقة   کويفي  األحول نعيم أبو :العجأ

 .تقاناإل يف دايةً  کان نعيم أبا أن   عىل أصحابنا أمجع :سفيان بن يعقوب 

 .ثقة :حاتم أبو 

 .الرجلني أتقن نعيم أبو :فقال ،وقبيصة نعيم أ، عن زرعة أبو ئلُس 

 .ةً حج   ،احلديث کثري ،مأموناً  ثقةً  وکان :سعد ابن

 .مأمون ثقة   نعيم أبو:النسائي 

 الفضدل يعنون اموإن   .املؤمنني أمري قال :بالكوفة يقولون سمعتهم: راءالف   أمحد أبو 

 .دکني بن

 .حجة   ثقة  : الذهبي

 .ثبت   ثقة  : حجر ابن

 نعيم أيب تشيّع يف التحقيق
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 . نيوالرجالي   خنياملؤرِّ  من واحد من أکثر ذکوان بن الفضل نعيم أ، عتشي   ذکر

 يعندي - املدذهب کدويف نعديم أبدو وکدان) :اجلوزجداين عدن نقدالً  الذهبي قال د

 1.(عالتشي  

 الفضل نعيم أبو تويف وفيها): عرش وتسعة مائتني سنة حوادث يف األثري ابن قال د

 البخاري مشايخ من وهو ،شعبان يف ،التيمي اهلل عبد بن طلحة موىل ،املالئي دکني بن

 هلدا يقدال إليده تنسب طائفة وله !اً شيعي   وکان ،ومائة ثالثني سنة مولده کان ،ومسلم

 2.(الدکينية

لون علي ًا)ع( عىل الصحابة. الشيعة من هعد  طي، د السيو  3الذين يفض 

 مدن ،الكوفدة أهل من ،حاف  ثحمد   :نعيم أبو: )الزرکأ الدين خري خاملؤر   قالد 

 4.(اً إمامي   وکان ،ومسلم البخاري شيوخ

 أخدذ ،الكوفدة أهل من ،احلديث أصحاب من ،فقيه نعيم أبو) :کحالة عمر قال د

 5.(اً أمامي   وکان ،ومسلم البخاري عنه

                                                             

 .129   اجلوزجاين، الرواة، أحوال ؛641   ،1 ج للذهبي، االعتدال ميزان. 1

 .10   ،6ج التاريخ، يف الكامل. 2

 .389   ،1ج الراوي، تدريب. 3

 .148   ،5 ج، األعالم. 4

 .67   ،8 ج، املؤلِّفني معجم. 5
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 1.اخلوارزمي البلخي عبداهلل أبو الزيدية الشيعة إىل نسبه د

 2(.عالتشي   بسبب فيه متكل   الناس بعض أن   إال  د قال ابن حجر: )

  .(سب وال دلوي  دري من عيتشي   هأن   إال   ةحج   حاف    ،نعيم أبو) :فيه الذهبي قال د

 کدام ،الوصدية بتلك التزم نعيم وأبو عنه، شيعته( ع)عأ اإلمام نى فقد السب اأم  

 هبأن د وصفوه فلهذا عه؛تشي   يكتم کان نعيم أبا أن   عديدة قرائن من يبدو والذي يبدو،

 .دلو دري من شيعيي 

 عأ   کتبت ما :نعيم أبو قال :قال ،ثقة حدثني :مالعب بن أمحد قال: )الذهبي قال

 (عنده اهلل ري) عدأي  حدب   :قدال هأن   يمنع أ، عن وبلغنا ،معاوية سببت أين   احلفظةُ 

 .(کتم ما العبادة وخري ،عبادة

 يسؤوه ما عليه لُيسج   ال حتى عهتشي   يف حذراً  کان الفضل أن   النص هذا من نفهم

 (عنه اهلل ري) عأي  حب  : )بقوله لعأ مواالته ديؤک   ثم ،واحلفظة احلديث ابکت   عند

 به واملفروض عبادة، هسام   الذي احلب هذا يكتم کانو .(کتم ما العبادة وخري عبادة،

 اضدطر   هلكن د يدراه، بدام يؤمنون ال الذين احلديث ألهل ةً خاص   العبادة هذه يظهر أن

د تدذکر الروايات وبعض سطوهتم، من خوفاً  لكتامنه  مقابدل أجدراً  يتقداىض کدان هأن 

                                                             

 .49   العلوم، يحمفات. 1

مة. 2  .434  ، الباري فتح مقد 
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 بيتدي يف ومدا ،عرشد ةثالثد بيتي ويف األجر عىل يلومونني) :قال هن  أ روي إذ ؛أحاديثه

 .عباده هسام   الذي احلب ذاك لكتامن دعاه آخرسبب  هذا ولعل   .(رديف

 مدواتكل   ملدا ،ذلك عىل الدالئل وجود ولوال عه،تشي   عن ثونيتحد   الناس کان لقد

 أ، بدن حممدد بدن أمحدد بدن حممدد الفدتح أبو أخربنا) :البغدادي اخلطيب روى فيه،

 ،الصدلت بن اهلل عبد سمعت :يقول يعقوب بن محدأ سمعت :قال ،احلاف  الفوارس

 فقدال مالدك؟ :له فقال ،يبكي ابنه فجاءه ،دکني بن الفضل نعيم أ، عند کنت :يقول

  :يقول فأنشأ ،عتتشي   كإن   :يقولون ،الناس

  أعجم عنك السائأ جواب برجع*  نيکأن   حتى کتامنيك زال وما 

 ؟يسلم الناس عىل حيي  وهل سلمت*  وتسلمي الوشاة قول من ألسلم 

 الفضل نعيم أبو جدي قدم :قال ،نعيم أ، بن ميثم بن أمحد حدثني) :أيضاً  وروى

 عليده فجلدس ،عظديم کدريس لده ونصب ،الرملية فنزل ،معه ونحن بغداد دکني بن

 فكدره ع؟أتتشدي   نعديم أبدا يا :فقال ،خراسان أهل من ظننته رجل إليه فقام ،ليحدث  

  :إياس بن مطيع بقول لومتث   ،جههو ورصف ،مقالته الشيخ

  أعجم عنك السائأ جواب برجع*  نيکأن   حتى حبيك ، زال وما 

 يسلم؟ الناس عىل حيي  وهل سلمت*  وتسلمي الوشاة قول من ألسلم 

 ،هذا يا :الشيخ فقال ع؟أتتشي   نعيم أبا يا :فقال سائالً  فعاد ،مراده الرجل يفقه فلم 
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 سدمعت :يقول ،صالح بن احلسن سمعت ؟بكإيل   تب  ه ريح   وأي   ،بك بليت کيف

 1.(کتم ما العبادة وأفضل ،عبادةعأي  حب   :يقول حممد بن جعفر

 ،عبدادة عأي  حب  ) :بقوله ؟(عأتتشي  ) سؤاله عىل نعيم أبو جييب األخري النص ففي

 .(کتم ما العبادة وأفضل

 !کتم ما العبادة أفضل ن  أل ؛األمر هذا يكتم هلكن   عيتشي   هأن   يف واضح ومعناه

 أل، املصدطفى بشدارة ففدي نعدم، کلمدة بزيادة اإلمامية عند النص هذا ورد وقد

 ،بدك ليدتبُ  کيف ،هذا يا :فقال ؟عأتتشي   نعيم أبا يا د السائل د قال) :الطربي القاسم

 جعفر سمعت :يقول حي بن صالح بن احلسن سمعت ،نعم ،أيل   بك تهب   ريح   وأي  

 2.(کتمت ما العبادة وخري ،عبادة عأي  حب   :يقول (السالم ليهع) حممد بن

 إذا نعديم أبو کان :يقول معني ابن سمعت :اخلتأ اجلنيد ابن قال: )الذهبي وروى

 فاعلم مرجئاً  کان فالن :قال وإذا ،شيعيي  فهو عليه وأثنى ،دجي   هو :فقال ،إنساناً  ذکر

 3.(به بأس ال ةسن   صاحب هأن  

 کان ملا وإال   عه،تشي   عىل دليل هو نعيم أ، ترمجة يف معني ابن لكالم ذهبيال ذکر إن  

                                                             

 ،  58ج عسداکر، البدن دمشدق تداريخ ؛46   ،11ج اجلدوزي، البن املنتظم ؛347 – 346   ،12 ج، بغداد تاريخ. 1

369. 

 .279   ،39ج األنوار، بحار ؛142  ، املصطفى بشارة. 2

 350   ،3 ج، االعتدال ميزان. 3
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 .النص هلذا إيراده مناسباً 

 مدن املدذکور وحممد له، اقاً ور   کان يونس أ، بن حممد أن   عهتشي   لتأييد يصلح اول  

 احلسن بن تسنيم يونس أ، بن حممد) :فيه النجايش الشيخ قال فات،مؤل   وله ،اإلمامية

 عنه روى ،احلديث صحيح ،عني   ،ثقة   ،الكويف احلرضمي اقالور   طاهر أبو يونس بن

 نعديم أ، اقور   کدان ،السالم عليه العسكري احلسن أبا کاتب وقد ،ةواخلاص   ةالعام  

 بن سالمة لعو   وعليه ،حسن کتاب وهو ،احلج کتاب منها ،کتب له ،دکني بن الفضل

  .اجلامع کتاب وله ،األرزين حممد

 بن جعفر حدثنا :قال ،عأ أبو مهام ابن أخربنا :قال ،اجلندي بن احلسن أبو أخربنا

 1.(بكتبه اقالور   تسنيم بن حممد حدثنا :قال ،الفزاري مالك بنا حممد

 بدنا حممدد) :فيده فقدال ،نعديم أ، عن تسنيم بن حممد رواية انب  حِ  ابن أثبت وقد

 2.(نعيم أ، عنروي ي الكوفة أهل من الطاهر أبو احلرضمي تسنيم

 املحتمدل ومن نعيم؟ أ، عند اقاور   الرافيض الشيعي تسنيم بن حممد يكون فكيف

 عقائددياً  توافقاً  هناك ن  إ بالقول إال   هذا يندفع وال کتبه، يف الشيعة أحاديث يدخل أن

 .بينهام

                                                             

 .330 ، ةالشيع مصن في أسامء فهرست. 1

 .59   ،25ج الكامل، هتذيب ؛96   ،9 ج، الثقات. 2
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 بدن أمحدد أن   ،دکدني بن الفضل عتشي   إلثبات تضاف أن يمكن التي القرائن ومن

د حدديث رواة مدن شيعياً  کان قد ،دکني بن الفضل بن مميث  أصدحاب ومدن ،ةاألئم 

 أ، بدن ميدثم بدن أمحدد :الفهرست يف الطويس الشيخ قال أبيه، رس   والولد صول،األُ 

 أبدو ،اهلل عبيدد بدن طلحدة آل موىل ،ادمح   ابن - دکني ولقبه - عمرو بن الفضل نعيم

 1.(فاتمصن   وله ،فقهائهمو الكوفيني أصحابنا ثقات من کان ،احلسني

 کتداب زياد بن محيد عنه روى ،دکني بن الفضل نعيم أ، بن ميثم بن أمحد) :وقال

 2.(صولاألُ  من ذلك ودري ،الداللة وکتاب ،املالحم

 نعديم أ، بن ميثم بن وأمحد الشيعة! شيوخ من مجاعة ميثم )وبنو :ماکوال قال ابن

ه وعن قادم بن عأ عن يروي دکني بن الفضل  3.(جد 

.. .الكدويف دکدني بدن الفضل نعيم أ، بن ميثم بن وقال الذهبي يف حفيده: )أمحد

 !(.عندهم فاتمصن   له ،وکبارهم الشيعة ءأجال   من وکان

 5 4وعد  العقيأ عمران بن ميثم من کبار الرافضة!

                                                             

 .70  الفهرست،. 1

 408   الطويس، الشيخ، الطويس رجال. 2

 205   ،7 ج، الكامل إکامل. 3

 .306،   3ضعفاء العقيأ، ج. 4

 91 - 90   ،21 ج، اإلسالم تاريخ. 5
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 يف الحقداً  اإلمامية اعتمدها التي القديمة صولاألُ  من العديد أسانيد يف وقع وقد

 .احلديثية موسوعاهتم

 مددحوا قدد اإلماميدة أعالم بعض أن   نجد ،الرتاجم کتب بعض إىل رجعنا إذا ناإن  

 .مدرستهم إىل رصيح   بشكل   ونسبوه ،دکني بن الفضل

 حليدة صداحب اهلل عبدد بدن أمحد األصفهاين نعيم أبو): األمني حمسن السيد قال

 1.(دکني بن الفضل نعيم أبو لشيعيا امإن   ،حمتمل عهوتشي   ،بشيعيِّ  ليس ،األولياء

 فضدل نعيم أبو احلاف  الشيخ) :األعالم أحد عن نقالً  يالقم   اسعب   الشيخ وقال

 ،نعديم أبدو باحلداف  هو ويعرف ،ةاخلاص   علامء قدماء ثيحمد   أکابر من کان ،دکني بن

 دأمحد اسمهفإن   ،األولياء حلية کتاب صاحب األصفهاين نعيم أبو باحلاف  هو وليس

 وباجلملة ،تغفل فال ،األصفهاين مهران بن موسى بن إسحاق بن أمحد بن اهلل عبد بن

د ةالعام   بني به موثوقاً  معتمداً  کان قد هذا دکني بن فضل  کلتدا عنده وروى ،ةواخلاص 

 2...(.الطائفتني

 اإلماميّة عند أحاديثه

                                                             

 149   ،1 ج، الشيعة أعيان. 1

 167 – 616   ،1 ج واأللقاب، الكنى. 2
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 .الشيعية ميوله دتؤکِّ  والتي ،رواها التي أحاديثه بعض هذه

 سدمعت :قال ،راشد بن معمر عن ،دکني بن الفضل عن) :الصدوق شيخال روى

 (،وآلده عليده اهلل صدىل  ) النبي َيودي أتى :يقول (:السالم عليه) الصادق اهلل عبد أبا

 موسى أم أفضل أنت :قال ؟حاجتك ما ،َيودي يا :فقال ،إليه النظر حيد يديه بني فقام

د ،البحر له وفلق ،والعصا التوراة هعلي وأنزل ،اهلل کلمه الذي النبي عمران بن  هوأظل 

 يولكن د ،نفسده ييزک   أن للعبد يكره هإن   (:وآله عليه اهلل صىل  ) النبي له فقال ؟بالغامم

 أسدألك إين   هم  الل   :قال أن توبته کانت اخلطيئة أصاب امل   (السالم عليه) آدم إن   :أقول

 رکب امل   (السالم عليه) نوحاً  وإن   ،له اهلل فغفرها ،يل دفرت ملا ،حممد وآل حممد   بحقِّ 

 من أنجيتني ملا ،حممد وآل حممد   بحقِّ  أسألك إين   هم  الل   :قال ،الغرق وخاف السفينة يف

 إينِّ  هدم  الل   :قدال الندار يف لقيأُ  امل   (:السالم عليه) إبراهيم وإن   ،منه اهلل اهفنج   .الغرق

 وإن   ،وسدالماً  بدرداً  عليه اهلل فجعلها :منها أنجيتني ملا ،حممد وآل حممد   بحقِّ  أسألك

 أسدألك إين   هم  الل   :قال ،خيفة نفسه يف وأوجس عصاه ألقى امل   (السالم عليه) موسى

 أندت كإن د ختدف ال) :جاللده جدل   اهلل فقدال .منهدا أمنتني ملا ،حممد وآل حممد   بحقِّ 

 ،شديئاً  إيامنده نفعه ما ،يتبو  وبن ، يؤمن مل ثم أدرکني لو موسى إن   ،َيودي يا (.األعىل

 مدريم بدن عيسدى ندزل خدرج إذا ،املهددي يتديذر   ومن ،َيودي يا .ةالنبو   نفعته وال



 1659 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(خلفه وصىل   مهفقد   ،لنرصته

 الفضل نعيم أبو حدثنا :قال ،اقالور   تسنيم بن حممد حدثنا): املفيد الشيخ وروى

 ،اسعب د ابدن عدن ،مزاحم بن اكالضح   عن ،سليامن بن مقاتل حدثنا :قال ،دکني بن

 السابقون :وجل عز اهلل قول عن (موسل   وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول سألت :قال

 عدأ ذاك :جربئيدل يل قدال :فقال ،النعيم جنات يف*  املقربون أولئك*  السابقون

 2.(هلم بكرامته تعاىل اهلل إىل بوناملقر   ،ةاجلن   إىل السابقون هم ،وشيعته

 . عديدة موارد يف اإلمامية أسانيد يف الفضل وقع

 سدليامن أبدو عنده وروى ،الصرييف سدير عن روى) :ترمجته يف اخلوئي دالسي   قال

 احلديث ،18 والتجمل الزي کتاب من النعال ألوان باب ،6 اجلزء :الكايف .اخلوا 

3.  

 حممدد عنه وروى ،سعيد بن سفيان عن ،نعيم أ، دکني بن الفضل بعنوان وروى

 .1174 احلدديث ،توالعدام   األعدامم مرياث باب ،9 اجلزء :التهذيب .يونس أ، بن

 اجلزء :التهذيب .عتبة بن عبيد بن حممد عنه وروى ،حرب بن السالم عبد عن وروى

 ،نعديم أ، بدنا ميدثم بدن أمحد جد هو :أقول .422 احلديث ،الصيام فرض باب ،4

                                                             

 288 - 287  ، األمايل. 1

 298  ، األمايل. 2
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 1.(متقد   وقد ،عمرو دکني واسم

 :ايلالت له وجدت وقد

 (.ع) الصادق جعفر عن الصرييف سدير عن واحدة رواية له: الكايف

 .روايات ثالث: أيضاً  له األخبار ومعاين ،الصدوق مايلأ يف

 .رواية ةعرش سبع: املستدرك وخامتة ،واملستدرك ،الشيعة وسائل

 .رواية وعرشين تسعاً : األنوار بحار

 بنا الفضل نعيم أبو ثنا... حدومن أحاديثه عند أهل احلديث ما أخرجة احلاکم: )

 أم عدن ،اجلعدد أ، بن سامل عن ،الدهني رعام   عن ،الورد بن اجلبار عبد ثناحد ،دکني

 هداتم  أُ  بعدض خروج (وآله عليه اهلل صىل  ) النبي ذکر :قالت (عنها اهلل ري) سلمة

 ىلإ التفدت ثدم ،أنت تكوين ال أن رياءمُح  يا انظري :فقال ،عائشة فضحكت ،املؤمنني

 2(.هبا فارفق شيئاً  مرهاأ من وليت إن :فقال ،عأ

 األعمدش ثناحدد ،دکني بن الفضل نعيم أبو ثناحد)...  :حهوروى احلاکم وصح  

 صىل  ) اهلل رسول سمعت قال (عنه اهلل ري) سلامن عن ،ظبيان أ، عن ،إبراهيم عن

 ،اهلل ةأحب نيأحب   نومَ  ،نيأحب   هامأحب   نمَ  ،ابناي واحلسني احلسن :يقول (وآله عليه اهلل

                                                             

 .306 – 305   ،14 ج، احلديث رجال معجم. 1

 119   ،3 ج، املستدرك. 2
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 نوَمد ،اهلل أبغضده أبغضدني نومَ  ،أبغضني أبغضهام ومن ،اجلنة دخلهأ اهلل هأحب   نومَ 

 1.النار( أدخله اهلل أبغضه

 زکريا بن حييى حدثنا: قال دکني، بن الفضل نعيم أبو ويف شواهد التنزيل: )حدثنا

 بدن حذيفدة عدن زفر، بن صلة عن السبيعي، إسحاق أ، عن أبيه، عن، زائدة أ، بن

 وآلده عليده اهلل صدىل  ) النبدي يدعوان نجران أسقفا والسيد العاقب جاء: قال اليامن،

 العدن وإن بنبي، فليس بأصحابه العن إن: للسيد العاقب فقال، املالعنة إىل( وسل م

 عن فأقامه علي اً  فدعا( وسل م وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول فقام؟! نبي فهو بيته بأهل

 دعدا ثم عأ، يمني عن فأقامه احلسني دعا ثم يساره، عن فأقامه احلسن دعا ثم يمينه،

 وال نحن نفلح ال العنته إن إن ك تالعنه ال: للسيد العاقب فقال خلفه، فأقامها فاطمة

 بنجدران بقيدت ما العنوين لو(: وسل م وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول فقال؟! أعقابنا

 2(.تطرف عني

 عن، األعمش عن، سفيان حدثنا دکني، بن الفضل حلسكاين أيضًا: )حدثناوروى ا

 عليه اهلل )صىل   اهلل رسول قال: قال عباس ابن عن: جبري بن سعيد عن، البطني مسلم

 وأن، أقصديك وال أدنيدك أن أمدرين اهلل إن   عدأ يدا: طالب أ، بن لعأ وسل م( وآله

                                                             

 166   ،3 ج، املستدرك. 1

 164 – 163   ،1 للحاکم احلسكاين، ج ،التفضيل لقواعد التنزيل شواهد. 2
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 اهلل فدأنزل تعدي، أن اهلل عدىل وحدق ،وتعدي أعلمدك وأن، حُيب دك َمن وأحب   أحب ك

 جيعلهدا أن ر،   سدألت: وآلده( عليده اهلل )صىل   اهلل رسول فقال واعية أذن وتعيها

 اخلدري، مدن شديئاً  أذنداي سدمعت مدا ;اآلية هذه نزلت فمنذ: عأ قال. عأ يا أذنك

 1.(وحفظته وعيته إال   والقرآن والعلم،

قني عند أحاديثه عدد  املحدي

 عنده الذي يعني - داً جي   حفظاً  الثوري حديث حيف  نعيم أبو وکان) :بيالذه قال

مخسدامئة  وهدو ،مسعر حديث وحيف  ،حديثومخسامئة  آالف ثالثة وهو :قال - عنه

 2(حديث

  !ربعها من أقل   ثوناملحد   روى حديث، آالف أربعة لديه کان هأن   هذا ومعنى

 .روايات مخس له ذکر: البخاري صحيح

 .روايات مخس: مسلم صحيح

 .روايتان: الرتمذي سنن

 .روايات ست  : ماجة ابن سنن

                                                             

 377   ،2 ج، التنزيل شواهد. 1

 .148   ،10، ج النبالء أعالم ِسرَي . 2
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 .روايات ثامن: داود أ، سنن

 .روايات سبع: النسائي سنن

 .روايةواحدة وثالثون : أمحد مسند

 .رواية ةعرش ثامين: الصحيحني عىل املستدرك

 .رواية ةعرش ثامين: للنسائي الكربى السنن

 .روايةست ون واحدة و: للبيهقي الكربى السنن

 .ستامئة وست وستون رواية: شيبة أ، البن املصنف

 .رواية ةعرش سبع: معامجه يف الطرباين

 .روايةوعرشون  مخس: الدارقطني وسنن والشها، يعىل أ، مسند ويف

 1.روايةوتسع وستون  ثامنامئة: املجموع فيكون

 الشعراِّن حممد بن ( الفضل156)

 (هد282 ت)

                                                             

 الشيخ احلديث، رجال علم مستدرکات ؛196   ،5 ج املازندراين، الشيخ الرجال، أحوال يف املقال منتهى: يف ترمجته راجع. 1

 األعتدال، ميزان ؛62   ،7 ج الرازي، حاتم أ، ابن والتعديل، اجلرح ؛205 – 204   ،6 ج الشاهرودي، النامزي عأ

 ،7ج ِحب ان، البن الثقات ؛40   ،1ج للعجأ، الثقات معرفة ؛118   ،7ج البخاري، ،الكبري التاريخ ؛350   ،3ج

 .186   شاهني، البن الثقات أسامء تاريخ ؛319  
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ث، احلاف ، االمام الشعراين) ال، املحد   حممدد ابدن الفضل، حممد أبو، املكثر، اجلو 

، الديمن صداحب، بداذان امللك بن کيسان بن يزيد بن زهري بن موسى بن املسي ب بن

 . الشعراين النيسابوري اخلراساين وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول بكتاب أسلم الذي

 .بيهق معاملة من يوذ،ر قرية من وهو، شعره يرسل کان لكونه بذلك ُعرف

 . وطبقتهم، عفري بن وسعيد، صالح بن اهلل وعبد، مريم أ، بن سعيد: بمرص سمع

ار بن وسهل، حرب بن سليامن: وبالبرصة ة، حفص ابن وقيس، بك   .وعد 

اح، يونس بن أمحد: وبالكوفة ، قالون: وباملدينة. رصد بن ورضار، حييى بن ووض 

 .لفرويا وإسحاق، أويس أ، بن وإسامعيل

 . نافع بن الربيع توبة أبا: وبحلب

 . رشيح بن حياة: وبحمص

 . داود بن سنيد: وبالثغر

 . راهويه وابن، التميمي حييى بن حييى: وبخراسان

  عون. بن عمرو: وبواسط

ان  هدذا يف وبدرع معدني، وابدن، املديني بن بعأ: وخترج. النفيأ جعفر أبا: وبحر 

 . حنبل بن أمحد وسأل، الشأن

 . األعرا، ابن عن اللغة أخذو
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 . جم بعلم وقدم، هشام بن خلف عىل وتال

ث ل، الثقفي العب اس وأبو، خزيمة ابن: عنه حد   أمحد عمرو وأبو، احلسن بن واملؤم 

 منصور وأبو، احلاکم شيخ، هانئ بن وحممد، الرشقي بن حامد وأبو، احلريي حممد بن

 بدن وحممدد، الشديباين يعقوب بن مدوحم، محشاذ بن وعأ، العتكي القاسم بن حممد

ل  بدن حممدد بدن إسدامعيل وحفيده، الصيدالين إسحاق بن وأمحد، املارسجيس املؤم 

ة، الفضل  .وعد 

 أمحدد عدن وعنده، خلف عىل القرآن قرأ: ماکوال بن نرص أبو قال وصن ف، ومجع

 .)تفسريه( املصييص سنيد وعن، )تارخيه( حنبل ابن

 . فيه تكل موا: تمحا أ، بن الرمحن عبد قال

 . التشي ع يف دال   صدوق  : األخرم بن اهلل عبد أبو وقال

ة بني خالفاً  أر مل: احلاکم قال  اهلل )رضوان وصدقه ثقته يف منه سمعوا الذين األئم 

 . عليه(

، بالرجال عارفاً ، فهامً ، احلديث طلب الرحلة يف کثري، عابداً  عاملاً ، فقيهاً  أديباً  وکان

د  عدن )التفسدري( و، أمحدد عن الكبري( )التاريخ: بعده أحد يروها مل کتب برواية تفر 

 عدن )املغدازي( و، أکدثم بدن حييدى عن )التنبيه( و، خلف عن )القراءات( و، سنيد

 . مح اد بن نعيم عن )الفتن( و، احلزامي إبراهيم
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ي تويف  : يقول حممد بن إسامعيل سمعت م يف الفضل جد   . وثامنني اثنتني سنة املحر 

ل بن حممد وسمعت  الفضل يدخلها مل مدينة الدنيا يف بقي ما: نقول کن ا: يقول املؤم 

 . األندلس إال  ، احلديث طلب يف

 أکثم بن حييى سمعت، الشعراين الفضل سمعت، العتكي القاسم بن حممد سمعت

 . عنقه رضبت وإال  ، تاب فإن، يستتاب خملوق، القرآن: قال َمن: يقول

 .حممد بن الفضل عىل االنتخاب يتوىل   خزيمة ابن کان :األخرم ابن وقال

 مل، مدأمون   ثقة  : فقال، حممد بن الفضل عن احلاکم سألت: السجزي مسعود وقال

ة حديثه يف يطعن  . بحج 

ا  1.(فبالغ، بالكذب فرماه القب اين احلسني وأم 

 وتوقيقه مدحه

مني من أحد به يطعن مل  الطبيعدي ومن فيه، تكل موا :حاتم أ، ابن قاله ما إال   املتقد 

ًا، القليل إال   القدح من ساملاً  راو   هناك فليس فيه، کالم هناك يكون أن  وث دق ول ن جد 

 :ومدحه الشعراين الفضل

 .صدوق  : قال األخرم، بن اهلل عبد أبو
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 نعديم بدن أبنأندا حممدد يعقوب بن أمحد بن حممد أخربنا) :البغدادي اخلطيب قال

 حممدد بدن الفضدل عدن وُسدئل يعقدوب بدن حممد اهلل عبد أبا سمعت قال: الضبي،

 فقدد لده قيدل التشي ع. يف الغالني من کان أن ه اال   الرواية، يف صدوق   فقال: الشعراين،

يعندي  الشديعة. حديث من مآلن أستاذي کتاب ألن   فقال: الصحيح، يف عنه حدثت

اج بن مسلم  1.(احلج 

ة بني خالفاً  أر مل: احلاکم قال  اهلل )رضوان وصدقه ثقته يف منه سمعوا الذين األئم 

 .عليه(

ال اإلمدام احلاف : )البغدادي اخلطيب قال  املسدي ب بدن حممدد بدن الفضدل اجلدو 

 2.(بالرجال عارفاً ، عابداً ، فقيهاً  أديباً  کان، ه 282 سنة املتوف ی الشعراين، البيهقي

ل ابن قال  احلديث طلب يف الشعراين الفضل يدخله مل بلد بقي ما: نقول کنا: )املؤم 

 3.(األندلس إال  

 .به احتج: املقديس الدين ضياء

 .130   3ج املختارة، األحاديث

                                                             

 159  ، الرواية علم يف الكفاية. 1

 209   احلديث، طلب يف الرحلة. 2

 209   احلديث، طلب يف الرحلة. 3
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 .املكثر، اجلوال، املحدث، احلاف ، االمام: الذهبي قال

 التشيّع يف غلّو 

 . التشي ع يف دال  : األخرم بن اهلل عبد أبو وقال

 حممد أبو حدثنا : )...الطويس الشيخ هأخرج ما رواه ول ا اإلمامية، أسانيد يف وقع

 عبد بن عمرو بن هارون حدثنا: قال، بجرجان الشعراين املسي ب بن حممد ابن الفضل

 أبيده عن، حممد بن جعفر بن حممد حدثنا: قال، املجاشعي موسى أبو حممد بن العزيز

 (. السالم عليه) اهلل عبد أ،

 بن جعفر أبيه عن، موسى أبيه عن، موسى بن عأ الرضا وحدثناه: املجاشعي قال

: قال(، السالم عليه) املؤمنني أمري عن، آبائهام عن مجيعاً  وقاال(، السالم عليهم) حممد

 عدىل: خصدال مخس عىل اإلسالم ُبني: يقول( وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول سمعت

ا: له قيل. والقرينتني الشهادتني : قدال؟ تدانالقرين فدام، عرفنامهدا فقدد الشدهادتان أم 

 استطاع من البيت وحج  ، والصيام، باألخرى إال   أحدمها يقبل ال فإن ه، والزکاة الصالة

 ديدنكم لكدم أکملدت اليدوم: وجل   عز   اهلل فأنزل، بالوالية ذلك وختم، سبيالً  إليه

 1.دينا االسالم لكم ورضيت نعمتي عليكم وأمتمت

                                                             

 518   الطويس، الشيخ األمايل،. 1
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 بدن نعيم حدثنا الشعراين، مدحم بن الفضل حدثنا : )...النيسابوري احلاکم روى

 رومدان، أ، عدن قبيل، أ، عن هليعة ابن حدثنا :(قاال) ورشدين الوليد حدثنا مح اد،

 بينهم يكون ثم الشام، عىل السفياين يظهر قال: عنه( اهلل )ري طالب أ، بن عأ عن

 قفت عليهم ينفتق ثم جيفهم، من األرض وسباع السامء طري تشبع حتى بقرقيسا وقعة

 يف السفياين خيل وتقبل خراسان، أرض يدخلوا حتى منهم طائفة فتقبل خلفهم، من

 خيدرج ثم بالكوفة، وآله( عليه اهلل )صىل   حممد آل شيعة ويقتلون خراسان، أهل طلب

 1.(املهدي طلب يف خراسان أهل

 زهري حدثنا النفيأ، حممد بن اهلل عبد حدثنا الشعراين، حممد بن الفضل حدثنا)...

 قال: عنه( اهلل )ري عأ عن مرضب، بن حارثة عن إسحاق، أبو حدثنا معاوية، نب

 يكون فال وآله( عليه اهلل )صىل   اهلل برسول اتقينا القوم القوم ولقي البأس محي إذا کن ا

 2.(منه القوم إىل أدنى من ا أحد

 حممد، نب العزيز عبد حدثنا النفيأ، حدثنا الشعراين، حممد بن الفضل حدثنا)... 

 جعفدر أم عن املهاجر، بن وعامرة عأ بن حممد بن عون عن موسى، بن حممد حدثني

 وعدأ أندا دسدل ت قالدت: عمديس، بنت أسامء حدثتني قالت: عأ، بن حممد زوجة

                                                             

 502 - 501   ،4 ج، املستدرك. 1

حه املستدرك. 2  .143   ،2 ج، وصح 
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 1.(وآله( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول بنت فاطمة

 الوليدد بن قيةب حدثنا مح اد، بن نعيم حدثنا الشعراين، حممد بن الفضل حدثنا)... 

اج بن القدوس وعبد  عن سعد، بن راشد عن مريم أ، بن بكر أبو حدثنا( قاال) احلج 

 بلغت إذا يقول: وآله( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول سمعت قال: عنه( اهلل )ري ذري  أ،

 2.(ددالً  اهلل وکتاب نحالً  اهلل ومال خوالً، اهلل عباد اختذوا أربعني ُأمي ة بنو

 بدن عيسدى حددثنا محداد، بن نعيم حدثنا املسي ب، بن حممد بن الفضل احدثن)...

 بن عوف عن أبيه، عن نفري، بن جبري بن الرمحن عبد عن عثامن، بن جرير عن يونس،

 عدىل أمت دي ستفرتق وآله(: عليه اهلل )صىل   اهلل رسول قال قال: عنه( اهلل )ري مالك

مدون بدرأَيم، األمدور يقيسون قوم فرقة أعظمها فرقة، وسبعني بضع    احلدالل، فيحر 

 3.(احلرام وحيل لون

 عن هليعة، ابن حدثنا مح اد، بن نعيم حدثنا املسي ب، بن حممد بن الفضل حدثنا)...

 اهلل عبد عن احلارث، عن أبيه، عن البناين، ثابت بن حممد عن حسني، بن الوهاب عبد

ابدة خدروج قال: آله(و عليه اهلل )صىل   النبي عن عنه( اهلل )ري مسعود ابن  بعدد الد 

                                                             

 164 - 163   ،3 ج، املستدرك. 1

 479   ،4 ج، املستدرك. 2

حه، املستدرك. 3  430   ،4 ج وصح 
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 املؤمنون ويتمت ع ساجد، وهو إبليس لطمت خرجت فإذا مغرهبا، من الشمس طلوع

 وال جدور وال ووجدوه، ُأعطوه إال   شيئاً  يتمن ون ال سنة، أربعني ذلك بعد األرض يف

 وال داب دة يؤذي ال السبع أن   حتى وکرهاً  طوعاً  العاملني لربِّ  األشياء أسلم وقد ظلم،

 يعود ثم األرض، داب ة خروج بعد سنة أربعنيَ  يتم   حتى يموت فال املؤمن ويلد طريًا،

 مدؤمن، يبقى فال املؤمنني يف املوت يرسع ثم اهلل، شاء ما کذلك فيمكثون املوت فيهم

 توبدة؛ من ا تقبل وليس أحد، يبَق منهم فلم املؤمنني من مرعوبني کن ا قد الكافر فيقول

ده أحدهم يقوم ثم البهائم، هتارج قالطر يف فيتهارجون  فينكحهدا وابنتده وُأختده بُأم 

 يومئدذ   فأفضلهم يغري، وال ينكر ال آخر عليها وينزو واحد عنها يقوم الطريق، وسط

 مدن أحد يبقى ال حتى کذلك فيكونون أحسن، کان الطريق عن تنحي تم لو يقول َمن

 يعقدر ثدم اهلل، شاء ما کذلك فيمكثون السفاح، أوالد األرض ويكون النكاح، أوالد

 کل هم ويكون طفل، األرض يف يكون وال امرأة، تلد ال سنة، ثالثني النساء أرحام اهلل

 1.(الساعة تقوم وعليهم الناس، رشار الزنا أوالد

 حددثنا قدال: محزة، بن إبراهيم حدثنا قال: الشعراين، حممد بن الفضل حدثنا )...

 املدينة عىل استعمل قال: سعد، بن سهل عن حازم، أ، عن حازم، أ، بن العزيز عبد

 فأ، سدهل، قال: علي ًا، يشتم أن فأمره سعد بن سهل فدعا قال: مروان، آل من رجل
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 إليه أحب   اسم لعأ کان ما سهل: فقال تراب. أبا اهلل لعن فقل: أبيت إذا أما له: فقال

دته عدن أخربندا لده: فقال ُدعي به. إذا ليفرح کان وإن تراب أ، من َ  قص   ُسدمي  أبدا مِل

 يف علي داً  جيدد فلدم فاطمدة، بيدت وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول جاء قال: تراب؟

ك؟ فقالت: ابن أين هلا: فقال البيت  ومل فخدرج، فغاضدبني يشء وبينده بيني کان عم 

 فقال: فجاء هو. أين انظر إلنسان وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول فقال عندي. يقل

 اهلل )صدىل   اهلل رسدول فجاءه راقد املسجد يف هو وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول اي

 اهلل رسول فجعل تراب، فأصابه شقه عن رداءه سقط قد مضطجع وهو وسل م( عليه

 1.(تراب أبا يا قم تراب، أبا يا قم ويقول: عنه يمسحه وسل م( عليه اهلل )صىل  

 حييى، بن کثري أخربنا الشعراين، حممد بن ضلالف أخربنا : )...عساکر ابن وأخرج

 عبد عن عوف، أ، بن داود اجلحاف أ، عن عوانة وأبو الكريم عبد بن سعيد أخربنا

 اخلدري: سعيد أبو حدثني نوفل، بن احلارث بن اهلل عبد حدثني ذئاب، أ، بن الرمحن

 وعدأ جانبهدا إىل اهاوابن فاطمة ابنته عىل دخل( وسل م عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول أن  

 فحلدب حتلب هلم ناقة( وسل م عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول فأتى احلسن فاستسقى نائم،

 ثدم أخدوك يرشدب فقال: بكى، حتى قبله يرشب أن احلسني فنازعه به جاء ثم منها،

ام منه، عندي بآثر هو ما قال: منه؟ عندك آثر کأن ه فاطمة: فقالت ترشب،  عنددي وإن 

                                                             

 112   النيسابوري، للحاکم احلديث علوم معرفة. 1
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 1.(القيامة يوم واحد مكان   يف معي املضطجع وهذا ومها وإن ك حدة ،وا بمنزلة  

د  الدرازي الفضل ابن د يعني أخربنا هارون البيهقي، حممد بن الفضل )...أخربنا

 أثدراً  بظهدره وجددوا احلسني بن عأ مات مل ا قال: ثابت، بن عمرو عن جرير أخربنا

 2األرامل(. منازل إىل ظهره ىلع اجلرب ينقل کان ل ا هذا فقالوا: عنه، فسألوا

 ابدن حممدد حدثنا: قال الشعراين، حممد بن الفضل حدثنا : )...التنزيل شواهد يف

 بدن لعأ کان قال: جده، عن أبيه، عن، املعتمر بن حممد حدثنا: قال موسى، بن عباد

 )صدىل   حممدد أصحاب من أحد فيها[ معه] يشرتك مل منقبة، ومائة عرشون طالب أ،

 3.(الناس مناقب يف اشرتك وقد وسل م( وآله ليهع اهلل

 أحاديثه عدد

حديثًا، حيث وقع يف هذا العددد مدن األسدانيد  وأربعة ومخسون مائتان عنه روي

باسم الفضل بن حممد الشعراين، والفضل بن حممد البيهقي، والفضل ابن حممدد بدن 

 املسي ب.

ح حديثًا، وواحد وعرشون مائة: احلاکم مستدرك  .منها الكثري اکماحل وصح 

                                                             

 224   ،13 ج دمشق، مدينة تاريخ. 1

 384   ،41 ج ،دمشق مدينة تاريخ. 2

 24   ،1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد. 3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث أربعةُ : للحاکم احلديث علوم معرفة

 .حديثاً  سبعة  وأربعونَ : للبيهقي الكربى السنن

 .حديثاً  واحد  وأربعونَ : للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث أربعةُ : للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .حديثان: للبيهقي األوقات فضائل

 .ديثاً ح تسعة عرَش : للبيهقي النبوة دالئل

 .سبعُة أحاديث: للبيهقي والصفات األسامء

.  اآلداب للبيهقي: حديث  واحد 

 .حديثاً  عرَش  مخسةَ : عساکر ابن تاريخ

 .واحد   حديث  : الشهاب مسند

 .واحد   حديث  : احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 1.حديثان: الثعلبي تفسري

                                                             

 ،6ج للشداهرودي، احلدديث رجدال علم مستدرکات ؛449   للنجايش، الشيعة مصن في أسامء فهرست: يف ترمجته راجع. 1

 عسداکر، البدن دمشدق مدينة تاريخ ؛184   ،1ج(، لنيسابوريا للحاکم) السجزي عأ بن مسعود سؤاالت ؛216  

 البدن املندتظم ؛432   ،3ج للسدمعاين، األنسداب ؛69،   7؛ اجلدرح والتعدديل البدن أ، حداتم، ج363   ،48ج

 .351   ،12ج اجلوزي،



 1675 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مرزوق بن فضيل( 157)

 (هد 170 ت)

 موىل الرمحن عبد أبو الكويفد  الروايس ويقالد  الرقايش األدر مرزوق بن فضيل)

  .عنزة بني

 ،واألعمدش ،العدويف وعطيدة ،ثابدت بن وعدي ،السبيعي إسحاق أ، :عن روى

  .ودريهم ،مصفح بنت وجبلة ،عقبة بن وشقيق ،حبيب بن وميرسة

 عدأ بدن وحسدني ،احلكم بن الغفار وعبد ،ووکيع ،معاوية بن زهري :عنهروی و

 بن ويزيد ،بكري أ، بن وحييى ،آدم بن وحييى ،موفق بن والفضل ،سامةأُ  وأبو ،عفياجل

 وزيد ،النحوي ميرسة بن ونعيم ،فضيل بن وحممد ،الكال، ربيعة بن وحممد ،هارون

  .وآخرون ،اجلعد بن وعأ ،نعيم وأبو ،احلباب بن

 .ثقة :فقال ،عنه الثوري سألت :معاذ بن معاذ قال

 :يقدول عييندة ابن سمعت :يقول الشافعي سمعت :احللواين عأ بن احلسن وقال

 .ثقة مرزوق بن فضيل

  .ثقة :معني ابن عن خيثمة أ، ابن وقال

  .عالتشي   شديد هأن   إال   ،احلديث صالح :معني ابن عن منصور بن اخلالق عبد وقال

 . خرياً  إال   أعلم ال :أمحد وقال



 1676 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ،حديثده يكتدب کثدري َيدم صددوق ،يثاحلد صالح :أبيه عن حاتم أ، ابن وقال

  .ال :قال به ؟جحيت   :قلت

  .ضعيف النسائي وقال

 .به بأس ال هن  أ أرجو :عدي ابن وقال

 بدن فضديل جاء :يقول مجيل بن اهليثم سمعت :املروزي احلسن بن احلسني وقال

د فذکر ،حي بن صالح بن احلسن إىل وفضالً  زهداً  اهلدى ةأئم   من وکان مرزوق  ةقص 

  .والشح اکمإي   عمر بن اهلل عبد حديثد  النسائي ندع له

 مسلم عىل عيب وقد ،الصحيح رش  من هو ليس :احلاکم عن مسعود قال :قلت

 .. .حلديثه خراجهإ

 .عتشي   فيه وکان ،صدوق ،احلديث جائز :العجأ وقال

 1.(عطية دري عن ثحيد   يكاد ال :أمحد وقال

 وهدو.. ..األددر الكويف موالهم ،العنزي الرمحن عبد أبو ،ثاملحد  ) :الذهبي قال

  .شيعي

  .اً جد   احلديث منكر :انب  حِ  ابن قال

 .بباليا عطية عن يأيت کان :وقيل ،املتابعات يف مسلم له يروي امإن   :قلت

                                                             

 269 - 268   ،8 ج، التهذيب هتذيب. 1



 1677 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .هيتأل   کان :قلت .فيه اهلل أستخري نل   هو :أيضاً  انب  حِ  ابن قال وقد

 1....(اهلدى ةأئم   من وکان ،مرزوق بنا فضيل جاء :مجيل بن اهليثم قال

 حييدى وعنه ،وطائفة ،األشجعي حازم أ، عن ،الكويف مرزوق بن فضيل) :وقال

 2.(ثقة :اجلعد بن وعأ ،وقبيصة ،آدم بن

 أبو الكويف الرقايشد  والراء باملعجمةد  األدر مرزوق بن فضيل: )حجر ابن وقال

 3.(عبالتشي   ميورُ  َيم ،صدوق :الرمحن عبد

 توقيقه يف قالوا

 .صحيحه يف به احتج  : مسلم

 .ثقة   :الثوري سفيان

 .ثقة   مرزوق بن فضيل :عيينة ابن

 .عالتشي   شديد هأن   إال   احلديث صالُح  ،ثقة  : معني ابن

 .خرياً  إال   أعلم ال:أمحد وقال 

  ....صدوق احلديث صالُح :أبيه عن حاتم أ، ابن

                                                             

 343 - 342   ،7 ج الذهبي، النبالء، أعالم ِسرَي . 1

 125   ،2 ج، الست ة کتب يف رواية له َمن معرفة يف اشفالك. 2

 15   ،2 ج، التهذيب تقريب. 3



 1678 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .به بأس الأن ه  أرجو: عدي ابن 

 .الثقات يف ذکره: بانحِ  ابن

 .اهلدى ةأئم   من کان :مجيل بن اهليثم احلاف 

 .صدوق   ،احلديث جائزُ :العجأ

 .الثقات أسامء تاريخ يف ذکره: شاهني ابن

 1مرزوق. ابن سندها يف وقع أحاديث سبعة نحس  : الرتمذي

 منهدا ةً سدت   احلاکم حوصح   موارد، سبعة يف احلاکم أسانيد يف فضيل وقع: احلاکم

 2.أحدمها أو الشيخني  رش عىل

 وقدد ،الصدحيح رش  من هو ليس) :له حصح   أن بعد احلاکم قول الغريب ومن

 .!(حلديثه اخراجه مسلم عىل عيب

 3.لديه صح   ما جخير   أن بكتابه التزم وقد موارد، ةعد   يف له جخر   :الطحاوي

 4.البخاري دون مسلم له جخر   ،وسط ثقة مرزوق بن وفضيل :احلنبأ رجب ابن

 .ثقة  : الذهبيقال 

                                                             

 .394   2وج ،296   ،1ج الرتمذي، سنن. 1

 98   ،2ج و ،509   ،1ج املستدرك،. 2

 .361و 320و 241   اآلثار، مشكل رشح. 3

 258   ،1 ج، واحلكم العلوم جامع. 4
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .صدوق  : حجر ابنقال 

 .عنده صحيح فهو ،مرزوق بن فضيل طريق من صحيحه يف رواه: خزيمة ابن

 شّدة تشّيعه

  .(عالتشي   شديد هن  إ: )فيه قوهلم عهتشي   عىل يدل ال  

 .(عتشي   فيه وکان)

 .(عبالتشي   ميورُ ) .(شيعي وهو)

 1ًا )ع( عىل الصحابة.الذين يفضلون علي   الشيعة من السيوطي هوعد  

 ابدن إبدراهيم عن مرزوق، بن فضيل من أحاديثه ما رواه ابن عساکر: )... أخربنا

 قالت: عميس بنت أسامء عن احلسني، بنت فاطمة عن احلسن، بن أمية أبو زاد احلسن

 يصدل فلدم عدأ، حجدر يف ورأسه إليه يوحى( وسل م عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول کان

 العرص؟ صل يت( وسل م عليه اهلل صىل  ) اهلل: رسول فقال لشمس،ا دربت حتى العرص

( وسدل م عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول فقال ال. قال: عأ؟!([ يا )صل يَت  أمية: أبو ]وقال

 طاعتدك يف کدان إن ده الل هدم   [:(وسدل م عليه اهلل صىل  ) النبي( )فقال أمية أبو ])وقال

 فرأيتهدا أسدامء: قالدت الشدمس. عليه ارددف رسولك[ أمية: أبو ]وقال نبي ك وطاعة

                                                             

 .389   ،1ج الراوي، تدريب. 1
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1دربت(. بعدما طلعت رأيتها ثم دربت،

 قاال: ذري  وأ، سلامن عن سخيلة، أ، عن مرزوق، بن فضيل وروى أيضًا: )... عن

ل هدذا إن   أال فقدال: عأ بيد( وسل م عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول أخذ  ،، آمدن َمدن أو 

ل وهذا يق وهذا امة،القي يوم يصافحني َمن أو  ة؛ هذه فاروق وهذا األکرب، الصد   األُم 

 2الظاملني(. يعسوب واملال املؤمنني يعسوب وهذا والباطل، احلق بني يفرق

 مل دا: قدال سعيد، أ، عن عطية، عن، مرزوق بن فضيل ويف شواهد التنزيل: )عن

 3(.فدکاً  فاطمة وآله( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول أعطى حقه القربى ذا وآت: نزلت

 مروياته عدد

 . روايات ةعد   اإلمامية کتب يف له ويرُ 

 .رواية وثامنني سبع عىل يزيد ما احلديث أهل له روى وقد

 .واحدة رواية: مسلم صحيح

 .رواية عرش ثالث: أمحد مسند

 .روايات أربع: ماجة ابن سنن

                                                             

 314   ،42 ج، دمشق مدينة اريخت. 1

 41   ،42 ج ،دمشق مدينة تاريخ. 2

 438   ،1 ج، احلسكاين للحاکم التفضيل لقواعد التنزيل شواهد. 3



 1681 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحدة رواية: داود أ، سنن

 .روايات عرش: الرتمذي سنن

 .روايات سبع: احلاکم مستدرك

 .روايات سبع: للبيهقي الكربى السنن

 .رواية ةعرش أربع: شيبة أ، البن املصنف

 .روايات ست  : يعىل أ، مسند

 1.رواية وعرشينأربع : الطرباين

  خليفة بن فطر (158)

 (هي153 ت)

 .الكويف حريث بن عمرو موىل بكر أبو ا اخلي   خليفة بن فطر)قال ابن أ، حاتم: 

 .الوالبي خالد وأ، ،الطفيلوأ،  ،حريث بن عمرو :عن روى

 وأبدو ،موسى بن اهلل وعبيد ،اجلراح بن ووکيع ،انالقط   سعيد بن حييى :عنه روى

                                                             

 ؛182   ،1ج األنصداري، حيداة حممدد واحلديث، الرجال معجم ؛34 ،  4ج التفريش، الرجال، نقد: يف ترمجته راجع. 1

   ،2ج للعجدأ، الثقدات معرفدة ؛122   ،7ج للبخداري، الكبدري التاريخ ؛200   ،1ج للدوري، معني ابن تاريخ

 .316   ،7ج ِحب ان، البن الثقات ؛208
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 بدن حممدد بن أمحد بن اهلل عبدأنبأنا  ،الرمحن عبد ناأخرب ،ذلك يقول أ، سمعت نعيم

 .احلدديث صدالح ة  ثقد :فقال ،خليفة بن فطر عن أ، سألت) :قالإيل   کتب فيام حنبل

 .ثقةد  سعيد ابن يعنىد  حييى عند فطر کانأ،:  وقال

 بن فطر :يقول معني بن حييى سمعت :قال إيل   کتب فيام خيثمة أ، بن بكر أبوأنبأنا 

 .ثقة خليفة

 حييدى کدان ،صالح :فقال ،خليفة بن فطر عن أ، سألت :قال الرمحن عبد حدثني

 1.(عنه ثحيد  و ،فيه القول وحيسن يرضا، انالقط  

 بدن عأ بعد بالكوفة تويف   ،بكر أبا ىويكن   ا احلن   خليفة بن فطر)وقال ابن سعد: 

 شاء إن ثقة وکان ،جعفر أ، خالفة يف ومائة ومخسني مخس سنة مات هکأن   ،بقليل حي

 2.(اهلل

 رجدل حدديث حديثده ،احلدديث صالح ثقة :فقال ،خليفة بن فطر عن أ، سألت

 3.(عي  يتش هأن   إال   سکي  

 بدن أمحدد بن عأ حدثنا ،الشيعي الكويف خليفة بن فطر) :عدي البن الكامل ويف

                                                             

 90   ،7 ج الرازي، حاتم أ، البن والتعديل اجلرح. 1

 364   ،6 ج، الكربى الطبقات. 2

 443   ،1 ج حنبل، بن ألمحد العلل. 3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 کدان ،ثقدة خليفدة بن فطر :يقول معني بن حييى سمعت مريم أ، ابن ثناحد ،سليامن

  .حديثه يكتب وهو ،عيتشي  

 عدند  حنبل بن أمحد يعنيد  ئلُس  :قال محيد بن أمحد ثناحد ،عصمة أ، ابن حدثنا

 عند صاحلة أحاديث له خليفة بن وفطر.. .عالتشي   يف يغايل کان فطر :فقال ،لوحم فطر

 وهو ،به بأس ال هن  أ وأرجو متامسك وهو ،ودريه عأ فضائل يف عنه يروونا الكوفيني

 1.(حديثه يكتب نل  

 :قال .احلديث صالح ،ثقة :أبيه عن حنبل بن أمحد بن اهلل عبد قال)قال ابن حجر: 

 .ثقة سعيد بن حييى عند نکا :أ، وقال

 .ثقة :معني ابن عن خيثمة أ، ابن وقال

 .قليل عتشي   فيه وکان ،احلديث حسن ،ثقة کويف :العجأ وقال

 فيده القدول وحيسدن يرضداه سعيد بن حييى کان ،احلديث صالح :حاتم أبو وقال

 .. .عنه ثوحيد  

 ...سکي   حاف  ثقة :آخر موضع يف وقال .به بأس ال :النسائي وقال

 خشدبي   هدو :يقدول حنبل بن أمحد کان ،بمتقن ليس ،ثقة صدوق :الساجي وقال

 .مفر 

                                                             

 31 – 30   ،6 ج، الكامل. 1
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .. .عثامن عىل اً علي   ميقد   وکان :الساجي قال

 .مذهبه لسوء إال   عنه الرواية ترکت ما :عياش بن بكر أبو وقال

 ثبتاً  کان هن  أ ويذکر ويوثقه فطر من يرفع نعيم أبا سمعت :الدمشقي زرعة أبو وقال

 1.(احلديث يف

 عن ،ودريه األهاع؛ الرمحن عبد أبو أخربنا :املناقب کتاب يف الرواجني عباد قال)

 يف شعرة کل مكان أن ينيرس   ما :يقول مرضه يف خليفة بن فطر سمعت ،األمحر جعفر

 2.(البيت أهل يحلب   اهلل حيسب   ملك جسدي

   لنسدائيل املدؤمنني، مدريأ خصدائص يف کدام ،خم ددير حديث رواة من وهو

100. 

 اخلالصة يف توقيقه

 قال أمحد بن حنبل: ثقة.

 3عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: وث قه بروايته عنه.

 .ثقة :معني بن حييى

                                                             

 271   ،8 ج ،التهذيب هتذيب. 1

 .364   ،3 ج للذهبي، االعتدال ميزان. 2

 261،   1السن ة، ج. 3
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 .عنه ثوحيد   ،فيه القول وحيسن ،يرضاه انالقط   حييى کان صالح أبو حاتم: 

 .اهلل شاء إن ثقة وکانأبن سعد: 

 .سکي   رجل يثحد حديثه ،احلديث صالح ،ثقةابن حنبل: 

  .ثقة :سعيد بن حييى

 .احلديث حسن ،ثقة کويف :العجأ

 .سکي   حاف  ثقة :آخر موضع يف وقال .به بأس ال :النسائي

 .بمتقن ليس ثقة صدوق :الساجي وقال

 أبو نعيم: ثقة ثبت يف احلديث.

ة(. باحلديث العلم أهل عند خليفة بن )فطر قال الطحاوي:  1حج 

ح له أکثر   2من حديث يف مستدرکه.احلاکم: صح 

 3اهليثمي، وث قه.

 والعجدأ، معدني، وابدن والددارقطني، والقط دان، أمحدد قال ابن حجر: )وث قده:

 وآخرون. والنسائي،

                                                             

 198   ،7 ج، اآلثار مشكل رشح. 1

 .122،   3، وج419،   2ج. 2

 .169،   3جممع الزوائد، ج. 3
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  يستضعفه. قد َمن الناس ومن اهلل، شاء إن ثقةً  کان سعد: ابن وقال

ة قول فهذا بمتقن. وليس ثقة، کان الساجي: وقال   فيه. األئم 

 ثقة. دري کان فقال: يناجلوزجا وأما

 إزراء فيها أحاديث روى ألن ه حديثه؛ ترکت العالء: بن قطبة خيثمة أ، ابن وقال

 اجلوزجاين. عند ذنبه هو فهذا انتهى. عثامن. عىل

 1قليل(. تشي ع فيه کان إن ه العجأ: قال وقد

 غلّو  يف التشّيع

 .(الشيعي الكويفل ا يدل عىل تشي عه قوهلم فيه: )

  (.عيتشي   کان)

 (.عالتشي   يف يغايل کان)

 يحلب د اهلل حيسدب   ملك جسدي يف شعرة کل مكان أن   ينيرس   ماوقد ورد أن ه قال: )

 (. ودلو التشي ع الذي نسبوه له يعني أن ه رافيض باصطالحهم.البيت أهل

ه ابن قتيبة والسيوطي من الشيعة.  2وقد عد 

                                                             

مة. 1  .435 ،434  ، الباري فتح مقد 

 .389   ،1ج الراوي، ؛ تدريب624املعارف،   . 2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ،خليفه بن فطر) :رجاله يف الطويس الشيخ فقال مصادرهم، يف اإلمامية له ترجمو

 1(والصادق الباقرد  السالم عليهامد  عنهام روى ،تابعي ،املخزومي بكر أبو

 .مرتني (السالم عليه) جعفر أبو عليه ترحم) :اخلوئي السيد وقال

  .4 احلديث ،4 املجلس :األمايل يف املفيد ذکره

  .املثنى عنه وروى ،عليهم اهلل صلوات أبيه عن ،احلسني بن عأ بن حممد عن روى

  .3 احلديث ،26 الشهادة فضل باب بعد باب ،1 اجلهاد کتاب ،5 اجلزء :الكايف

 املسدلمني بدأمور االهتامم باب ،1 والكفر االيامن کتاب ،2 اجلزء يف أيضاً  ورواها

 2(8 احلديث ،70

 نب إسامعيل عن ،خليفة بن فطرحدثنا حه: )اته ما أخرجه احلاکم وصح  من مروي  

 عليده اهلل صىل  ) اهلل رسول مع اکن   :قال (عنه اهلل ري) سعيد أ، عن ،أبيه عن ،رجاء

 يقاتدل نَمد منكم إن   :قال ثم قليالً  فمشى ،خيصفها عأ ففتخل   نعله فانقطعت (وآله

 وعمدر بكدر أبدو وفيهم القوم هلا فاسترشف ؛تنزيله عىل قاتلت کام القرآن تأويل عىل

 ولكدن ،ال :قدال ؟هدو ناأ :عمر قال .ال :قال؟ هو ناأ :بكر أبو قال (عنهام اهلل ري)

 من سمعه کان قد هکأن   رأسه به يرفع فلم ناهفبرش   فاتيناهد  اً علي   يعنىد  النعل خاصف

                                                             

 .270  ، الطويس رجال. 1

 364   ،14 ج، احلديث رجال معجم. 2
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 1.((وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول

 قال: داود أبو وأخربنا الطفيل، أ، عن خليفة، بن فطر وروى النسائي: )... حدثنا

 عأ مجع قال: واثلة بن عامر الطفيل أ، عن فطر، حدثنا قال: سليامن بن حممد حدثنا

 وسدل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول سمع امرئ   کل   باهلل أنشد فقال: الرحبة، يف الناس

 وسلم( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول أن   فشهدوا ُأناس فقام سمع. ما خم ددير يوم يقول

 أخدذ ثدم قائم، وهو أنفسهم من باملؤمنني أوىل أين   تعلمون ألستم خم: ددير يوم قال

 قدال عاداه. َمن وعادِ  وااله َمن والِ  الل هم   مواله، فعأ مواله کنت َمن فقال: عأ بيد

 أومدا فقدال: فأخربتده أرقم بن زيد يشء فلقيت منه نفيس ويف فخرجت الطفيل: أبو

 2وسلم((. عليه اهلل )صىل   اهلل رسول من سمعته أنا تنكر

 سدفينة عن ،نعم أ، بن الرمحن عبد عن ،خليفة بن فطر عن )... :وروى الطرباين

 :فقدال بطدري أتدى (موسدل   عليه اهلل صىل  ) النبي أن   (موسل   عليه اهلل صىل  ) النبي موىل

 اهلل ري) عدأ فجداء ،الطدري هدذا مدن معدي يأکل إليك خلقك بأحب ائتني هم  الل  

 3.((عنه

                                                             

 123 – 122   ،3 ج، املستدرك. 1

 134   ،5 ج، الكربى السنن. 2

 82   ،7 ج، الكبري املعجم. 3
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 بدن زر عدن النجدود، أ، بدن عاصم عن خليفة بن فطر .. حدثناوروى أيضا: ).

 يذهب ال قال: وسل م( عليه اهلل )صىل   النبي إىل يرفعه مسعود بن اهلل عبد عن حبيش،

 1أ،(. اسم أبيه واسم اسمي اسمه يواطي بيتي، أهل من رجالً  اهلل يبعث حتى الدنيا

 أين   أشدهد تقول: سلمة ُأم   سمعت قال: الطفيل أ، عن خليفة بن فطر وعن: )...

 وَمدن أحب ندي، فقدد علي داً  أحب   َمن يقول: وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول سمعت

 2اهلل(. أبغض فقد أبغضني وَمن أبغضني، فقد علي اً  أبغض وَمن اهلل، أحب   فقد أحب ني

 معه ُقتل وَمن حسيناً  ذکرنا إذا کن ا قال: الثوري منذر عن خليفة بن فطر )...حدثنا

 يف ارتكدض کل هدم شداباً  عرش سبعة معه ُقتل احلنفية: بن حممد قال عنهم( اهلل )ري

 3عنها((. اهلل )ري فاطمة رحم

 ُأم   قالدت قدال اجلدديل اهلل عبد أ، عن إسحاق، أ، عن خليفة بن فطر )... حدثنا

 يسب وَمن قلت فيكم؟ وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول أيسب اهلل عبد أبا يا سلمة:

 رسول کان وقد حيب ه، وَمن عأ ُيسب   أليس قالت: وسل م(؟ عليه اهلل )صىل   اهلل رسول

 4حيب ه(. وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل

                                                             

 133   ،10، ج الكبري املعجم. 1

 380   ،23 ج، الكبري املعجم. 2

 119   ،3 ج، الكبري املعجم. 3

 323 – 322   ،23 ج، الكبري املعجم. 4
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 کدان: يقول الطفيل أبا سمعت: قال خليفة بن فطر حدثنا وروى احلسكاين: )...

 طالدب أ، بن لعأ نکا لقد: يقول وسل م( وآله عليه اهلل )صىل   النبي أصحاب بعض

 ألوسدعتهم اخلالئدق بدني قسدمت منهدا سدابقة أن   لو ما السوابق من السالم( )عليه

 1خريًا(.

 عدد مروّياته

 .حديثاً  ونوست   وسبعة مائة عنه روي

 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .حديثان: داود أ، سنن

 .أحاديث سبعة: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: النسائي سنن

 .أحاديث ربعةأ: للنسائي ىالكرب السنن

 .واحد حديث: للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .أحاديث ربعةأ: حنبل البن الصحابة فضائل

 .أحاديث مخسة: للبيهقي الكربى السنن

                                                             

 28   ،1 ج، التفضيل لقواعد لتنزيلا شواهد. 1
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 .أحاديث أربعة: يعىل أ، مسند

 .أحاديث مخسة: انب  حِ  ابن صحيح

 .أحاديث ثالثة: خزيمة ابن صحيح

 .واحد حديث: للطرباين الصغري املعجم

 .أحاديث أربعة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  ثالثون: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث مخسة: للطرباين: الدعاء

 .واحد حديث: للطرباين الشاميني مسند

 .واحد حديث: حنبل بن لعبداهلل ةالسن  

 .واحد حديث: الدراقطني سنن

 .واحد حديث: املحامأ أمايل

 .أحاديث ةمخس: ارالبز   مسند

 .واحد حديث: الروياين مسند

 .واحد حديث: املبارك ابن مسند

 .واحد حديث: اجلعد ابن مسند

 .واحد حديث: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 
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 .حديثان: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .حديثاً  عرش مخسة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .أحاديث أربعة :للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  وعرشون اثنان: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: خيثمة حديث

 .واحد حديث: لآلجري الرشيعة

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن األخالق مكارم

 .واحد حديث: للضحاك واملثاين اآلحاد

 .أحاديث سبعة: نعيم أل، األولياء حلية

 .أحاديث ثالثة: قانع البن الصحابة معجم

 .حديثاً  عرش سبعة: نعيم أل، الصحابة معرفة

 .واحد حديث: للطربي اآلثار هتذيب

 1.حديثان: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

                                                             

   ،7ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛196   ،1ج معني، ابن تاريخ ؛31   ،4التفريش، ج الرجال، نقد: يف ترمجته راجع. 1

 .363   ،3ج االعتدال، ميزان ؛323   ،7ج ِحب ان، البن الثقات ؛139
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 )حرف القاف(

 مسلم أيب نب ( قيس159)

 (اهلجري الثاين القرن حدود يف ت)

 سعيد أبو قال احلرضمي، قيس بن موسى وعنه بردة، أ، عن مسلم، أ، بن قيس)

ه واسم رافضيًا، کان األشج: انة ُأم   . رم 

 ترك نعيم أبو کان قال: الطربي، داود بن حممد جعفر أ، عن اخلطيب وذکر قلت:

 د فلدم مسدلم أ، بدن قديس عن قيس بن موسى عن رواه الذي د يعني احلديث هذا

ث ثنا شيبة أ، ابن بكر أبو عنه قاله به. حيد   قتالندا کدان إن معاوية: قول وهو به، فحد 

 1.(موسى أ، بن بردة أبو عنه رواه عثامن. دم عىل إال   علي اً 

 توقيقه

مني؛ من أحد جيرحه مل  :وث قه ول ن املتقد 

 الثقات. يف: ِحب ان ابن

 2.(الثقات يف خلفون ابن وذکره: )حجر ابن قال خلفون، ابن

                                                             

 480 - 479   ،4 ج، امليزان لسان. 1

 .346  ، املنفعة تعجيل. 2
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 ترّفضه

 .رافضياً  کان: األشج سعيد أبو قال

ه  1(.عليهام السالم) والصادق الباقر أصحاب من الطويس الشيخ وعد 

ه، الكويف: األشعري: مسلم أ، بن قيس: )ترمجته يف اخلوئي السيد قال انة، وُأم   رم 

 الشديخ رجدال السدالم(. )عليده الصادق أصحاب من، املفضل أبا ُيكن ى، األشعري

(19 .) 

ه  .األشعري( رمانة بن )قيس: قائالً ، السالم( )عليه الباقر أصحاب يف وعد 

 . السالم( )عليه لباقرا أصحاب يف أيضاً  الربقي وعده

اد أصحاب من شهرآشوب ابن وعده  . السالم( )عليه السج 

 فصل) يف، السالم( )عليهام احلسني بن عأ حممد أ، إمامة باب، 4 اجلزء: املناقب

 (. وتارخيه أحواله يف

: قدال، موسدى بدن احلسدن حددثنا: قاال، وإبراهيم )محدويه(: 75) الكيش وقال

انة بن قيس عن، أسبا  بن عأ حدثني ، السدالم( )عليده جعفدر أبدا أتيدت: قال، رم 

ة الدين إليه فشكوت ( فاشدتك) وآله( عليه اهلل )صىل   النبي قرب أئت: فقال، املال وخف 

                                                             

 .272 ،143   الطويس، رجال. 1
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. وعد إليه فاشكو  ارفع: يل فقال، إليه رجعت ثم أمرين الذي ففعلت فذهبت: قال إيل 

 مدا فداك ُجعلت واهلل ال: فقلت، نانريد حتته فإذا فرفعته: قال حتته. الذي وخذ املصىل  

 فيستخف بحاجتك أحداً  خترب وال خذها: يل فقال: قال، شيئاً  لتعطيني إليك شكوت

 1.(دينار ثالثامئة هي فإذا فأخذهتا بك.

، الكدويف، األشدعري مسدلم أ، بدن قديس املفضدل أبو: )الشبسرتي الشيخ وقال

انة بابن املعروف ه، وهي رم  ث ُأم   ُخل دص ومدن لددوح، احلدديث حسدن إمامي حمد 

 . وخيارهم الشيعة

اد اإلمامني عن کذلك روى  . السالم( )عليه والباقر السالم( )عليه السج 

 2.(موسى أ، بن بردة وأبو، أسبا  بن عأ عنه: روى

انة بن قيس أخربنا : )...الطرباين روى  عن حراش، بن ربعي عن بردة، أ، عن رم 

 وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول إىل عمرو بن سهيل جاء امل   قال: طالب، أ، بن عأ

 فقدال الددين. عدىل رقدابكم يرضدب رجدالً  إليكم أبعث حتى بمنتهني أنتم ما فقال:

 خاصف هو ولكن ال، قال: هو. أنا آخر: وقال ال. قال: اهلل. رسول يا هو أنا بعضهم:

                                                             

 94   ،15 ج، احلديث رجال معجم. 1

 607 - 606   ،2 ج(، ع) الصادق اإلمام وأصحاب رواة يف الفائق. 2
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 1.(النعل خيصف عأ وکان النعل.

 أحاديثه عدد

 بدن قديس باسدم وُأخرى مسلم، أ، بن قيس باسم تارةً  أحاديث، عرش عنه روي

انة  .رم 

 .واحد حديث: أمحد مسند يف له

 .أحاديث أربعة: شيبة أ، البن املصنف

 .واحد حديث: للطرباين األوسط املعجم

 .واحد حديث: للطرباين عأ کذب من حديث طرق

 .واحد حديث: عساکر ابن تاريخ

 .احدو حديث: األولياء حلية

 2.واحد حديث: األعرا، ابن معجم

 )حرف الماف(

                                                             

 158   ،4 ج ،األوسط املعجم. 1

 البدن الثقدات ؛96   ،7ج حداتم، أ، البدن والتعديل اجلرح ؛318   ،1ج للدوري، معني ابن تاريخ: يف ترمجته راجع. 2

 .324   ،2 ج، البغدادي للخطيب بغداد تاريخ ؛154   ،7ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛328   ،7ج ِحب ان،
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 إسامعيل النواء ( كثري بن160)

 (اهلجري الثاين القرن يف)

 اهلل تديم بني مولی التيمي إسامعيل أبو د النواء نافع ابن د ويقال إسامعيل بن کثري)

 . الكويف

 ،عمدري بدن ومجيدع املرهبدي، إدريدس وأ، العويف، وعطية جعفر، أ، عن: روى

 . ومجاعة طالب، أ، بن عأ بنت وفاطمة اهلمداين، برش بن وحممد

 بن وقيس واملسعودي، سياه، بن العزيز عبد بن ويزيد خليفة، بن فطر وروی عنه:

 وابدن ورشيدك، املتوکدل، بن حييى عقيل وأبو نافع، بن رب ه عبد شهاب وأبو الربيع،

 .ودريهم املسأ، شبيب بن عمرو الربيد، بن هاشم بن وعأ عابس، ابن وعأ عيينة،

  طريف. بن سعد بابه احلديث ضعيف حاتم: أبو قال 

  زائغ. اجلوزجاين: وقال

 نظر. فيه آخر: موضع   يف وقال ضعيف. النسائي: وقال

 فيه. مفرطاً  التشي ع يف دالياً  کان عدي: ابن وقال

 . الثقات يف ِحب ان ابن وذکره

  به. بأس ال العجأ: وقال: قلت

 عدن رجدع حتدى الندواء کثدري يمت مل قال: أن ه العبدي برش ابن حممد عن وروي
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 1.(قاروند ابن يف ذکر له وسيأيت التشي ع.

 وعنه، وطائفة، العويف عطية عن، تيم بني موىل، الكويف النواء کثري: )الذهبي وقال

فوه، جلد شيعي، وطبقته، عيينة ابن اه، ضع   2.(ِحب ان ابن ومش 

 وقيدل، قاوندد وقيدل، قاروندد بن کثري إسامعيل أبو: )فيه يالشبسرت الشيخ وقال

، بدالوالء التميمدي، الندوى بي داع وقيدل، الندواء ندافع وقيل، إسامعيل وقيل، کاروند

ثي علامء مشايخ من البرصي:، الكويف  ألن ده إليه ينسبون منهم والبرتية الزيدية؛ وحمد 

 3.(اليد أبرت کان

 توقيقه

 .قاتالث يف ذکره: ِحب ان ابن

ات ثدالث حنبل بن أمحد بن اهلل عبد کثري عن روى: حنبل بن أمحد  کتداب يف مدر 

 4.سابقاً  بي ن ا کام أبيه، عند ثقة عن إال   يروي ال وعبد اهلل السن ة،

 .السن ة يف عنه بروايته وث قه: حنبل بن اهلل عبد

                                                             

 368 - 367   ،8 ج، التهذيب هتذيب. 1

 143   ،2 ج ،الستة کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف. 2

 613   ،2 ج(، ع) الصادق اإلمام وأصحاب رواة يف الفائق. 3

 .557 ،546 ،546   ،2ج السن ة،. 4
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 به. البأس النواء إسامعيل بن کثري: العجأ قال

ن: الرتمذي  1.حديثه حس 

ح: احلاکم  2.له صح 

تني به احتج  : حاتم أ، ابن  3.عنده ثقة فهو التفسري، يف مر 

 التشيّع يف غلّو 

  جلد. شيعيي : الذهبي قال

 4.(فيه مفرطاً  التشي ع يف داليا النوا کثري وکان: )عدي ابن وقال

ه  5(.عليهام السالم) والصادق الباقر اإلمامني أصحاب من الطويس الشيخ عد 

، الندوا کثدري أصدحاب هدم والبرتيدة: )الطويس الشيخ قال برتيًا، النواء ريکث کان

، کهيل بن وسلمة، عتيبة بن واحلكم، حفصة أ، بن وسامل، حي بن صالح بن واحلسن

اد؛ ثابت املقدام وأبو  خلطوها ثم، السالم( )عليه عأ والية إىل دعوا الذين وهم احلد 

                                                             

 329   ،5 ج، الرتمذي سنن. 1

 199   ،3ج الصحيحني، عىل املستدرك. 2

 .2267   ،7ج و 158   ،5ج حاتم، أ، ابن تفسري. 3

 67   ،6 ج، الكامل. 4

 .274 و144   الطويس، رجال. 5
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 ويرون، والزبري وطلحة عثامن وينتقصون، مامتهامإ هلام ويثبتون، وعمر بكر أ، بوالية

 والنهي باملعروف االمر إىل ذلك يف يذهبون، طالب أ، بن عأ ولد بطون مع اخلروج

 خروجده عندد السدالم( )عليده عدأ ولدد مدن خدرج َمدن لكلِّ  ويثبتون، املنكر عن

 1.(اإلمامة

 د اهلل عبدد أ، عندد جالسداً  کنت: قال، بصري أ، عن : )...الطويس الشيخ روى

، عليده تسدتأذن يوسدف قطعها کان التي خالد ُأم   جاءت إذ السالم( )عليه د الصادق

ك: السالم( )عليه اهلل عبد أبو فقال، قال  نعدم: فقلدت قدال:؟ کالمهدا تشهد أن أيرس 

 فتكلمدت دخلدت ثم، الطنفسة عىل فأجلسني: قال، فأدن ال اما: فقال فداك، ُجعلت

، فأقول: قالت !توليهام: هلا فقال، وفالن فالن عن فسألته، ةبليغ امرأة هي فإذا  إذا لر 

 الطنفسدة عدىل معدك الدذي هدذا فإن  : قالت. نعم: قال، بواليتهام أمرتني إن ك لقيته:

ام بواليتهام، يأمرين النواء وکثري، منهام بالرباءة يأمرين  واهلل هذا: قال؟ إليك أحب فأَي 

 بدام حيكدم مل َمن فيقول: خياصم هذا إن  ، وأصحابه نواءال کثري من إيل   أحب وأصحابه

 مل وَمن، الظاملون هم فأولئك اهلل أنزل بام حيكم مل وَمن، الكافرون هم فأولئك اهلل أنزل

 تدذهب أن خشديت إين  : قدال، خرجت فلام  ، الفاسقون هم فأولئك اهلل أنزل بام حيكم

 الددنيا يف بدريء الندوا کثدري مدن إليك ين  إ الل هم  ، بالكوفة فيشهرين النواء کثري فتخرب

                                                             

 499   ،2 ج الرجال، معرفة اختيار. 1
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 1.(واآلخرة

 ؛(ع) البيدت أهدل بفضدائل تدرتبط التي الروايات من العديد أسانيد يف کثري وقع

 .ترمجته إىل دعاين ما وهذا

 اهلل رسول قال قال: سعيد أ، عن عطية، عن النواء، کثري عن : )...الطرباين روى

 حبل اهلل کتاب اآلخر؛ من أکرب أحدمها الثقلني يكمف تارك إين   وسل م(: عليه اهلل )صىل  

، أهل وعرتيت األرض، إىل السامء من لدود  عدأ   يدردا حتدى يتفرقدا لدن وإندام بيتي 

 2.(احلوض

 أهدل أخدرج مل ا قال: عباس، بن عن اهلل، عبد أ، ميمون عن النواء، کثري عن )...

 أنا ما فقال: وسل م( عليه اهلل صىل  ) النبي فبلغ ذلك، يف الناس قال عأ، وترك املسجد

 مأمور عبد أنا إن ام وترکه، أخرجكم اهلل ولكن ترکته، أنا وال نفيس، قبل من أخرجتكم

 3.(إيل يوحى ما إال   أتبع إن فعلت به أمرت ما

 نزلدت قدال: سدعيد، أ، عن، عطية عن النواء کثري عن : )...عساکر ابن وأخرج

ه نفر مخسة يف اآلية هذه  البيدت أهدل الدرجس عدنكم ليدذهب اهلل يريد إنام موسام 

                                                             

 511 – 509   ،2 ج، الرجال معرفة اختيار. 1

 374   ،3 ج األوسط، املعجم. 2

 114   ،12 ج الكبري، املعجم. 3
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 واحلسدن وفاطمدة وعدأ( وسدل م عليده اهلل صدىل  ) اهلل رسول يف تطهرياً  ويطهرکم

 1.(واحلسني

ك قال: عمر، ابن عن عمري، بن مجيع عن النواء، کثري عن )... ثك أن يرس   عن أحد 

 قدال: إذ( وسدل م عليده اهلل صدىل  ) اهلل رسدول عند جلوس إن ا قال: نعم. قلت: عأ؟

 فقال علي ًا. يل ورسوُله، ادعوا اهللُ وحيب ه ورسوَله، اهللَ حيب   رجالً  اليوم الرايةَ  ألُعطني  

 بني أقامه حتى يقوده دالم به فجاء شيئًا. يبرص ما أرمد إن ه اهلل رسول يا القوم: بعض

 عليده اهلل صدىل  ) اهلل رسدول وبيعة عأ مع فرسنا الراية، وأعطاه عينيه، يف فتفل يديه،

لندا. عدىل اهلل فدتح حتى آخرنا صعد ما بيده نفيس فوالذي قال:( وسل م  قدال: ثدم أو 

دثك  بدني( وسدل م عليده اهلل صدىل  ) اهلل رسدول آخدى قدال: نعم. قلت: عأ؟ عن ُأح 

 رجدالً  وکدان عدأ بقي حتى وفالن، فالن وبني وعمر، بكر أ، بني وآخى أصحابه،

 ترىض أما فقال: أنا. بقيت اهلل، رسول يا فقال: شيئًا، أراد إذا أمره عىل ماضياً  شجاعاً 

 . واآلخرة الدنيا يف أخي فأنت قال: بىل. قال: أخاك؟ أکون أن

ات ثدالث فشدهد قال: نعم. قال: عمر؟ ابن عىل هبذا تشهد فأنت قلت: قال:  مدر 

 2.(عمر ابن من لسمعه هو إال   إله ال الذي باهلل

                                                             

 206   ،13 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1

 96   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 2
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 صدىل  ) النبي أن   حصني: بن عمران عن جبري، بن سيعد عن واء،الن کثري عن )...

ا فاطمة، نعود بنا تنطلق أال له: قال.( وسل م عليه اهلل  قدال: بدىل. قلدت: تشتكي؟ فإن 

 قالدت: معدي؟ وَمن أنا أدخل فقال: فاستأذن، فسل م باهبا إىل انتهينا إذا فانطلقنا حتى

 هبدا واصنعي هكذا هبا اصنعي هلا فقال عباءة. ال  إ عأ   ما فواهلل أبتاه يا معك وَمن نعم

 مدالءة خلدق فأخدذ قال: مخار. رأيس عىل ما واهلل فقالت: تسرت، کيف فعل مها هكذا،

 بنيدة؟ يدا جتددينك کيدف فقال: فدخال، هلام أذنت ثم هبا. اختمري قال: عليه، کانت

 سي دة أن ك بنية يا ترضني أما قال: آکله. طعام يل ما أين ليزيدين وإن ه لوجعة إين   قالت:

 عاملها، نساء سي دة تلك قال: عمران؟ بنت مريم فأين أبة يا تقول: قال: العاملني؟ نساء

جتك لقد واهلل أما عاملك، نساء سي دة وأنت  1.(واآلخرة الدنيا يف سي داً  زو 

 عند کن ا قاال: الكردي ميمون عن األعرا،، وعوف إسامعيل أبو النواء کثري نا )...

ثنا ليته رجل: فقال عب اس، ابن  ألحددث نك أما فقال: عب اس ابن فسمعه عأ، عن حد 

اً   ُفُسدَدت املسدجد يف الشارعة باألبواب أمر( وسلم عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول إن   حق 

م فقال: عأ، باب وُترك  وجددتم أن كدم بلغني إن ه إليهم فأرسل ذلك، من وجدوا إن 

ي من  ترکدت وال نفيس، قبل من سددت ما واهلل وإين   عأ، باب وترکي أبوابكم سد 

                                                             

 134   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1
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 ففعلت، ُأمرت مأمور عبد إال   أنا إن نفيس، قبل من
 
 1.(إيل   يوحى ما إال   أتبع إن بيشء

 قدال: ضدمرة، بدن عاصدم عدن اخلدوالين، مريم أ، عن النواء کثري حدثني )...

 َمدن فقدال: يوم ذات بيدي ذأخ( وسل م عليه اهلل صىل  ) حممداً  إن   يقول: علي اً  سمعت

 بعددك عاش ومن اإلسالم، يف عمل بام حياسب جاهلية ميتة ففي يبغضك وهو مات

 عدأ   يدرد حتدى ودربدت شمس طلعت کلام واإليامن، باألمن له اهلل ختم حيب ك وهو

 2.(احلوض

 أتدى أن ده: اهلل( سدعد )رمحده عن، األشهل عن، النواء کثري عن : )...الرشيعة ويف

 سدمعت رجدالً  أقاتدل: سعد فقال؟ معنا خترج أن منعك ما: معاوية له فقال ،معاوية

 سدمعت: قدال؟ قدال مدا: فقال قال؟! ما فيه يقول وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول

 إال  ، موسى من هارون بمنزلة من ي أنت: لعأ يقول وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول

 مدن هدذا سمعت لو قال: سلمة. ُأم  : قال؟ عكم هذا سمع َمن: قال بعدي نبي ال أن ه

 3.(!قاتلته ما وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول

 النبدي إيل   عهدد: يقدول عنده( تعاىل اهلل )ري علي اً  سمعت : )...نعيم أبو وروى

                                                             

 137   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1

 292   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 2

 2038   ،4، ج الرشيعة. 3
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 .(منافق إال   يبغضك وال، مؤمن إال   حيب ك ال أن ه وسل م( عليه اهلل )صىل  

 1.(عدي عن حفصة أ، بن وسامل، النواء ثريک ورواه: )نعيم أبو قال

 أحاديثه عدد

 إسدامعيل، بدن وکثري، النوا وکثري النواء، کثري باسم حديثاً  وستون تسع روي عنه

 .قاروند بن وکثري

 .حديثان: أمحد مسند

 .أحاديث مخسة: حنبل البن الصحابة فضائل

 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .واحد حديث: الدرامي سنن

 .واحد حديث: حلاکما مستدرك

 .واحد حديث: للبيهقي الكربى السنن

 .واحد حديث: شيبة أ، البن املصنف

 .واحد حديث: للطرباين الصغري املعجم

 .أحاديث أربعة: للطرباين األوسط املعجم

                                                             

 185   ،4 ج، األولياء حلية. 1
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 .أحاديث ثالثة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث ثالثة: حنبل بن لعبداهلل السن ة

 .واحد حديث: عاصم أ، البن السن ة

ار مسند  .واحد حديث: البز 

 .واحد حديث: اجلعد ابن مسند

ة دالئل  .حديثان: للبيهقي النبو 

 .حديثاً  عرشون: عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث ثالثة: لآلجري الرشيعة

اك واملثاين اآلحاد  .واحد حديث: للضح 

 .أحاديث ثالثة: نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد حديث: خيثمة حديث

 .حديثان: عدي البن املالك

 .واحد حديث: احلنبأ للخليأ العراقيني فوائد

 .أحاديث ثالثة: نعيم أل، الصحابة معرفة

 .حديثان: الاللكائي السن ة أهل اعتقاد أصول رشح

 .واحد حديث: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد
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 .واحد حديث: الطربي تفسري

 1.حديثان: حاتم أ، ابن تفسري

 حييى بن ( كثري161)

 (هد232 ت)

 عدن النداس العنربي عب اس نى. شيعي البرصي صاحب کثري بن حييى بن کثري)

 . عنه األخذ

اء خالد عن عوانة، أ، عن له ساق ثم مناکري، عنده األزدي: وقال  عبدد عن احلذ 

 )ري بكر أبو ويل يقول: عنه( اهلل )ري علي اً  سمعت أبيه: عن بكرة، أ، بن الرمحن

 أعدرف ومل عواندة، أ، عىل موضوع هذا: قلت. باخلالفة الناس أحق   وکنت عنه( اهلل

ث َمن  . انتهى کثري. عن به حد 

 . ودريمها زرعة، وأبو امحد، بن اهلل عبد عنه: روى وقد

 يتشي ع. وکان الصدق، حمل ه حاتم: أبو قال

                                                             

   ،5ج للسمعاين، األنساب ؛224   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛353  ،7ج ِحب ان، البن الثقات: يف ترمجته راجع. 1

 ؛228   ،2ج للذهبي، الضعفاء يف املغني ؛66   ،6ج عدي، البن الكامل ؛56   للجوزجاين، الرجال أحوال ؛529

 .520   ،8ج للذهبي، اإلسالم تاريخ
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 صدوق. زرعة: أبو وقال

 1.(بعده ل ن اآلفة فلعل   الثقات يف ِحب ان ابن وذکره

 أ، عدن: روى البرصدي، مالدك أبدو کثري بن حييى بن کثري: )حاتم أ، ابن وقال

 ابدن الكريم عبد بن وسعيد سوار، بن وواهب األعنق، الرمحن عبد بن ومطر عوانة،

 2....(ذلك يقول أ، سمعت سليط

 توقيقه

 .الصدق حمل ه: حاتم أبو قال

 3.ثقة عن إال   يروي ال زرعة وأبو، صدوق: زرعة أبو قال

 4.صحيحه يف به واحتج   الثقات، يف ِحب ان ابن ذکره

 .عنه اهلل عبد ابنه لرواية عنده؛ ثقة: حنبل بن أمحد

 .عنه لروايته وث قه؛: حنبل بن أمحد بن اهلل عبد

 1.تفسريه يف به احتج  : حاتم أ، ابن

                                                             

 485 – 484   ،4 ج، امليزان لسان. 1

 158   ،7 ج، والتعديل اجلرح. 2

 .261 – 260   ،2 ج لأللباين، وفوائدها فقهها من ويشء الصحيحة األحاديث سلسلة. 3

 .265   ،1ج حب ان، ابن صحيح. 4
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ح: احلاکم  2.مرات ثالث حديثه صح 

 3.ثقة کثري: قال األلباين،

 ترّفضه

.: الذهبي لقا  شيعيي

 .يتشي ع وکان: حاتم أبو وقال

ه وقد  کثدري رواه ما الرافضة أکاذيب ومن: )فقال الرافضة، کبار من حجر ابن عد 

 احلسدني، بدن عأ بن زيد عن األجلح عن عوانة أ، عن کبارهم، من وهو حييى، بن

 طويلدة قصة فذکر م(وسل   عليه اهلل )صىل   اهلل رسول فيه تويف   الذي اليوم کان مل ا قال:

 يدوم قبدل يكدون ل دا بداب بألف فأخربه عليه فأکب عائشة فقامت عأ فدخل فيها،

 4....(باب ألف منها باب کل يفتح القيامة،

ة يف وقع  مالدك أبو حدثنا : )...املفيد الشيخ رواه ما منها اإلمامية، أسانيد من عد 

 اهلل عبد بن أمحد حدثنا: قال رسيال أ، بن حممد جعفر أبو حدثنا: قال حييى، بن کثري

                                                                                                                                                         

 1799   ،6ج حاتم، أ، ابن تفسري. 1

 137   ،135   و 4   ،3 ج، املستدرك. 2

 261 - 260   ،2 ج، وفوائدها فقهها من ويشء الصحيحة حاديثاأل سلسلة. 3

 270   ،5 ج، الباري فتح. 4
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 بن عأ املؤمنني أمري ُبويع مل ا قال: نباتة، بن األصبغ عن، الكناين سعد عن، يونس بن

ً  املسجد إىل خرج باخلالفة، السالم( )عليه طالب أ،  اهلل )صىل   اهلل رسول بعاممة معتام 

 جلدس ثم، وأنذر ووع  عليه وأثنى اهلل فحمد املنرب فصعد، برديه البساً ، وآله( عليه

ته أسفل ووضعها أصابعه بني وشبك متمكناً   سدلوين، النداس معرشد يا: قال ثم، رس 

لني علم عندي فإن   سلوين، تفقدوين أن قبل  يل ثندي لو - واهلل - أما. واآلخرين األو 

 وأهدل، بدإنجيلهم اإلنجيدل أهدل وبدني، بتوراهتم التوراة أهل بني حلكمت، الوساد

: ويقول الكتب هذه من کتاب کل يزهر حتى، بقرآنم القرآن وأهل، مبزبوره الزبور

 .بقضائك قىض علي اً  إن   رب   يا

 اهلل کتداب يف آيدة ولدوال، علمده مددع   کدلِّ  مدن وتأويلده بدالقرآن أعلم إين   واهلل

 فلدق فوالدذي، تفقددوين أن قبل سلوين قال( )ثم القيامة يوم إىل يكون بام ألخربتكم

، نزلدت َمدن ويف نزوهلا بوقت ألخربتكم، آية آية عن سألتموين لو، سمةالن وبرأ احلب ة

دها، منسوخها من بناسخها وأنبأتكم هدا مدن وخاص  ، متشداهبها مدن وحمكمهدا، عام 

يها  وناعقها وسائقها قائدها أعرف وأنا إال   هتدى أو تضل فئة ما واهلل. مدنيها من ومكِّ

 1(.القيامة يوم إىل

حه النيسابوري احلاکم روى  عن عوانة أبو حدثنا حييى، بن کثري حدثنا : )...وصح 

                                                             

 35 - 34   ،1 ج، اإلرشاد. 1
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 نفسه عأ رشى قال: عنهام( اهلل )ري عب اس ابن عن ميمون، بن عمرو عن بلج، أ،

 رسدول يرمون املرشکون وکان مكانه، نام ثم وآله( عليه اهلل )صىل   النبي ثوب ولبس

 وکاندت بردة ألبسه وآله( عليه هللا )صىل   اهلل رسول کان وقد وآله( عليه اهلل )صىل   اهلل

 النبدي ويرونده علي دًا، يرمون فجعلوا وآله( عليه اهلل )صىل   النبي تقتل أن تريد قريش

ر عنه( اهلل )ري عأ وجعل بردة لبس وقد وسل م( وآله عليه اهلل )صىل    هو فإذا يتضو 

ر إن ك للئيم، إن ك فقالوا: عأ ر، ال صداحبك وکدان لتتضو   اسدتنكرناه ولقدد يتضدو 

 1.(منك

 عن ميمون، بن عمرو عن بلج، أ، عن عوانة أبو حدثنا حييى، بن کثري حدثنا )...

 الدنيا يف يتوالين أي كم قال: وآله( عليه اهلل )صىل   النبي أن   عنهام( اهلل )ري عب اس ابن

 عىل مر   حتى ال، فقال: واآلخرة؟ الدنيا يف أيتوالين منهم: رجل   لكلِّ  فقال واآلخرة؟

 الددنيا يف ولي دي أندت فقدال: واآلخدرة. الددنيا يف أتدوال ك أندا عدأ فقدال: أکثرهم،

 2.(واآلخرة

 بن الرمحن عبد عن عوف، أ، بن داود عوانة أبو حييى، حدثنا بن کثري حدثنا )...

 )رىض اخلدري سعيد أبو حدثنا يقول: نوفل بن احلارث بن اهلل عبد سمع أن ه زياد أ،

                                                             

 4   ،3 ج، املستدرك. 1

 135   ،3 ج وصححه، املستدرك،. 2
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 فقال: عنها( اهلل )ري فاطمة عىل دخل وآله( عليه اهلل )صىل   النبي أن   نه(ع تعاىل اهلل

اك إين    واحدد   مكان   د لفي واحلسني احلسن د يعني د ومها علي اً  د يعني النائم وهذا وإي 

 1.(القيامة يوم

 التيمي، إبراهيم عن األعمش، عن عوانة، أبو حدثنا قال: حييى بن کثري حدثنا)... 

 حن ان يا ينادي النار يف فالن قال: وسل م( عليه اهلل )صىل   النبي أن   ذري  أ، عن أبيه، عن

 به حدثني ال، قال: إبراهيم؟ من هذا لألعمش: سمعت قلت عوانة: أبو قال من ان. يا

 2.(عنه جبري بن حكيم

 عدن بلدج، أ، عدن عواندة أبو حدثنا حييى، بن کثري حدثنا: )... الطرباين وأخرج

 أن قبل صحيح يومئذ هو نفر، سبعة فجاءه عب اس ابن عند کن ا قال: ميمون، ابن عمرو

 معكدم، أقدوم بدل قال: هؤالء( يا اخلوا قال )أو معنا قم عب اس بن يا فقالوا: يعمى،

 قيدل رجدل يف وقعوا أف أف ويقول: ثوبه ينفض فرجع قالوا ما ندري فام معهم فقام

 عليده اهلل )صدىل   اهلل نبدي قال وقد طالب أ، بن عأ يف اآلن، وقعوا لكم أقول ما فيه

 کدان ومدا يطحدن، الرحى يف وهو عأ إىل عروبة اهلل خيزيه ال رجالً  ألبعثن وسل م(:

 وهز   عينه يف فنفث أبرص، أکاد ما اهلل، نبي يا فقال: أرمد، به فجاؤوا ليطحن، أحدکم

                                                             

 137   ،3 ج وصححه، املستدرك،. 1

 105   النيسابوري، للحاکم احلديث علوم معرفة. 2
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ده لبندي قدال ثدم حيي بنت بصفية فجاء له ففتح إليه دفعها ثم مرات ثالث الراية  عم 

 أندا اهلل نبي يا عأ: فقال آخرهم، عىل مر   حتى ثالثًا؟ واآلخرة الدنيا يتوال ين يف أي كم

 الددنيا يف ولي دي أنت وسل م(: عليه اهلل )صىل   النبي فقال اآلخرة. ويف الدنيا يف وليك

 عأ يا بكر: أبو فقال أثره، عىل علي اً  وبعث التوبة بسورة بكر أبا وبعث قال: واآلخرة.

؟ سخطا ونبي ه اهلل لعل    قدال: وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل نبي ولكن ال، عأ: فقال عأ 

 عليده اهلل )صدىل   اهلل نبدي ووضدع قال: منه. وأنا من ي رجل إال   عن ي يبلغ أن ينبغي ال

 يدذهب أن اهلل يريدد إن دام وقدال: واحلسني، واحلسن وفاطمة عأ عىل ثوبه وسل م(

ل وکان تطهرياً  ويطهرکم البيت أهل الرجس معنك  مدن خدجيدة بعدد أسلم َمن أو 

 مكانه، قام ثم وسل م( عليه اهلل )صىل   النبي ثوب لبس نفسه عأ ورشى قال: الناس.

 إيل   فقال: بكر أبو فجاء وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول يرمون املرشکون وکان قال:

 قدد وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل نبي إن   عأ   فقال اهلل بين حيسبه بكر وأبو اهلل، رسول يا

 يرمدى عدأ وجعدل الغار معه فدخل بكر أبو فانطلق فأدرکه. ميمون بئر نحو انطلق

 يف رأسه لف قد يتضور وهو يرمى وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول کان کام باحلجارة

 کان للئيم إن ك فقالوا مطرف حني رأسه عن کشف ثم مطرف، حتى خيرجه ال الثوب

ر فال باحلجارة نرميه صاحبك ر وأنت يتضو   خدرج ثدم قدال ذلك استنكرنا وقد تضو 

 وسل م(: عليه اهلل )صىل   النبي له فقال معك أخرج عأ: له فقال عزوة تبوك يف بالناس
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 ةبمنزل من ي تكون أن ترىض أما وسل م(: عليه اهلل )صىل   اهلل نبي له فقال عأ، فبكى ال.

 قال: خليفتي. وأنت إال   أذهب أن ينبغي ال إن ه بنبي، لست أن ك إال   موسى من هارون

 وسدل م( عليده اهلل )صدىل   اهلل رسدول وسد   قال: بعدي. مؤمن   کلِّ  ويل   أنت له: وقال

 ددريه. طريدق لده ليس طريقه وهو جنباً  املسجد فيدخل عأ باب دري املسجد أبواب

 1....(مواله فعأي  هموال کنت َمن وقال: قال:

 بدن عمدرو عن بلج، أ، عوانة أبو حدثنا قال: مالك أبو حييى بن کثري حدثنا)... 

 ألبعدثن   خبدري: يدوم وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل نبي قال قال: عب اس ابن عن ميمون،

 يطحدن أحددکم کدان ومدا الرحدي يطحدن يف وهو عأ إىل عروبة اهلل خيزيه ال رجالً 

 مدرار ثالث الراية وهز   عينيه يف فنفث أبرص. أکاد ما اهلل نبي يا فقال: رمدأ به فجاءوا

ه لبني قال ثم حيي، بنت بصفية فجاء له ففتح إليه دفعها ثم  الدنيا يتوال ين يف أي كم عم 

 فيقول ثالثاً  واآلخرة الدنيا يف وسلم أتتوال ين فالن يا منهم رجل لكل فقال واآلخرة؟

 النبي فقال واآلخرة. الدنيا يف ولي ك أنا اهلل نبي يا عأ: فقال م،آخره عىل مر   حتى ال

 التوبة بسورة بكر أبا وبعث قال واآلخرة. الدنيا يف ولي ي أنت وسل م(: عليه اهلل )صىل  

 ال عأ: فقال عأ   سخطا ورسوله اهلل لعل   عأ، يا بكر: أبو فقال أثره، عىل علي اً  وبعث

 وأندا من دي رجل إال   عن ي يبلِّغ أن ينبغي ال وسل م(: عليه اهلل )صىل   اهلل نبي قال ولكن

                                                             

 78 - 77   ،12 ج، الكبري املعجم. 1
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 واحلسدن وفاطمدة عدأ عىل ثوبه وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول ووضع قال: منه.

 ويطهدرکم البيدت أهدل الدرجس عدنكم ليدذهب اهلل يريدد إن ام قال: ثم واحلسني،

ل وکان تطهرياً   لدبس بنفسده عدأ ورسى :قال الناس. من خدجية بعد أسلم َمن أو 

 يرمدون املرشدکون وکدان قدال: مكانه. عىل نام ثم وسل م( عليه اهلل )صىل   النبي ثوب

 1(.(وسل م عليه اهلل )صىل   اهلل رسول

 عبد بن وسعيد عوانة أبو حدثنا حييى، بن کثري أبو حدثنا حييى، بن کثري حدثنا )...

 واثلة، بن عمرو عن ثابت، أ، بن حبيب عن األعمش، عن احلنفي، سليط بن الكريم

دة مدن وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول رجع مل ا قال: أرقم، بن زيد عن  الدوداع حج 

 تدارك إين   فأجبت، ُدعيت قد کأين   فقال قام، ثم فقمت بدوحات أمر خم ددير ونزل

 کيدف فدانظروا بيتدي أهدل وعدرتيت اهلل کتداب اآلخر؛ من أکرب أحدمها الثقلني فيكم

ام فيهام فوينختل قا لن فإن   ويل   وأندا موالي اهلل إن   قال: ثم احلوض. عأ   يردا حتى يتفر 

، کلِّ   وااله َمدن والِ  الل هدم   مدواله فهذا مواله کنت َمن فقال: عأ بيد أخذ ثم مؤمن 

 فقدال: وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول من سمعته أنت لزيد فقلت عاداه. َمن وعادِ 

 2.(بأذنيه وسمعه بعينيه رآه قد إال   الدوحات أحد يف کان ما

                                                             

 166 - 165   ،3 ج، األوسط املعجم. 1

 166   ،5 ج، الكبري املعجم. 2
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 أو مرسدوق بدن سدعيد حدثنا إبراهي م، بن حي ان حدثنا حييى، بن کثري حدثنا )...

 رأيت لقد فقلنا: عليه دخلنا قال: أرقم بن زيد عن حي ان، بن يزيد عن الثوري، سفيان

 خدرياً  رأيت لقد قال خلفه وصل يت وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول أصحبت خرياً 

 رسول قام فدعوه عنه سكت وما فاقبلوا حدثكم ما لرش أخرت إن ام أکون أن وخشيت

ة بني بواد   وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل  أن يوشدك برشد أنا قال: ثم فخطبنا، واملدينة مك 

 ىلع کان اتبعه َمن اهلل حبل فيه اهلل کتاب أحدمها اثنني فيكم تارك وإين   فأجيب، أدعى

 مرات( )ثالث بيتي أهل يف اهلل أذکرکم بيتي وأهل ضاللة، عىل کان ترکه ومن اهلدى،

ج يكون قد املرأة إن   ال، قال: نساؤه؟ بيته أهل من فقلنا:  مدن العرصد الرجل هبا يتزو 

ها أبيها إىل فرتجع يطلقها ثم الدهر،  الصدقة حرموا الذين وعصبته أهله بيته أهل وُأم 

 1.(عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل عأ آل بعده

 عدن احلنفدي، سدليط بدن الكدريم عبد بن سعيد حدثنا حييى، بن کثري حدثنا )...

 اهلل )صىل   النبي علينا دخل قال: عأ عن فاختة، أ، عن أبيه، عن املقدام، أ، بن عمرو

 ءجدا ثم منها، فيض نكيه لنا مسحة إىل فقام احلسن، فاستسقى نائم وأنا وسل م( عليه

 ترشدب، ثدم يرشدب قبلك استسقى أخوك فقال: يستسقيه، احلسني إليه فقام باإلناء

ام إيل   بأحب هام هو ما فقال إليك؟ أحب هام کأن ه فاطمة: فقالت  واحدد   لبمكان   عندي وإن 

                                                             

 182   ،5 ج، الكبري املعجم. 1
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اكِ  فإين    1.(واحد مكان   لفي الراقد وهذا ومها وإي 

 عمدري بدن عبيدد بدن اهلل بدع بن حممد حدثنا مالك، أبو حييى بن کثري حدثنا)... 

 اهلل رسدول مدع خرجندا قال: اهلل عبد بن جابر عن رباح، أ، بن عطاء حدثنا املؤذ ن،

ة فدخلنا القعدة ذي من بقني خلمس وسل م( عليه اهلل )صىل    ذي من مضني ألربع مك 

ة، ة لنا املتعة هذه اهلل، رسول يا جعشم: بن مالك بن رساقة فقال احلج   لألبد؟ أم خاص 

 2.(القيامة يوم إىل احلج يف العمرة دخلت لألبد بل ال، قال:

 اجلدارود، أ، عن عوانة، أبو أخربنا حييى بن کثري أخربنا )... :عساکر ابن وروى

 اهلل أمدرين قدال: عدأ عدن جدده، عن أبيه، عن عأ، بن احلسني بن عأ ابن زيد عن

 3.(والقاسطني نيواملارق الناکثني بقتال( وسل م عليه اهلل صىل  ) رسول

 عبد عن اجلريري، سعيد نبأنا أ،، نبأنا مالك، أبو حييى بن کثري بن حييى خبأنا)...

 فجعدل بأصدحابه( وسل م عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول ساق قال: أبيه عن بريدة، بن اهلل

 اهلل رسدول أصحاب فقال أصبح حتى اخلري اخلري واألقطع جندب وما جندب يقول

 مدن ثياباً  أحسن رجالً  رأينا ما عنه( تعاىل اهلل )ري بكر أل،( وسل م هعلي اهلل صىل  )

                                                             

 406   ،22 ج، الكبري املعجم. 1

 127   ،7 ج، الكبري املعجم. 2

 468   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 3
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 واألقطدع جنددب وما جندب بكلمتني قطع قد أنه( وسل م عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول

ا فقال: بكر أبو فسأله اخلري اخلري  أمدا وحده، أمة فيها يكون رضبة فيرضب جندب أم 

 بدن الوليدد وىل   عدثامن ويل فلام   بربهة. بدنه قبل اجلن ة يده تدخل أمتي من فرجل زيد

 تزدنا. ال فقالوا: أزيدکم؟! أو اکتفيتم قال: ثم رکعتني، الغداة هبم فصىل   الكوفة عقبة

 فقدال: الصدياقلة، جنددب فدأتى حييي ويميت أن ه يرَيم يسحر رجالً  أجلس ثم قال:

 فقدال السداحر عندق به رضب ثم برنسه، حتت بسيف فجاء عأ ترد ال صفحة ابغونا

 فأندا عرفندي َمدن بخدارجي، لست فقال: خارجي. الناس: فقال اآلن. أحيي نفسك

 يف سديفاً  شدهرت فقدال: عدثامن، إىل ُفرفع جندب: فأنا يعرفني مل وَمن أعرف، الذي

 بأجود لرضبتك فيك( وسل م عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول من سمعت ما لوال اإلسالم،

 1.(الدخان جبل إىل هب أمر ثم املدينة، يف صفيحة

 حددثنا قدال البرصدي، حييى بن کثري مالك أ، عن أخربت : )...سعد ابن وروى

 قدال: أبيه عن الليثي، عاصم بن نرص عن يزيد، بن سعيد حدثنا قال: مرض بن دسان

 عليده اهلل )صدىل   النبدي وأصدحاب وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول مسجد دخلت

 قدالوا: هدذا؟ مدا قلدت: رسدوله. ودضب اهلل دضب من باهلل نعوذ يقولون: وسل م(

 من خيرجان املنرب عىل وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل ورسول أبيه بيد أخذ قبيل مر معاوية

                                                             

 313 - 312   ،11 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1



 1719 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(قوالً  فيهام وسل م( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول فقال املسجد،

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  ومخسون اثنان عنه روي

 .حاديثأ ثالثة: أمحد مسند يف له

 .أحاديث ثالثة: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: ِحب ان ابن صحيح

 ,أحاديث سبعة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  عرش أربعة: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للطرباين الدعاء

 .واحد حديث: للبيهقي اإليامن ُشَعُب 

 .أحاديث سبعة: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن تاملو بعد عاش من کتاب

 .حديثان: نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد حديث: املنافقني ونعت النفاق صفة

                                                             

 78   ،7 ج، ىالكرب الطبقات. 1
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 .أحاديث ثالثة: نعيم أل، الصحابة معرفة

 .واحد حديث: للخال ل اإلخال  سورة فضائل

 .واحد حديث: للحاکم احلديث علوم معرفة

 .واحد حديث: سعد البن الكربى الطبقات

 .واحد حديث: البغدادي للخطيب الرواية علم يف ايةالكف

 .حديثان: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .واحد حديث: حاتم أ، ابن تفسري

 1.واحد حديث: الثعلبي تفسري

 الضٌي ( كدير162)

 (اهلجري األول القرن يف ت)

ه من وفهم ،إسحاق أل، شيخ، الضبي کدير)  . صحابياً  عد 

اه فهو حاتم، أبو قو   . الشيعة دالة من وکان والنسائي، البخاري ضع 

 رجل جاء يقول: الضبي کدير سمعت إسحاق أ، عن له واللف  وشعبة( سفيان)

                                                             

 البدن الثقدات ؛219   ،7للبخداري، ج الكبري التاريخ ؛158   ،7ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح: يف ترمجته راجع. 1

 .304   ،17ج للذهبي، اإلسالم تاريخ ؛349   حجر، البن املنفعة تعجيل ؛26   ،9ج ِحب ان،
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 قل قال: اجلن ة، يدخلني بعمل أخربين فقال: وسل م( وآله عليه اهلل )صىل   اهلل رسول إىل

 ال قدال: الم.السد وافدش الطعام، فأطعم قال: أطيق. ال قال: الفضل. واعط العدل،

 املاء يرشبون ال بيت أهل انظر ثم وسقاء، سرياً  اظر إبل من لك هل قال: ذلك. أطيق

 اجلنة. لك جتب حتى سقاؤك ينخرق وال بعريك ينفق ال لعل ه فإن ه فاسقهم دب اً  إال  

 عن الضبي، کدير عن حي ان، بن يزيد عن التيمي، حيان أبو حدثنا عبيد بن( يعىل)

 .مبلجاً  مكلحاً  وبالءً  ردحاً  متامحلة أموراً  وراءکم من إن   قال: عنه( اهلل )ري عأ

الضدبي  کددير عىل دخلت قال: سلمة، بن سامك عن مقسم بن مغرية عن( جرير)

 النبدي عدىل سالم الصالة يف يقول فسمعته يصأ   فإن ه منه ادن امرأته: يل فقالت أعوده

 .انتهى إليك. عائداً  اهلل يراين ال واهلل ال فقلت: والويص.

 الضدعفاء. کتداب يف أدخلده البخاري إن   له: فقيل الصدق. حمل ه حاتم: أبو وقال 

ح مل البخاري أن   عىل هناك من حيول فقال:  بن سامك عنه روى قال بل بتضعيفه، يرص 

فه سلمة مت التي احلكاية يريد وکأن ه وضع   . سامك عن تقد 

 إسدحاق أ، عدن يقول قلت. ال قال: صحبة؟ لكدير ألمحد: قلت داود: أبو وقال

 . بآخره إسحاق أ، من سمع زهري: فقال وسل م( وآله عليه اهلل )صىل   النبي   أت ى أن ه

 دري عنهم يرو مل الذين الصحابة من وهو صحبة. لكدير إن   يقال: عدي ابن وقال

 .أ، إسحاق
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  صحبته. نعيم أبو وأثبت :قلت

 1.(مرسل أکثرهم عند وحديثه دةقتا أبيه اسم الرب: عبد ابن وقال

 توقيقه

 . الصدق حمل ه: حاتم أبو قال

 .هناك من حيول فقال الضعفاء، کتاب يف أدخله البخاري إن  : حاتم أل، وقيل

 2.بذلك فوث قه صحيحه يف به احتج  : خزيمة ابن

ه کديراً  البعض ذکر وقد  فدإن ذلدك، يف االختالف ذکر من بالردم صحابيًا، وعد 

ي فهذا اهذ صح    يف املغدايل الصدحا، هذا عدالة يف الشك حينها ينبغي وال أمره، يقو 

 أصدحاب لده تدرجم فقدد عددول، احلدديث أهدل يدرى کدام الصحابة إن   إذ تشي عه؛

وه املوسوعات  حجر، وابن األثري، وابن الرب، عبد ابن: ومنهم الصحابة، ضمن وعد 

 3.نعيم وأبو

                                                             

 487 - 486   ،4 ج، امليزان لسان. 1

 .125   ،4ج خزيمة، ابن صحيح. 2

 معرفدة ؛430   ،5ج حجدر، البدن اإلصدابة ؛233   ،4ج األثدري، البدن الغابدة ُأسدد ؛1332   ،3ج االستيعاب،. 3

 .2412   ،5ج نعيم، أل، الصحابة

 .80   ،6 ج اجلرجاين، عدي بن اهلل عبد الكامل،
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 ددري عنه يرو مل الذي الصحابة من وهو حبة،ص لكدير إن   ويقال: )عدي ابن قال

 .(السبيعي إسحاق أ،

اك ذکره وقد  مدن لده بعدده يشدعر وهدذا عليده، وترىض   واملثاين اآلحاد يف الضح 

 1.الصحابة

 ترّفضه

 .الشيعة دالة من وکان: الذهبي قال

 عبيدد، بدن يعدىل حددثنا إسدامعيل، بن حممد حدثناه ما حديثه ومن: )العقيأ قال

 اهلل )ري عدأ عدن الضبي، کدير عن حي ان، بن يزيد عن التميمي، حيان أبو حدثنا

 2.(مبلحاً  مكلحاً  وبالءً  ردحاً  متامحلة أموراً  ورائكم من إن   قال: عنه( تعاىل

 أشجار بني بكربالء عأ مع أنا بينا قال: الضبي، کدير عن : )...عساکر ابن وروى

دمها، ثم ففرکها بعرة أخذ احلرمل،  قومداً  املوضدع هدذا مدن اهلل ليبعدثن   قدال: ثدم ش 

 3.(حساب بغري اجلن ة يدخلون

                                                             

 .199   ،5ج واملثاين، اآلحاد. 1

 14   ،4 ج، العقيأ ضعفاء. 2

 199   ،14 ج، دمشق ةمدين تاريخ. 3
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 أحاديثه عدد

 .أحاديث سبعة مكرراً  عنه روي

 .واحد حديث: للبيهقي الكربى السنن

 .واحد حديث: داود أ، مسند

 .واحد حديث: للصنعاين املصنف

 .واحد حديث: خزيمة ابن صحيح

 .واحد حديث: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للبيهقي اإليامن َعُب ُش 

 1.واحد حديث: عساکر ابن تاريخ

 النخعي زياد بن ( كميل163) 

 (هد88 ت)

 بدنا صدهبان بن احلارث بن مالك بن سعد بن اهليثم بن نيك بن زياد بن کميل)

 .النخع بن مالك بن سعد

                                                             

 حداتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛13   ،4ج العقيأ، ضعفاء ؛242   ،7ج للبخاري، الكبري التاريخ: يف ترمجته راجع. 1

 .79   ،6ج عدي، البن الكامل ؛174   ،7ج
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  .الرمحن عبد ابن وقيل اهلل عبد بن کميل وقيل

 .هريرة وأ، ،مسعود وأ، ،مسعود وابن ،امنوعث ،وعأ ،عمر :عن روى

 ،الصهباين يزيد بن اهلل وعبد ،ذريح بن اسوالعب   ،السبيعي إسحاق أبو :عنه روى

 . ودريهم ،واألعمش ،اسعب   بنا الرمحن وعبد

د قتلده ،قومده يف مطاعاً  رشيفاً  وکان ،فني  ِص عأي  مع شهد :سعد ابن قال  ،اجاحلج 

 .احلديث قليل ثقة وکان

 .ثقة :معني ابن عن ،منصور بن إسحاق قالو 

  .ثقة تابعي کويف :العجأ وقال

 من کان :آخر موضع   يف وقال .عأ أصحاب من ،ثقة وهو ،رافيض   :رعام   ابن وقال

  .الشيعة رؤساء

 .الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

 1.(الكوفة أهل ادعب   يف املدائني وذکره

 :خيا  بن وخليفة خيثمة أ، بن قال إدراك هل) :فقال ،صحابياً  حجر ابن هعد   وقد

 بتقدديم سدنة سدبعني بنا وهو خيثمة أ، بن زاد .اهلجرة من وثامنني اثنتني سنة مات

 ...سنة عرشة ثامين النبوية احلياة من أدرك قد فيكون ،السني

                                                             

 402   ،8 ج ،التهذيب هتذيب. 1
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د طلب مغرية عن جرير وقال  قومده فحدرم منده فهدرب زيداد بدن کميدل اجاحلج 

 أحدرم نأ ينبغدي ال عمري نفد قد کبري شيخ ناأ :قال ،ذلك ميلک رأى فلام   ،عطاءهم

 .مجيالً  عليك أجد نأ أحببت لقد :له قال رآه فلام   ،اجاحلج   إىل فخرج ؛عطاءهم قومي

 ،اهلل املوعدد ن  إف قاض   أنت ما فاقض القليل ال  إ عمري من بقي ما هن  أ :کميل له فقال

 ارضبدوا عدثامن قتل نفيمَ  کنَت  قد بىل :قال .قاتأأن ک  عىل املؤمنني أمري أخربين وقد

 1.(عنقه رضبتفُ  .عنقه

 2.(عبالتشي   ميرُ  ثقة) :التقريب يف وقال

 منكدر ،املعضدالت عنده ييدرو نل د ،عأ يف املفرطني من کان) :انب  حِ  ابن وقال

 3(جداً  احلديث

 يف التنداقض حتمدل التدي العبدارات هدذه طدالقإ عىل الرجاليني بعض اعتاد لقد

 أو( ع) عدأ عدن املعضدالت يروي هبأن   اهتموه لكميل توثيقهم من فبالردم خلها،دا

 متدس   التدي أحاديثده بعدض مدن صللدتخل   مكشدوفة منداورة وهذه احلديث، منكر

 يدروي ثدم ثقدة صدادقاً يكدون  فكيدف يقدول؟ فديام حاشداه افدرتى فهل عقائدهم،

                                                             

 .486 – 485   ،5 ج، اإلصابة. 1

 .45   ،2ج التهذيب، تقريب. 2

 .415   ،3 ج للذهبي، االعتدال ميزان .3
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 .!؟املنكرات

 حقائق من يرد ما تستسيغ ال لتيا العقول بعض يف هي املعضالت هذه أن   شك   ال

 عدن ثقدة رواهدا إذ حقائق هي اموإن   ؛عنهم شيعتهم يرويه ما أو ،(ع) البيت أهل عن

 .(ع) طالب أ، بن عأ إمامه

 1.((عنه اهلل ري) عأ شيعة کبار من) :الذهبي قال

 2.(داً متعب   شيعياً  مطاعاً  رشيفاً  وکان) :احلنبأ العامد ابن وقال

 وتوقيقه مدحه

 

 .احلديث قليل ثقة وکان :سعد ابن

 .ثقة: معني ابن وقال

 .ثقة تابعيي  کويفي  :العجأ قال

 .ثقة وهو رافيضي  عامر ابن قال

 .الثقات يف انب  حِ  ابن ذکره 

                                                             

 516   ،5 ج، اإلسالم تاريخ. 1

 91   ،1 ج، الذهب شذرات. 2
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 .الكوفة أهل ادعب   يف املدائني ذکره

 .قهوث  : اهليثمي

 .99   10ج ،الزوائد جممع 

 1.له حوصح   موضعني يف له جخر   :احلاکم

 .ثقة: حجر ابنقال 

 وترّفضه تشّيعه

 

 تعبريهم، حد   عىل عالتشي   يف هدلو   بل ،کميل عتشي   بوضوح   يتبني   ترمجته خالل من

 .(الشيعة رؤساء من کان...رافيضي ) :هبأن   فوهصو فقد

 .(املعضالت عنه يروي نل   ،عأ يف املفرطني من کان)

 . ((عنه اهلل ري) عأ شيعة کبار من)

 .(متعبداً  شيعياً  مطاعاً  يفاً رش وکان)

 2وقد روى الطربي أن ه کان من الناقمني عىل عثامن والشامتني له.

                                                             

 .317   ،3ج و ،517   ،1ج احلاکم، مستدرك. 1

 365   ،3 ج، الطربي تاريخ. 2
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 کميل دعاء راوي وهو ،املشهورين املعروفني الثقات من فكميل اإلمامية عند اأم  

 (.ع) عأ املؤمنني أمري عن

 ويف (السدالم عليه) عأ أصحاب يف د الطويس د الشيخ هعد  ) :اخلوئي السيد قال

  .احلسن أصحاب

  .اليمن من (السالم عليه) املؤمنني أمري أصحاب من الربقي هوعد  

 عليده) املدؤمنني أمري من بنياملقر   السابقني من اإلختصا  يف املفيد الشيخ هوعد  

  .بنياملقر   السابقني ذکر عند (السالم

 .. ..(المالس عليه) املؤمنني أمري ثقات من هعد   نباتة بن األصبغ يف موتقد  

 التي الواضحات من (السالم عليه) املؤمنني بأمري واختصاصه کميل جاللة :أقول

 1.(ريب يدخلها ال

 البالدة نج ويف ،معروف الشيعة کتب يف مشهور هو: )کميل عن ادعو   اربش   قال

  2.(عنه نقل ال   الكثري (عنه اهلل ري) عأ إىل املنسوب

 املشدهور األثدر وله ،التابعني من کثرية مجاعة کميل عن روى وقد) :کثري ابن قال

 رواه قد طويل وهو (أوعاها فخريها أوعية القلوب) لهأو   الذي طالب أ، بن عأ عن

                                                             

 133 - 132   ،15 ج، احلديث رجال معجم. 1

ي الكامل هتذيب. 2   222   ،24 ج ،للمز 
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 1.(الثقات اظاحلف   من مجاعة

 إىل فدأخرجني بيددي عأي  أخذ :قال) :عنه عساکر ابن رواه ما کميل عن قلنُ  اول  

 ؛أربعة القلوب ،زياد بن کميل يا :قال ثم ستنف   ثم ،جلس أصحرنا فلام   اجلبان ناحية

 سدبيل عىل ممتعل   وعامل ،اينرب   فعامل ثالثة الناس :لك أقول ما احف  .أوعاها فخريها

 ومل العلدم بنور يستضيئوا مل ريح کلِّ  مع يميلون ،ناعق کل أتباع رعاع ومهج ،النجاة

 العلدم .املدال حترس وأنت حيرسك العلم ؛املال من خري العلم .وثيق رکن إىل يلجؤا

 يف الطاعدة باکتساب هبا يدان دين العامل ةوحمب   ،النفقة تنقصه واملال ،العمل عىل يزکو

 انخدز   مدات .صداحبه بدزوال املال يفنى .وصنعه موته بعد األحدوثة ومجيل ،حياته

 يف وأمثداهلم مفقدودة أعيدانم ،الددهر بقدي مدا بداقون والعلامء ،أحياء وهم األموال

بدل  محلدة لده أصدبت لو علامً د  صدره إىل بيده وأشارد  ههنا إن   ها .موجودة وبالقل

 کتابده عىل اهلل بحججويسظهر  للدنيا الدين آلة يستعمل عليه مأمون دري لقنا أصبت

 قلبده يف الشدك يقتددح أحنائه يف له بصرية ال احلق ألهل منقاد أو ،عباده عىلوبنعمه 

 أو ،للشدهوات القيداد سدلس ةباللذ   منهوم أو ،ذاك وال ذا ال شبهة من عارض لبأو  

 األنعدام هبدام شدبههام أقدرب الددين دعداة مدنليسا  واإلدخار األموال جمعب مغري

 هلل قدائم   مدن األرض ختلو لن بىل هم  الل   ،حامليه بموت العلم يموت کذلك ،السائمة

                                                             

 .57   ،9 ج، والنهاية البداية. 1
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 قدراً  اهلل عند موناألعظ عدداً  وناألقل   أولئك ،ناتهوبي   اهلل حجج تبطل ال لكي ةبحج  

 ،أشدباههم قلدوب يف فيزرعوهدا نظدرائهم إىل يودوها حتى حججه من اهلل يدفع هبم

 أولئدك ،األعدىل باملحدل قدةمعل   أرواحها أبدان تلك األمر حقيقة عىل العلم به هجم

 إذا ولك يل اهلل وأستغفر رؤيتهم إىل شوقاً  هاه هاه دينه إىل والدعاة ،بالده يف اهلل خلفاء

 1.(فقم شئت

 .عديدة موارد يف اإلمامية أسانيد يف کميل وقع

 .مرة عرش سبعة: الصدوق للشيخ الدين کامل ففي

 .مورداً  عرشين من أکثر األنوار بحار

 أحاديثه عدد

 

 :حديثاً  عرش سبعة عنه احلديث أهل روى

 .حديثني: داود أبو فروى

 .أحاديث ثالثة: مسنده يف أمحد

 .حديثني: مستدرکه يف احلاکم

                                                             

 253 – 252   ،50 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1
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 .واحداً  حديثاً : شيبة أ، البن املصنف

 .واحداً  حديثاً : للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث ثالثة: راهوية ابن مسند

 .أحاديث ثالثة: للطرباين الدعاء

 .واحداً  حديثاً : للطرباين األوسط

 .حديثني: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 1.واحداً  حديثاً : النسائي خيثمة ال، العلم، کتاب

 

 

 

 

 

 

                                                             

ي، لعب اس واأللقاب الكنى ؛80   الطويس، رجال: يف ترمجته راجع. 1 ي، الكامل ؛ هتذيب245   ،3ج القم  ، 24 ج للمدز 

 البدن الثقدات ؛174 ،  7ج حداتم، أ، البدن والتعديل اجلرح ؛179 ،  6ج سعد، البن الكربى الطبقات ؛218  

 .247   ،50ج عساکر، البن دمشق تاريخ ؛341   ،5ج ب ان،حِ 
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 )حرف امليم(

  النهدي إسامعيل بن مالك( 164)

 (هد219 ت)

 

 النهددي، دسدان د أبدو درهم بن زياد ابن د ويقال درهم بن إسامعيل بن مالك)

 . سليامن أ، بن محاد بنت ابن احلاف  الكويف موالهم

 أ، بدن اهلل عبدد بدن العزيز وعبد الغسيل، بن سليامن بن الوهاب عبد عن: روى

 نرصد، بدن وأسدبا  عدأ، بن وحبان وإرسائيل، حي، بن واحلسن شون،املاج سلمة

 عبدد بدن وعيسدى حرب، بن السالم وعبد ورشيك، عيينة، وابن معاوية، بن وزهري

 بدن واملطلدب األمحدر، زيداد بن وجعفر اجلعفي، سعد بن ومسعود السلمي، الرمحن
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 .ومجاعة البكائي، وزياد زياد،

 البخاري. عنه: وروى

ل، اهلل عبد بن هارون وبواسطة اقونالب له وروى  شديبة، أ، ابدن بكدر وأ، احلدام 

 بدن وأمحد والذهأ، األودي، حكيم بن عثامن بن وأمحد القط ان، موسى بن ويوسف

 بدن ومعاويدة البكائي، إسحاق بن وحممد واصل، بن األعىل وعبد الرهاوي، سليامن

 بدن وإبدراهيم اخلدال ل، أع بن واحلسن الطريقي، املنذر بن وعأ األشعري، صالح

 يدونس بن وحرمي القط ان، سعيد بن حييى بن حممد بن وصالح اجلوزجاين، يعقوب

 کريب، وأبو الدمشقي، زرعه وأبو الرازي، زرعة وأبو حاتم، وأبو املؤدب، حممد بن

 سديار بدن وإسدحاق احلسدني، أ، وابن املغرية، بن سهل بن وعأ الدوري، وعب اس

 . وآخرين املخرمي، احلسن بن وإسحاق النصيبي،

ك إن ألمحدد: يقول معني ابن سمعت البغدادي: داود بن عأ بن حممد قال  أن رس 

ان. أ، عن يشء فاکتب منه قلبي يف ليس رجل   عن تكتب  دس 

ان. أ، من أتقن بالكوفة ليس معني ابن ظن حاتم: أبو وقال  معدني ابدن وعن دس 

  نعيم. أ، من کتاباً  أجود هو قال:

 کان مرة: وقال العابدين. من وکان الكتاب، صحيح ثقة، شيبة: ابن يعقوب وقال

 متقنًا. ثقة
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ان أبو نمري: ابن وقال دان أبو الصلت، بن حممد من إيل   أحب   دس  ث دس   مدن حمدد 

ة ثني. أئم   املحد 

ان أبو کان حاتم: أبو وقال  حتدى حدديثاً  يمدأ ال وکان أصله، من علينا يمأ دس 

 مدن أتقدن وهدو ددريه، وال نعديم أبدو ال منده أتقن بالكوفة أر ينحو، ومل نوکا يقرأه

ة وعبادة وصالح فضل له وکان ثقة، متقن وهو والسلويل، منصور بن إسحاق  وصح 

 . قربه من خرج کأن ه إليه نظرت إذا )سجادتان( کنت عليه وکانت واستقامة، حديث

  األخذ. جي د الكتاب صحيح کان داود: أبو وقال

 . ثقة النسائي: الوق

 . الثقات يف ِحب ان ابن ذکره

ة يف ومائتني عرشة تسع سنة مات سعد: ابن قال ل، ربيع در  خه وفيها األو   ددري أر 

 واحد.

ة: قلت  التشي ع. شديد صدوقاً  دسان أبو وکان سعد ابن کالم تتم 

ان أبو شيبة: أ، بن عثامن قال الثقات: يف شاهني ابن وقال  قن،مت ثبت صدوق دس 

ة، من إمام  أحد. بالكوفة يفرقه کان ملا کلمته ولوال األئم 

  ثقة. معني: ابن عن صالح بن معاوية وقال

 الكتاب. صحيح وکان متعبداً  وکان ثقة. العجأ: وقال
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 قول ساق لكن وعدالته بصدقه واعرتف عدي، ابن ذکره امليزان: يف الذهبي وقال

 کدالم هدذا مذهبده. وسوء عبادته د عىل حصال بن احلسن يعني حسنيًا د کان الثوري

 بدن صدالح بن احلسن أن   بذلك وعنى اجلوزجاين، يعقوب بن إبراهيم وهو السعدي

 1األمرين(. يف هذا مالك فتبعه يتشي ع؛ د کان عبادته د مع حي

 

 محداد سدبط ،الكويف اندس   أبو النهدي إسامعيل بن مالك): حجر ابن ويف تقريب

 2.(عابد الكتاب صحيح قنمت ثقة ،سليامن أ، بن

 مدوالهم النهددي إسدامعيل بدن مالدك ةاحلج   احلاف  دسان أبوو قال الذهبي: )

 3.(الكويف

 وقاقته

 

 ، وهذه خالصة أقواهلم:اجلميع توثيقه عىل اتفق

 ا به.البخاري ومسلم: احتج  

                                                             

 5 - 3   ،10 ج، التهذيب هتذيب. 1

 .151   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2

اظ تذکرة. 3  403 - 402   ،1 ج، احلف 
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  .منه أتقن بالكوفة ليس :معني ابن 

  .العابدين من ،الكتاب صحيح ،تمتثب   ثقة :شيبة بن يعقوب قال

 .ثنياملحد   ةأئم   من اندس   أبو :نمري ابن قال

 دريه. وال نعيم أبو ال منه أتقن بالكوفة أر مل :حاتم أبو قال

 أن من أشهر وهو ،الكوفيني مجلة يف الروايات وبكثرة بالصدق مشهور: عدي ابن

 صدوق. نفسه يف وهو تكثر أحاديثه فإن   ؛حديث له يذکر

 ق.صدو ابن سعد: ثقة  

 1ح أحاديثه يف مستدرکه.ج له وصح  احلاکم: خر  

 عابد. الكتاب صحيح متقن ثقة :حجر ابن

 ة.الذهبي: احلاف  احلج  

 يف عددي ابدن ذکدره ،ثقتده عدىل جممدع البخاري شيوخ کبار )من :قال ابن حجر

 2(.ةاألئم   به احتج   وقد ،شيعياً  ييعن خشبياً  کان هن  إ اجلوزجاين قول أجل من الكامل

 عهتشيّ 

                                                             

 .317،   2ج. 1

مة. 2  442  ، الباري فتح مقد 
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 1.(التشيع شديد کان): التشيع، ولا قالوا فيه بشده لقد وصفوه

 .مذهبه( وسوء عبادته عىل صالح بن احلسن يعني حسنياً  )کان

 2.(عالتشي   شديد عاً متشي   صدوقاً  ثقةً  ساند   أبو وکان) :الطبقات ويف

 3.)ع( عىل الصحابة اً لون علي  الشيعة الذين يفض   من السيوطي هوعد  

 إرسائيل ناأنبأ ،النهدي إسامعيل بن مالك ثناحد ...) :حه، قالم وصح  روى احلاک

 اخلدري سعيد وأبو ناأ دخلت :قال ،العريف خالد عن ،األعور مسلم عن ،يونس بنا

 (وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول من سمعت ما حدثنا اهلل عبد أبا يا :فقلنا ،حذيفة عىل

 حيث اهلل کتاب مع دوروا (:وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال :حذيفة قال .الفتنة يف

 ابدن فيهدا التديانظروا الفئة  :فقال ؟نكون نمَ  فمع الناس اختلف فإذا :فقلنا .دار ما

 مدا أو :قدال ؟سدمية ابدن نومَ  :قلت :قال .اهلل کتاب مع يدور هفإن   ،فالزموها ةسمي  

 (وآلده عليده اهلل صدىل  ) هللا رسول سمعت ،يارس بن رعام   :قال .يل نهبي   :قلت ؟تعرفه

 4.(البادية الفئة تقتلك حتى متوت لن اليقظان أبا يا :رلعام   يقول

 حددثنا ،النهددي إسدامعيل بدن مالدك اندس   بن حدثنا ويف املعجم الصغري: )...

                                                             

 378   ،1 ج، درب من خرب يف العرب. 1

 .405   ،6 ج سعد، البن الكربى الطبقات. 2

 .389   ،1ج الراوي، تدريب. 3

 148   ،2 ج ،املستدرك. 4
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 النبدي   أن   :أرقدم بدن زيد عن ،سلمة م  أُ  موىل صبيح عن ي،دالس   عن نرص بن أسبا 

 حرب أنا (:السالم عليهم) وحسني وحسن وفاطمة لعأ قال (موسل   عليه اهلل صىل  )

 1.(ساملكم نملَ  سلم ،حاربكم نملَ 

 حددثني :قال النهدي إسامعيل بن مالك دسان أبو حدثنا )... :وأخرج احلسكاين

 الدذين إن :تعاىل قوله يف جعفر أ، عن ،اجلعفي جابر عن ،اجلعفي سعد بن مسعود

 2.(وشيعته عأ هم :قال الربية خري هم أولئك الصاحلات وعملوا آمنوا

 عدد أحاديثه

 

 :مواضع ةعد   يف ةاإلمامي   روايات أسانيد يف ورد

 .واحد مورد: الكايف

 .واحد مورد: للصدوق الرشايع علل

 .واحد مورد: الطويس أمايل

 .موارد سبعة: للمجليس األنوار بحار

                                                             

 3   ،2 ج، للطرباين الصغري املعجم. 1

 466   ،2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد. 2
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 .ثنياملحد   روايات أسانيد يف بكثرة وورد

  1البخاري کام يف فتح الباري. شيوخ کبار من کان هوألن  

 .مورداً  ثالثني البخاري عنه روى فقد

 .واحد مورد :مسلميف صحيح 

 .موارد أربعة: ماجة ابن سنن

 .مورد واحد: داود أبو سنن

 .نموردا: الرتمذي سنن

 .واحد مورد: النسائي سنن

 .مورداً  نوعرشو سبعة: احلاکم مستدرك

 .مورداً  نوعرشو ستة: للبيهقي الكربى السنن

 .مورداً  نثالثو: شيبة أ، البن املصنف،

 .مورداً  نوسبعو ثامنية: الطرباين

 2.رواية مائتني: عنه روي ما جمموع فيبلغ

                                                             

 .75   ،10ج الباري، فتح. 1

 

ي، عب اس الشيخ واأللقاب، الكنى: يف ترمجته راجع. 2  ،217   للسدمعاين، اباألنسد الشديعة، أعيان ؛133   ،1 ج الُقم 

 .219 شاهني، ابن الثقات، أسامء تاريخ



 1741 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 إبراهيم الصوري بن ( حممد165)

 (اهلجري الثالث القرن أواخر يف ت)

 

  .احلسن أبو الصوري کثري بن إبراهيم بن حممد)

  .إسامعيل بن لومؤم الفريا،روی عن: 

 ،اجلدالب محدان بن الرمحن وعبد ،األنطاکي الرزاق عبد بن إبراهيم :عنهروی و

  .ومجاعة

  .ياملهد ذکر يف منكرا أو باطالً  خرباً  اجلراح بن رواد عن روى

 .رواد من يسمع مل الصوري وحممد باطل هذا اجلالب قال

  .عالتشي   يف دالياً  هذا مع وکان :قال

 حددثنا ،کثدري بدن إبدراهيم بدن حممد حدثنا ،أمحد بن سليامن حدثنا :نعيم أبو قال

 قدال: قدال (عنده اهلل ري) حذيفة عن ربعي عن ،منصور عن ،سفيان حدثنا ،رواد

 کالكوکدب وجهده يلددوُ  مدن رجل املهدي (:موسل   وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول

 .انتهى .يالدر  

 قدد إبراهيم بن وحممد .للجوزقاين طيلاألبا کتاب من منقول متهبر   الكالم وهذا 
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 1.(الثقات يف انب  حِ  ابن ذکره

 توقيقه

 

 .الثقات يف ذکره: انب  حِ  ابن

 2.بذلك قهفوث   حديثه حصح  : النيسابوري احلاکم

  3.قهفوث   صحيحه يف به احتج  : خزيمة ابن

 تشيّعه

 

 .عالتشي   يف دالياً  هذا مع وکان: ترمجته يف الذهبي قال

 سليامن ناأخرب ،الصوري إبراهيم بن حممد عامر أبو ناأخرب )... :کرعسا ابن روى

 قيس عن ،األوزاعي عند  خديج موىلد  الكندي عأ بن حسني ناأخرب الرمحن عبد بن

 :قدال (موسدل   عليده اهلل صدىل  ) اهلل رسدول أن   :هجد   عن ،أبيه عن ،الصديف جابر بن

                                                             

 24 – 23   ،5 ج، امليزان لسان .1

 .555   ،1ج الصحيحني، عىل املستدرك. 2

 . 346   ،2ج خزيمة، ابن صحيح. 3
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 ثدم ،جبدابرة ملدوك مدراءاألُ  بعد من و ،مراءأُ  اخللفاء بعد ومن خلفاء بعدي ستكون

 القحطداين يدأمر ثدم ،جدوراً  لئدتمُ  کام عدالً  األرض يمأل بيتي أهل من رجل خيرج

 1.(بدونه هو ما باحلق بعثني فوالذي

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  وثالثون ثالثة عنه روي

 .واحد حديث: احلاکم مستدرك يف له

 .حديثان: للبيهقي الكربى السنن

 .واحد حديث: ةخزيم ابن صحيح

 .أحاديث ثالثة: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: الدراقطني سنن

 .واحد حديث: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .واحد حديث: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .واحد حديث: الرب عبد البن التمهيد

 .أحاديث ةست  : عساکر ابن تاريخ

                                                             

 283 - 282   ،14 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1
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 .أحاديث مخسة: نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد حديث: الاللكائي ةالسن   أهل اعتقاد صولأُ  رشح

 .أحاديث مخسة: نعيم أل، الصحابة معرفة

 .واحد حديث: منده االبن الفوائد

 .واحد حديث: منده البن يامناإل

 .واحد حديث: للرامهرمزي الفاصل احلد

 1.واحد حديث: السلفي طاهر أل، د خمطو  د البغدادية املشيخة

بيديّ  عيلإسام بن حممد (166)  الزُّ

 (هد167) 

 . الكويف الزبيدي ربيعة بن رجاء بن إسامعيل بن حممد)

 سدليم، أ، بدن وليدث واملنصدور، واألعمدش، الشديباين، إسحاق أ، عن: روى

 . ودريهم مقسم، بن ومغرية

 نعيم، وأبو اخلطاب، بن العزيز وعبد هشام، بن ومعاوية آدم، بن حييى وروی عنه:

                                                             

 للذهبي، املغني ؛144   ،9ج ِحب ان، البن الثقات ؛366   ،6ج للشاهرودي، الرجال علم مستدرکات: يف ترمجته راجع. 1

 .429   ،20ج للذهبي، اإلسالم تاريخ ؛253   ،2ج
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 .ودريهم األسدي، يعقوب بن وعباد احلامين، احلميد عبد بن يىوحي يونس، بن وأمحد

 .. .به بأس ال احلديث صالح شيخ حاتم: أبو قال 

 1.(التشي ع إىل ينسب َمن مجلة يف وهو عدي: ابن وقال الثقات. يف ِحب ان ابن وذکره

بيدي د بضدم رجاء بن إسامعيل بن حممد: )حجر ابن وقال  د الكدويف الدزاي الز 

 2.(يتشي ع صدوق

بيددي   رجداء بدن إسدامعيل بدن حممدد: )الذهبي وقال ، منصدور: عدن روى. الز 

ة.، الشيباين   إسحاق وأ،، مقسم بن ومغرية، واألعمش  وحييى، نعيم أبو: وعنه وعد 

ين   دق حمل ه شيعي  . ومجاعه، احلام   3.(الصِّ

 توثيقه

 

 .به بأس ال احلديث صالح: حاتم أبو قال

 .الثقات يف ذکره: ِحب ان ابن

                                                             

 49   ،9 ج، التهذيب هتذيب. 1

 55   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2

 420   ،10 ج، اإلسالم تاريخ. 3
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ح: احلاکم  1.له صح 

 2.ثقة: اهليثمي قال

 .الصدق حمل ه: الذهبي قال

 .صدوق: حجر ابن قال

 تشيّعه

 

، وهو: )عدي ابن قال  3(التشي ع إىل ُنسب من مجلة يف وهو کويفي

 . شيعيي : الذهبي قال

 .يتشي ع: حجر ابن وقال

ه  الكبدري املعجدم يف ولده ،(ع) الصدادق اإلمام أصحاب من الطويس الشيخ وعد 

 4.عنه رواية للطرباين

 وروى، اهلل عبد أ، عن، الزبيدي رجاء بن حممد بعنوان روى: )اخلوئي السيد قال

                                                             

 154   ،3 ج، املستدرك. 1

 .162   ،5ج الزوائد، جممع. 2

 247   ،6 ج، الكامل. 3

 .277   الطويس، الرج. 4
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 احلديث، احلج وجوب باب، 5 اجلزء: التهذيب. عمرو بن الفضل عنه

إال   ،462 احلديث، الرکوب من أفضل امليشأن   باب ،2 اجلزء: واالستبصار ،30

 1.(للوايف املوافق التهذيب يف ما والصحيح، الزبيدي بدل ،الزبريي فيهأن  

حه احلاکم روى ثنا: )...وصح   أ، عدن الزبيددي، رجاء بن إسامعيل بن حممد حد 

 مدن فسدمعتها عائشة عىل ُأم ي مع دخلت قال: عمري، بن مجيع عن الشيباين، إسحاق

 رجدالً  أعلدم ما واهلل رجل عن )تسألني فقالت: عأ، عن تسأهلا وهي احلجاب وراء

 کاندت امدرأة األرض يف وال عدأ، من صىل  اهلل عليه وآله() اهلل رسول إىل أحب   کان

 2.((امرأته من )صىل  اهلل عليه وآله( اهلل رسول إىل أحب  

 سامل عن الزبيدي، رجاء بن إسامعيل بن حممد أخربنا: )...دمشق مدينة تاريخ ويف

 اهلل رسدول نداجى الطائف يوم کان مل ا قال: جابر، عن الزبري، أ، عن حفصة، أ، بن

 ياعلي ًا  مناجاتك طالت فقاال: وعمر بكر أبا فلحق طويالً صىل  اهلل عليه وسل م( علي ًا )

 3.(انتجاه اهلل ولكن   أناجيه أنا ما قال: اهلل. رسول

ثنا: )... البخاري تاريخ ويف  سدعيد عن الزبيدي، رجاء بن إسامعيل بن حممد حد 

                                                             

 .79  11ج العامأ، للحر الشيعة وسائل وراج ؛114 د 113   ،16 ج، احلديث رجال معجم .1

 .154  ، 3 ج، املستدرك .2

 .315  ، 42 ج، دمشق مدينة تاريخ .3
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 )ري اهلل عنه(علي ًا  سمعت قال: العائذي، اهلل عبد بن مازن عن العائذي، ةحنظل بن

 1.(القتالإال   وجدت ما يقول

 أبيه عن حممد، بن جعفر عن رجاء، بن إسامعيل بن حممد عن: )...الطرباين وروى

 2.(بالسواد خيضب کان )ري اهلل عنه( عأ بن احلسنأن  

 سدفيان إيل   بعدث: رجداء بدن إسدامعيل بن حممد يل قال: )...الطالبيني مقاتل ويف

 بدن اهلل عبدد بدن حممدد عن سألني ثم بحوائجه، فأوصاين ومائة أربعني سنة الثوري

ة هبذه اهلل يرد: أن  فقال عافية. يف فقلت:، هو کيف احلسن  عىل أمرها جيمع خرياً  األُم 

 أدرکدت وهدل !اهلل سبحان: قال. رسرتني قدإال   علمتك ما: قلت: قال. الرجل هذا

 وأبدا ثابدت، أ، بن وحبيب کهيل، بن وسلمة، زبيداً  ذکر ثم ؛الشيعةإال   الناس خيار

 3....(واألعمش املعتمر بن ومنصور، السبيعي إسحاق

  أحاديثه عدد

 .واحد حديث: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: للنسائي الكربى السنن

                                                             

 .36  ، 1 ج، الكبري التاريخ .1

 .22  ، 3 ج الكبري، املعجم .2

 .195  ، األصفهاين الفرج أل، الطالبيني مقاتل .3
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 .واحد حديث: للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .واحد حديث: للطرباين الكبري ماملعج

 .واحد حديث: عساکر ابن تاريخ

 1.واحد حديث: نعيم أل، الصحابة معرفة

 احلاممي بدر بن ( حممد167)

 (هد364)ت 

  .األمري احلاممي بدر بن حممد)

 أدرکه ،وثالثامئة الستني بعد إىل يوبق ،ودريه ،الدمياطي سهل بن بكر :عن روى

 .کثرياً  التنوخي عىل أبو :عنه وروى .انتهى .ضيرتف  ه إال  أن   ،صدوق نعيم أبو

 وال ،الشدأن هدذا أهدل مدن يكن ومل ،اهلل شاءأن   ثقةً  کان :الفوارس أ، ابن وقال

 .وثالثامئة وستني أربع سنة تويفِّ  .حيسنه

 .السامع صحيح ثقةً  کان :نعيم أبو وقال

                                                             

 عددي، البدن الكامل ؛41   ،9ج ِحب ان، البن الثقات ؛188   ،7ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح: يف ترمجته . راجع 1

 للذهبي، اإلسالم تاريخ ؛480   ،3ج للذهبي، االعتدال ميزان ؛36   ،1ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛247   ،6ج

 .420   ،10ج
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 .لرفضا يف مذهب له وکان ،ثقة کان :الفرات بن احلسن أبو وقال

ث وقد وثالثامئة وستني أربع سنة تويف  أمدر وتدوىل   ،ودريه النسائي عن أيضاً  حد 

 1.(رماجس بن اهلل عبيد ترمجة يف حديثه أسندت وقد ،أبيه بعد من فارس بالد

 ،احلاممي ببدر يعرف والده کان ،بكر أبو ،بدر بن )حممد :وقال اخلطيب البغدادي

 بتلدك وتدويف هاکلِّ  فارس بالد عىل أمرياً  وکان :الكبري بدر ىويسم   ،طولون بن دالم

 بالوالية إليه السلطان وکتب ،عمله وضبط ،مقامه الناجية يف حممد ابنه فقام .النواحي

 وصدار النداس فأطاعه .له والطاعة بالسمع ادالقو   من معه نمَ  إىل وکتب ،أبيه مكان

ثو ،بغداد قدم ثم ،ةمد   فارس بالد عىل أمرياً   ،الددمياطي سدهل بدن بكر عن هبا حد 

  .النسوي الرمحن عبد وأ، ،مدرك بن ومحاد

ثو ،الدارقطني :عنه روى  نعديم وأبدو ،املقدرئ عمدر بدن أمحدد بدن عأ عنه ناحد 

 2.(الفاتني اهلل عبد بن وبرشى ،األصبهاين

 3(.ضيرتف   لكنه صدوق سهل بن بكر سمع احلاممي بدر بن )حممد :وقال الذهبي

 وقاقته

                                                             

 .90  ، 5 ج ،امليزان . لسان 1

 .107  ، 2 ج، بغداد تاريخ .2

 .271  ، 2 الضعفاء، ج يف املغني .3
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 .اهلل شاءأن   ثقةً  کان :الفوارس أ، ابن قال

 السامع. صحيُح  قال أبو نعيم: ثقة  

 .ثقةً  کان:الفرات بن احلسن أبو قال

 .قال الذهبي: صدوق  

 ترّفضه

 .الرفض يف مذهب له وکان :الفرات بن احلسن أبو قال

 ض.ه يرتف  لكن   :و قال الذهبي

ث) :روى أبو نعيم ث ،بدر بن حممد ناحد  ث ،سدهل بدن بكر ناحد   بدن اهلل عبدد ناحدد 

ث ،التنييس يوسف  عبد بن حممد ، أن  املجمر اهلل عبد بن نعيم عن ،أنس بن مالك ناحد 

 مسدعود أ، عدن الندداء أري الدذي هدو ،اهلل وعبدد ،أخدربه ،األنصاري زيد بن اهلل

 ،عبادة بن سعد جملس يف)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول أتانا :قالأن ه  د األنصاري

 ؟عليدك نصدأ   فكيف ،اهلل رسول يا عليك نصأ  أن   اهلل أمرنا :سعد بن بشري له لفقا

 :قولوا :قال ثم ،يسأله ملأن ه  ينامتن   حتى)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول فسكت :قال

 وبارك ،إبراهيم آل وعىل إبراهيم عىل يتصل   کام ،حممد آل وعىل حممد   عىل صل هم  الل  
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 1(.جميد محيد كإن   ،العاملني يف ،إبراهيم عىل بارکت کام حممد لآ وعىل حممد عىل

ث قال بدر بن حممد ناأنبأ)... :وروى اخلطيب البغدادي  :قدال ،سهل بن بكر ناحد 

ث  سهل عن ،دينار بن حازم أ، عن ،أنس بن مالك نانبأأ قال ،يوسف بن اهلل عبد ناحد 

 عدىل اليمندى يدده الرجدل يضعن  أ !يؤمرون الناس کان :قالأن ه  الساعدي سعد بن

 2.(الصالة يف اليرسى ذراعه

 عدد أحاديثه

 .حديثاً روي عنه مخسة وثالثون 

ةدالئل   للبيهقي: حديث واحد. النبو 

 .حديثاً معرفة الصحابة أل، نعيم: ثالثة عرش 

 .حديثاً ة عرش حلية األولياء أل، نعيم: ست  

 .نحديثاتاريخ بغداد: 

 .نحديثاة للبغدادي: الكفاية يف علم الرواي

 3فوائد العراقيني: حديث واحد.

                                                             

 .2150  ، 4 ج، الصحابة . معرفة 1

 .455  ، الرواية علم يف . الكفاية 2

؛ الدوايف بالوفيدات 329،   26؛ تاريخ اإلسدالم للدذهبي، ج131،   9. راجع ترمجته يف: قاموس الرجال للتسرتي، ج 3
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 تسنيم بن ( حممد168)

 (اهلجري الثالث القرن يف ت)

 

اق الطاهر أبو ،احلرضمي تسنيم بن حممد: )فيه ياملز   احلاف  قال   .الكويف الور 

 نعديم وأ، ،موسدى بن اهلل وعبيد ،اخلثعمي حكيم بن حممد بن جعفر :عن يروي

  .األسدي إسحاق بن خليفة بن وحممد ،دکني بن الفضل

 بدن وحممدد ،شيبة أ، بن عثامن بن وحممد ،العنزي عليل بن احلسن :عنه ويروي

  .الفاريس سفيان بن ويعقوب ،املحار، زکريا بن القاسم

 1.(الثقات) کتاب يفِحب ان  ابن ذکره

 الكوفة هلأ من ،الطاهر أبو احلرضمي تسنيم بن حممد) :الثقات يفِحب ان  ابن وقال

 2.(نعيم أ، عن ييرو

اق الطداهر أبدو احلرضدمي تسدنيم بدن حممدد) :فيده حجر ابن قال  الكدويف الدور 

                                                                                                                                                         

 .49،   3رات الذهب البن العامد احلنبأ، ج؛ شذ178،   2للصفدي، ج

 .60 د 59  ، 25 ج، الكامل . هتذيب 1

 .96  ، 9 ج ،. الثقات 2
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 1.(صدوق

 توقيقه

 .الثقات يف ذکره: انب  حِ  ابن

 به يف صحيحه، وهذا توثيق له. ابن خزيمة: احتج  

 .صدوق: حجر ابن

 .صحيحه يف له جخر  : خزيمه ابن

 .ميزانه يف الذهبي يعرفه ومل جاليني،الر عند آخر ذکر له يوجد وال

 اإلمامّية كتب يف ترمجته

 بن تسنيم يونس أ، بن حممد) :النجايش الشيخ الثقات، قال اإلمامي ة رواة من هو

اق طاهر أبو يونس بن احلسن  ،احلدديث صدحيح ،عدني ،ثقة ،الكويف احلرضمي الور 

ة عنه روى ةو العام  اق کان ،)عليه السالم( يالعسكر احلسن أبا کاتب وقد ،اخلاص   ور 

 .دکني بن الفضل نعيم أ،

 حممدد بدن سدالمة لعدو   وعليده ،حسدن کتاب وهو ،احلج کتاب :منها ،کتب له

  .اجلامع کتاب وله ،األرزين

                                                             

 .66  ، 2 ج، التهذيب . تقريب 1
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ث :قال عأ أبو مهام ابن أخربنا :قال ،اجلندي بن احلسن أبو أخربنا  بن جعفر ناحد 

ث :قال الفزاري مالك بن حممد اق تسنيم بن حممد ناحد   1.(بكتبه الور 

 . أحاديث جمموعة کتبهم يف اإلمامي ة له روى

 .موردين يف: الصدوق أمايل

 .موردين يف: للطويس األحكام وهتذيب ،االستبصار

 .موارد ثامنية: واخلامتة ،الوسائل ومستدرك ،الشيعة وسائل

 .واحد مورد: املفيد أمايل

 .موارد أربعة: الطويس أمايل

 .مورداً  عرش ثالثة: اراألنو بحار

ث )... :روى له الشيخ الصدوق فقال اق تسنيم بن حممد طاهر أبو ناحد   عدن ،الور 

 عليهم) آبائه عن ،أبيه عن ،حممد بن جعفر الصادق عن ،أبيه عن ،کثري بن الرمحن عبد

 معدارش :ألصدحابه يدوم ذات ()صدىل  اهلل عليده وآلده اهلل رسول قال :قال (،السالم

 فهدو ،بده واالقتدداء ،طالدب أ، بدن عأ بوالية يأمرکم جالله جل   اهلل ، أن  أصحا،

 جدل   اهلل، أن  وافتضدل   تفدارقوا وال ،فتكفدروا ختالفوه ال ،بعدي من وإمامكم كمولي  

 کدان أبغضده نوَمد ،مؤمناً  کان هأحب   نفمَ  ،والنفاق يامناإل بني علامً علي ًا  جعل جالله

                                                             

 .330  ، الشيعة مصن في أسامء . فهرست 1
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 ،يرس   وموضدع ،بعددي اهلددى ومندار يوصي  علي ًا  لجع جالله جل   اهلل، أن  منافقاً 

 1(.بعدي من تيم  أُ  من ظامليه أشكو اهلل إىل ،أهأ يف وخليفتي ،علمي وعيبة

ث...) :وروى الطرباين ث ،تسنيم بن حممد ناحد  ث ،العر، حسني بن حسن ناحد   ناحد 

 ،بدريج بدن سعيد عن ،ثابت أ، بن حبيب عن ،األعمش عن ،الرمأ عيسى بن حييى

 أ، بن عأ هذا :سلمة مِّ ألُ )صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول قال :قال ،عباس بن عن

 نبدي الإال  أن ده  موسدى مدن هدارون بمنزلدة يمن د هو ،دمي ودمه حلمي حلمه طالب

 2(.بعدي

ث)... :ويف شواهد التنزيل ث] تسنيم بن حممد ناحد   بدن احلسدن طداهر أبدو[ ناحدد 

 بدن األصدبغ عدند  ميرسة بن زکريا وهود  حييى أ، عن ،الثاميل محزة أ، عن ،حمبوب

 وثلدث ،ناعدو   يف وثلث ،فينا ثلث :أثالثاً  القرآن نزل :يقولعلي ًا  سمعت :قال ،نباتة

 3.(وأمثال وسنن وأحكام فرائض

 مدا فيكم أکن مل ولو، الفتنة عني فقأت أنا: )قوله( ع) عأ عن عنه نعيم أبو وروى

 4.(نوفال فالن قوتل

                                                             

 .359  ، . األمايل 1

 .15 د 14  ، 12 ج، الكبري . املعجم 2

 .58  ، 1 ج، للحسكاين التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 3

 .68  ، 1 ج، األولياء . حلية 4
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ثنا: قال تسنيم بن حممد)  سمعت: قال الثاميل، محزة أ، عن، حمبوب بن احلسن حد 

 1(الناس أدنى من فهو له اهلل قسم بام قنع َمن: يقول احلسني بن عأ

 أحاديثه عدد

 :القليل اجلمهور له روى

 .حديثني: للطرباين الكبري املعجم

 .واحداً  حديثاً : احلاکم مستدرك

 .واحداً  حديثاً : خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث مخسة: عساکر البن دمشق تاريخ

 حليه األولياء: ثالثة أحاديث.

 2.حديثني: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 المويف جحادة بن ( حممد169)

 (هد131 ت)

                                                             

 .135  ، 3 ج، األولياء . حلية 1

 ؛48 ،  9ج للتسدرتي، الرجدال قداموس ؛277   ،15ج اخلدوئي، للسديد احلدديث رجدال معجدم: يف ترمجتده . راجع 2

 .494  ، 3 ج ،لالرجا نقد يف االعتدال ميزان ؛485   ،6ج الشاهرودي، لعأ احلديث رجال علم مستدرکات
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 .الكويفد  اإليامي ويقالد  األودي جحادة بن حممد)

 ،السدبيعي إسدحاق وأ، ،ربداح أ، بن وعطاء ،عالقة بن وزياد ،أنس :عن روى

 واحلكم ،حجر بن وائل بن اجلبار وعبد ،األشجعي حازم وأ، ،عمر ابن موىل ونافع

 حصدني وأ، ،لبابدة أ، بدن وعبدة ،ثروان بن الرمحن وعبد ،اليامي وزبيد ،عتيبة بن

 وحجاج ،واألعمش ،بريدة بن وسليامن ،دينار بن وعمرو ،األسدي عاصم بن عثامن

 .مجاعةو ،الباهأ حجاج بن

 ،انالقط دد وعمددران ،ومهددام ،وإرسائيددل ،وشددعبة ،إسددامعيل ابندده :عنددهوروی 

 بن وزياد ،سعيد بن الوارث وعبد ،النخعي ورشيك ،معاوية بن وزهري ،والسفيانان

 .ومجاعة ،البكائي اهلل عبد

 .الثقات من :جحادة بن حممد أمحد عن ،طالب أبو قال

 قديس بدن عمرو حمل هحمل   ،ثقة صدوق :فقال ،عنه أ، سألت :حاتم أ، ابن وقال

 .املالئي

 .يغسدلها اخللقان يلبس زاهداً  وکان رأيته :جرير عن الرازي محيد بن حممد وقال

 .الثياب نظيف :موضع يف وقال

 .عليه وأثنى ،أحد کل عن يأخذ ال کان :داود أ، عن اآلجري وقال

 .ثقة   :النسائي وقال
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 .الثقات يفِحب ان  ابن وذکره

 .ومائة وثالثني حدىإ سنة ماته أن   قيل

 .القراب أرخه فيها :قلت

 أنس من سمعأن ه  زعم من ،ناسكاً  عابداً  کان :التابعني اتباع طبقة يفِحب ان  ابن قال

 .واه   وهو .العيزار أ، بن عقبة بن حييى هبا ينفرد الروايات تلك وهم فقد مالك بن

 .به بأس ال :ثامنع زاد .ثقة :شيبة أ، ابن وعثامن العجأ وقال

 .عالتشي   يف يغلو کان :عوانة أبو وقال الكوفة أهل ثقات يف سفيان بن يعقوب وقال

 1.(أعلم واهلل العقيأ عنه نقله

 .ثقة   تابعيي  :جحادة بن حممد) :املغني يف الذهبي وقال

 .(عالتشي   يف يغلو کان :الوضاح عوانة أبو قال

دةاأل أحدد ،الكدويف جحدادة بن حممد) وقال  الفضدالء مدن وکدان.. .الثقدات ئم 

 2.(الصلحاء

 حنبدل بن أمحد هوثق   ،التابعني صغار من الكويف جحادة بن حممد) :حجر ابن قال

 لده روى (قلدت) عيتشدي   کدان ،عواندة أ، قول أجل من بعضهم فيه موتكل   ،ومجاعة

                                                             

 .81 د 80  ، 9 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .175 د 174  ، 6، ج النبالء أعالم سري ؛274  ، 2 ج، الضعفاء يف . املغني 2
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 1.(باملذهب هلام قتعل   ال حديثني سوى البخاري يف له وما اجلامعة

 مدن ثقدةد  املهملدة وختفيدف اجلديم بضمد  جحادة بن مدحم) :قال يبالتقر ويف

 2.(اخلامسة

ث) :العقيأ ضعفاء ويف ث ،حنبل بن أمحد بن اهلل عبد ناحد   ،خالد بن بكر أبو نيحد 

 3.(عالتشي   يف يغلو جحادة بن حممد کان :قال عوانة أ، عن ،سعيد بن حييى عن

 ووقاقته جاللته

 .مومسل البخاري به احتج  

 .الثقات من جحادة بن حممد :حنبل بن أمحد

 .ثقة   صدوق   :فقال ،عنه أ، سألت :حاتم أ، ابن قال

 .ثقة  : النسائي قال

  .الثقات يفِحب ان  ابن ذکره 

 .ثقة  : العجأ قال

 .به بأس ال عثامن زاد .ثقة   :شيبة أ، ابن عثامن

                                                             

مة 1  .437  ، الباري فتح . مقد 

 .62  ، 2 ج، التهذيب . تقريب 2

 .44 د 43  ، 4 ج، العقيأ . ضعفاء 3
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 .الكوفة أهل ثقات يف :سفيان بن يعقوب قال

ة أحد :الذهبي  .الصلحاء الفضالء من وکان ،الثقات األئم 

 .ثقة  : حجر ابن

 تشّيعه

 1.قوله حسب الصحابة عىل عأ تقديم وهو ،عبالتشي   رموا فيمن السيوطي ذکره

 يف يغلدو کدانأن ده  :العلدل يف حنبل وابن العقيأ ذکر کام عوانة أ، عن روي وقد

 .االصطالح حسب رافيضي أن ه  يعني وهذا ع،التشي  

 :عسداکر وابدن ،البغددادي اخلطيب رواه ما إسنادها يف وقع التي الروايات نوم

)صدىل  اهلل عليده  اهلل رسدول قدال :قال ،عأ عن ،الشعبي عن ،جحادة بن حممد عن)

 2.(ةاجلن   يف وشيعتك أنت) وسل م(:

 مروّياته عدد

 .رواية نَ ووست   وستي  نامائت احلديث کتب يف عنه روي

 .روايات الثث: البخاري صحيح ففي

                                                             

 .389  ، 1 ج، الراوي . تدريب 1

 .332   42ج، دمشق تاريخ ،284  ، 12 ج، بغداد . تاريخ 2
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 .واحدة رواية: مسلم صحيح

 .روايات ست: الرتمذي سنن يف

 .رواية عرش إحدى: داود أ، سنن

 .روايات ست: ماجة ابن سنن

 .روايات سبع: النسائي سنن

 .رواية عرش اثنا: للنسائي الكربى السنن

 .روايات ثالث: الدارمي سنن

 .رواية عرش إحدى: أمحد مسند

 .اياترو ثامن: احلاکم مستدرك

 .روايتان: داود أ، مسند

 .رواية عرش ثامين: للبيهقي الكربى السنن

 .رواية وعرشون إحدى: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .روايتان: للصنعاين املصن ف

 .رواية عرشة مخس: شيبة أ، البن املصن ف

 .رواية عرشة أربع: انب  حِ  ابن صحيح

 .روايات مخس: اجلعد ابن مسند



 1763 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .وايتانر: يعىل أ، مسند

 .روايات أربع :للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .روايات ثامن: للطرباين الدعاء

 .رواية ونوست   مخس: للطرباين األوسطاملعجم 

 .رواية عرش إحدى: للطرباين الصغرياملعجم 

 .رواية وعرشون مخس: للطرباين الكبرياملعجم 

 .روايات أربع: للطرباين الشاميني مسند

 .روايات ثالث: الشهاب مسند

 .روايات أربع: راهوية ابن مسند

 1.روايات مخس: عاصم أ، البن السن ة

 

  خازم بن ( حممد170)

 (هد195 ت)

                                                             

 ؛96   ،2ج حنبل، البن العلل ؛208   للدارمي، معني، ابن تاريخ ؛498  ، 3 ج، االعتدال ميزان: يف ترمجته . راجع 1

   ،7ج حداتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛235   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛54   ،1ج للبخاري، الكبري التاريخ

 .404   ،7ج ِحب ان، البن الثقات ؛222
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 .الكويف الرضير معاوية أبو موالهم السعدي التميمي خازم بن حممد)

 .أربع أو ،سنني ثامن ابن وهو عمي :يقال

 سدعيد ابندي وحييدى وسدعد ،األشدجعي مالدك وأ، ،األحول عاصم :عن روى

 بدردة وأ، ،العمدري عمدر ابن اهلل وعبيد ،هند أ، بن وداود ،واألعمش ،األنصاري

 بدن وجعفدر ،خالدد أ، ابدن وإسدامعيل ،موسى أ، بن بردة أ، بن اهلل عبد بن بريد

 ،السددعدي سددفيان وأ، ،صددالح أ، بددن وسددهيل ،أرطدداة بددن وحجدداج ،برقددان

 بدن ومالدك ،عدروة بدن وهشام ،الياس بن وخالد ،سعيد بن وجويرب ،العميسوأ،

  .کثري وخلق ،حسان بن وهشام ،اجلعد أ، بن زياد بن ويزيد ،سوقة بن وحممد ،مغول

 ،أقرانده مدن وهدو القطان وحييى ،منه أکرب وهو جريج وابن إبراهيم :عنهوروی 

 ،راهويده بن وإسحاق ،حنبل بن وأمحد ،موسى بن وأسد ،التنييس حسان ابن وحييى

 بدن وعدأ ،منصدور بن وسعيد ،شيبة أ، ابنا وعثامن بكر وأبو ،الطياليس وليدال وأبو

 ،النيسدابوري حييدى بدن وحييى ،ومسدد ،البيكندي سالم بن وحممد ،املديني اهلل عبد

 بدن وحييدى ،املدروزي عيسدى بن ويوسف ،نمري بن اهلل عبد بن وحممد ،کريب وأبو

 ،أزهر بن حييى بن وسعيد ،القطان انسن بن وأمحد ،منيع بن وأمحد ،البيكندي جعفر

 ،الناقدد بكدري بدن حممد بن وعمرو ،الفضل بن وصدقة ،العسكري عثامن بن وسهل
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 وعأ ،املثنى بن حممد موسى وأبو ،الرسي بن وهناد ،بقية بن ووهب ،سعيد بن وقتيبة

 اجلبدار عبدد بدن وأمحدد ،نرصد بدن وسدعدان ،عرفدة بن واحلسن ،الطائي حرب بن

  .وآخرون ،العطاردي

 :قاال وجرير، معاوية أ، عن وحييى أمحد سألت :سافري بن إسحاق بن أيوب قال

 .األعمش يف يعنياند  إلينا أحب   معاوية أبو

 حدديث ددري يف الرضدير معاويدة أبدو :يقدول أ، سمعت :أمحد بن اهلل عبد وقال

 .جيداً  حفظاً  حيفظها ال مضطرب األعمش

 أبدو وروى .جرير من األعمش يف أثبت عاويةم أبو :معني ابن عن الدوري وقال

 نَمد :معدني ابن سألت :صالح بن معاوية وقال ،مناکري عمر بن اهلل عبيد عن معاوية

 .وسفيان شعبة بعد معاوية أبو :قال ؟األعمش أصحاب أثبت

 أو ،األعمدش يف إليدك أحدب   معاوية أبو :معني البن قلت :الدارمي عثامن وقال

 .به أعلم يةمعاو أبو :فقال ؟وکيع

 ابدن عيسدى األعمدش يف إليدك أحب   امأَي   :معني البن قيل :خيثمة أ، ابن وقال

 وکيدع لنا قال معني ابن عن أيضاً  وقال .معاوية أبو :قال ؟دياث بن حفص أو يونس

 ألفداً  األعمدش حياة يف علينا يعد کانأن ه  أما :قال .معاوية أبا نلزم :قلنا ؟تلزمون من

 .وسبعامئة
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 ؟األعمدش عدن حديثاً  أحسنهم معاوية أبو کان :معني البن قلت :لدوريا وقال

 .عنده العالية الكبار األحاديث کانت :قال

 األعمش عند وکان ،حديث ومخسامئة ألفاً  معاوية أ، عن کتبنا :املديني ابن وقال

 حديثًا. ومخسون فوني   أربعامئة معاوية أ، عند يكن مل ما

 صداحب هدذا :شدعبة فقال معاوية أبو فجاء شعبة عند اکن   :سوار بن شبابة وقال

  .فاعرفوه األعمش

 عن األعمش بأحاديث أعلم کان أحداً  أدرکنا ما :وکيع قال :احلر، إبراهيم وقال

 .معاوية أ،

ر البن قلت :إدريس بن احلسني وقال  يف معاويدة أبدو أم کدربأ مسدهر بدن عأ عام 

ث فيده قلدت حديث کل :يقول سمعته رعام   ابن قال معاوية أبو :قال ؟األعمش  ناحدد 

ث، يف من حفظته ما فهو  .کتاب من رئقُ  ال   فهو فالن وذکر قلت حديث وکل املحد 

 .فيه القول لني   وکان ،رجاءاإل يرى وکان ،ثقة   کويفي  :العجأ وقال

 .رجاءاإل يرى وکان ،سدل   امورب   ،الثقات من کان :شيبة بن يعقوب وقال

 .بالكوفة املرجئة رئيس کان :ةً مر   وقال .مرجئاً  کان :داود أ، عن اآلجري وقال

 .ثقة   :النسائي وقال

 وذکدره .اضطراب فيه دريه ويف ثقة األعمش يف وهو ،صدوق   :خراش ابن وقال
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 ابدن وقدال. خبيثداً  مرجئداً  کان هولكن   متقنًا، حافظاً  کان :وقال ،الثقات يفِحب ان  ابن

 .مرجئاً  وکان ،سيدل   احلديث کثري ثقةً  کان :سعد

 1....(األعمش يف ثقة :النسائي وقال

 عمي الكويف الرضير معاوية أبود  بمعجمتنيد  خازم بن مدحم: )التقريب يف وقال

 کبدار من ،دريه حديث يف َيم وقد ،األعمش حلديث الناس أحف  ،ثقة ،صغري وهو

 2.(سنة وثامنون اثنتان وله وتسعني مخس سنة مات التاسعة

ث الثبت احلاف  معاوية أبو: )لذهبيا وقال  الكدويف خدازم بدن حممدد الكوفة حمد 

ث .الرضير  إسدحاق وأ، ،سليم أ، بن وليث ،واألعمش ،عروة ابن هشام :عن حد 

 .وطبقتهم ،خالد أ، ابن وإسامعيل ،الشيباين

 ،وهنداد ،عرفدة بدن واحلسدن ،خيثمدة وأبدو ،معدني وابدن ،حنبل بن أمحد :وعنه

 .عظيم وخلق ،اجلبار عبد بن وأمحد ،الزعفراين حممد بن واحلسن ،نرص بن وسعدان

 .ومائة عرشة ثالث سنة لدوُ 

دأ :معاويدة أل، يقول األعمش سمعت :نعيم أبو قال  رأس ربطدت فقدد أندت ام 

ث إذا کان شعبةأن   وقيل .کيسك  األعمش حديث يف يراجعه معاوية أ، بحرضة حد 
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 .سدنة عرشدين األعمدش معاوية أبو لزم :نعيم أبو قال ؟کذا أليس ؟کذا أليس يقول

 يف صار قد :يقول ،األعمش حديث عن ئلُس  إذا معاوية أبو کان :حنبل بن أمحد وقال

 .علقامً  فمي

 .األعمش حديث دري يف ويضطرب ،للقرآن حافظاً  واهلل کان :محدأ قال

 1.(ديثح ومخسامئة ألفاً  األعمش عن معاوية أ، عن کتبت :املديني ابن عأ وقال

 علمدت مدا ،ثبت ثقة :الرضير خازم بن حممد) :وقال امليزان يف الذهبي ذکره وقد

 2.(الكنى يف سيأيت .مطلقاً  وهنه يوجب مقاالً  فيه

دة أحدد ،الرضير معاوية و) :قال الكنى يف ذکره وحني  مل .الثقدات األعدالم األئم 

  .أحد إليه يتعرض

 قال وکذلك ،اضطراب فيه دريه ىفو ،ثقة األعمش يف هو :يقال :خراش ابن وقال

 حفظداً  حيفظها ال ،مضطرب األعمش دري يف هو :يقول أ، سمعت :أمحد بن اهلل عبد

 .احلديث يف منه إيل   أحب   مسهر بن عأ .داً جي  

 3....(عالتشي   دلو أي ،الغلو عنه اشتهر وقد .الشيخان به احتج   :احلاکم وقال

                                                             

اظ . تذکرة 1  .295 د 294  ، 1 ج، احلف 
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 وتوقيقه مدحه

 .صحيحيهام يف به ااحتج  : ومسلم البخاري

 يعدد کانأن ه  أما :قال .معاوية أبا نلزم .قلنا ؟تلزمون من :وکيع لنا قال :معني ابن

 .وسبعامئة ألفاً  األعمش حياة يف علينا

 ؟األعمدش عن حديثاً  أحسنهم معاوية أبو کان :معني البن قلت :الدوري وقال 

  .عنده العالية الكبار األحاديث کانت :قال

 .حديث ومخسامئة ألفاً  معاوية أ، عن کتبنا :املديني ابن

 هدذا :شدعبة فقدال ،معاويدة أبدو فجاء شعبة عند اکن   :سوار بن شبابة قال: شعبة

 .فاعرفوه األعمش صاحب

 .معاوية أ، عن األعمش بأحاديث أعلم کان أحداً  أدرکنا ما :وکيع

 .للقرآن حافظاً  واهلل کان :محدأ

 .ثقة   کويفي : العجأ قال

 .الثقات من کان: شيبة بن عقوبي قال

 .ثقة   :النسائي قال 

 .اضطراب فيه دريه ويف ثقة األعمش يف وهو صدوق   :خراش ابن قال

 .متقناً  حافظاً  کان :وقال ،الثقات يف ذکره :انب  حِ  ابن
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 .احلديث کثري ثقةً  کان :سعد ابن قال

 .الشيخان به احتج   :احلاکم قال

 .األعمش يثحلد الناس أحف  ،ثقة  : حجر ابن

ة أحد: الذهبي  .الثقات األعالم األئم 

 التشّيع يف غلّو 

 للدرفض، مسداو   والغلدو ع،التشي   يف الغلو عنه اشتهرأن ه  النيسابوري احلاکم ذکر

 الناس أحف  وکان ،سنة عرشين دامت التي لألعمش صحبته هو هتشيع   ديؤي   والذي

دة عدن ذهوأخد هتشيع   األعمش ترمجة يف أثبتنا وقد ،حلديثه لديهم ع) البيدت أهدل أئم 

 (.السالم

 .(باهبا وعأ العلم مدينة أنا) :حديث رواة وحممد بن خازم من

 ،األنددوار بحددار ويف ،الصدددوق الشدديخ کتددب يف اإلمامي ددة أسددانيد يف وقددع وقدد

 .رواية وعرشين ثالثاً  راوه ما ويبلغ الوسائل، ومستدرك

 بدن موسى عن ،الرضير معاوية بوأ حازم بن حممد ناأخرب... ) :روى ابن عساکر

 معاوية قدم :قال ،وقا  أ، بن سعد عن ،سابط بن الرمحن عبد عن ،الشيباين مسلم

 اهلل رسدول سدمعت :سدعد فقدال ،علي داً  فذکروا وقا  أ، بن سعد فأتاه حجاته يف
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 مدن إيل   أحب   منهن واحدة يل ونكت نأل خصال ثالث :يقول (صىل  اهلل عليه وسل م)

 .مدواله فعأ مواله کنت نمَ  :يقول)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول سمعت ،الدنيا

 اهلل حيدب رجدالً  الرايدة ألعطدني :يقدول (صىل  اهلل عليه وسل م) اهلل رسول وسمعت

 هدارون بمنزلة يمن   أنت :يقول (صىل  اهلل عليه وسل م) اهلل رسول وسمعت .ورسوله

 1.بعدي( نبي الإال  أن ه  موسى من

ث)... :رج احلاکم احلسكاينوأخ  عدن ،جماهد عن ،األعمش عن ،معاوية أبو ناحد 

 ،باهبدا وعدأ العلدم مدينة أنا :)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول قال :قال عباس ابن

 2.(الباب فليأت العلم أراد نفمَ 

ث) :وعنه أيضا  اهلل عبد عن ،صالح أ، عن ،األعمش عن ،الرضير معاوية أبو ناحد 

 وذلك ؛وعأ وجعفر محزة يف نزلت :قال (وعدناه أفمن) :تعاىل اهلل قول يف اسب  ع بن

 يلقون فهؤالء (موسل   )صىل  اهلل عليه وآله هنبيِّ  لسان عىل ةاجلن   الدنيا يف وعدهم اهلل أن  

 بن جهل أبو وهو (الدنيا احلياة متاع متعناه کمن) :قال ثم ،اآلخرة يف اهلل وعدهم ما

 3.(املعذبني من :يقول (املحرضين من القيامة ومي هو ثم) هشام
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 عدد أحاديثه

 .نحديثا: البخاري صحيحله يف 

 .نحديثا: مسلم صحيح

 .واحد حديث: أمحد مسند

 .أحاديث ثالثة: داود أ، سنن

 .نحديثا: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث له: منصور بن سعيد سنن

 .واحد حديث: النسائي سنن

 .واحد حديث: الدارمي سنن

 .حديثاً  عرش سبعة للبيهقي: الكربى السنن

 .حديثاً  وثالثني مخسة: يعىل أ، مسند

 .واحد حديث: شيبة أ، البن املصن ف

 .حديثاً  عرش ستة: انب  حِ  ابن صحيح

 .حديثاً  عرش ستة: معامجه يف الطرباين

 .أحاديث ستة: الدارقطني سنن

 .أحاديث ثالثة: املبارك ابن مسند
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 .أحاديث الثةث: اجلعد ابن مسند

 1.أحاديث ةوعرش مائة أحاديثه فتبلغ

 اخلزاعي راشد بن ( حممد171)

 (هد160 بعد ت)

 سدكن حييى أبو ويقال .اهلل عبد أبو الدمشقي اخلزاعي املكحويل راشد بن حممد) 

  .البرصة

 بن اهلل وعبد ،موسى بن وسليامن ،رقية أ، بن وليث ،الشامي مكحول :عن روى

 وعبددة ،عبيد بن وعمرو ،الغساين حييى بن وحييى ،األعرا، وفوع ،عقيل بن حممد

 .ةوعد   ،لبابة أ، بن

 ،والقطان ،مهدي وابن ،املبارك وابن ،أقرانه من ومها وشعبة الثوري :عنهوروی 

 بن وحييى ،هارون بن ويزيد ،الوليد بن وبقية ،مسلم بن والوليد ،الزرقاء أ، ابن وزيد

 ،العامأ بالل بن بكار بن وحممد ،السلمي يزيد بن خالدو ،هالل بنِحب ان و ،حسان

                                                             

   ،2ج األنصداري، حيداة ملحمد واحلديث الرجال معجم ؛518   ،11ج للتسرتي، الرجال قاموس: يف ترمجته . راجع 1

 ؛299   ،2ج، بغدداد تداريخ ؛441   ،7ج ِحب دان، البن ؛ الثقات392   ،6ج سعد، البن الكربى الطبقات ؛156

 .246   ،7ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح
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 .وآخرون ،فروخ بن وشيبان ،إبراهيم بن ومسلم ،احلوي عمر بن وحفص

 .بالقدر اهتم وأراه اللسان صدوق :املبارك ابن قال 

 شك قدري أو ،شيعي هولكن   ،صدوقأن ه  أما :شعبة عن النرض أ، عن أمحد وقال

 .أمحد

 عبدد لندا قال قال .ثقة ثقة :فقال حنبل بن أمحد عنه ئلُس  :ثابت أ، بن أمحد وقال

 .منه احلديث يف أورع أحداً  رأيت ما :الرزاق

 .مكحول من سمع ثقة :أمحد عن طالب أبو وقال

 :معني ابن عن واحد دري وقال .صدوق ثقة :معني ابن عن اجلنيد بن إبراهيم وقال

 اً متحري   سمعت فيام وکان ،بدعة دري عىل مشتمالً  کان :اجلوزجاين إبراهيم وقال .ثقة

 .حديثه يف للصدق

 بدن الرمحن عبد سألت :سفيان بن يعقوب وقال .صدوق :شيبة بن يعقوب وقال

 .احلديث مستقيمإال  أن ه  ،بالقدر يذکر کان :فقال ،عنه إبراهيم

 .احلديث حسن صدوقاً  کان :حاتم أبو وقال

 لديس :آخر موضع يف وقال .به بأس ال :آخر موضع   يف وقال .ثقة :النسائي وقال

 .بالقوي

 وکثدر صنعته من احلديث يكن ومل ،والنسك الورع أهل من کانِحب ان:  ابن وقال
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 .الرتك فاستحق   روايته يف املناکري

 .به يعترب :الدارقطني وقال

ث وإذا ،بأس برواياته وليس أحاديث مكحول عن ييرو :عدي ابن وقال  عنه حد 

 .ستقيمم فحديثه ةبقي  

ة. عىل اخلروج يرى کان :قال مسهر أ، عن بلغني :الدمشقي زرعة أبو وقال  األئم 

ثو :زرعة أبو قال  نيسدت   سدنة بعدد راشدد بن حممد مات :قال العالء بن حممد نيحد 

 .ومائة

 أبو وقال .بالقدر يقول وکان ،بأس به يكن مل :معني ابن عن اجلنيد ابن وقال :قلت

 بن عثامن بن وحممد إبراهيم بن الرمحن عبد يعني ،لدحيم قلت :أيضا الدمشقي زرعة

 .ثقة :فقاال ؟املكحويل يف تقوالن ما :اجلامهر أ،

 فقددما بشدري بدن سدعيد من هو فأين قلت هوى إىل يميل کان وقد عثامن ابن زاد

 .عليه سعيداً 

 .ثقة :املديني ابن عن شيبة أ، بن عثامن بن حممد وقال

 .دري ال القدر ملوضع فيه مواتكل   امإن   صدوق :الساجي وقال

 1(.احلديث ضعيف :خراش ابن وقال

                                                             

 .141 د 140  ، 9، ج التهذيب . هتذيب 1



 1776 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 ،البرصدة نزيدل ،الدمشدقي اخلزاعدي املكحدويل راشد بن حممد): حجر ابن وقال

 1.(الستني بعد مات السابعة من ،بالقدر ميورُ  َيم صدوق

 .ومجاعدة ،مكحول عن ،الشامي املكحويل عن راشد بن حممد: )فيه الذهبي وقال

 :قلدت .رافضياً  کان :فقال ،راشد بن حممد عن حاتم أبا سألت.. .ودريه ،أمحد هوثق  

ث .أعلم فاهلل! ؟رافضيا البرصة نزل قد دمشقي يكون فكيف ،نظر فيه هذا  عنده حدد 

 ،خزاعياً  فوجدته لتتأم   ثم .ومائة السبعني قبل مات .الوليد بن وبرش ،وشيبان ،عارم

 کندت :يقدول النرض أبا سمعت :ديالن بن حممود الق.. .البيت أهل يوالون وخزاعة

 کتبدت :يل فقال ،اخلزاعي راشد بن حممد ، فمر ،شعبة عىل فسلم الرصافة باب عند

 خشدبي معتدزيلفإن ده  ،عنده تكتب ال :فقال .کثري حديث ،نعم :قلت ؟شيئاً  هذا عن

 2.(شيعي :وقاال ،النرض أ، عن ،واحللواين أمحد ورواه .رافيض

 وقاقته

 .اللسان صدوق: قال ،املبارك بنا

 .صدوقأن ه  أما :قال ،شعبة

                                                             

 .75  ، 2 ج، التهذيب . تقريب 1

 .544 د 543  ، 3 ج، االعتدال . ميزان 2
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 ثقة ثقة: حنبل بن أمحد قال

 .منه احلديث يف أورع أحداً  رأيت ما :الرزاق عبد

 .صدوق   ثقة   :معني ابن قال 

  .حديثه يف للصدق اً متحري   سمعت فيام وکان :اجلوزجاين إبراهيم

 .صدوق   :شيبة بن يعقوب قال

 بالقدر يذکر کان :فقال عنه إبراهيم بن الرمحن عبد سألت :يانسف بن يعقوب قال

 .احلديث مستقيمإال  أن ه 

 .احلديث حسن صدوقاً  کان:حاتم أبو قال

 .به بأس ال آخر موضع   يف وقال .ثقة   :النسائي قال

 .به يعترب :الدارقطني قال

ث وإذا ،بأس برواياته وليس أحاديث مكحول عن ييرو :عدي ابن قال  نهع حد 

 .مستقيم فحديثه بقية

 .ثقة   :املديني ابن قال

 1.بأس بحديثه وليس قدرياً  شيعياً  وکان: سعيد بن حييى قال

 .صدوق :الساجي قال

                                                             

 .9  ، 53 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.ثقة وهو: اهليثمي قال

 .صدوق: حجر ابن قال

 2.احلسن رتبة عن ينزل ال حديثهأن   :وقال له، نحس   :األلباين

 کتدبهم يف لددَيم صدح   مدا جاخدرإ اشرتطوا نل   العلامء من جمموعة به احتج   وقد

 هتذيب يف الطربي و ،اآلثار مشكل رشح يف الطحاوي تفسريه، يف حاتم أ، ابن: أمثال

 .اآلثار

 ترّفضه

 تكتدب ال: النرضد أل، بقولده شعبة ترف ضه دوأک   .رافضياً  کان :عنه أبو حاتم قال

 .رافيضفإن ه  عنه

 لدتتأم   ثدم) :بقولده أجداب ثدم ،ف ضدهرتب حاتم أ، مقولة الذهبي استغرب وقد

 .(!البيت أهل يوالون وخزاعة ،خزاعياً  فوجدته

 .!(ليهم السالمع) البيت أهل يوالون الرافضةأن   الذهبي من اعرتاف وهذا

 3!(القتل من البرصة إىل هرب دمشق أهل من راشد بن حممد) :داود أبو وقال

                                                             

 .124   ،4ج الزوائد، . جممع 1

 .333   ،7ج الغليل، . إرواء 2

 .382   ،2 ج، داود أ، . سنن 3
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 !ترف ضه بسبب کان هروبه فلعل  

 1(.ليه السالمع) الصادق اإلمام أصحاب من يسالطو الشيخ هعد  

 عنده وروى ،)عليه السالم( اهلل عبد أ، عن روى) :ترمجته يف اخلوئي السيد وقال

ر بن إسحاق  .1093 احلدديث ،النكاح أحكام تفصيل باب ،7 اجلزء :التهذيب .عام 

 ،271 ثاحلددي ،للرد املوجبة العيوب باب ،7 اجلزء :التهذيب ،املعزا أبو عنه وروى

 2.(273 احلديث ،فيطأها اململوکة ييشرت الرجل باب ،3 اجلزء :واالستبصار

 بدن اهلل عبدد عدن ،راشد بن حممد أبو ناأخرب)... :عساکر ابن رواه ما أحاديثه من

د  بدر أهل من فضالة أبو وکاند  األنصاري فضالة أ، بن فضالة عن ،عقيل بن حممد

 لده فقال :قال ،منه ثقل أصابه مرض يف طالب أ، بن لعأ عائداً  أ، مع خرجت :قال

 إىل حتمدل جهيندة أعرابإال   كت مل أجلك أصابك لو ؟هذا بمنزلك يقيمك وما :أ،

 اهلل رسدولأن   :عدأ فقدال .عليدك واوصل   أصحابك وليك أجلك أصابك فإن ةياملن

د  حليته عنييد  هذه ختضب ثم أؤمر حتى أموت الأن   إيل   عهد (صىل  اهلل عليه وسل م)

 3.(نيف  ِص  يوم عأ مع فضالة أبو وقتل فقتلد  هامته يعنيد  هذه دم من

                                                             

 .282   الطويس، . رجال 1

 .340  ، 14 ج، احلديث رجال . معجم 2

 .548  ، 42 ج ،دمشق مدينة . تاريخ 3
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 خيطدب کدانأن  علي دًا  احلسدن عن ،عبيد بن عمرو عن راشد بن حممد ناأخرب)...

 ،عدأ قدال أحاديدث فشت قد اإن   املؤمنني أمري يا :فقال الكوا ابن إليه مفقا ،بالكوفة

 :فقيل .فتن كونتس :يقول (صىل  اهلل عليه وسل م) هللا رسول سمعت إين   فعلوها وقد

 ،قدبلكم مدا نبدأ فيده (مرتني) عز  وجل   اهلل کتاب :قال ؟اهلل رسول يا منها املخرج فام

 إذ اجلدن تنتده مل الدذي وهدو ،الدوثقى العروة وهو بينكم ما وفصل ،بعدکم ما وخرب

 ومدن حدق بده قال ومن صدق به قال من (عجبا قرآنا سمعنا إنا) قالوا حتى سمعته

 1.(وجلس )ري اهلل عنه( عأ أمسك ثم :قال .مستقيم رصا  إىل هدي به حكم

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  عرش وثالثة ثالثامئة الثقة الرافيض هذا عن ويرُ 

 .حديثاً  وعرشون مخسة: أمحد مسند

 .أحاديث ثالثة: حنبل البن الصحابة فضائل

 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .أحاديث ثامنية: وددا أ، سنن

 .أحاديث مخسة: ماجة ابن سنن

                                                             

 .317  ، 16 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1
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 .أحاديث ثالثة: الدرامي سنن

 .نحديثا: احلاکم مستدرك

 .نحديثا: النسائي سنن

 .واحد حديث: للنسائي الكربى السنن

 .حديثاً  وعرشون ثامنية: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث أربعة: داود أ، مسند

 .يثاً حد وتسعون ثالثة: للصنعاين املصن ف

 .حديثاً  عرش ستة: شيبة أ، البن املصن ف

 .واحد حديث: للطرباين الكبري املعجم

 .نحديثا: للطرباين الدعاء

 .واحد حديث: للطرباين األوائل

 .أحاديث أربعة: للطرباين الشاميني مسند

 .أحاديث ثامنية: الدراقطني سنن

 .نحديثا: ارالبز   مسند

 .دواح حديث: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .أحاديث مخسة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة
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ة دالئل  .واحد حديث: للبيهقي النبو 

 .حديثاً  عرش ثالثة: حزم البن املحىل  

 .أحاديث مخسة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .نحديثا: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .أحاديث مخسة: الرب عبد البن التمهيد

 .اً حديث ونوست   مخسة: عساکر ابن تاريخ

 .نحديثا: الدنيا أ، البن واملثاين اآلحاد

 .أحاديث ثالثة: نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد حديث: للطربي اآلثار هتذيب

 1.واحد حديث: حاتم أ، ابن تفسري

 

 الطفاوي الرمحن عٌد بن حممد (172)

                                                             

 اجلدرح ؛357 و 78   ،2ج للددوري، معدني ابدن تداريخ ؛261   ،2ج للتسدرتي، الرجدال قاموس: يف ترمجته . راجع 1

 البدن ؛ الكامل65   ،4ج العقيأ، ضعفاء ؛504   ،2ج حنبل، البن العلل ؛253   ،7ج حاتم، أ، البن والتعديل

 .296   ،2ج للذهبي، املغني ؛201   ،6ج عدي،
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 (هد195 ت)

  .البرصي املنذر أبو الطفاوي الرمحن عبد بن حممد) 

 أ، بدن وداود ،األعرا، وعوف ،واألعمش ،وأيوب ،عروة بن هشام :عن روى

 .ودريهم ،الرمحن عبد بن وحصني ،هند

 بدن وعمدرو ،موسدى وأبو ،وبندار ،املديني بن وعأ ،حنبل بن أمحد :عنهروی و

 أ، بن وحممد ،الصنعاين األعىل عبد بن وحممد ،الدورقي ويعقوب ،خيثمة وأبو ،عأ

 ،الطريقدي املندذر بدن وعدأ ،العجدأ املقددام بدن محدأ األشعث وأبو ،املقدمي بكر

 .ودريهم

 .سيدل   کان :حنبل بن أمحد عن احلرضمي اهلل عبد بن حممد قال

 .بأس به ليس :معني ابن عن الدوري وقال

 مل :معدني ابن عنِحب ان  ابن وقال .صالح :معني ابن عن منصور بن إسحاق وقال

 .يرضونه البرصيون ،بأس به يكن

 .ثقة کان :املديني بن عأ وقال

 َيدمإال  أن ه  صالح صدوق :حاتم أبو زاد .بأس به ليس :حاتم وأبو داود أبو وقال

 .أحياناً 

 .احلديث منكر :زرعة أبو وقال
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 .الثقات يفِحب ان  ابن وذکره

 َيدمإال  أن ده  صددوق :الطفداوي زرعدة أبو قال ،حاتم أ، البن العلل ويف :قلت

 .أحياناً 

 .احلديث ضعيف :أيضاً  :الرازي حاتم أبو وقال

 .البخاري به احتج   قد :الدارقطني وقال

 ،حديثده ويكتب ،حيتمل وکلها ،ودرائب افرادات رواياته ةوعام   عدي ابن وقال

 حمتمدل وکدل هبا انفرد التي أيوب ألحاديث ؛ذکرته اموإن   کالماً  فيه للمتقدمني أر ومل

 .به بأس وال

 ،الطفاوي لغري فيها والذنب .انتهى .عروة بن هشام عن رواها ما أورد هلكن   :قلت

 عدي ابن له أورد وقد ،الطفاوي عن ،السخاوي اجلبار عبد بن عمرو رواية من افإن  

 1(.بن املتهم وهو ترمجته يف لاألو   احلديث

 ،َيم صدوق ،البرصي املنذر أبو الطفاوي الرمحن عبد بن حممد) :حجر ابن وقال

 2.(الثامنة من

 عبدد أبدو کنيته ،البرصة أهل من الطفاوي الرمحن عبد بن حممد) :انب  حِ  ناب وقال

                                                             

 .275 د 274  ، 9 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .106  ، 2 ج، التهذيب . تقريب 2
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 روى .واألعمش ،األنصاري سعيد بن حييى عن ييرو ،ةضب   يبن موىل وکان الرمحن

 يف يغلدو وکدان ،ومائدة وتسدعني مخس سنة مات .العراق وأهل ،حنبل بن أمحد عنه

 1.(عالتشي  

 توقيقه

 

 .صحيحه يف به احتج  : البخاري

 .بأس به ليس :معني ابن قال

 .ثقةً  کان :املديني بن عأ قال

 .بأس به ليس :داود أبو قال

 .بأس به ليس :حاتم أبو قال

 .الثقات يفِحب ان  ابن ذکره

 .صدوق الطفاوي :زرعة أبو قال

 2.به بأس ال :وقال. کالماً  فيه منيللمتقد   أر ومل :عدي ابن وقال 

                                                             

 .442  ، 7 ج، . الثقات 1

مة 2  .440   الباري، حفت . مقد 
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 .بأس به ليس: شاهني ابن قال

 1.له نحس   :مذيالرت

 2.حديثه حصح  : احلاکم

 3.(والناس حنبل بن أمحد عنه روى .ثقة مشهور شيخ) :الذهبي قال

 .صدوق: حجر ابن قال

 4.(حديثه حتسني يمكن فمثله) :الطفاوي عن األلباين قال

 تشيّعه

 .رافيضي أن ه  يعني وهذا ع،التشي   يف يغلو کانأن ه ِحب ان  ابن ذکر

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  وتسعون اثنان عهتشي   يف املغايل الرافيض هذا نع روي

 .أحاديث ثالثة: البخاري صحيح يف له

 .حديثاً  عرش أربعة: أمحد مسند

                                                             

 .19   ،5ج الرتمذي، . سنن 1

 .124   ،1ج . املستدرك، 2

 .618  ، 3 ج، االعتدال . ميزان 3

 .169  ، 7 ج، الغليل . إرواء 4
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 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .واحد حديث: داود أ، سنن

 .واحد حديث: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: للنسائي الكربى السنن

 .يثأحاد أربعة: للبيهقي الكربى السنن

 .نحديثا: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 . واحد حديث: للبيهقي الصغرى األربعون

 .أحاديث أربعة: يعىل أ، مسند

 .أحاديث أربعة: انب  حِ  ابن صحيح

 .أحاديث مخسة: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث ةست  : للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للطرباين الشاميني مسند

 .حديثاً  عرش أربعة: ارالبز   مسند

 .أحاديث أربعة: الرساج مسند

 .واحد حديث: اجلعد ابن مسند

 .واحد حديث: للبيهقي اآلداب
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ة دالئل  .واحد حديث: للبيهقي النبو 

ة دالئل  .واحد حديث: األصبهاين نعيم أل، النبو 

 .واحد حديث: للخالل السن ة

 .نحديثا: عوانة أ، مستخرج

 .واحد حديث: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .واحد حديث: الرب عبد البن التمهيد

 .نحديثا: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: لآلجري الرشيعة

 .أحاديث ثالثة: نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد حديث: للضحاك واملثاين حاداآل

 .نحديثا: الاللكائي السن ة أهل اعتقاد صولأُ  رشح

 .أحاديث ثالثة: نعيم أل، الصحابة معرفة

 .واحد حديث: للشجري اخلميسية األمايل ترتيب

 .واحد حديث: للضحاك الزهد

 .نحديثا: الطربي تفسري
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 1.واحد حديث: حاتم أ، ابن تفسري

 الزبري بن اهلل عٌد بن ( حممد173)

 (هد203 ت)

 الزبريي أمحد أبو موالهم ،األسدي درهم بن عمر بن الزبري بن اهلل عبد بن حممد) 

 .الكويف

 بن وفطر ،طهامن بن وعيسى ،ارالعط   اهليثم أ، بن وحييى ،نابل بن أيمن :عن روى

 بدن وإرسائيل ،أنس بن ومالك ،مغول بن ومالك ،ومسعر ،الثوري وسفيان ،خليفة

 بن وشيبان ،انحس   بن وسعيد ،اتالزي   حبيب بن ومحزة ،طهامن بن وإبراهيم ،يونس

رو ،الرمحن عبد  عبدد بن وحممد ،حسني أ، بن يدسع بن وعمر ،الضبي رزيق بن عام 

  .وخلق ،مجيع بن اهلل عبد بن والوليد ،العنربي سليم بن وقيس ،الراسبي العزيز

 وأمحد ،موسى وأبو ،وبندار ،خيثمة وأبو ،حنبل بن وأمحد ،طاهر ابنه :عنهوروي 

 حممدد بدن اهلل وعبدد ،شديبة أ، بن بكر وأبو ،اجلوهري سعيد بن وإبراهيم ،منيع بن

                                                             

 البدن الثقات ؛324   ،7ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛114   ،2ج للدوري، معني ابن تاريخ: يف ترمجته . راجع 1

 الثقدات أسامء تاريخ ؛156   ،1ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛193   ،6ج عدي، البن الكامل ؛442   ،7ج ِحب ان،

 تداريخ ؛56   ،2ج داود، أل، اآلجدري سدؤاالت ؛388   خيدا ، بن خلليفة خليفة طبقات ؛205   شاهني، البن

 .109   ،3ج بغداد،
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 بدن عمرو بن وحممد ،الناقد حممد بن وعمر ،القواريري عمر بن اهلل وعبد ،دياملسن

 ،القطدان سدنان بدن وأمحد ،ارالبز   الرحيم عبد بن وحممد ،رواد أ، بن جبلة بن عباد

 مسدعود وأبدو ،اجلهضدمي عدأ بدن ونرص ،موسى بن ويوسف ،ديالن بن وحممود

 وحممدد ،امالفح   الوليد بن أمحدو ،طالب أ، بن وحييى ،الشاعر بن وحجاج ،الرازي

  .وآخرون ،الكديمي يونس بن

 سفيان کتاب يمن   يرسقأن   بايلأُ  ال :يقول الزبريي أمحد سمعت :عأ بن نرص قال

 .هکل   أحفظه ينإ

 ما ،الثوري أصحاب من الثالثة الطبقة يف صدوق الزبريي أمحد أبو :نمري ابن وقال

 وأبدو ،نعيمأ، صديق وکان ،الكتاب صحيح ،ثقة ،بالطلب مشهور خرياً إال   علمت

 .منه وأسن   سامعاً  قدمک نعيم

 .سفيان حديث يف اخلطأ کثري کان :حنبل بن أمحد عن إسحاق بن حنبل وقال

 .ثقة :معني ابن عن خيثمة أ، ابن وقال

 .بأس به ليس :معني ابن عن الدارمي عثامن وقال

 .عيتشي   ثقة   کويفي  :العجأ وقال

 .منه أحف  رأيت ما :اربند وقال

 .صدوق :خراش وابن زرعة أبو وقال
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 .أوهام له للحديث حاف  ،جمتهد عابد :حاتم أبو وقال

 .بأس به ليس :النسائي وقال

 .الدهر يصوم کان :يزيد بن حممد عن خيثمة أ، ابن وقال

  .ومائتني ثالث سنة باألهواز مات :ودريه حنبل بن أمحد قال

 .احلديث کثري صدوقاً  کان :وقال ،سعد ابن خهأر   وفيها :قلت

 1.(ثقة قانع ابن وقال

 أمحدد أبو األسدي درهم بن عمر بن الزبري بن اهلل عبد بن حممد) :حجر ابن وقال

 سدنة مدات التاسعة من ،الثوري حديث يف خيطئ قدإال  أن ه  ثبت   ثقة   ،الكويف الزبريي

 2.(ومائتني ثالث

 وقاقته عل االتفاق

 .صحيحه يف به ج  احت: البخاري

 .به احتج  : مسلم

 .الكتاب صحيح ثقة بالطلب مشهور ،صدوق الزبريي أمحد أبو :نمري ابن قال

                                                             

 .228 د 227  ، 9 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .95   ،2 ج، التهذيب . تقريب 2
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 .بأس به ليس ،ثقة   :معني ابن قال

 .ثقة   کويفي  :العجأ قال

 .منه أحف  رأيت ما :بندار قال

 .صدوق   :زرعة أبو قال 

 .صدوق   :خراش ابن قال

 .أوهام له ،للحديث حاف    جمتهد   عابد   :حاتم أبو قال

 .بأس به ليس :النسائي قال

 .الدهر يصوم کان :يزيد بن حممد عن خيثمة أ، ابن قال

 .احلديث کثري صدوقاً  کان: سعد ابن قال

 .الثقات يف ذکره: انب  حِ  ابن

 1.حاف    ثقة  : الرتمذي

 .ثقة   :قانع ابن قال

 .الثبت احلاف : الذهبي

 بدن أمحد شيوخ من املشهورين الثقات ثباتاأل أحد) :وقال .ثبت   ثقة   :حجر ابن

                                                             

 .261   ،1ج الرتمذي، . سنن 1
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 1.(حنبل

 تشّيعه

 کدام ،فيده والغلو عالتشي   الكوفة أهل عىل والغالب( عيتشي   ثقة   کويفي ) :العجأ قال

 لدهأن   اجلعا، ابن وذکر) :له يرتجم وهو البغدادي اخلطيب قال مرة، من أکثر ذکرنا

 2.(عنه يروي الشيعة وجوه من حسناً  ىسم  يُ  أخاً 

 مدن ،الدزبريي أمحدد أبدو والد ،الرسان الزبري بن اهلل عبد الطويس الشيخ عد   وقد

 3.عنه الرواة ومن( ع) الصادق اإلمام أصحاب

 يمصن ف من هوأن   زيد، ثورة يف شارك قدأن ه  ان  وبي   ،الكتاب هذا يف لوالده ترمجنا وقد

ث وجوه من الفرج أبو هوعد   اإلمامي ة؛ کتب  .ةالشيع يحمد 

 البيدت آلل عالتشدي   عدىل أبنائه وتربية بتأديب بواجبه األب يقومأن   الطبيعي فمن

 وأبدوه العجدأ، قال کام ،عيتشي   کويف الزبري بن اهلل عبد بن فمحمد ،(ليهم السالمع)

 يف شارك وقد الكتب، يمصن ف ومن( ليه السالمع) الصادق أصحاب من الشيعة من

 أمحدد وابنده البغددادي، اخلطيب ذکر کام الشيعة وهوج من وأخوه، عأ بن زيد ثورة

                                                             

 .439  ، الباري فتح . مقدمة 1

 .19  ، 3 ج، بغداد . تاريخ 2

 .29  ، 1 ج ،االستبصار ؛234   الطويس، . رجال 3
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 1(.ليه السالمع) الصادق اإلمام عن اهلل عبد هجد   عن يروي

 .الكوفية العوائل کسائر مغالية شيعية العائلة هذهن  إ قلناأن   نبالغ فال

 يف هي التي األسانيد من العديد يف الزبريي أمحد أبو أو ،اهلل عبد بن حممد وقع وقد

 بدن أمحدد رواه ما ما منها أحيانا، دريهم ومثالب ،(ليهم السالمع) البيت هلأ فضل

 عن ،ثابت أ، بن حبيب ابن ييعن اهلل عبد ثناحد ،الزبريي أمحد أبو ثناحد )... :حنبل

 يف)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول خرج امل   :قال سعد عن أبيه عن ،اهلل عبد بن محزة

 تكونأن   ترىض أما :له قال ؟أختلفني :له فقال ي اهلل عنه()رعلي ًا  خلف تبوك زوةد

 2.(يبعد نبي الإال  أن ه  موسى من هارون بمنزلة ين  م

 عن ،حسان بن القاسم عن ،الرکني عن رشيك ثناحد ،الزبريي أمحد أبو ثناحد)...

 ؛نيخليفتد فديكم تارك ين  إ :)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول قال :قال ،ثابت بن زيد

 3.(مجيعا   احلوض عأ   يردا حتى قايتفر   لن امن  أو ،بيتي وأهل اهلل کتاب

 أم عن ،حوشب بن شهر عن ،زبيد عن سفيان ثناحد ،الزبريي أمحد أبو ثناحد)...

 ،کسداءً  وفاطمة وحسني وحسن عأ عىل جلل)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبيأن   سلمة

                                                             

 .29  ، 1 الطويس، ج للشيخ . االستبصار 1

 .304  ، 5 ج، الرتمذي سنن ؛184  ، 1 ج، أمحد . مسند 2

 .190 د 189  ، 5 ج، أمحد . مسند 3
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د الدرجس عدنهم اذهدب لهدم  ال   ،تيص  وخا بيتي أهل هؤالء لهم  ال   :قال ثم  رهموطه 

 1.(خري إىل كإن   :قال ؟منهم أنا اهلل رسول يا :سلمة م  أُ  فقالت .تطهرياً 

 مجيع ابن يعني الوليد ثناحد :قاال ،نعيم وأبو الزبري بن اهلل عبد بن حممد ثناحد)...

 وبدني حذيفدة بني کان :قال الطفيل أبو ثناحد مجيع مثل الطفيل أ، عن نعيم أبو قال

 ؟العقبة أصحاب کان کم اهلل أنشدك :فقال ،الناس بني يكون ما العقبة أهل من رجل

 نعديم أبدو وقدال .عرشد أربعدة من  أ نخرب اکن  أن   :قال ،سألك إذ أخربه القوم له فقال

 فقد فيهم نعيم أبو وقال .منهم کنت نإف :قال .عرش أربعة من  أ نخرب اکن   الرجل :فقال

 احليداة يف ولرسدوله هلل حدرب منهم عرش اثنىأن   باهلل شهدأو ،عرش مخسة القوم کان

 سدمعنا مدا :قدالوا ،ثالثدة وعددنا ،االشهاد :أمحد أبو قال .شهاداأل يقوم ويوم الدنيا

 يف أمحدد أبدو قدال .القدوم أراد ما علمنا وما)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول منادي

 ،أحدد إليده يسدبقني فدال قليدل املاءن  إ :للناس فقال ،فمشى حرة يف کان وقد حديثه

 2.(يومئذ فلعنهم سبقوه قد قوماً  فوجد

 ،العبيسد بدالل عن ،أوس بن شعبة ثنا، حدالزبري بن اهلل عبد بن حممد ثناحد)...

 أکثدر)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول مع کانت أخبية بعد أخبية ما ،قال حذيفة عن

                                                             

 .361 د 360  ، 5، ج الرتمذي سنن ؛304  ، 6 ج، أمحد . مسند 1

 .391 د 390  ، 5 ج ،أمحد . مسند 2
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 معرش اليوم كمإن   :وقال .البقعة هذه يف وضعت أخبية من رأکث املكروه من عنها يدفع

 1.(وجهه عىل النفاق)صىل  اهلل عليه وسل م(  رسول عهد لفي ان  إ أموراً  لتأتون العرب

 أخربين مليكة أ، ابن عن سعيد بن عمر ثنا الزبري بن اهلل عبد بن حممد ثناحد)... 

 العرصد صدالة من ي اهلل عنه()ر الصديق بكر أ، مع خرجت قال احلرث بن عقبة

 فمر جنبه إىل يميش )عليه السالم( وعأ ،بليال)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي وفاة بعد

 :يقول وهو رقبته عىل فاحتمله دلامن مع يلعب عأ بن بحسن

 2.(يضحك وعأ قال بعأ شبيها ليس*  النبي شبه بأ، وا

 بدن اهلل عبدد عدن ،إرسائيل ثناقال حد ،الزبري بن اهلل عبد بن حممد ثناال حدق)...

)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول أخذ :يقول اخلدري سعيد أبا سمعت :قال ،عصمة

 جداء ثدم ،«طأمد» :فقدال ،أنا :فالن فقال«  ؟هابحق   يأخذها نمَ » :فقال هافهز   الراية

 هاك ،فري ال رجالً  ألعطينها حممد وجه مکر   والذي: قال ثم ،«طأم» :فقال آخر رجل

 3.(وقديدها بعجوهتا وجاء خيرب عليه اهلل فتح حتى فانطلق ،«عأ يا

ث : )...اآلجري وروى ث :قال ،الزبري بن اهلل عبد بن حممد ناحد   عدن ،رشيك ناحد 

                                                             

 .391 د 390  ، 5 ج ،أمحد . مسند 1

 .8  ، 1 ج، أمحد . مسند 2

 .583  ، 2 ج ،الصحابة . فضائل 3
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 وتعداىل تبارك ر،  أن   :اهلل رسول قال :قال أبيه عن ،بريدة أ، عن ،اإليادي ربيعة أ،

 ؟هدم نَمد اهلل رسدول يا :قيل .همحيب  أن ه  وأخربين ،أصحا، من أربعة أحبأن   أمرين

 1.(األسود بن واملقداد ،والفاريس ،الغفاري ذري  وأبو ،منهم عأ :قال

ث)...  ث :قال الزبريي أمحد أبو ناحد  ث :قال دنية أ، بن محيد بن امللك عبد ناحد   ناحد 

ث :قال اسعب   ابن عن،  جبري بن سعيد عن،  عتيبة بن احلكم  بعثندي :قال بريدة نيحد 

 فلام  ،  جفوة منه فرأيت )ري اهلل عنه( عأ مع اليمن إىل)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي

)صىل  اهلل عليده  النبي فرفع :قال إليه شكوته)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي عىل قدمت

 مدنفَ  :قدال بىل :قلت :قال«  ؟أنفسهم من باملؤمنني أوىل ألست» :فقال رأسهوسل م( 

 2.(«هموال فعأ مواله کنت

أ، د أبو أمحدد  ثناحد :قال الزبريي أمحد أ، بن طاهر ناأخرب... ): الطرباين وروى

 عدن، إبراهيم عن ،زياد أ، بن يزيد عن ،املزين حييى بن صباح ثناحد :قال الزبريي د

 عليه )صىل  اهلل اهلل رسول عند جلوس نحن بينام :قال مسعود بن اهلل عبد عن ،علقمة

)صىل  اهلل  اهلل رسول رآهم فلام   ،هاشم بني من فتية أو هاشم بني من نفر فأقبلوسل م( 

 يف ندرى ندزال مدا ،اهلل رسدول يدا :فقلنا ،عيناه وادرورقت وجهه أمحر  عليه وسل م( 

                                                             

 .409  ، 21، ج دمشق مدينة تاريخ ،2030  ، 4 ج، . الرشيعة 1

 .2044  ، 4 ج، . الرشيعة 2
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 أهدل وإن   ،الدنيا عىل اآلخرة لنا اهلل اختار بيت أهل اإن   :فقال ؟تكرهه ءاليش وجهك

 لبَدقِ  مدن هندا ها من قوم يءجي حتى وترشيداً  تطريداً  بعدي من سيلقون هؤالء بيتي

 فدال احلدق يسدألون ثدم ،يعطونده فال احلق فيسألون ،سود رايات وأصحاب املرشق

 حتدى يقبلدون فدال يسدألوا مدا فيعطدون فيقاتلون (ثالثاً  أو مرتني ذلك قال) يعطونه

 أدرك فمدن ،جوراً  ملؤوها کام عدالً  هايمأل (بيتي أهأ من روى) رجل إىل يدفعونا

 1.(الثلج عىل حبواً  ولو فليأهتم الزمان ذلك

ث ،عدويدة بن الرحيم عبد ثنا، حدالزبريي أمحد أبو ثناحد)...   ،رشحبيدل نيحدد 

)ري  عدأ بدن احلسن برسير وأخرج )ري اهلل عنه( عأ بن احلسني مع کنت :قال

 فلام   ،ةمي  أُ  بنو يمنعهأن   فخافعليه وسل م(  )صىل  اهلل النبي مع يدفنهأن   وأراد اهلل عنه(

أن   يقول سمعته إين   :فقال جعفر بن اهلل عبد فقام ،ةمي  أُ  بنو قامت املسجد إىل به انتهوا

.(يم  أُ  مع فادفنوين منعوکم
2 

ث )... :النسائي سنن ويف ث :قال الزبريي أمحد أبو ناحد   ،األعمش عن رشيك ناحد 

)صدىل  اهلل عليده  اهلل رسدول قدال :قدال عمر ابن عن ،مرسوق عن ،الضحى أ، عن

                                                             

 .30 د 29  ، 6 ج، األوسط . املعجم 1

 .71  ، 3 ج، الكبري . املعجم 2



 1799 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1...(.بعض رقاب بعضكم يرضب اراً کف   بعدي ترجعوا ال :وسل م(

 عدن صدالح بن احلسن ناأخرب ،الزبريي أمحد أبو ناأخرب)...  :عساکر ابن وأخرج

 وأفراطنا النجباء نحن :يقولعلي ًا  سمعت :قال حبة عن ،رشيد عن ،عمرو بن احلسن

 بينندا سدوى ومدن ،الشيطان حزب البادية والفئة ،اهلل حزب وحزبنا ،األنبياء أفرا 

 2.(امن   فليس ناعدو   وبني

ث ،بالبرصة الزبريي أمحد أبو ثناحد)...  اهلل عبدد عن ،الزبري بن فضيل يعم   نيحد 

 کدربالء بنهدر عأ بن احلسني مع اکن   :قال احلسن بن عمرو ابن حممد عن ،ميمون بن

 اهلل صددق ،أکدرب اهلل أکدرب اهلل :فقدال ،أبدر  وکان ،جوشن ذي بن مرش إىل ونظر

 دم يف يلدغ أبقدع کلدب إىل أنظر کأين   :(صىل  اهلل عليه وسل م) اهلل رسول قال ورسوله

 3.(بيتي أهل

 بدن القاسدم أبدو وأخربندا وحسدن سدفيان نداأخرب ،الزبريي أمحد أبو ناأخرب)...

 بدن حممدد بدن عدأ بن حممد بكر أبو نانبأأ ،نقورال بن احلسني أبو أنبأنا ،السمرقندي

 ناأخرب ،حسان بن حممد ناأخرب ،املحامأ إسامعيل بن احلسني نااخرب ،الديباجي النرض

                                                             

 .127 د 126  ، 7 ج، النسائي . سنن 1

 .459  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .16  ، 55 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3



 1800 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 :قال هريرة أ، عن ،حازم أ، عن ،اجلحاف أ، عن سفيان نا، أخرباملقدام بن مصعب

 فقدد أبغضدهام نوَمد ،يندأحب   فقدد هامأحدب   من (صىل  اهلل عليه وسل م) اهلل رسول قال

 1.(وحسيناً  حسناً  يعني أمحد حديث ويف ،واحلسني احلسن يعني .أبغضني

ثو ح الزبريي أمحد أبو)...   ح الوليدد بدن خلف ناأخرب إبراهيم بن يعقوب نيحد 

ثو :وقال  موسدى بدن اهلل عبيد ناأخرب :قاال حممد بن وزهري موسى بن يوسف نيحد 

 أشدبه احلسن :قال عأ عن ،هانئ بن هانئ عن ،إسحاق أ، عن إرسائيل نانبأأ :قالوا

 اهلل رسدول أشبه واحلسني ،والرأس الصدر بني ما (صىل  اهلل عليه وسل م) اهلل برسول

 2.(ذلك من أسفل کان ما (صىل  اهلل عليه وسل م)

ث )... :املحامأ أمايل ويف  أ، بدن حسن عن ،رشيك عن ،الزبريي أمحد أبو نيحد 

)صىل  اهلل  اهلل رسول أوصاين :قال عأ عن ،حنش عن ،عتيبة بن احلكم عن ،احلسناء

 3.((أبداً ) أدعه فال ،موته بعد عنه يأضح  عليه وسل م( أن  

 أحاديثه عدد

 أو ،الدزبري بدن اهلل عبدد بدن حممدد باسمه ،حديثاً  وثامنون وثامنية ستامئة عنه ويرُ 

                                                             

 .152 د 151  ، 14 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .123  ، 14 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .153  ، املحامأ . أمايل 3



 1801 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .الزبريي أمحد أبو بكنيته

 .أحاديث سةمخ: البخاري صحيح يف له

 . أحاديث عرش :مسلم صحيح

 .حديثاً  وثامنون ستة: أمحد مسند

 ..أحاديث ثالثة: حنبل البن الصحابة فضائل

 .حديثاً  عرشون: الرتمذي سنن

 .أحاديث سبعة: داود أ، سنن

 أحاديث. ثالثة: ماجة ابن سنن

 .واحد حديث: الدرامي سنن

 .حديثاً  عرش ثامنية: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: يالنسائ سنن

 .أحاديث سبعة: للنسائي الكربى السنن

 .واحد حديث: للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .وأربعون اثنان: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث ةتسع: شيبة أ، البن املصن ف

 .حديثاً  عرش ثامنية: يعىل أ، مسند



 1802 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  عرش ثالثة: انب  حِ  ابن صحيح

 .يثأحاد ةست  : خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث ثالثة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  عرش مخسة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  وثالثون ثالثة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث ةعرش: للطرباين: الدعاء

 .واحد حديث: للطرباين الشاميني مسند

 .نحديثا: حنبل بن اهلل لعبد السن ة

 .نحديثا: عاصم أ، البن السن ة

 .واحد حديث: لللخال   السن ة

 .حديثاً  عرش مخسة: الدراقطني سنن

 .أحاديث ثالثة: املحامأ أمايل

 .أحاديث سبعة: البزار مسند

 .أحاديث مخسة: الشايش مسند

 .أحاديث أربعة: الروياين مسند

 .أحاديث سبعة: الرساج مسند



 1803 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .نحديثا: الشهاب مسند

 .حديثاً  وعرشون أربعة: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .أحاديث ثالثة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

ة دالئل  .أحاديث ةعرش: للبيهقي النبو 

 .أحاديث مخسة: حزم البن املحىل  

 .حديثاً  ثالثون: عوانة أ، مستخرج

 .أحاديث ةست  : للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثاً  عرش ةست  : للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .أحاديث ثالثة: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  مخسون: عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث ةست  : لآلجري الرشيعة

 .أحاديث أربعة :الدنيا أ، البن اللسان وآداب الصمت

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن واملثاين اآلحاد

 .أحاديث ثامنية: للطربي اآلثار هتذيب

 .اً حديث عرش سبعة: األولياء حلية

 .أحاديث ثالثة: مذيللرت املحمدية الشامئل



 1804 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  عرش ثالثة: الاللكائي السن ة أهل اعتقاد أصول رشح

 .نحديثا: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .حديثاً  وسبعون ثامنية: الطربي تفسري

 1.حديثاً  وثالثون ةتسع: حاتم أ، ابن تفسري

 اهلاشمي اهلل عٌيد بن ( حممد174)

 (هد157 ت)

 .الكويف موالهم ،اهلاشمي رافع أ، نب اهلل عبيد بن حممد) 

 بدن عبيدده وأ، ،احلصدني بن وداود ،أسلم بن وزيد ،عون وأخيه أبيه :عن روى

ر، بن حممد  .ومجاعة ،احلسني بن عأ بن وعمر عام 

 ،هليعدة وابن ،عأ بنِحب ان  خوهوأ عأ بن ومندل ،واملغرية معمر ابناه :عنه روى

 .ودريهم ،الربيد بن هاشم بن وعأ ،دراب بن وعأ

 ما :قال ؟رافع أ، ابن أو العرزمي أمثل امأي   معني البن قيل :اجلنيد بن إبراهيم قال

                                                             

 الثقدات ؛297   ،7ج حداتم، أ، البدن والتعديل اجلرح ؛402   ،6ج سعد، البن الكربى الطبقات: يف ترمجته . راجع 1

 البن املعارف ؛133  ،1ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛242   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛58   ،9ج ِحب ان، البن

اظ تذکرة ؛210   شاهني، البن الثقات سامءأ تاريخ ؛517   قتيبة،  .357   1ج للذهبي، احلف 



 1805 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .ماثل فيهام

 .احلديث منكر :البخاري وقال

 .معمر ابنه وال ءيش ليس :معني ابن قال

 .ذاهب جداً  احلديث منكر ،احلديث ضعيف :حاتم أبو وقال

 يتدابع ال أشدياء الفضدائل عن ويروي ،كوفةال شيعة عداد يف هو :عدي ابن وقال

 .عليها

 .الثقات يفِحب ان  ابن وذکره

 1.(معضالت   له مرتوك :الدارقطني عن الربقاين وقال

 توقيقه

 .الثقات يف ذکره ان،ب  حِ  ابن

 2.مرات أربع له حوصح   ،165   ،3ج املستدرك، يف قهوث  : احلاکم

 3.به احتج   حيث قه،وث   :الطربي

 1.صحيحه يف به احتج  : خزيمة ابن

                                                             

 .286  ، 9 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .325 و 183 ،  3. ج 2

 .511   ،1ج األخبار، من اهلل رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار . هتذيب 3



 1806 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 تشّيعه

 يتدابع ال أشدياء الفضدائل عن ويروي ،الكوفة شيعة عداد يف هو) :عدي ابن قال

 .(عليها

 ضدمن ذکدره الطدويس فالشديخ األخيدار، الشديعة من وهوعد   اإلمامي ة له ترجم

 2(.ليه السالمع) الصادق اإلمام أصحاب

 عبيد هجد   ترمجة يف الطويس لشيخا قال ه،جد   عن کتاباً  اهلل عبيد بن حممد روى وقد

 اجلمدل )عليه السدالم( املؤمنني أمري مع شهد من تسمية کتاب وله: )رافع أ، بن اهلل

 ،الددوري عدن سنادباإل رويناه ،(م)ري اهلل عنه الصحابة من ،والنهروان نيف  وِص 

ث :قدال ،إسدحاق بن موسى بن أمحد عن ،الكويف حممد بن زيد احلسني أ، عن  ناحدد 

 عن ،رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن ،الربيد بن هاشم بن عأ عن ،مرد بن فوانص

 3.()عليه السالم املؤمنني أمري کاتب وکان ،أبيه عن ،اهلل عبيد بن عون

 کدان ،املددين رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد) :الدين رشف احلسني عبد السيد قال

 وأعاممده ،رافدع أبو هوجد   ،اهلل عبيد ابنا اهلل وعبد ،الفضل وأخواه اهلل عبيد وأبوه هو

                                                                                                                                                         

 .248   ،3ج خزيمة، ابن . صحيح 1

 .288   الطويس، . رجال 2

 .175  ، . الفهرست 3



 1807 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 سدلف صدالح مدن أمجعدون وأحفدادهم وأوالدهم ،وعأ ،واملغرية ،واحلسن ،رافع

 1.(عالتشي   يف قدمهم رسوخ عىل يدل   ما فاتاملؤل   من وهلم .الشيعة

 أهل لطعن سبباً  هذا وکان( ليهم السالمع) البيت أهل فضائل رواية من حممد أکثر

 أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن : )...حهوصح   احلاکم أخرجه ما رواه اول   ،به احلديث

 )صىل  اهلل عليه وآله( اهلل رسولأن   )ري اهلل عنه( رافع أ، جده عن ،أبيه عن ،رافع

 يدوم عدأ عدىل عدرض ندهأو (ا)ري اهلل عنهد خدجية معه توصل   االثنني يوم صىل  

 رسدول فقدال :قال ؟الصالة يف طالب أبا مرآ أو يدعن :وقال ،فأسلم الصالة الثالثاء

 اهلل رسول مع فصىل .إذا صأ  أف عأ فقال :قال .أمانة هو امإن   )صىل  اهلل عليه وآله(: اهلل

 2.(الثالثاء يوم )صىل  اهلل عليه وآله(

 امل   :قال هجد   عن ،أبيه عن ،رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن )... :الطرباين وروى

 )عليه السالم(: جربيل قال ،األلوية أصحاب أحد يوم عنه (تعاىل اهلل ري) أع قتل

 .منه وأنا يمن  )صىل  اهلل عليه وسل م( أن ه  النبي فقال .املواساة هلي هذهأن   ،اهلل رسول يا

 3.(اهلل رسول يا منكام وأنا :جربيل قال

                                                             

 .167 د 166  ، . املراجعات 1

 .183  ، 3 ج، . املستدرك 2

 .318  ، 1 ج، الكبري . املعجم 3



 1808 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

)صىل  اهلل  اهلل رسولأن   :هجد   عن ،أبيه عن ،رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن )...

 اهلل :)صدىل  اهلل عليده وسدل م( اهلل رسول له قال قدم فلام   مبعثاً علي ًا  بعثعليه وسل م( 

 1.(راضون عنك وجربيل ورسوله

 عدن ،رافع أ، بن اهلل عبد بن عون ثناحد ،رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن )...

 ،نائم وهو)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل لرسو عىل دخلت :قال رافع أ، هجد   عن ،أبيه

 بينده فاضدطجعت فأوقظه أقتلهاأن   فكرهت البيت جانب يف ةحي   وإذا إليه يوحى أو

 اهلل ولديكم إندام) :اآلية هذه يتلو وهو فاستيق  دونه ، کان ءيش کان فإن ةاحلي   وبني

 أضدجعك مدا :قدالف جانبده إىل فدرآين .هلل احلمد :قال .اآلية (آمنوا والذين ورسوله

 بيدي أخذ ثم ،اهلل فحمد ،فقتلتها .فاقتلها إليها قم :قال .ةاحلي   هذه ملكان :قلت ؟ههنا

دعلي دًا  يقاتلون قوم بعدي سيكون ،رافع أبا يا :فقال  مل نفَمد ،جهدادهم اهلل عدىل اً حق 

 2.(ءيش ذلك وراء ليس فبقلبه بلسانه يستطع مل فمن ،فبلسانه بيده جهادهم يستطع

)صىل  اهلل  اهلل رسولأن   هجد   عن ،أبيه عن ،رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن )...

 ،وأندت ،أندا ةاجلن د يددخلون أربعدة لأو  أن   )ري اهلل عنده(: لعأ قالعليه وسل م( 

 عدن وشيعتنا ،ذرارينا خلف وأزواجنا ،ظهورنا خلف وذرارينا ،واحلسني ،واحلسن

                                                             

 .319  ، 1 ج، الكبري . املعجم 1

 .321  ، 1 ج ،الكبري . املعجم 2



 1809 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(شامئلنا وعن أيامننا

 عدن ،وعمده أبيده عن ،رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن )... :دمشق ختاري ويف

 اهلل رسدول أتت (صىل  اهلل عليه وسل م) اهلل رسول بنت فاطمةأن   :رافع أ، عن ،هجد  

 اأم   ،نعم :قال .انحلهام وابناي ابناك :فقالت ،واحلسني باحلسن (صىل  اهلل عليه وسل م)

 :قالدت .وجدودي نجدديت نحلته فقد احلسني اوأم   ،وهيبتي حلمي نحلته فقد احلسن

 2.(اهلل رسول يا رضيت

 صدىل   :قدال ،رافدع أ، هجد   عن ،أبيه عن ،رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن )...

 وصىل   ،االثنني يوم خرآ خدجية توصل   ،االثنني يوم لأو   (صىل  اهلل عليه وسل م) النبي

صدىل  اهلل عليده ) النبدي مدع يصدأ  أن   قبل خفياً مست وصىل   ،الغد من الثالثاء يوم عأ

 3.(وأشهراً  سنني سبع أحد (وسل م

 ذر   أ، عن ،رافع أ، بن عأ عن ،أبيه عن ،رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن )...

 منآ نمَ  لأو   أنت :طالب أ، بن لعأ يقول (صىل  اهلل عليه وسل م) اهلل رسول سمعأن ه 

 الذي الفاروق وأنت ،األکرب يقالصد   وأنت ،القيامة يوم صافحنيي نمَ  لأو   وأنت ،،

                                                             

 .41  ، 3 ج، الكبري . املعجم 1

 .129 د 128  ، 14 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .28  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3



 1810 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(ارالكف   يعسوب واملال ،املؤمنني يعسوب وأنت ،والباطل احلق بني يفرق

 يدوم کدان امل   :قال ،رافع أ، عن ،أبيه عن ،رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن)... 

 .علديهم امحدل لعدأي  فقدال ،قريش من نفر   إىل (صىل  اهلل عليه وسل م) النبي نظر حدأُ 

ل ی صد) النبي نظر ثم ،مجاعتهم قوفر   ،املخزومي ةمي  أُ  بن هاشم فقتل ،عليهم فحمل

 قففدر   علديهم فحمدل عليهم امحل :لعأي  فقال ،قريش من مجاعة   إىل (اهلل عليه وسل م

 فحمل همعلي امحل لعأي  فقال قريش من نفر   إىل نظر ثم ،اجلمحي فالناً  فقتل مجاعتهم

أن   )عليه السالم(: جربيل له فقال لؤي بن عامر بني أحد وقتل مجاعتهم ففرق عليهم

 يا منكم وأنا :جربيل فقال .منه وأنا يمن  أن ه  :(صىل  اهلل عليه وسل م) فقال املؤاساة هذه

 2.(اهلل رسول

 رافدع أ، عدن ،أبيهام عن ،وعمه أبيه عن ،رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن )...

 خطدب (صىل  اهلل عليه وسدل م) النبيأن   رافع أ، أبيهام عن والصواب األصل يف کذا

 وأمرمها ،بيوتاً  لقومهام ءايتبو  أن   وهارون موسى أمر اهللأن   الناس اأَي   يا :فقال الناس

 حيدل وال ،تدهوذري   هدارونإال   النسداء فيه يقربوا وال جنب مسجدمها يف يبيت الأن  

                                                             

 .42  ، 42 ج، دمشق مدينة تاريخ . 1

 .76  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2



 1811 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(تهوذري   عأإال   جنب فيه يبيت وال هذا مسجدي يف النساء يعركأن   ألحد

ر بن حممد بن عبيدة أ، عن ،رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن )...  ،يدارس بن عام 

 ، مدنآ نَمد أويص :(صىل  اهلل عليده وسدل م) اهلل رسول قال :قال ،هجد   عن أبيه عن

 2.(اهلل توىل   ينتوال   نومَ  ينتوال   هتوال   نفمَ  ؛عأ بوالية قنيوصد  

 وعن جعفر أ، عن ،اهلل عبيد بن عون عن ،رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن )...

 عأي  يف إيل   عهد تعاىل اهللأن   :(صىل  اهلل عليه وسل م) اهلل رسول قال :قاال ،عأ بن عمر

 ،أوليائي وإمام اهلدى ايةرأن  علي ًا  :قال ،حممد يا سمعا :قال ،يل نهبي   ربِّ  قلُت  ،عهداً 

 أبغضده نوَمد نديأحب   هأحب   نفمَ  ،قنياملت   أکرمتها التي الكلمة وهو ،أطاعني من ونور

 3.(بذلك فبرشه ،أبغضني

 ،رافدع أ، عدن ،أبيه عن ،رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد نا.أخرب: )..ارالبز   وروى

 تيذم   ربئتُ  :موته قبل لعأي  قال )صىل  اهلل عليه وسل م(، اهلل رسولأن   )ري اهلل عنه(

 4.(سنتي عىل وتقتل

 ،)ري اهلل عنده( ،رافدع أ، عدن ،هوعم   ،أبيه عن ،اهلل عبيد بن حممد ناأخرب)... 

                                                             

 .142 د 141  ، 42 ج دمشق، مدينة . تاريخ 1

 .239  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .270  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3

ار . مسند 4  .322  ، 9 ج، البز 



 1812 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 رجدل معه وخرج ،اليمن عىل أمرياً )صىل  اهلل عليه وسل م( علي ًا  اهلل رسول بعث :قال

 رسدول إليه فبعث ،ويشكوه علي اً  يذم وهو فرجع ،شاس بن عمرو له يقال أسلم من

 أو حكمده يف جوراً  عأ من رأيت هل عمرو أخربنا :فقال)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل

 :قدال .أملكده ال بغضده :قال (؟يبلغني ما تقول فعالم) ال هم  الل   :قال ؟قسمه يف أثرة

 نَمد :وقدال ،وجهده يف ذلدك عدرف حتى)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول فغضب

 نوَمد ،نديأحبَ  فقدد هأحب د نوَمد ،اهلل أبغض فقد أبغضني نومَ  ،أبغضني فقد أبغضه

 1.(اهلل أحب   فقد نيأحبَ 

 أحاديثه عدد

 حديثًا. ثامنني روى

 .أحاديث ثالثة: أمحد مسند يف

 .واحد حديث: حنبل البن الصحابة فضائل

 .أحاديث ثالثة: ماجة ابن سنن

 .أحاديث أربعة: احلاکم مستدرك

 .أحاديث أربعة: للبيهقي الكربى السنن

                                                             

ار . مسند 1  .323  ، 9 ج، البز 



 1813 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد حديث: خزيمة ابن صحيح

 .واحد حديث: للطرباين الصغري املعجم

 .نحديثا: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  وعرشون أربعة: للطرباين الكبري املعجم

 أحاديث. أربعة: الدراقطني سنن

 .أحاديث ةتسع: ارالبز   مسند

 .أحاديث ثالثة: الروياين مسند

 .واحد حديث: للبيهقي إليامنا ُب عَ ُش 

 .واحد حديث: لآلجري الرشيعة

 .أحاديث مخسة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .حديثاً  عرش اثنا: عساکر البن دمشق مدينة تاريخ

 .واحد حديث: للطربي اآلثار هتذيب

 1.واحد حديث: نعيم أل، األولياء حلية

                                                             

 اجلرح ؛286  ، 17 ج اخلوئي، للسيد احلديث رجال معجم ؛402   ،9ج للتسرتي، الرجال قاموس: يف ترمجته . راجع 1

 البدن الكامدل ؛400   ،7ج ِحب ان، البن الثقات ؛104   ،4ج العقيأ، ضعفاء ؛2   ،8ج حاتم، أ، البن والتعديل

 .171   ،1ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛113  ،6ج عدي،



 1814 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 السلمي عَّ بن ( حممد175)

 (اهلجري الثاين القرن يف ت)

 

 بن منصور عم ابن ،عتاب أبو السلمي ربيعة بن عأ بن حممد) :حاتم أ، ابن قال

 .حراش بن ربعي رأى ،املعتمر

 بن اهلل وعبد ،ومنصور ،حسني بن عأو ،وعمر ،عقيل وابن ،وائل أ، :عن وروى

 . اسعب   بن معبد

 موسدى نبد والفضدل ،الربيدد بن هاشم بن وعأ ،عيينة وابن ،هشيم :عنه روى

 ،موسى بن اهلل وعبيد ،اخلريبي داود بن اهلل وعبد ،ربيعة بن وحممد ،ووکيع ،السيناين

 .ذلك يقول أ، سمعت .نعيم وأبو

 ،يونس بن وعيسى ،قيس أ، ابن وعمرو ،عأ بن مندل :عنه روى :حممد أبو قال

 .أسامة وأبو

أن ده  معدني بن ىحيي عن ،منصور بن إسحاق عن أ، ذکره :قال الرمحن عبد ناأخرب

 .ثقة السلمي ربيعة بن عأ بن حممد :قال

 مدن هدو :فقدال ،السدلمي عدأ بدن حممد عن ،أ سألت :قال الرمحن عبد ناأخرب



 1815 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(احلديث صالح ،به بأس ال صدوق :قال ؟حاله ما :قلت .الشيعة

 وثاقته

 .ثقة: معني ابن قال

 .احلديث صالح ،به بأس ال صدوق: حاتم أبو قال

 .الثقات يف ذکره :ناب  حِ  ابن

 تشيّعه

 .الشيعة من هو :حاتم أبو قال

 .(عراقياً  شيعياً  وکان: )الذهبي وقال

 ربعي عن ،املعتمر بن منصور عن ،السلمي عأ بن حممد عن )... :الطرباين روى

 بن عمران عن .لصدقت ربعي من سمعته قد إين   قلت أين   ولو :حممد قال حراش بن

 اهللَ حيب   رجالً  دداً  الراية عطني  ألُ )صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول قال :قال حصني

 2.علي ًا( فأعطاها .هورسولُ  اهللُ هوحيب   هورسولَ 

 بدن جدابر عدن ،عقيل بن حممد بن اهلل عبد عن ،السلمي عأ بن حممد ناأخرب)...

                                                             

 .27 د 26  ، 8 ج، والتعديل . اجلرح 1

 .324  ، املحامأ أمايل ؛237  ، 18 ج، الكبري . املعجم 2



 1816 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مدن وعدأ نداوأ ىشت   شجر   من الناس :يقول ( ) اهلل رسول سمعت :قال اهلل عبد

 1.(واحدة ة  شجر

 بن حممد بن اهلل عبد عن ،السلمي عأ بن حممد نانبأأ)... :دمشق مدينة تاريخ ويف

 هدارون بمنزلدة يمن   أنت :لعأ قال (صىل  اهلل عليه وسل م) النبيأن   جابر عن ،عقيل

 2.(موسى من

 بدن جدابر عن ،عقيل بن حممد بن هلل ا عبد عن ،السلمي عأ بن حممد ناأخرب)...

 3.(طالب أ، بن عأ ببغضهمإال   األنصار معرش منافقينا نعرف اکن   ما :قال اهلل عبد

 بدن حممدد بن اهلل عبد عن ،السلمي عأ بن حممد نانبأأ)... :حنبل بن أمحد وروى

 ببغضدهمإال   األنصدار معرشد منافقينا نعرف اکن   ما :قال اهلل عبد بن جابر عن ،عقيل

 4.علي ًا(

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  عرش سةمخ عنه روي

                                                             

 .263  ، 4 ج، األوسط . املعجم 1

 .177  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .286  ، 42 ج دمشق، مدينة . تاريخ 3

 .639  ، 2 ج، الصحابة . فضائل 4



 1817 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد حديث: أمحد مسند يف

 .واحد حديث: شيبة أ، البن املصن ف

 .نحديثا: األوسط املعجم

 .واحد حديث: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: حزم البن املحىل  

 .واحد حديث: املحامأ أمايل

 .أحاديث أربعة: عساکر البن دمشق مدينة تاريخ

 .واحد حديث: الاللكائي ،ةالسن   أهل اعتقاد أصول رشح

 .واحد حديث: حنبل البن الصحابة فضائل

 .واحد حديث: للرامهرمزي النبي عن املروية احلديث أمثال

 1.واحد حديث: احلميدي مسند

 غزوان بن فضيل بن ( حممد176)

                                                             

 أل، اجلنيدد ابدن سدؤاالت ؛432   ،7ج ِحب ان، البن الثقات ؛183   ،1ج للبخاري، الكبري التاريخ:يف ترمجته . راجع 1

 اإلسدالم تداريخ ؛381   احلسيني، عأ بن ملحمد أمحد مسند يف رواية له من يف االکامل ؛417   معني، بن حييى زکريا

 .373   حجر البن املنفعة تعجيل ؛283   ،9ج للذهبي،



 1818 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 (هد195 ت)

 الضدبي الدرمحن عبدد أبدو ،احلاف  الصدوق ماماإل ،دزوان بن فضيل بن حممد) 

 وددري ،(الصيام) وکتاب ،(الزهد) وکتاب ،(الدعاء) کتاب مصن ف ،كويفال موالهم

 .ذلك

ث رو ،األحول وعاصم ،الرمحن عبد بن وحصني ،أبيه :عن حد   ،القعقاع بن ةعام 

 أ، وابدن ،عدروة بدن وهشام ،السائب بن وعطاء ،اهلجري وإبراهيم ،برش بن وبيان

 ،عمدرة أ، بدن وحبيدب ،مسدعرو ،سدليم أ، بن وليث ،زائدة أ، بن وزکريا ،خالد

 .کثري وخلق

ث  وأمحدد ،بديل بن وأمحد ،حرب بن وعأ ،وإسحاق ،عبيد وأبو ،أمحد :عنه حد 

 ،األشدج سدعيد وأبدو ،کريب وأبو ،شيبة أ، وبنو ،عأ بن وعمرو ،القطان سنان بن

 وعددد ،العطداردي اجلبدار عبد بن وأمحد ،الطريقي املنذر بن وعأ ،حرب بن وأمحد

 .دفري وجم ،کثري

 .عزيز والكامل ،احلديث علامء من کان، إال  أن ه فيه کان عتشي   عىل

 .معني بن حييى هوثق  

 کدان :السجسدتاين داود أبو وقال .شيعي احلديث حسن هو :حنبل بن أمحد وقال

 .. .متحرقاً  اً شيعي  



 1819 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .اتالزي   محزة عىل القرآن قرأ نل   وکان

 سامعه لأو   أوان وهذا .مريضاً  فوجده ،يهعل ودخل ،املعتمر بن منصور أدرك وقد

 .للعلم

 1.(الصحاح أرباب به أحتج   وقد.. .به حيتج   ال بعضهم :سعد بن حممد قال

 .احلديث حسن وکان عيتشي   کان :أمحد عن حرب قال)...  :حجر ابن وقال

 .ثقة :معني ابن عن الدارمي عثامن وقال

 .العلم أهل من صدوق :زرعة أبو وقال

 .شيخ :حاتم أبو وقال

 .بأس به ليس :النسائي وقال

 .حمرتقا شيعياً  کان :داود أبو وقال

 .عالتشي   يف يغلو کان :وقال ،الثقات يفِحب ان  ابن ذکره

 .اتالزي   محزة عىل القراءات وقرأ ،العلم يف اتمصن ف فصن   :قلت

 .به حيتج   ال وبعضهم ،عاً متشي   احلديث کثري صدوقاً  ثقة کان :سعد ابن وقال

 .عثامنياً  وکان ثقة أبوه وکان ،شيعيي  ثقة   کويفي  :العجأ وقال

 .احلديث يف ثبتاً  ثقةً  کان :املديني بن عأ قال :الثقات يف شاهني ابن وقال

                                                             

 .175 د 173  ، 9 ج، النبالء أعالم . ِسري 1



 1820 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .عثامن عن منحرفاً  کانإال  أن ه  احلديث يف ثبتاً  کان :الدارقطني وقال

 1(.شيعيي  ثقة   :سفيان بن يعقوب وقال

 الدرمحن عبدد أبدو الكدويف ددزوان بدن فضيل بن حممد: )حجرابن  احلاف  قال و

 2.(عهلتشي   فتوق   نمَ  فيه فتوق   امإن  .. .أمحد شيوخ من الضبي

 3.(شيعي هلكن   مشهور ثقة دزوان بن فضيل بن حممد) :الذهبي وقال

 4.(الكوفة أهل من ،شيعي ،احلديث يف ثقة) :الزرکأ قال

 ووقاقته جاللته

 .کثرية مواضع يف سلموم البخاري به احتج  

  .معني بن حييى قهوث  

 .شيعي ،احلديث حسن هو :حنبل بن أمحد وقال

 .العلم أهل من صدوق   :زرعة أبو

 .شيخ :حاتم أبو قال

                                                             

 .360 د 359  ، 9 ج، التهذيب ذيب. هت 1

مة 2  .441  ، حجر ابن، الباري فتح . مقد 

 .362  ، 2 ج الضعفاء، يف . املغني 3

 .332 د 331  ، 6 ج، . األعالم 4
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 .بأس به ليس :النسائي قال

 .عالتشي   يف يغلو کان :وقال الثقات يفِحب ان  ابن ذکره

 .عاً متشي   احلديث کثري صدوقاً  ثقةً  کان:سعد ابن قال

 .شيعيي  ثقة   کويفي  :العجأ قال

 .الثقات يف شاهني ابن ذکره 

 .احلديث يف ثبتاً  ثقةً  کان :املديني بن عأ قال 

 .احلديث يف ثبتاً  کان :الدارقطني قال

 .شيعيي  ثقة   :سفيان بن يعقوب قال

 .مشهور   ثقة  : الذهبي

 .صدوق  : حجر ابن

 وترّفضه تشّيعه دالئل

 .(عبالتشدي   مديرُ ) (متحرقداً  شيعياً  کان) (شيعي) .(فيه کان عتشي   عىل) :فيه قالوا

 .(عهلتشي   فتوق   نمَ  فيه فتوق   إنام  ) .(عثامن عن منحرفاً  کان( )عاً متشي  ) (عيتشي   کان)

 املغالني منأن ه  بني  ِحب ان  ابن ولكن عه،تشي   أمر توهني ترمجته يف الذهبي حاول وقد

 .(عالتشي   يف يغلو کان) :هي وعبارته ض،الرف هو باصطالحهم وهذا ،عهتشي   يف
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 1.(يسب ال باطنه دال   شيعيي ) :الكامل هتذيب خالصة ويف

 2.الشيعة من والسيوطي قتيبة ابن هعد   وقد

( ع) الصدادق اإلمدام أصدحاب يف الطدويس الشديخ فدذکره بأمره اإلمامي ة اعتنى

 3.هووثق  

ث  : )فيه الشبسرتي احلسني عبد وقال د ،ة  ثقد إمداميي  حمد   ،حداف    ،مقدرئ   ،مفرسِّ

 4.(ف  مؤلِّ 

ة أصحاب کتبها التي األصول بعض نقلأن ه  عهتشي   ديؤک   اول    ترمجدة ففدي ،األئم 

 اهلل عبدد وأ، جعفدر أ، عدن روى) :النجايش الشيخ قال الصرييف، اهلل عبد بن امبس  

 .الرجال کتاب يف اسالعب   أبو ذکره ،))عليهام السالم((

ث :قال عثامن بن حممد أخربنا کتاب له ث :قال السامك أمحد بن عثامن ناحد   حممد ناحد 

ث :قال اخلثعمي احلسني بن ث :قدال الرواجندي يعقوب بن عباد ناحد   بدن حممدد ناحدد 

 5.بكتابه امبس   عن الضبي فضيل

                                                             

 .356 . للخزرجي،   1

 .389   ،1ج الراوي، تدريب ؛624   . املعارف، 2

 .292 الطويس، . رجال 3

 .168 د 167  ، 3 ج(، ع) الصادق اإلمام وأصحاب رواة يف . الفائق 4

 .113 د 112  ، الشيعة مصن في أسامء . فهرست 5
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 عندد کبدري شدأن هلا الصحيفة وهذه السجادية، الصحيفة رواة سنادإ يف وقع وقد

 عدأ هبا کتب التي اخلمسون احلقوق) :عنوان وحتت الصدوق خصال ففي ،اإلمامي ة

 .(أصحابه بعض إىل )عليهام السالم( العابدين دسي   احلسني بن

ث) :الصدوق الشيخ قال ث :قال )ري اهلل عنه( موسى بن أمحد بن عأ ناحد   ناحدد 

ث :قال ،الكويف اهلل عبد أ، بن حممد  :قدال ،الفدزاري مالدك بدن حممد بن جعفر ناحد 

ث ث :قال ،داهر بن خريان ناحد   حممد عن ،أبيه عن اجلبأ سليامن بن عأ بن أمحد نيحد 

 احلسدني بدن عدأ رسالة هذه :قال ،الثاميل محزة أ، عن ،فضيل بن حممد عن ،عأ بن

 حميطدة حقوقداً  عليدك عدز  وجدل   هللأن   اعلدم ،أصدحابه بعدض إىل )عليهام السالم(

 ...(.بك

 ،فضديل بن حممد عن) :الزيارات کامل يف روي ما اإلمامي ة کتب يف مروياته ومن

ث :قال ،مصادف بن حممد عن  يف ()عليده السدالم جعفر أ، عن ،اجلهني مالك نيحد 

 ةحج   له اهلل کتب ؛هبحق   عارفاً  له زائراً  أتاه نمَ  :قال ،()عليه السالم احلسني قرب زيارة

 عدأ فدخلت وحججت السن ة تلك يف مالك فامت :قال .يرجع حتى حمفوظاً  يزل ومل

ث اً مالك ن  إ: فقلت ()عليه السالم اهلل عبد أ، )عليده  جعفدر أ، عدن بحدديث نيحدد 

ثف .هاته :قال ،()عليه السالم احلسني قرب زيارة يف (السالم  :قدال ،فرددت فلام   ،تهحد 
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(وعمرة ةحج   حممد يا نعم

 أخربين :قال ،الضبي ندزوا عن ،فضيل بن حممد عن) :الصدوق أمايل يف وروي

 :قال ،()عليه السالم املؤمنني أمري عن ،سعد بن النعامن عن ،إسحاق بن الرمحن عبد

 وأندا ،اهلل علم خازن وأنا ،اهلل باب وأنا ،اهلل رصا  وأنا ،اهلل خليفة وأنا ،اهلل ةحج   أنا

)صدىل  اهلل عليده  محةالر نبيِّ  حممد اخلليقة خري بعد الربية إمام وأنا ،اهلل رسِّ  عىل املؤمتن

 2.(وآله

 .مورداً  وعرشين واحد يف اإلمامي ة أسانيد يف وقع وقد

 ،باملسي   بن العالء عن فضيل بن حممد ثناحد)... :وي عنه ما أخرجه احلاکما رُ ول  

)صىل  اهلل عليه  النبي  أن   (ام)ري اهلل عنه عمر ابن عن ،نافع عن ،قعيس إبراهيم عن

 لأو   کان سفر   من قدم وإذا ،فاطمة به عهداً  الناس آخر کان سافر اإذ کان (موسل   وآله

 3.((ا)ري اهلل عنه فاطمة عهداً  به الناس

 جعفدر بن أبان ثناحد ،الضبي فضيل بن حممد ثناحد)...  :حهوصح   وروى أيضاً 

 )ري اهلل عنه( اخلدري سعيد أ، عن ،نرضة أ، عن ،ياسإ بن جعفر عن ،ثعلب بن

                                                             

 .301 د 300   قولويه، بن حممد بن جعفر ،الزيارات . کامل 1

 .88  ، الصدوق للشيخ . األمايل 2

 .156  ، 3 ج، . املستدرك 3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ،البيدت أهل ،يبغضنا ال بيده نفيس والذي )صىل  اهلل عليه وآله(: اهلل ولرس قال :قال

 1.النار( اهلل دخلهأإال   أحد

 ابدن عن ،جبري بن سعيد عن ،التيمي   حيان أ، عن ،فضيل بن حممد ثناحد و )...

دإ ماأ :لعأ )صىل  اهلل عليه وآله( النبي قال :قال (ام)ري اهلل عنه عباس  سدتلقى كن 

 2(.دينك من سالمة   يف :قال ؟ديني من سالمة يف :قال .هداً ج بعدي

ر نانبأأ قال فضيل بن حممد نانبأأ)... :النسائي وروى  أ، عدن ،زرعة أ، عن ،ةعام 

 مدن خدجية أقرئ :فقال)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي جربيل أتى :يقول سمعه هريرة

 3.(نصبوال فيه صخب ال قصب من ةاجلن   يف ببيت هاوبرش   ،السالم يومن   اهلل

 أحاديثه عدد

 !حديث ألف من أکثر السنن کتب يف عهتشي   يف الغال هذا أحاديث بلغت

 .حديثاً  عرش ثامنية: البخاري صحيح

 .حديثاً  وعرشون تسع: مسلم صحيح

 .حديثاً  وثالثون ثالثة: الرتمذي سنن 

                                                             

 .150  ، 3 ج، . املستدرك 1

 .140  ، 3 ج . املستدرك وصححه، 2

 .75  ، الصحابة . فضائل 3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  عرش ثالثة: داود أ، سنن

 .ديثاً ح وأربعون ةست  : ماجة ابن سنن

 .أحاديث تسعة: النسائي سنن

 .حديثاً  عرش ثامنية: للنسائي الكربى السنن

 .أحاديث ةست  : الدارمي سنن

 .حديثاً  وتسعون تسعة: أمحد مسند

 .حديثاً  وثالثون ةست  : احلاکم مستدرك

 .حديثاً  وأربعون ثالثة: للبيهقي الكربى السنن

 .ثأحادي وثامنية مائة :الكبرياملعجم  يف الطرباين

 .حاديثأ ثالثة :الصغري املعجم يف الطرباين

 .حديثاً  ومخسون واحد: األوسطاملعجم  يف الطرباين

 .حديثاً  عرش اثنا: الدعاء کتاب يف الطرباين

 .حديثاً  ومخسون ثالثامئة: شيبة أ، البن املصن ف

 .حديثاً  عرش سبعة: الدارقطني سنن

 .ديثأحا ثامنية :راهوية ابن ومسند ،اجلعد ابن مسند

 .حديثاً  وخسمون أربعة: يعىل أ، مسند
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  وثالثون تسعة: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 1.أحاديث تسعة :للطحاوي اآلثار معاين رشح

 القريش كثري بن ( حممد177)

 )ت يف حدود القرن الثالث اهلجري(

 

 .إسحاق أبو الكويف القريش کثري بن حممد) 

 وإسامعيل ،قيس بن وعمرو ،سليم أ، بن والليث ،حصرية بن احلارث :عن روى

 .خالد أ، ابن

 بدن وقتيبدة ،املخرمدي أيوب بن اهلل وعبد معني وابن ،املديني بن عأ :عنهروي و

 .ودريهم ،سعيد

 .حديثه خرقنا :أمحد اإلمام عن داود أبو وقال

 .احلديث منكر کويف :البخاري وقال

                                                             

مة األقوال خالصة ؛37   ،10ج الشيعة، أعيان: يف ترمجته . راجع 1 ، للعال   ،9ج للتسرتي، الرجال قاموس ؛236   احلأ 

 يف روايدة لده مدن معرفة يف الكاشف ؛76   ،9ج حبان، البن الثقات ؛250  ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛514  

داظ تدذکرة ؛9   ،4ج االعتددال، نميدزا ؛211  ، 2 ج، للذهبي الستة کتب  تقريدب ؛315  ، 1 ج، الدذهبي، احلف 

 .125 د 124   ،2 ج، التهذيب
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 .أسب به يكن ومل شيعي :معني ابن عن الدوري وقال 

 .حديثه عىل وخططت عجائب عنه کتبنا :املديني ابن وقال

 .بني   حديثه عىل الضعف :عدي ابن وقال

ثحي :أيضاً  أمحد عن داود أبو وقال  .مقلوبة کلها أحاديث أبيه عن د 

 بده کدان مدا :قال ،الكويف کثري بن حممد معني البن قلت :اجلنيد بن إبراهيم وقال

 أ، بدن إسدامعيل عدن :قلدت ؟هي ما :قال .كراتمن أحاديث روىأن ه  :قلت .بأس

 .مقالتي سمع امرءاً  اهلل نرض يرفعه :بشري بن النعامن عن الشعبي عن خالد

 .تقرأه فلست َينك مل فإذا ،هناك ما القرآن اقرأ يرفعه سناداإل وهبذا

 من سمعه هذا :عيسى فقال .أصحابنا من رجل :فقال ؟عنه هذا يروي نومَ  :قال

 الشيخ حديث رأيت قد ين  إف وإال   ابکذ   فهو هذا روى الشيخ هذا کان نفإ ..يالسد  

 .مستقيامً 

 عددي عن ،األعمش عن هذا کثري بن حممد عن الطويس منصور بن حممد وروى

)صىل  اهلل  اهلل رسول قال :قال کذا عأ عن ،اهلل عبد عن ،حبيش بن زر عن ،ثابت بن

 .کفر قدف الناس خري عأ يقل مل نمَ  :عليه وسل م(

 1.(احلديث ضعيف حاتم أبو وقال

                                                             

 .372 د 371  ، 9 ج، التهذيب . هتذيب 1



 1829 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 توثيقه

 .بأس به يكن مل :معني ابن قال

 1.األقل عىل صدوق أو عنده ثقة فهو به، احتج  : حاتم أ، ابن

 2بالراوي. طعن دون حاتم أ، ابن تفسري عن کثري ابن ونقل

 هدذا ولعدل   البرشد، خدري عأ: حديث لروايته واحد من أکثر بالوضع اهتمه وقد

 !ألحاديثه حنبل ابن خرق يف السبب هو ديثاحل

 تشيّعه

 

 .شيعيي  هو: معني ابن قال

 3.شيعياً  کان: الكناين حممد بن عأ وقال

 عدن ،احلزور بن عأ ناأخرب :قال الكويف کثري بن حممد ناأخرب)... :الطرباين روى

ر عن ،نباتة بن أصبغ وسدل م( )صدىل  اهلل عليده  اهلل رسول سمعت :قال ،يارس بن عام 

 تعداىل اهلل أن   ؛مثلها له زينة  ب العباد نيزي   مل بزينة   كزين   وتعاىل تبارك اهلل أن   :لعأ يقول

                                                             

 .3055   ،9 ج حاتم، أ، ابن . تفسري 1

 .422  ،3کثري، ج ابن . تفسري 2

 .353   ،1ج املوضوعة، الشنيعة األخبار عن املرفوعة الرشيعة . تنزيه 3
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 أتباعاً  لك وجعلهم ،هبم ترىض إماماً  هلم وجعلك ،منهم والدنو املساکني إليك بحب  

 افأم   ،عليك وکذب أبغضك نملَ  وويل ،عليك وصدق كأحب   نملَ  فطوبى ،بك يرضون

د ،تدكجن   مدن ورفقداؤك دارك يف جرياندك فهدم عليك وصدق كحب  أ نمَ   نَمد اوأم 

 1.(ابنيالكذ   مواقف يوقفهمأن   عز  وجل   اهلل عىل حقفإن ه  ،عليك وکذب أبغضك

 داود أ، عدن ،حصرية بن احلارث ناأخرب :قال ،الكويف کثري بن حممد ناأخرب)... 

 ال :لعدأ قالصىل  اهلل عليه وسل م( ) اهلل رسولأن   :احلصني بن عمران عن ،السبيعي

 2.(منافقإال   يبغضك وال ،مؤمنإال   كحيب  

 بدن حمنف عن ،صادق أ، عن ،حصرية بن احلارث عن ،کثري بن حممد ثناحد)...

 (عندده فقلندا) ،بصدعنبى لده خديالً  يعلف وهو األنصاري أيوب أبا أتينا :قال ،سليم

 جئدت ثدم)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل سولر مع املرشکني قاتلت ،أيوب أبا :له فقلت

 الناکثني ؛ثالثة بقتال أمرين)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول أن   :قال ؟املسلمني تقاتل

 شداءأن  د  مقاتل وأنا ،القاسطني وقاتلت ،الناکثني قاتلت فقد ،واملارقني والقاسطني

 3.(هم ما دريأ وما .بالنهراوات بالطرقات بالشعفات املارقنيد  اهلل

                                                             

 .337  ، 2 ج، األوسط . املعجم 1

 .337  ، 2 ج، األوسط . املعجم 2

 .471   42ج عساکر، ابن تاريخ ؛172  ، 4 ج، الكبري . املعجم 3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عدن األعمدش ناأخرب ،الكويف کثري بن حممد ناأخرب)... :دمشق مدينة تاريخ ويف

اهلل عليده ی صدل  ) اهلل رسدول قدال :قال عأ عن ،اهلل عبد عن زر عن ،ثابت بن عدي

 1.(کفر فقد الناس خري عأي  يقل مل نمَ  :(وسل م

ث )... :البغدادي اخلطيب وروى ث ،الكدويف کثدري بدن حممدد ناحدد   سدفيان ناحدد 

 بني ما) )صىل  اهلل عليه وسل م(: اهلل رسول قال :قال جابر عن ،الزبري أ، عن ،الثوري

 2(.ةاجلن   رياض من روضة ومنربي قربي

 عدن ،هندد أ، بدن داود عدن ،القريش کثري بن حممد)...  :إياس بن آدم جزء ويف

 :يقول، اهلل عليه وسل م( )صىل   اهلل رسول سمعت :قال ،اليامن بن حذيفة عن ،الشعبي

،  طداعتهم أظهدر نمَ إال   وخييفون يقتلون کيف،  وجبابرة ملوك من ةم  األُ  هذه ويح»

 يعيددأن   عدز  وجدل   اهلل أراد فدإذا،  بقلبه منهم ويفر،  بلسانه يصانعهم التقي فاملؤمن

دأُ  يصدلحأن   يشداء مدا عدىل القادر وهو،  عنيد ار  جب   کل   قصم عربياً  اإلسالم  بعدد ةم 

 .«فسادها

 يدومإال   الددنيا مدن يبدق مل لو» حذيفة يا )صىل  اهلل عليه وسل م(: اهلل رسول فقال

 املالحم جتري،  بيتي أهل من رجل يملك حتى اليوم ذلك عز  وجل   اهلل للطو   ،واحد

                                                             

 .372  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .228  ، 11 ج، بغداد . تاريخ 2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(احلساب رسيع وهو وعده خملف ال،  اإلسالم ويظهر،  يديه عىل

 أحاديثه عدد

 .حديثاً نية وثالثون روي عنه ثام

 .واحد حديث: احلاکم يف مستدرك

 .أحاديث ةعرش: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث ثالثة: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للطرباين: الدعاء

 .نحديثا: الدراقطني سنن

 .أحاديث مخسة: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث :للسلمي الصوفية طبقات

 .أحاديث ةست  : نعيم ،أل األولياء حلية

 .أحاديث مخسة :بغداد تاريخ

 .واحد حديث (:خمطو ) إياس بن آدم جزء

 األمثال يف احلديث النبوي أل، الشيخ األصبهاين: حديث واحد.

                                                             

 .18  ، 1 ج، إياس أبى بن آلدم إياس أ، بن آدم . جزء 1
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 تفسري الطربي: حديث واحد.

 1تفسري ابن أ، حاتم: حديث واحد.

 الطائفي مسلم بن ( حممد178)

 (هد150)

 ،سدنني وقيدل ،سيس وقيل ،سويس وقيلد  الطائفي سوسن بن مسلم بن حممد) 

 .ينياملك   يف عد  يُ  الطائفيد  سوير وقيل

 ،موسى بن وبوأي   ،جريج وابن ،دينار بن وعمرو ،ميرسة بن إبراهيم :عن روى

 اهلل وعبدد ،قتادة بن وعمرو ،حسني أ، بن الرمحن عبد بن اهلل وعبد ،نجيح أ، وابن

 .ودريهم ،طاووس بن

 وعبدد ،مهددي بدن الرمحن وعبد ،الثقفي الوهاب وعبد ،املبارك ابن :عنهوروی 

 ،هانئ بن ومعاذ ،عيسى بن ومعن ،الضبي داود بن وموسى ،مجيل بن واهليثم ،الرزاق

 بن وسعيد ،البلخي الرمحن عبد بن وحفص ،احلباب بن وزيد ،املخزومي هشام وأبو

                                                             

 العقديأ، ضدعفاء ؛346 ،  1ج للددوري، معدني ابن تاريخ ؛537   ،9ج للتسرتي، الرجال قاموس: يف تهترمج . راجع 1

 أ، البدن والتعدديل اجلرح ؛217   ،1ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛253   ،6ج عدي، البن الكامل ؛129   ،4ج

 .69 د 68  ، 8 ج حاتم،
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 بدن وأمحدد ،حييى بن وحييى ،العوقي سنان بن وحممد ،مسهر وأبو ،الواسطي سليامن

  .وآخرون ،سعيد بن وقتيبة ،القعنبي نعيم وأبو ،يونس

 .حديثه أضعف ما :أبيه عن أمحد بن اهلل عبد قال

 إذا وکان ،منه أثبت عيينة وابن ،به بأس ال ثقة :معني ابن عن الدوري اسعب   وقال

ث ث وإذا ،خيطئ حفظه من حد   يف منه أوثق ةعيين وابن ،بأس به فليس کتابه من حد 

 .عمرو يف ارالعط   داود من إيل   أحب مسلم بن وحممد ،دينار بن عمرو

 .ثقة :معني ابن عن منصور بن إسحاق وقال

 إىل مسدلم بدن حممدد أعجدب کدان مدا :الرزاق عبد عن الشاعر بن حجاج وقال

 .الثوري

 .صحاح کتبه :مهدي ابن عن البخاري وقال

 .بأس به ليس :داود أبو وقال

 .الثقات يفِحب ان  ابن وذکره

 صدالح وهدو ،درائدب حسدان أحاديدث لده :وقدال ،أحاديث عدي ابن له وذکر

 بن سعيد حديث سوى مسلم عند له ليس منكراً  حديثاً  له أر ومل ،به بأس ال احلديث

  .النار تمس   ال   الوضوء ترك يف اسعب   ابن عن احلويرث

 .احلاکم عليه نص   کام عنده متابعة وهو :قلت
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .کتاب ودري کتاب من حال   کلِّ  عىل أمحد هضعف   :امليموين الوق

 .خيطئ :الثقات يف ذکره امل  ِحب ان  ابن وقال

 .ثقة :داود وأبو العجأ وقال

 .احلديث يف َيم ،صدوق :الساجي وقال

 بالقدر اهتم فأحسبه ،دريه يروه مل القدرية به حيتج   حديثاً  دينار بن عمرو عن روى

 1(.منه أحب   عيينة ابن کان نإو ،به بأس ال ثقة :سفيان بن قوبيع وقال .لروايته

د  سوسدن وقيدل ،سوس :جده واسم الطائفي مسلم بن حممد) :حجر ابن وقال

 2.(خيطئ صدوقد  حنني مثل وقيل فيهام الواو بدل بتحتانية وقيل آخره يف نون بزيادة

 وعنه ،حييى أ، نواب ،دينار بن عمرو عن ،الطائفي مسلم بن حممد): الكاشف ويف

 177 تويف   ،واحد حديث مسلم يف له ،قوث   وقد لني فيه ،حييى بن وحييى ،مهدي ابن

 3.(]م[

 وقاقته

 .صحيحه يف به احتج  : مسلم

                                                             

 .394 د 393  ، 9 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .133  ، 2 ج، التهذيب . تقريب 2

 .219  ، 2 ج، للذهبي الستة کتب يف رواية له َمن معرفة يف . الكاشف 3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.متابعة صحيحه يف به احتج  : البخاري

 .به بأس ال ثقة :معني ابن قال

 .صحاح کتبه :مهدي ابن

  .بأس به ليس :داود أبو قال

 يف الكثدرية العنايدة لده کدان) :آخدر موضدع   يف وقدال الثقات، يفب ان حِ  ابن ذکره

 2.(العلم

 3.صحيحه يف به واحتج  

 .ثقة: العجأ قال

 4.(وسطاً  صاحلاً  کان): املديني بن عأ

 .َيم صدوق: الساجي

 احلديث صالح وهو ،درائب حسان أحاديث له :وقال ًا،أحاديث له ذکر: عدي ابن

 .منكراً  حديثاً  له أر ومل به بأس ال

 .به بأس ال ثقة :سفيان بن يعقوب

                                                             

 .243   ،4ج اخللق، بدأ کتاب البخاري، . صحيح 1

 .234  ، األمصار علامء . مشاهري 2

 .362   13ج . صحيح ابن ِحب ان، 3

 .137   شيبة، أ، ابن . سؤاالت 4
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.موارد مخسة يف أحاديثه حوصح   ،مرات ةعد   مستدرکه يف به احتج  : احلاکم

 2عنده. الثقات عنإال   خيرج ال وهو ،صحيحه يف به احتج  : خزيمة ابن

 3.موضعاً  عرش مخسة من أکثر يف التمهيد يف به احتج  : الرب عبد ابن

 4.موارد مخسة يف تفسريه يف به احتج  : حاتم أ، ابن

 5.مورداً  عرش أحد يف اآلثار مشكل رشح يف به احتج   :الطحاوي

 .اآلثار هتذيب يف به احتج  : الطربي

 .خيطئ صدوق: حجر ابن

 6وث قه.: األلباين

 وترّفضه تشّيعه

 القسدطنطيني مصدطفى قدال ،اإلمامي دة مشدايخ عظدامء من مسلم بن حممد يعترب

د املعدروف وقدصاأل جعفر أبو رباح بن مسلم بن حممد) :احلنفي الرومي  ،انبالطح 

                                                             

 .342   ،4ج و ،345  ،2ج و ،368   ،1ج الصحيحني، عىل . املستدرك 1

 .36   ،4و ج 229   ،1. صحيح ابن خزيمة، ج 2

 ...49   ،2و ج 48   ،2ج . التمهيد، 3

 .1845   ،6 ج حاتم، أ، ابن . تفسري 4

 ...124   ،4ج، اآلثار مشكل . رشح 5

 .298   ،8ج الغليل، . إرواء 6
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 کتداب لده ،ومائدة مخسدني سنة تويف ،بالكوفة اإلمامي ة الشيعة علامء من ،ثقيف موىل

 1.(واحلرام احلالل بوابأ يف مسألة ربعامئةاأل

 ،د الطدائفي والصدحيح د الكدويف ربداح بن مسلم بن حممد) :کحالة عمر وقال

 بدوابأ يف مسدألة ربعامئدةاأل کتداب :آثداره مدن .فقيه (جعفر أبو) الشيعي ،انالطح  

 2.(واحلرام احلالل

 حممدد) :النجايش الشيخ قال الكبري، الثناء عليه وأثنوا ،کتبهم يف الشيعة له ترجم 

 أصدحابنا وجده ،األعدور ثقيف موىل انالطح   األوقص جعفر أبو رباح بن مسلم بن

 عدنهام وروى ،)علديهام السدالم( اهلل عبد وأبا جعفر أبا حبص ورفع ،فقيه ،بالكوفة

 .واحلدرام احلدالل أبواب يف مسألة األربعامئة ىسم  يُ  کتاب له .الناس أوثق من وکان

ث :قال عأ بن أمحد أخربنا ث :قدال محيد عن ،سفيان ابن ناحد   القالنيسد محددان ناحدد 

ث :قال  سنة مسلم بن حممد ومات .به نهع ،رزين بن العالء عن ،حممد بن السندي ناحد 

 3.(ومائة مخسني

 من کثري إسناد يف العنوان هبذا وقع :مسلم بن حممد) :ترمجته يف اخلوئي السيد قال

                                                             

 .7  ، 6 ج، صن فنيامل وآثار املؤل فني أسامء العارفني . هدية 1

 .21  ، 12 ج، املؤل فني . معجم 2

 .324 د 323  ، الشيعة مصن في أسامء . فهرست 3
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عبد وأ، ،جعفر أ، عن روى فقد .مورداً  وسبعني وستة ومئتني ألفني تبلغ ،الروايات

 ،الصدباح وأ، ،ثاميلالد محدزة وأ، ،محدزة أ، وعدن ،)عليهام السدالم( وأحدمها ،اهلل

 ...الطائي مسعود بن وحممد ،وکامل ،وزرارة ،ومحران

 بن حممد) :قائال ،)عليه السالم( الباقر أصحاب من (:تارة) رجاله يف الشيخ هوعد  

)عليده  الصادق أصحاب يف (:أخرى) و .(أعور وکان طائفي ،انالطح   الثقفي مسلم

 ،األعور الطحان جعفر أبو ،الثقفي (احري) رباح بن مسلم بن حممد) :قائال ،السالم(

 .القدالء رزيدن بن العالء منه ،الناس وأروى ،عنهام وروى ،حداج قصري ،عنه أسند

 الكداظم أصدحاب مدن (:ثالثة)و .(سنة سبعني من نحو وله ومائة مخسني سنة مات

 .)عليه السالم(( اهلل عبد أبا لقي ،انالطح   مسلم بن حممد) :قائال ،)عليه السالم(

 مسدلم بدن حممد) :قائال ،)عليه السالم( الباقر أصحاب من (:تارة) الربقي هوعد  

 حممدد أبو) :قائال ،)عليه السالم( الصادق أصحاب من (:أخرى) و .(طائفي الثقفي

دةو ،عدر، ،الكوفدة إىل انتقدل ثم ،الطائفي الثقفي ثم ،رياح بن مسلم بن حممد  العام 

 .(عنه ويير الراوي وأنس ،منا وکان عنه تروي

 عنهم املأخوذ الرؤساء عالمواأل ،الفقهاء من العددية رسالته يف املفيد الشيخ هوعد  

 واحدد   ذمِّ  إىل طريدق وال ،علديهم يطعن ال الذين حكامواأل والفتيا ،واحلرام احلالل

 (.إلخ) .منهم
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 :الزيارات کامل .رزين بن العالء عنه وروى ،)عليه السالم( جعفر أ، عن روى

 روى .1 احلدديث ،)عليه السدالم( عأ بن احلسني عىل بكى من ثواب يف ،32 الباب

دالقُ  تفسدري .العالء عنه وروى ،)عليه السالم( جعفر أ، عن  يف ،املائددة سدورة :يم 

 عن موتقد   .(...نعمتي عليكم وأمتمت دينكم لكم أکملت اليوم) :تعاىل قوله تفسري

)علديهام  حممدد ابدن وجعفدر عدأ بن دحمم حواري من هعد   ،أويس ترمجة يف الكيش  

 ،تصديقهم عىل العصابة اجتمعت نل   هعد   ،معاوية بن بريد ترمجة يف موتقد   .السالم(

 1.(بالفقه هلم وانقيادهم

 الطدائفي الكدويف ربداح بن مسلم بن حممد جعفر أبو) :يم  القُ  اسعب   الشيخ وقال

 املدأخوذ والرؤسداء عدالماألو )عليه السالم( الباقر أصحاب فقهاء من کان ،الثقفي

 ذمِّ  إىل طريدق وال علديهم يطعدن ال الدذين ،حكامواأل والفتيا ،واحلرام احلالل عنهم

 وردت وقدد.. .املشدهورة اتاملصدن فو ندةاملدو   صولاألُ  أصحاب وهم ،منهم واحد  

 من هن  أو ،عنه يصح ما تصحيح عىل العصابة أمجعت نل   هوان   مدحه يف کثرية روايات

 وزرارة ،البخدرتي بدن وليث ،معاوية بن ريدبو هن  أو )عليه السالم( الباقرين حواري

 لوال ،وحرامه حالله عىل اهلل مناءأ نجباء أربعة ،الدين وأعالم األرض أوتاد ،أعني بن

ة آثار انقطعت هؤالء  .واندرست النبو 

                                                             

 .262 د 261   و ،246  ، 18 ج، احلديث رجال . معجم 1
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 أبدوو ،زرارةإال   أ، وأحاديث ذکرنا أحيى أحد ما )عليه السالم(: الصادق وقال

 کان ما هؤالء ولوال ،العجأ معاوية بن ريدوب ،مسلم بن وحممد ،املرادي ليث بصري

د هؤالء، هذا يستنبط أحد  وهدم ،وحرامده اهلل حدالل عدىل أ، منداءوأُ  الددين اظحف 

 .اآلخرة يف إلينا والسابقون الدنيا يف إلينا السابقون

 بكدل لديسن ده إ لسالم(:)عليه ا اهلل عبد أل، قلت :قال يعفور أ، ابن عن وروي

 عنددي وليس ويسألني أصحابنا من الرجل وجييئ ،القدوم يمكنني وال ألقاك ساعة

 أ، مدن سدمع قدفإن ه  ؛الثقفي مسلم بن حممد عن يمنعك فام :قال ؟عنه يسألني کلام

 ءيش رأيي يف شجر ما :قال مسلم بن حممد عن جرير وعن .وجيهاً  مرضياً  عنده وکان

 ،حدديث ألدف ثالثدني عدن سدألته حتى )عليه السالم( جعفر أبا نهع سألتإال   قط

 1.(حديث ألف عرش ةست عن )عليه السالم( اهلل عبد أبا وسألت

ة امتدح لقد  ،مسلم بن حممد ضمنهم ومن أصحاهبم بعض( ليهم السالمع) األئم 

)عليه  اهلل عبد أبا سمعت :قال امللك عبد بن الفضل العباس أ، عن) :عن روي فقد

 ،وزرارة ،العجأ معاوية بن بريد :أربعة وأمواتاً  أحياءً  إيل   الناس أحب :يقول (السالم

 2.(وأمواتاً  أحياءً  إيل   الناس أحب   وهم ،واألحول ،مسلم بن وحممد

                                                             

 .447 د 446  ، 2 ج، واأللقاب . الكنى 1

 .143  ، 27 ج العامأ، للحر البيت( آل) الشيعة . وسائل 2



 1842 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ،زرارة :يقدول ()عليده السدالم اهلل عبد أبا سمعت :قال ،اءاحلذ   عبيدة أ،) وعن

 السابقون والسابقون): تعاىل اهلل قال الذين من ،وبريد ،مسلم بن وحممد ،بصري وأبو

 1.(املقربون أولئك* 

 ولكدن مسلم، بن حممد ذمِّ  عىل البعض هبا يستدل قد التي الروايات بعض وهناك

 2)رمحه اهلل(. اخلوئي السيد ناقشها وقد ،هبا االستدالل يصح ال

 مدهمقا وعظدم ،شدأنه وجاللدة ،مسدلم بدن حممد مدح يف والروايات ،هذا) :قال

 بدن وزرارة ،معاويدة بدن بريدد ترمجة يف الروايات هذه متتقد   ،مستفيضة متضافرة

 3.(الصحاح وفيها ،األحول النعامن بن عأ بن وحممد ،البخرتي بن وليث ،أعني

 ،دينار بن عمرو عن ،مسلم بن حممد أنبأنا... ) :عساکر ابن أخرجه ما أحاديثه من

 4.(أشهر ثالثة (اهلل عليه وسل م صىل  ) اهلل رسول بعد فاطمة بقيت :قال

 بن أبان سمعت :قال دينار بن عمرو عن ،الطائفي مسلم بن حممد نانبأأ...) :وقال

 عنطُ  حني اخلطاب بن عمر عىل دخلت :قال عثامن ن  إ :وقاال :يقول املزريف زاد عثامن

دأُ  وويدل ويأ دعني :فقال ،أرفعه فذهبت الرتاب يف ورأسه  ويدأ ،يل يغفدر ملأن   يم 

                                                             

 .144  ، 27 ج، الشيعة . وسائل 1

 .268   ،18ج احلديث، رجال . معجم 2

 .267  ، 18 ج، احلديث رجال . معجم 3

 .160  ، 3 ج ،دمشق مدينة . تاريخ 4



 1843 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(يل يغفر ملأن   يم  أُ  وويل

د الثقفي مسلم بن حممد عن )... :الصدوق الشيخ وأخرج  دخلدت :قدال انالطح 

 مدن القائم عن أسألهأن   أريد وأنا )عليهام السالم( الباقر عأ بن حممد جعفر أ، عىل

 من لقائما يفأن   ،مسلم بن حممد يا :مبتدئاً  يل فقال ،(وعليهم عليه اهلل صىل) حممد آل

 بن ويوسف ،متى بن يونس :الرسل من مخسة من شبهاً  )صىل  اهلل عليه وآله( حممد آل

 بدن يدونس من شبهه افأم   (؛عليهم اهلل صلوات) وحممد ،وعيسى ،وموسى ،يعقوب

 يعقوب بن يوسف من شبهه أما و .السن کرب بعد شاب وهو ديبته من فرجوعه :متى

 عىل أمره وإشكال إخوته من واختفاؤه ،تهوعام   تهخاص   من فالغيبة :)عليهام السالم(

 شبهه اوأم   .شيعته و وأهله أبيه وبني بينه املسافة قرب مع )عليهام السالم( يعقوب أبيه

 شديعته وتعدب ،والدته وخفاء ،ديبته وطول ،خوفه فدوام )عليه السالم( موسى من

 دهوأي   ونرصه ،ظهوره يف  وجل  عز   اهلل أذنأن   إىل واهلوان األذى من لقوا ال   بعده من

 حتدى ،فيده اختلدف نَمد فاختالف :)عليه السالم( عيسى من شبهه اوأم   .عدوه عىل

د .وصدلب تدلقُ  :طائفة وقالت ،مات :طائفة وقالت ،ولد ما :منهم طائفة قالت  اوأم 

 اهلل أعدداء وقتلده ،بالسديف فخروجده )صىل  اهلل عليه وآله( املصطفى هجد   من شبهه

 بالسديف ينرصد هوأن د ،والطواديدت ارينواجلب   ،)صىل  اهلل عليه وآله( رسوله وأعداء

                                                             

 .444 د 443  ، 44 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1



 1844 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ،الشام من السفياين خروج :خروجه عالمات من وإن   .راية له ترد ال هوأن   ،والرعب

 مدن يندادي ومنداد   ،رمضدان شهر يف السامء من ةيحوص (اليمن من) اليامين وخروج

 1.(أبيه اسم و باسمه السامء

 )عليده السدالم( اهلل عبدد أبا سمعت :قال ،مسلم بن حممد عن)... :أيضاً  وروى

 اهلل عدني فهدم ،لرمحته رمحته من ورمحة ،نوره من خلقهم خلقاً  عز  وجل   هلل : أن  يقول

 عدذر من أنزل ما عىل مناؤهأُ و ،ذنهإب خلقه يف الناطق ولسانه ،السامعة ذنهوأُ  ،الناظرة

 وهبم ،الرمحة ينزل وهبم ،الضيم يدفع وهبم ،سيئاتال اهلل يمحو فبهم ،ةحج   أو نذر أو

 علدتُج  :قلدت .قضية خلقه يف يقيض وهبم ،خلقه يبتأ وهبم ،اً حي   ويميت ميتاً  حييي

 2.(األوصياء :قال ؟هؤالء من فداك

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  وعرشون ومخسة ثالثامئة أحاديثه بلغت

 .واحد حديث: مسلم صحيح يف

 .واحد حديث: أمحد مسند

                                                             

 .328 د 327  ، النعمة ومتام الدين . کامل 1

 .16  ، األخبار . معاين 2



 1845 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث أربعة: ماجة ابن سنن

 .أحاديث ثامنية: احلاکم مستدرك

 .اثنان نحديثا: النسائي سنن

 .أحاديث مخسة: للنسائي الكربى السنن

 .حديثاً  عرش ثامنية: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث أربعة: داود أ، مسند

 .حديثاً  ومخسون اثنان: للصنعاين املصن ف

 .حديثاً  وعرشون ةست  : شيبة أ، البن املصن ف

 .أحاديث أربعة: يعىل أ، مسند

 .واحد حديث :انب  حِ  ابن صحيح

 .اثنان نحديثا: خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث ثالثة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  وعرشون ثالثة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  وعرشون سبعة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث ثالثة :الدعاء

 .واحد حديث: الشاميني دمسن



 1846 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .اثنان نحديثا: عاصم أ، البن السن ة

 .واحد حديث: لللخال   السن ة

 .أحاديث أربعة: الدراقطني سنن

 .اثنان نحديثا: اجلعد ابن مسند

 .واحد حديث: راهويه ابن مسند

 .أحاديث ةعرش: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .أحاديث ةست  : للبيهقي واآلثار السنن معرفة

ة لدالئ  .واحد حديث: للبيهقي النبو 

 .أحاديث سبعة: حزم البن املحىل  

 .اثنان نحديثا: ملالك الكربى نةاملدو  

 .أحاديث تسعة: ارالبز   مسند

 .أحاديث أربعة: عوانة أ، مستخرج

 .واحد حديث: الروياين مسند

 .حديثاً  عرش ثالثة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .أحاديث ةست  : للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  عرش ثامنية: الرب عبد البن التمهيد



 1847 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  وعرشون مخسة: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: للطربي اآلثار هتذيب

 .حديثاً  عرش ثالثة: نعيم أل، األولياء حلية

 1.حديثاً  عرش أربعة: الطربي تفسري

 الفطري موسى بن حممد (179)

 (هد170 سنة حدود ت)

 أ، ابدن اهلل عبدد أبدو مدوالهم ،املددين الفطدري اهلل عبد أ، نب موسى بن حممد)

 .طلحة

 وحممد ،احلنفية ابن حممد بن وعون ،الليثي سلمة بن ويعقوب ،املقربي :عن روى

 .عثامن بن عمرو بن اهلل عبد بن

 ابدن ومعدن ،فدديك أ، وابدن ،مهدي وابن ،املوال أ، بن الرمحن عبد :عنه روى

 أ، بدن عمر أ، بن وإبراهيم ،الوزير أ، بن املطرف وأبو ،ديالعق عامر وأبو ،عيسى

                                                             

   للددارمي، معني ابن تاريخ ؛522   ،5ج سعد، البن الكربى الطبقات األمني؛ للسيد الشيعة أعيان: يف ترمجته . راجع 1

 ؛399   ،7ج ِحب ان، البن الثقات ؛134   ،4ج العقيأ، ضعفاء ؛77   ،8ج حاتم، أ، البن والتعديل ؛ اجلرح197

 .399   ،6ج عدي، البن الكامل



 1848 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .ودريهم ،سعيد بن وقتيبة ،خملد بن وخالد ،الوزير

 .عيتشي   کان ،احلديث صالح صدوق :حاتم أبو قال

 .ثقة :الرتمذي وقال

 .روايته يف حممود :الطحاوي جعفر أبو وقال

 .الثقات يفِحب ان  ابن ذکره

 .الرواية بولمق آخر موضع ويف :قلت

 شديخ الفطري موسى ابن حممد :صالح بن أمحد قال :الثقات يف شاهني ابن وقال

 ،الددعاء يف الطرباين رواية يف ووقع ،احلديث قليل ،احلديث حسن ،الفطريني من ثقة

 ،املخزومدي موسى بن حممد عن ،فديك أ، ابن عن قتيبة عن ،هارون بن موسى عن

 1.(املعروف وهو الفطري قالف قتيبة عن الرتمذي أخرجه وقد

 املدديند  الطداء وسكون الفاء بكرسد  الفطري موسى بن حممد) :حجر ابن وقال

 2.(عبالتشي   ميرُ  صدوق  

ث) :الذهبي وقال د  الفاء بكرس د الفطريني موىل ،املدين اهلل عبد أبو ،ةاحلج   املحد 

                                                             

 .424 د 423  ، 9 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .138  ، 2 ج تهذيب،ال . تقريب 2



 1849 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1...(.خمزوم بني موايل وهم

 توقيقه

 .صحيحه يف به احتج   :مسلم

 .احلديث صالح ،صدوق   :حاتم أبو قال

 .ثقة :الرتمذي قال

  .روايته يف حممود :الطحاوي جعفر أبو قال

 .حديثني صحيحه يف له جوخر   الثقات، يفِحب ان  ابن ذکره

 حسدن الفطدريني مدن ثقدة شديخ الفطدري موسدى بن حممد :صالح بن أمحد قال

 .احلديث قليل ،احلديث

 2ثقة.: احلاکم قال

 .دوقص: حجر ابن

 تشّيعه

 .(عيتشي   کان) :حاتم أبو قال

                                                             

 .164   ،8 ج، النبالء أعالم . سري 1

 .165   ،3ج . املستدرك، 2



 1850 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .(عبالتشي   ميرُ ) :حجر ابن وقال

 1.(ليه السالمع) الصادق اإلمام أصحاب من الطويس الشيخ هعد   وقد

 عدون عن ،الفطري موسى بن حممد ناأخرب)... :الدوال، أخرجه ما عنه ويرُ  ال  

 قدد إين   :عمديس بندت سدامءأ عدن ،جعفر م  أُ  هم  أُ  عن ،طالب أ، بن عأ بن حممد بن

 فقالدت. رأى مدن فيصدفها الثدوب املرأة عىل ليطرحأن ه  ،بالنساء يصنع ما استقبحت

 بجريددة فددعت :قالت .احلبشة بأرض رأيته شيئاً  ريكأُ  أنا اهلل رسول بنت يا :أسامء

 من املرأة به تعرف !وأمجله هذا أحسن ما :فقالت .ثوباً  عليها طرحت ثم فحنتها رطبة

 فلدام   .أحدد عأ   يدخلن ال[ و] أنت فادسليني مت   فإذا :فاطمة فقالت :قال .لالرج

 أبا عائشة متفكل   .تدخأ ال :أسامء فقالت عليها تدخل عائشة جاءت فاطمة وفيتتُ 

 )صدىل  اهلل عليده وآلده اهلل رسدول ابندة وبني بيننا حتول اخلثعمية هذه: أن  فقالت بكر

 :فقدال الباب عىل فوقف بكر أبو فجاء] .العروس جهود مثل هلا جعلت وقد (موسل  

 هلا وجعلت (موسل   )صىل  اهلل عليه وآله النبي أزواج منعتأن   عىل حالك ما أسامء يا

 يدخل الأن   أمرتني[ هي] :بكر أل، أسامء فقالت .[ !!العروس يدخل الأن   أمرتني

 فقال .هلا ذلك أصنعأن   فأمرتني د ةحي   وهي د صنعت الذي هذا وأريتها ،أحد عليها

                                                             

 .153   الطويس، . رجال 1



 1851 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(وأسامء عأي  لهاودس   عنها فانرصف .أمرتك ما اصنعي :بكر أبو

ث)...  :احلاکم وروى رو عأ بن حممد بن عون عن ،موسى بن حممد نيحد   بن ةعام 

ث :قالت عأ بن حممد زوجة جعفر أم عن ،املهاجر  :قالدت عمديس بنت أسامء تنيحد 

 2.()صىل  اهلل عليه وآله اهلل لرسو بنت فاطمة وعأ ناأ لتدس  

 حممدد بن عون ثناحد ،املخزومي موسى ابن حممد ثناحد)... :الكربى السنن ويف

ر وعدن (أظنه) جعفر بن حممد بنت جعفر م  أُ  هم  أُ  عن ،طالب أ، بن عأ بن  بدن ةعدام 

 أسامء يا :قالت)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول بنت فاطمة أن   جعفر م  أُ  عن ،املهاجر

د .طالدب أ، بدن وعدأ أندِت  فادسدليني مت   ناأ إذا )ري اهلل  وأسدامء عدأ لهافغس 

 3(.(امعنه

 م  أُ  عن ،حممد بن عون عن ،الفطري موسى بن حممد أخربين... ) :الطرباين وروى

 الظهدر صدىل  )صدىل  اهلل عليده وسدل م(  اهلل رسولأن   :عميس بنت أسامء عن ،جعفر

)صدىل  اهلل عليده وسدل م(  النبدي صدىل   وقد فرجع حاجة   يفي ًا عل أرسل ثم ،بالصهباء

 حتدى حيرکه فلم فنام عأ حجر يف رأسه)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي فوضع ،العرص

                                                             

ية 1 ة الطاهرة . الذر   .154 د 153  ، النبوي 

 .164 د 163  ، 3 ج، . املستدرك 2

 .396  ، 3 ج، الكربى . السنن 3



 1852 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 بنفسه احتبسعلي ًا  عبدكن  إ لهم  ال   :)صىل  اهلل عليه وسل م( النبي فقال ،الشمس دابت

 اجلبدال عدىل رفعدت حتى الشمس عليه فطلعت :قالت .الشمس عليه فرد   ؛هنبي   عىل

 1.(بالصهباء وذلك دابت ثم ،العرص وصىل   أفتوض   عأي  وقام ،األرض وعىل

دأُ  عدن ،حممد بن عون عن ،موسى بن حممد عن. ).. :دمشق مدينة تاريخ ويف  ،هم 

 أيدن :فقدال ،يوماً  أتاها (صىل  اهلل عليه وسل م) اهلل رسولأن   :فاطمة عن ،هتاجد   عن

 فقدال .ذائق يذوقه ءيش بيتنا يف وليس أصبحنا :فقالت (وحسيناً  حسناً  يعني) ؟ابناي

 فدالن إىل فدذهب ء.يش عنددك ولديس ،عليدك يبكياأن   أخاف فإين   هبام أذهب :عأ

 أيدَيام بني رشبة يف يلعبان فوجدمها (صىل  اهلل عليه وسل م) النبي إليه هفتوج   اليهودي

 :عدأ فقدال ؟احلدر علديهام يشدتد  أن   قبل ابني قلبت إال   ؛عأ يا :فقال ،متر من فضل

 اهلل رسول فجلس .مترات لفاطمة أمجع حتى جلست فلو ءيش بيتنا يف وليس أصبحنا

 متدر مدن ءيش لده اجتمع حتى بتمرة دلواً  لليهودي ينزع وعأ (صىل  اهلل عليه وسل م)

 وعدأ أحددمها (مصىل  اهلل عليه وسدل  ) اهلل رسول فحمل أقبل ثم ،حجزته يف فجعله

 2.(قلبهام حتى اآلخر

 :قدال ،(موسل   )صىل  اهلل عليه وآله بالنبي كالترب   جواز عىل يدل   ما النسائي وروى

                                                             

 .145  ، 24 ج، الكبري . املعجم 1

 .171  ، 14 ج ،دمشق مدينة . تاريخ 2



 1853 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ث)...   النبدي   أن   :مالك بن أنس عن ،طلحة أ، بن اهلل عبد عن ،موسى بن حممد ناحد 

 فنشدفته عرقده ىلإ سدليم م  أُ  فقامت ،فعرق نطع عىل اضطجع)صىل  اهلل عليه وسل م( 

 مأُ  يا تصنعني الذي هذا ما :قال)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي فرآها قارورة يف فجعلته

 1.()صىل  اهلل عليه وسل م النبي فضحك .طيبي يف عرقك أجعل :قالت ؟سليم

 أحاديثه عدد

 وأحيانداً  الفطدري، موسدى بدن حممدد باسدمه ،حدديثاً  وأربعدون أربعة عنه روي

 .املدين اناوأحي املخزومي

 .واحد حديث: مسلم صحيح يف له

 .واحد حديث: أمحد مسند

 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .أحاديث ثالثة: داود أ، سنن

 .واحد حديث: ماجة ابن سنن

 .أحاديث أربعة: احلاکم مستدرك

 .نحديثا: النسائي سنن

                                                             

 .506  ، 5 ج، الكربى . السنن 1



 1854 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .نحديثا: للنسائي الكربى السنن

 .أحاديث أربعة: للبيهقي الكربى السنن

 .نحديثا: شيبة أ، البن ملصن فا

 .أحاديث ثالثة: يعىل أ، مسند

 .نحديثا :انب  حِ  ابن صحيح

 .واحد حديث: خزيمة ابن صحيح

 .واحد حديث: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث ةست  : للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للطرباين الدعاء

 .أحاديث ثالثة: الدراقطني سنن

 .واحد حديث: املحامأ أمايل

 .واحد حديث: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .واحد حديث: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .نحديثا: الرب عبد البن التمهيد

 1.واحد حديث: عساکر ابن تاريخ

                                                             

 للبخاري، الكبري التاريخ ؛53   ،9ج ِحب ان، البن الثقات ؛82   ،8حاتم، ج أ، البن والتعديل اجلرح: يف ترمجته . راجع 1
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 إبراهيم بن ( خمول180)

 )ت يف حدود القرن الثالث اهلجري(

 يف صددوق ،بغيض رافيضي  ،الكويف النهدي راشد بن خمول بن إبراهيم بن خمول) 

 .نفسه

 هدذا :فقدال املسدودة مدن رجدالً  ورأى سمعته نعيم أبو قال ،إرسائيل :عن روى

 .انتهى .وعمر بكر أ، من وأخري أفضل عندي

 علينا وقف :قال نعيم أبا أن   وفيه ؛نعيم أ، کالم وساق ،الضعفاء يف العقيأ وذکره

 :خمول يل فقال ،عنه تفتنحي   ،ملنظرا کريه وکان ةمك   تىأ خمول أ، عند املسودة بعض

 َ  .بالشك فذکره ،أفضل أو ،أخري عندي هذا ؟هذا عن يتتنح   مِل

 عدن روايتده أکثدر ،وخمول إرسائيل عن أحاديث له خرجأأن   بعد ،عدي ابن قال

 .الكوفة عيمتشي   من وهو دريه يروه مل ما عنه روى وقد ،إرسائيل

 .الثقات يفِحب ان  ابن وذکره

 1.(بلده وأهل منبه بن العزيز عبد عنه ييرو وقال

                                                                                                                                                         

 .353   ،11ج للذهبي، اإلسالم تاريخ ؛392   ،4ج للسمعاين، األنساب ؛237   ،1ج

 .11  ، 6 ج، امليزان . لسان 1



 1856 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 توقيقه

 . صدوق: حاتم أبو قال

 .الثقات يف ذکره :انب  حِ  ابن

 1.له حصح  : احلاکم

 2.(ذلك عىل واحتمل شيعية فيه وکان ،صدوق وخمول) قال: ارالبز  

 3.مرتني به احتج  : الطحاوي

 لكدالم ردي  دون اللسدان يف حجدر ابن کالمه وذکر نفسه، يف صدوق: الذهبي قال

 .الذهبي

 .صدوق األقل وعىل ثقة فيكون جرح فيه يرد ومل

 ترّفضه

 4.(الكوفة أهل عيمتشي   مجلة يف وهو) :عدي ابن قال

 1.الشيعة من البيهقي هوعد  

                                                             

 .183   ،3 ج، . املستدرك 1

ار . مسند 2  .238  ، 13 ج، البز 

 .185   ،6ج ،179  ،2 ج اآلثار، مشكل . رشح 3

 .439  ، 6 ج، . الكامل 4



 1857 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 2.(ذلك عىل واحتمل ةشيعي   فيه وکان ،صدوق وخمول) :ارالبز   فيه قال

 3.(فضالر يف يغلو کان) :فقال العقيأ رتف ضهب قال نول  

 4.(الرافضة دالة من کانأن ه  قاليُ ) :الذهبي وقال

 5.(بغيض رافيض) :وقال

 قال) :رافع أ، ابن کتاب يذکر وهو ،الشيعة يمصن ف أسامء فهرست کتاب يف جاء

 الكتداب هذا کتبأن ه  أبيه عن ،احلسن بن اهلل عبد بن موسى وأخربين :حممد بن عمر

 .مونهويعل   مونهيعظ   وکان ،رافع أ، بن عأ بن اهلل عبيد عن

ث :سعيد بن العباس أبو قال ث :قال ،مستورد بن أمحد بن اهلل عبد ناحد   خمدول ناحد 

 رجل أ، سأل :يقول احلسني بن اهلل عبد بن موسى سمعت :قال ،النهدي إبراهيم بن

 6.(علينا فأماله فأخرجه رافع أ، ابن کتاب هات :فقال ،دالتشه   عن

ث) :قولوية ابن قال الزيارات، لکام سند يف وقع وقد  بدن داود بدن حكديم نيحد 

                                                                                                                                                         

ة، . دالئل 1  .279   ،7ج النبو 

ار . مسند 2  .238  ، 13 ج، البز 

 .262  ، 4 ج، العقيأ . ضعفاء 3

 .405  ، 15 ج، اإلسالم . تاريخ 4

 .85  ، 4 ج، االعتدال . ميزان 5

 .7  ، الشيعة مصن في أسامء . فهرست 6



 1858 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ث :قال ،اخلطاب بن سلمة عن ،حكيم  عبدد بدن واحلسدن القسدام أمحد بن بكار ناحد 

 بدن عدأ سدمعت :قال ،أبيه عن ،منذر بن الربيع عن ،إبراهيم بن خمول عن ،الواحد

 ،دمعة فينا عيناه ودمعت قطرة فينا عيناه قطرت من :يقول ()عليهام السالم() احلسني

 1.(أحقابا يسكنها درفاً  ةاجلن   يف هبا اهلل أهبو  

 .الزيارات کامل رجال وثاقة يرى نمَ  عند وثاقته عىل يدل   وهذا

 ولده .ودريمهدا واملفيدد الصددوق طريدق يف وقدع) :الشاهرودي عأ الشيخ قال

 . ..وحسنه سالمته عىل تدل ودريها الفضائل يف رشيفة روايات

 .رافع أ، ابن کتاب احلسن بن اهلل عبد بن موسى :عن وروى

 ،الثقة األودي بن وأمحد ،الثقفي حممد بن وإبراهيم ،مهران بن عيسى :عنه وروى

 2.(ودريهم

ث عند رواياته من  إبدراهيم بدن خمول ثناحد)... :حهوصح   احلاکم رواه ما نياملحد 

 أبيده عدن ،رافعأ، بن هللا عبيد بن حممد عن ،األسود بن الرمحن عبد ثناحد ،النهدي

 االثنني يوم صىل   )صىل  اهلل عليه وآله( اهلل رسولأن   )ري اهلل عنه( رافع أ، هجد   عن

 ،فأسلم الصالة الثالثاء يوم عأ عىل عرض هن  أو (ا)ري اهلل عنه خدجية معه توصل  

                                                             

 .202  ، الزيارات . کامل 1

 .390 د 389  ، 7 ج، احلديث رجال علم . مستدرکات 2



 1859 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عليه وآلده(:)صىل  اهلل  اهلل رسول فقال :قال ،الصالة يف طالب أبا مرآ أو دعني :وقال

 يوم )صىل  اهلل عليه وآله( اهلل رسول مع فصىل   إذا صأأف :عأ فقال :قال .أمانة هو امإن  

 1.(الثالثاء

ث )... :الطحاوي وأخرج ث ،ا احلن   راشد بن خمول بن خمول ناحد   اراجلب   عبد ناحد 

ر عن ،الشبامي عباس بن  :قالدت سدلمة م  أُ  عدن ،أفعدى بندت عمرة عن ،الدهني عام 

 ويطهدرکم البيدت أهل الرجس عنكم ليذهب اهلل يريد إنام) :بيتي يف اآلية هذه نزلت

 )صدىل  اهلل عليده وسدل م(، اهلل ورسدول ،وميكائيدل ،جربيل ؛سبعة يف يعني (تطهريا

 يدا :فقلدت البيت باب عىل وأنا (السالم عليهم) واحلسني ،واحلسن ،وفاطمة ،وعأ

 ومدا )عليده السدالم(( النبي أزواج من كإن  ) :قال ؟البيت أهل من ألست اهلل رسول

 2.(البيت أهل من كإن   :قال

 عدن ،األسود أ، بن منصور ثناحد ،إبراهيم بن خمول ثناحد)... :الطرباين وروى

)صدىل   اهلل رسدول قال :قال )ري اهلل عنه( عأ عن ،احلارث عن ،الشعبي عن ليث

 3.(ةاجلن   هلأ شباب داسي   واحلسني احلسن :اهلل عليه وسل م(

                                                             

 .183 د 182  ، 3 ج، . املستدرك 1

 .238  ، 2 ج اآلثار، مشكل . رشح 2

 .36  ، 3 ج، الكبري . املعجم 3



 1860 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ر عن ،العباس بن اجلبار عبد ثناحد ،إبراهيم بن خمول ثناحد)...  عن ،الدهني عام 

 ينبغي ال :)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول قال :قالت سلمة م  أُ  عن ،أفعى بنت عمرة

 1.(وعأ أناإال   املسجد هذا يف جينبأن   ألحد

 بدن الدرمحن عبدد عدن ،إبدراهيم بدن خمدول ناأخرب)...  :دمشق مدينة تاريخ ويف

 ،رافدعأ، عن ،أبيهام عن ،وعمه أبيه عن ،رافع أ، بن اهلل عبيد بن حممد عن ،األوسد

 خطدب (صىل  اهلل عليه وسل م) النبيأن   رافع أ، أبيهام عن ،والصواب األصل يف کذا

 وأمرمها ،بيوتاً  لقومهام ءايتبو  أن   وهارون موسى أمر اهللأن   ،الناس اأَي   يا :فقال الناس

 حيدل وال ،يتدهوذر   هارونإال   ،النساء فيه يقربوا وال ،جنب مسجدمها يف يبيت الأن  

 2.(تهوذري   عأإال   جنب فيه يبيت وال ،هذا مسجدي يف النساء يعركأن   ألحد

 عدن ،السبيعي إسحاق أ، عن احلر بن جابر ناأخرب ،إبراهيم بن خمول ناأخرب)...

 فعدأ مدواله کندت نَمد :قال (صىل  اهلل عليه وسل م) النبيأن   عأ عن ،مر ذي عمرو

 3(.عاداه نمَ  وعادِ  ،وااله نمَ  والِ  لهم  ال   ،مواله

 وأ، نباتدة بدن األصدبغ عن ،احلزور بن عأ ناأخرب إبراهيم بن خمول ناأخرب)... 

                                                             

 .373 د 372  ، 23 ج ،الكبري . املعجم 1

 .142 د 141  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .215  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3



 1861 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ر سمعنا :قاال ،اخلوالين مريم اهلل  صدىل  ) اهلل رسدول سمعت :يقول وهو يارس بن عام 

 ؛منهدا اهلل إىل أحب ءبيش العباد نيزي   مل بزينة كزين   اهللأن   ،عأ يا :يقول (عليه وسل م

 تندال وال شديئاً  الددنيا من تنال ال فجعلك ،الدنيا يف الزهد اهلل عند األبرار زينة وهي

 بك ويرضون ،أتباعاً  هبم ترىض فجعلك ؛املساکني حب لك ووهب ،شيئاً  منك الدنيا

 .تدكجن   يف ورفقداؤك دارك يف جرياندك فهم ،فيك وصدق كأحب   نملَ  فطوبى ،إماماً 

 موقدف القيامدة يدوم يدوقفهمأن   اهلل عدىل فحدق ،عليدك وکدذب أبغضدك نمَ  اوأم  

 1.(الكذابني

ر عن ،العباس بن اجلبار عبد ناأخرب ،إبراهيم بن خمول ناأخرب)...  عن ،الذهبي عام 

 طدويالً علي دًا  انتجدى (صىل  اهلل عليه وسل م) النبي أن   اهلل عبد بن جابر عن ،الزبري أ،

 2.(انتجاه اهلل ولكن انتجيته أنا ما :فقال .يناجيه ما أکثر ما :أصحابه فقال

 بن حبيش عن ،إسحاق أ، عن إرسائيل ناأخرب :قاال إبراهيم بن خمول ناأخرب)... 

 يمن د عأ :(يه وسل مصىل  اهلل عل) اهلل رسول قال :قال السلويل طاوس ابن زاد جنادة

 3.(عأ أو أناإال   عني ييؤد   ال :طاوس ابن وقال .ديني يعن   يقيض ال منه وأنا

                                                             

 .282  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .315  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .346 د 345  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 3
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 بدن حممدد بن اهلل عبد عن ،مطري بن موسى ،ناأخرب ،إبراهيم بن خمول ناأخرب)...

صدىل  اهلل ) اهلل رسدولأن   طالب أ، بن عقيل هجد   عن ،أبيه عن ،طالب أ، بن عقيل

 1.(بعدي نبي الإال  أن ه  موسى من هارون بمنزلة يمن   أنت :لعأ قال (عليه وسل م

ث )... :احلسكاين واخرج ، جابر عن ،احلسن بن جابر عن ،إبراهيم بن خمول ناحد 

 ثدم صداحلا وعمل وآمن تاب ملن لغفار وإين  ) :قوله يف )عليه السالم( جعفر أ، عن

 2(.البيت أهل واليتنا إىل :قال (اهتدى

 اديثهأح عدد

 .حديثاً  وأربعون اثنان عنه ويرُ 

 .نحديثا: احلاکم مستدرك

 .نحديثا: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث ةست  : للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث ةست  : ارالبز   مسند

ة دالئل  .واحد حديث: للبيهقي النبو 

                                                             

 .7  ، 38 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .492 د 491  ، 1 ج، التفضيل لقواعد لالتنزي . شواهد 2



 1863 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .نحديثا: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حاديثأ ثالثة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  عرش أربعة: عساکر ابن تاريخ

 .نحديثا: نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد حديث: للدوال، الطاهرة ةالذري  

 .نحديثا: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 1.واحد حديث: الطربي تفسري

 راشد بن ( خمول181)

 (هد140 سنة بعد ت)

 .ا احلن   الكويف املجالد ،أ بن راشد أبو موالهم النهدي راشد بن خمول) 

 .املددين سعد وأ، ،البطني ومسلم ،احلسني بن عأ بن حممد جعفر أ، :عن روى

 .عوانة وأبو ،ورشيك ،األمحر وجعفر ،والثوري ،شعبة :عنهروی و

 .ثقة :والنسائي معني ابن :وقال، خرياإال   علمت ما :أمحد عن امليموين قال

                                                             

 ،9ج حب ان، البن الثقات ؛262   ،4ج العقيأ، ضعفاء ؛399   ،8ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح: يف ترمجته . راجع 1

 .405   ،15 ج للذهبي، اإلسالم تاريخ ؛439   ،6ج عدي، البن الكامل ؛203  



 1864 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثه يكتب :حاتم أبو وقال

 .احلديث بكثري وليس ،الكوفيني دالة من ثقة :العجأ الوق

 .الثقات يفِحب ان  ابن وذکره

 اهلل شداءأن   ثقدةً  کدان کالمده تتمة :قلت .جعفر أ، خالفة يف تويف   :سعد ابن قال

 .تعاىل

 .ثقتان راشد بن وجماهد راشد بن خمول :الدارقطني وقال

 .شيعي :داود أ، عن اآلجري وقال

ر: بن حممد قال :الثقات يف هنيشا ابن وقال  .ثقة کويف عام 

 عليده توبع واحد حديث دري البخاري يف له وليس ،ثقة :سفيان بن يعقوب وقال

 1.(عنده

 راشد أبو راشد ابن قبله الذي بوزن وقيل ،حممد بوزن :خمول) :التقريب يف وقال

 ،عالتشي   إىل سبنُ  ،ثقةد  ونون بمهملةد  احلنا  ،الكويف موالهم ،النهدي جمالد أ، بن

 2.(أربعني سنة بعد مات السادسة من

 ،البداقر جعفدر أ، عدن ،الكويف موالهم ،النهدي راشد بن خمول) :الذهبي وقال

                                                             

 .71  ، 10 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .167  ، 2 ج، التهذيب . تقريب 2



 1865 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(ثقة ،عوانة وأبو ،شعبة وعنه ،البطني ومسلم

 وقاقته عل االتفاق

 .صحيحه يف به احتج  : البخاري

 .به احتج  : مسلم

 .رياً خال  أ علمت ما :أمحد قال

 .ثقة :معني ابن قال

 .ثقة: النسائي قال

 .حديثه يكتب :حاتم أبو قال

 .الكوفيني دالة من ثقة :العجأ قال

  .الثقات يف بن ذکره :انب  حِ  ابن

 .تعاىل اهلل شاءأن   ثقةً  کان: سعد ابن قال

 .ثقة :الدارقطني قال

ر: بن حممد قال :الثقات يف شاهني ابن قال  .ثقة   کويفي  عام 

 .ثقة :سفيان بن يعقوب لقا

                                                             

 .250   ،2 ج، الستة کتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف 1



 1866 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .ثقة: الذهبي

 .ثقة: حجر ابن

 تشّيعه

 .شيعي :داود أبو قال

 .(عالتشي   إىل ونسب) :حجر ابن وقال

 1.(الكوفة أهل عيمتشي   مجلة يف وهو) :عدي ابن وقال

 أحدداً  أدرکدت مدا :دمآ بدن حييى قال ع،التشي   يف همبغلو   معروفون الكوفة وأهل

 .الثوري سفيان دري أحداً  استثنى وما ،به يبدأ علي اً  يفضلإال   بالكوفة

د الكوفة کأن   الكوفة أهل من عجبت :معمر وقال  مدا ،عدأي  حدبِّ  عدىل نيدتبُ  امإن 

 ،وعمدر بكدر أ، عدىلعلي ًا  ليفض   الذي منهم املقتصد وجدتإال   منهم أحداً  متکل  

 2.(الثوري سفيان منها

 :أي (الكوفيني دالة من): عنه بقوله اهذ العجأ دأک   وقد عه،تشي   يف مغال   فمخول

 ميقد   رافضياً  کانأن ه  العجأ کالم ومعنى .عبارته مفاد هو کام ع،التشي   يف دالهتم من

                                                             

 .439  ، 6 ج، . الكامل 1

 .13 د 12   ،8، ج والنهاية البداية ؛530  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2



 1867 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 !معنى الكوفيني دالة من :لقوله يكون ال وإال   ،دريه عىل( ع)علي ًا 

 احلفيد هذا نوکا له، ووفاءً  باألب اً حب   امرب   ،خمول له ولداً  ىسم   قد إبراهيم ابنه إن  

 1وصف الذهبي له. عىل حدِّ  بغيضاً  رافضياً 

 صار حتى( ليهم السالمع) البيت آلل الوالء توارثت العائلة هذه أن   يبدو والذي

راشد، وقد کان  بن خمول حفيد خمول يف احلال هو کام ،لرصاحته امرب   ،رافضياً  بعضهم

 2ليه السالم(.)عجماهد وهو أخو خمول بن راشد من أصحاب اإلمام الصادق 

 ةلقل د امرب   ،(ليهم السالمع)البيت أهل يف رواه شيئاً  أجد مل ،ألحاديثه عيتتب   وأثناء

 .عنه رووا ما

 أحاديثه عدد

 .حديثاً  وعرشون ثالثة املغايل الشيعي هذا عن روي

 .واحد حديث: البخاري صحيح

 .واحد حديث: مسلم صحيح

 .أحاديث ثالثة: أمحد مسند

                                                             

 .85  ، 4 ج االعتدال، . ميزان 1

 .311. رجال الطويس،   2



 1868 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد ديثح: الرتمذي سنن

 .واحد حديث: داود أ، سنن

 .واحد حديث: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث ثالثة: شيبة أ، البن املصن ف

 .واحد حديث: خزيمة ابن صحيح

 .واحد حديث :انب  حِ  ابن صحيح

 .واحد حديث: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث أربعة: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: عوانة أ، مستخرج

 .واحد حديث: عساکر ابن تاريخ

 .نحديثا: الروياين مسند

 1.واحد حديث: ملالك الكربى ةاملدون  

 الصلت بن ( مسور182)

                                                             

 الثقدات ؛398   ،8ج حداتم، أ، البدن والتعديل اجلرح ؛352   ،6ج سعد، البن لكربىا الطبقات: يف ترمجته . راجع 1

 أسدامء تداريخ ؛439   ،6ج عددي، البدن الكامدل ؛268   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛515   ،7ج ِحب ان، البن

 .348   ،27ج للمزي، الكامل هتذيب ؛29   ،8ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛228  شاهني، البن الثقات



 1869 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 (اهلجري الثاين القرن يف ت)

 عدن ييدرو ،الكوفدة سدكن ،املدينة أهل من ،الصلت بن مسور) :انب  حِ  ابن قال

 .نوالعراقيو ،الواسطي سليامن بن سعيد :عنه روى ،أهلها

 .املوضوعات الثقات عن ييرو وکان ،السلف يشتم عالتشي   يف دالياً  کان

 .فيه القول نفحس   حييى اوأم   ،يكذبه حنبل بن أمحد کان ،به االحتجاج جيوز ال

 بدن حييدى سدألت :يقدول حممد بن صالح سمعت :يقول حممود بن حممد سمعت

 .صدوق شيخ :فقال الصلت بن مسور بن معني

 اهلل رسدول عدن ،جدابر عن ،املنكدر بن حممد عن روى الذي هوو :حاتم أبو قال

 له کتب أهله عىل الرجل أنفق وما ،صدقة معروف کل :قال)صىل  اهلل عليه وسل م( أن ه 

 فعدىل معصية دري يف مؤمن نفقة وکل ،صدقة له کتب عرضه املرء به وقى وما ،صدقة

ث :قال يعىل أبو أخربناه .بنيان يف نفقةإال   ضامناً  خلفها اهلل  الكندي الوليد بن برش ناحد 

ث :قال ث :قال الصلت بن مسور ناحد   موسدى بدن مسدحاج ،املنكددر بدن حممدد ناحد 

 .مالك بن أنس عن ييرو ،للحاج االً مج   کان ،واسط سكن ،الكوفة أهل من ،الضبي

 قبدل الظهر صالة تقديم يف منكراً  واحداً  حديثاً  روى ،مقسم بن املغرية :عنه روى

 .به االحتجاج جيوز ال ،للمسافر وقتال

 ،املبدارك البن قلت ،عيسى بن احلسن سمعت ،احلسني بن حممد بن أمحد سمعت



 1870 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ث ث :قلت ؟هو ما :قال حسن بحديث نعيم أبو ناحد   عدن ،مسدحاج عن نعيم أبو ناحد 

 مندزالً  ونزلندا سدفر يف)صىل  اهلل عليه وسدل م(  اهلل رسول مع اکن   :قال مالك بن أنس

 حسدن ومدا :املبارك ابن فقال ارحتل ثم ؟الظهر صالة تزل مل أو الشمس زالت :افقلن

 وقبدل الدزوال قبدل يصدأ   (والسالم الصالة عليه) النبي کان :أقول أنا احلديث هذا

 1.(الوقت

 توقيقه

 .صدوق شيخ :معني بن حييى قال

 .فيه القول فحسن حييى اوأم   :انب  حِ  ابن قال

 التشيّع يف غلّو 

 .السلف يشتم عالتشي   يف دالياً  کان :انب  حِ  ناب قال

ثحي کان: معني ابن وقال  .الشيعة بأحاديث د 

 أحاديثه عدد

 .واحد   حديث  : للحاکم املستدرك يف

                                                             

 .32 د 31   3 ج، . املجروحني 1



 1871 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد   حديث  : للبييهقي الكربى السنن

 .نحديثا: للطرباين األوسط املعجم

 .واحد   حديث  : شاهني البن ومنسوخه احلديث ناسخ

 .واحد   حديث  : الشهاب مسند

 .واحد   حديث  : للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 1.واحد   حديث  : للبيهقي اآلداب

 حييى أبو ( مصدع183) 

 (اهلجري الثاين القرن حدود يف ت)

 

 بدن معاذ موىل :ويقال .عمر بن اهلل عبد موىل ،املعرقب األعرج حييى أبو ؛مصدع)

. وعائشدة ،العدا  بدن عمدرو وابن ،عباس وابن ،واحلسن ،عأ :عن روى. عفراء

 وشمر ،الدهني وعامر ،البرصي احلسن أ، بن وسعيد ،العدوي أوس بن سعد :وعنه

                                                             

 ،4ج العقيأ، ضعفاء ؛28   ،2ج للدوري، معني ابن تاريخ ؛76   ،10ج للتسرتي، الرجال قاموس: يف ترمجته . راجع 1

   ،13ج بغدداد، تاريخ ؛431   ،6ج عدي، البن الكامل ؛298   ،8ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛244  

 .37   ،6ج حجر، بنال امليزان لسان ؛244



 1872 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .يساف بن وهالل ،األسدي رزين وأبو ،عطية بن

 وکذا .عفراء ابن موىل :يقال .األنصاري األعرج حييى أبو ،مصدع :حاتم أبو قال

 عاملدا مصددع کان :الدهني رعام قال ،عيينة ابن سمعت :املديني ابن وقال .أمحد قال

 عدرضد  مدروان بن برش أود  احلجاج نأل املعرقب»: له قيل إنام :قلت .عباس بابن

 يشء أي يف :لسدفيان قلدت ،املدديني ابدن قدال .عرقوبه فقطع ،فأبى ،عأ سب   عليه

 :فقال ،يقص وهو طالب أ، ابن به مر الذي وهو :عأ قال .التشيع يف :قال ؟عرقب

 يف اجلوزجداين ذکدره وقد .وأهلكت هلكت :قال .ال :قال ؟واملنسوخ الناسخ تعرف

 .التشديع مدن إليده نسدب مدا بدذلك يريدد .الطريق عن جائر زائغ :فقال «الضعفاء»

 يف انب دحِ  ابدن وقدال .قولده فيه يقدح فال ،واالنحراف بالنصب مشهور واجلوزجاين

 .(کريباملنا وينفرد الروايات يف االثبات خيالف کان «الضعفاء»

 وابدن ،عمرو بن اهلل عبد :عن .األعرج املعرقب حييى أبو ،مصدع: )لذهبيا وقال

 1.(صدوق .ومجاعة ،أوس بن وسعد ،يساف بن هالل :وعنه .عباس

  توقيقه

 

                                                             

 .267،   2 ج، الستة کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف .1



 1873 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مسلم: احتج به يف صحيحه.

 .ثقة ،کويف ،تابعي: العجأ قال

 .ثقة: شاهني ابن قال

 .صحيحه يف به احتج: خزيمه ابن

 246   3ج يمه،خز ابن صحيح

 1.به احتج: الطحاوي

 .صدوق: الذهبي قال

 ،املعرقب حييى أبو) :فقال ،اخلليفي فهد بن عبداهلل هرد   فقد ،به انب  حِ  ابن طعن أما

 ،شدهرته عدىل أحدد مدنهم جيرحده مل املتقددمني فإن ؛فيه انحب   ابن کالم إىل يلتفت ال

 2.(عباس ابن يف عليه وأثنوا ،مسلم له جوخر  

  هتشيّع 

 

 عرضد  مروان بن برش أود  احلجاج نأل ؛«املعرقب» :له قيل إنام) :حجر ابن قال

                                                             

 .257   1ج اآلثار مشكل رشح .1

 .376،   1 ج، واألدب واألخالق والرقائق الزهد يف الصحابة آثار من املسند الصحيح .2



 1874 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ءيش أي يف :لسدفيان قلدت ،املدديني ابدن قدال .عرقوبه فقطع ،فأبى ،عأ سب عليه

 .(التشيع يف :قال ؟عرقب

 التشديع يف عرقوبده قطعوا ولن .عرقوبه قطعوا حتى شديدا کان تشيعه أن ويبدو

 .ترمجته يف نابي   کام الشديد تشيعه عىل نصوا وقد ،معاوية بن عامر :کذلك

 .(التشيع من إليه نسب ما بذلك يريد .الطريق عن جائر زائغ): اجلوزجاين وقال

  أحاديثه عدد

 

 :حديثا عرش أحد روى

 .(النار من لألعقاب ويل) :حديث له روى: مسلم صحيح

 .اً واحد اً حديث: أمحد مسند

 .اً حدوا اً حديث: الرتمذي سنن

 .نيحديث: داود أ، سنن

 .اً واحد اً حديث: للبيهقي الكربى السنن

 .اً واحد اً حديث: داود أ، مسند

 .اً واحد اً حديث: خزيمة ابن صحيح



 1875 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .اً واحد اً حديث: الشايش مسند

 .اً واحد اً حديث: عوانة أ، مستخرج

 1.اً واحد اً حديث: الطربي تفسري

 

 التميمي سالم بن ( مصعب184)

 (اهلجري الثاين القرن يف ت)

 

 وعبد ،البقال سعد أ، :عن روى .بغداد نزيل ،الكويف التميمي سالم بن مصعب)

 ،شجاع بن رساقة وابن ،جريج وابن ،الكندي املالئي قيس بن وعمرو ،شربمة بن اهلل

 عبد قال .وآخرون ،األشج سعيد وأبو ،الواسطي عبادة بن وحممد ،الطحان نعيم وأبو

  .بأس به ليس ،نعم :قال ؟شيئا عنه کتبت :له قيل [:...]عنه أ، سألت ،أمحد بن اهلل

 :أبيه عن ،املديني بن اهلل عبد وقال .ضعيف :معني ابن عن ،الطياليس جعفر وقال

                                                             

 والتعدديل اجلدرح .313   1ج دوري،للد معني ابن تاريخ .477   5ج سعد، البن الكربى الطبقات: يف ترمجته راجع .1

 الكبدري التداريخ .280   2ج للعجدأ، الثقدات معرفدة .266   4ج العقديأ، ضعفاء .429   8ج حاتم، أ، البن

 .249   للجوزجاين، الرجال أحوال .231   شاهني، البن الثقات أسامء تاريخ .65   8ج للبخاري،
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 . {ما َقَطْعتُْم ِمْن لِينَة  } :تعاىل قوله يف ،أبيه عن ،حممد بن جعفر عن يروي کان

  .فهوضع   ،الشيعة من وکان :لقا .منه أسمعه أن أشتهي و کنت :النواة قال

  .فوهاه ،عنه داود أبا سألت :اآلجري وقال

  .ثقة :العجأ وقال

 سدالم ابن مصعب حدثنا :البزار حاتم بن هارون حدثنا :البادندي بكر أبو وقال

  ....صدوق اً شيخ وکان ،التميمي

  .الصدق حمله شيخ :حاتم أبو وقال

 انقلبدت ومدا .بده بدأس ال نهأ وأرجو ،درائب أحاديث له :عدي ابن وقال [...]

 1.(تعمد ال ،منه دلط فإنه ،عليه

 .بغداد نزيل ،الكويف التميمي ،الالم ،بتشديد ،سالم بن مصعب) :حجر ابن وقال

 2.(أوهام له ،صدوق

 کثدري :حبدان ابن :قال ،جريج ابن عن ،التميمي سالم بن مصعب: )الذهبي قال

 3.(بأس به ليس :معني ابن وقال .به تجحُي  ال ،الغلط

                                                             

 .147 – 146،   10 ج ،التهذيب هتذيب .1

 .186،   2 ج، التهذيب ريبتق .2

 .408،   2 ج، الضعفاء يف املغني .3



 1877 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عن هبا ثوحد   ،بغداد نزل .الكويف التميمي ،سالم بن مصعب):بغداد تاريخ ويف

 به ليس ،عنه کتبُت  قد ،سالم بن مصعب :معني بن حييى قال. عأ بن حممد بن جعفر

 ،الكدوکبي القاسم بن حممد حدثنا ،العباس بن حممد أخربنا ،اجلوهري أخربنا .بأس

د بن فمصعب :معني بن ليحيى قلت :قال اجلنيد بن هللا عبد بن إبراهيم حدثنا  .المس 

 به ثفحد   ،عامرة بن للحسن کتابا فأعطوه - ببغداد :يعني – ههنا کان .صدوق   :قال

 سدالم بدن مصعب عن کتبت :ليحيى الدوري عباس فقال .عنه رجع ثم ،شعبة عن

 1(.بأس به ليس ،نعم :قال ؟شيئا

  توقيقه

 قدوهووث   مددحوه من کالم صناخل   لو ولكن ،لرجالينيا من واحد من أکثر جرحه

 .مقبولة بنتيجة خلرجنا

 .سأب به ليس: حنبل بن أمحدقال 

 أندا ويبددو .بدأس بده لديس :قدال أنه أحدمها ،عنه روايتان هناك: معني بن حييى

 اطالع بعد کانت وألنا ؛مدحوه الذي الرجاليني من اً دفري اً مجع ملوافقتها عنه األصح

 للحسن کتابا فأعطوه - ببغداد يعني - ههنا کان) :قال فقد قرب، عن عليه نيمع ابن

                                                             

 .110 – 109،   13 ج - البغدادي للخطيب بغداد تاريخ .1



 1878 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عن کتبت :ليحيى الدوري عباس فقال .عنه رجع ثم ،شعبة عن به ثفحد   ،عامرة بن

 .(بأس به ليس ،نعم :قال ؟شيئاً  سالم بن مصعب

 .ثقة :العجأ قال

 .اً صدوق اً شيخ کان :البادندي بكر أبو قال

 .الصدق حمله شيخ :حاتم أبو قال

 .به بأس ال نهأ وأرجو ،درائب أحاديث له :عدي ابن قال

 1.حهوصح   مستدرکه يف حديثا له جخر  : احلاکم

 .صدوق: حجر ابن

   تشّيعه

 حممدد بدن جعفدر عدنأنده روى  :ترمجتده . وورد يف(الشيعة من وکان) قيل عنه:

 الشديخ ذکدره؛ فقدد همکتدب يف لده اإلماميدة أعالم ترمجة عهتشي   دويؤي  . (ع) الصادق

 2(.ع) الصادق اإلمام أصحاب يف الطويس

 ،محيدد عن ،املفضل أ، عن ،مجاعة به أخربنا ،کتاب له .سالم بن مصعب) :وقال

                                                             

 .283   1ج املستدرك، .1

 .309 الطويس، رجال .2



 1879 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(عنه ،خوراء موسى بن حممد عن

 أبدو عنده وروى ،(السدالم عليده) اهلل عبدد أ، عدن روى) :اخلدوئي السيد وقال

 ،43 ..،.الددواب يصيب ما ضامن باب ،4 دياتال کتاب ،7 اجلزء :الكايف .اخلزرج

 ،ودريهدا النفدوس ضدامن بداب ،10 اجلزء :التهذيب يف الشيخ ورواها .6 احلديث

 اجلزء :التهذيب .عأ بن حممد عنه وروى ،طريف بن سعد عن وروى .901 احلديث

 2.(1131 احلديث ،واإلقامة األذان باب ،2

 قهوصدد   قدهوث   .احلدال حسدن ،اميإمد حمدث) :الشبسرتي احلسني عبد فيه وقال

 3.(منهم آخرون فهوضع   ،العامة بعض

 :موارد عدة يف اإلمامية أسانيد يف وقع

 .واحدة رواية: له الكايف ففي

 .واحدة رواية: للصدوق اخلصالويف 

 .واحدة رواية: للصدوق األعامل ثوابويف 

 .روايتان: الطويس أمايلويف 

                                                             

 .254 – 253  ، الفهرست .1

 .190،   19 ج، احلديث رجال معجم .2

 .256،   3 ج ،(ع) الصادق اإلمام وأصحاب رواة يف الفائق .3



 1880 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .روايات أربع: الشيعة وسائلويف 

 .روايات تسع: األنوار بحاريف و

 ،أبيده عن ،مطري بن موسى عن ،سالم بن مصعب )...عن :روى الشيخ املجليس

 يدا :هلدا قلت ،املوت بعائشة نزل امل   :قال ،بكر أ، بن ،الرمحان عبد بنت حكيم أم عن

 فيده کدان وقدد - ؟(وسلم وآله عليه اهلل صىل) اهلل رسول مع البيت يف ندفنك ،أمتاه

 مدع ادفندوين ؟!رست حيدث تعلمدون أال ،ال :قالدت - لنفسدها تددخره قرب موضع

 1.(خريهن فلست صواحبي

 عدن: التغلبدي األعىل عبد عن، سالم بن مصعب ويف شواهد التنزيل: )...حدثنا

 ذلدك فأنا( الظاملني عىل اهلل لعنة أن بينهم مؤذن فأذن: )قال عأ عن ،احلنفية بن حممد

 2.(املؤذن

   أحاديثه عدد

 

 .حديثا وثالثني ثامنية والتفسري السنن کتب يفبلغت أحاديثه 

                                                             

 .327،   32 ج، األنوار بحار .1

 .267،   1 ج، التنزيل شواهد .2



 1881 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .أحاديث ثامنية: أمحد مسند

 .واحد حديث: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: يعىل أ، مسند

 .حديثان: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث عرشة: والكبري واألوسط الصغري يف الطرباين

 .أحاديث ثالثة: طرباينلل الشاميني مسند

 .حديثان: الدارقطني سنن

 .أحاديث ثالثة: للبيهقي اإليامن شعب

 1.أحاديث سبعة: الطربي تفسري

 عاّمر بن ( معاوية185)

 )ت يف القرن الثاين اهلجري(

                                                             

 معدني، ابدن تداريخ .426   7ج احلديث، رجال علم مستدرکات .380   4ج للتفريش، الرجال نقد:يف ترمجته راجع .1

 والتعدديل رحاجلد .280  2ج للعجدأ، الثقات معرفة .354   7ج للبخاري، الكبري التاريخ .233  1ج الدوري

 .307   8ج حاتم، أ، البن



 1882 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 وأ، أبيده :عدن روى .الكدويف ،الدبجأ ،الددهني معاوية أ، بن عامر بن معاوية)

 ،النيسدابوري حييدى بدن وحييدى ،عددي بدن يوسف :هوعن .حممد بن وجعفر ،الزبري

 بن وقتيبة ،راشد بن ومعبد ،الطباع بن عيسى بن وحممد ،الرتمذي اهلل عبد بن وصالح

  .ودريهم ،سعيد

  .بأس به ليس :والنسائي معني ابن قال

  .به حيتج وال ،حديثه كتبيُ  :حاتم أبو وقال

  .الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

 وسلم عليه اهلل صىل دخوله يف متابعة ،واحد حديث والنسائي ممسل صحيح يف له

  .حرامإ بغري مكة

 1.به بأس ال سفيان بن يعقوب وقال :قلت

 وسدكون املهملدة بضدم ،الدهني معاوية أ، بن عامر بن معاوية: )حجر ابن وقال

 2(.صدوق :نون ثم ،اهلاء

 :ويقال .بجلية من :نوده .الدهني عامر بن معاوية) :الذهبي قال «الكاشف» ويف

                                                             

 .193،   10 ج، التهذيب هتذيب .1

 .196،   2 ج، التهذيب تقريب .2



 1883 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .وقتيبدة ،راشد بن معبد :وعنه .حممد بن وجعفر ،الزبري أ، عن - .بالتحريك ،دهن

 1.(به حيتج ال :حاتم أبو وقال ،ثقة  

 2.(مشهور صدوق) :فيه قال املغني ويف

  توقيقه

 

 .صحيحه يف مسلم به احتج

 .بأس به ليس :معني ابن قال

 .بأس به ليس: النسائيوقال 

  .الثقات :يف انب  حِ  بنا ذکرهو

 .به بأس ال :سفيان بن يعقوب قال

 .الثقات يف ذکره: حبان ابنوقال 

 3.«الثقات أسامء تاريخ» يف ذکره :شاهني ابنوقال 

 .مشهور ،صدوق ثقة،: الذهبيوقال 

                                                             

 .276،   2، ج الستة کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف .1

 .416  2ج الضعفاء يف املغني .2

3.  220. 



 1884 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .صدوق: حجر ابنوقال 

  تشيعه

 

 الدذين ءوأسدام الفقده األصدوُل  يف املصنفة الكتب) :الفهرست يف النديم ابن قال

  .نفوهاص  

 وذکدر (األئمة عن الفقه رووا الذين الشيعة مشايخ هؤالء :إسحاق بن حممد قال

 1(.کتاب صاحب وأنه الدهني، عامر بن معاوية :منهم

 من.الشيعة مشايخ من :الدهني العبدي عامر بن معاوية:)الزرکأ الدين خري وقال

 2.(الكوفة أهل

 أهل ألئمة وانقطاعه عهتشي   عىل دليل خري يةاإلمام کتب يف عامر وعظمة جاللة إن

 .(ع) البيت

 اهلل عبد بن خباب معاوية أ، بن عامر بن معاوية): فقال النجايش الشيخ له ترجم

 کبدري ،ماومقدد   ،أصحابنا يف وجها وکان .بجيلة من ودهن .کويف ،موالهم ،الدهني

                                                             

 .275  ، النديم ابن فهرست .1

 .262،   7 ج -األعالم .2



 1885 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وأبا ،معاوية أبا يكنى ،جهاو ،العامة يف ثقة عامر أبوه وکان .ثقة ،املحل عظيم ،الشأن

 :عن معاوية روى .وحممد ،وحكيم ،القاسم :الولد من له وکان .حكيم أبا و ،القاسم

 رواه ،احلج کتاب :منها ،کتب وله .(السالم عليهام) موسى احلسن وأ، ،اهلل عبد أ،

 1...(.طرقهم بعض ذاکرون ونحن ،أصحابنا من کثرية مجاعة عنه

 2.(ع) الصادق اإلمام أصحاب منض الطويس الشيخ هوعد  

 ،احلج کتاب :منها ،کتب له .الدهني عامر بن معاوية) :«الفهرست» يف الشيخ قال

 ابن جعفر أ، عن ،مجاعة بذلك أخربنا .ذلك ودري ،الزکاة وکتاب ،وليلة يوم وکتاب

 أ، ابن عن ،اخلطاب أ، بن احلسني بن حممد عن ،الصفار عن ،الوليد ابن عن ،بابويه

  .عنه ،حييى ابن وصفوان عمري

 عدن ،سعيد بن حممد بن أمحد عن ،موسى بن حممد بن أمحد :أيضا بذلك وأخربنا

 حددثنا :قدال ،مسكني بن حممد حدثنا :قال ،الكندي الرمحان عبد بن عتبة بن احلسن

 يدوم کتداب وذکدر (:السدالم علديهام) الصادق حممد بن جعفر عن ،عامر بن معاوية

 3.(وليلة

                                                             

 .411  ، الشيعة مصنفي أسامء فهرست .1

 .303   الطويس رجال .2

 .248 – 247،   الطويس الشيخ - الفهرست .3



 1886 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 روى :الددهني عدامر بن معاوية): اخلوئي السيد قال «احلديث رجال عجمم» ويف

 ،2 اجلزء :«التهذيب» .محزة أ، بن حممد :عنه وروى (.السالم عليه) اهلل عبد أ، عن

 شدباب الوليدد بدن حممدد :عنده وروى .461 احلدديث ،وصفتها الصالة کيفية باب

 ،8 (،السدالم عليهم) األنبياء حج باب ،3 احلج کتاب ،4 اجلزء :«الكايف» .الصرييف

 1(10 احلديث

 معاويدة أ، بدن عامر بن معاوية:)الشاهرودي النامزي عأ الشيخ قال ترمجته ويف

 يف وجهدا کان .السابري يبيع .الكويف القاسم أبو ،البجأ ،الدهني اهلل عبد بن خباب

 ثقدة خباب بن رعام وأبو .باالتفاق ثقة ،املحل عظيم ،الشأن کثري ،ماومقد   ،أصحابنا

 تويف   .(عليهام اهلل صلوات) الكاظم و الصادق أصحاب من وهوعد   .کتب وله .ذکره

 األربعدة الكتب يف الثالثة املشائخ قهفر   .احلج کتاب :کتبه ومن .175 أو ،150 سنة

 2.(جزءا وسبعني مائة عىل قهفر   فإنه .«الكايف» يف خصوصا ؛الصحيحة بأسانيدهم

 عدن کتبهدا التدي ورواياتده ،اإلمامية کتب يف الروايات عرشات عامر بن وملعاوية

 .الشيعة عند الكبرية احلديثية املوسوعات ألصحاب بعد فيام مرجعا صارت األئمة

 :الرضا موسى بن عأ حدثنيولا روي عنه، ما أخرجه احلاکم احلسكاين: )]...[ 

                                                             

 .239،   19 ج، احلديث رجال معجم .1

 .449 – 448،   7، ج احلديث رجال علم مستدرکات .2



 1887 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أبيده عدن :عدأ بيدهأ عن :حممد أبيه عن :حممد بن جعفر أبيه عن :موسى أ، حدثني

 اهلل رسول عادمها واحلسني احلسن مرض امل   :قال ،طالب أ، بن عأ أبيه عن :احلسني

 أن أرجو ؛نذرا هلل ولديك عىل نذرت لو ،احلسن أبا يا :يل فقال (،وآله عليه اهلل صىل  )

 .مأيدا ثالثة ألصومن مرضهام من حبيباي برئ لئن نذر   هلل عأ   :فقلت .به اهلل ينفعهام

 وقالت .أيام ثالثة ألصومن مرضهام من ولداي برئ لئن نذر   هلل وعأ   :فاطمة فقالت

 فألبس .أيام ثالثة ألصومن مرضهام من داَي سي   برئ لئن نذر   هلل وعأ   :ةفض   جاريتهم

 .يدومهم فصداموا ،کثري وال قليل حممد آل عند وليس فأصبحوا ،العافية الغالمني اهلل

 يا :له فقال ،صديقا له وکان ،السوق يف اليهودي شمعون فإذا ،قالسو إىل عأ وخرج

 مدا شمعون فأعطاه .فاطمة تغزله صوف وجزة ،شعريا أصوع ثالثة أعطني ،شمعون

 ،الشدعري فدأفرغ ،منزلده ودخل ،حضنه حتت والصوف ،ردائه يف الشعري فأخذ .أراد

 منده وخبدزت ،وعجنته ،فطحنته الشعري من صاع إىل فاطمة فقامت .الصوف وألقى

 إليده متفقدد   .ليفطدر منزله ودخل ،املغرب اهلل رسول مع عأ   وصىل   .أقرا  مخسة

 مسدكني وقدف ،ليدأکلوا دندوا فلدام   .قراحا وماء ،جريشا وملحا ،شعري خبز :فاطمة

 أطعموندا ،املسلمني أوالد من مسكني ،حممد بيت أهل عليكم السالم :فقال ،بالباب

 الناس خري بنت يا ،واليقني الرشد ذات فاطم :عأ فقال .نةاجل موائد من اهلل أطعمكم

 ،حندني لده ،بالبداب قدام قد ًا،حزين اً جائع إلينا جاء املسكني البائس ترين امَ أَ  :أمجعني



 1888 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 .رهني بكسبه أمرء کل ،ويستكني اهلل إىل يشكو

 وال ال ،لدؤم ، مدا ،طاعدة عدم ابدن يا عندي أمرك :تقول وهي ،فاطمة فأجابته 

 األخيدار ونلحدق ،املجاعدة يف الغيداث لده نرجدو ،ساعة تدعه وال ،فأعطه .رضاعة

 إال يدذوقوا مل ليلتهم وباتوا ،أقراصهم إليه فدفعوا ،بالشفاعة اجلنة وندخل ،واجلامعة

 ،وعجنتده ،فطحنتده خدراآل الصداع إىل فاطمدة تدَ َمدعَ  ،أصدبحوا فلام   .القراح املاء

 عليده اهلل صدىل  ) اهلل رسدول مدع عأ وصىل   .يومهم وصاموا ،أقرا  مخسة وخبزت

 ،جريشدا حداوملْ  ،شعري خبز فاطمة إليه متفقد   ،ليفطر منزله ودخل ،املغرب (وآله

 بيدت أهدل يدا عليكم السالم :فقال بالباب يتيم وقف ،ليأکلوا دنوا فلام ،قراحا وماء

 أطعموندا ،حدأُ  يوم اهلل رسول مع والدي استشهد ،املسلمني أوالد من يتيم أنا ،حممد

 إال يذوقوا مل وليلتني يومني وباتوا أقراصهم إليه فدفعوا .اجلنة موائد عىل اهلل أطعمكم

 ،وطحنتده الثالث الصاع إىل فاطمة تدَ مَ عَ  ،الثالث اليوم يف کان أن فلام   .القراح املاء

 ،املغدرب النبي مع عأ وصىل   .يومهم وصاموا ،أقرا  مخسة منه وخبزت ،وعجنته

 فلدام   .قراحا وماء جريشا وملحا شعري خبز إليه فاطمة فقدمت ،ليفطر منزله دخل ثم

 أطعموندا ،النبدوة بيت أهل يا عليكم السالم :فقال ،بالباب أسري وقف ،ليأکلوا دنوا

 .القدراح املاء إال يذوقوا مل ولياليها أيام ثالثة فباتوا ،أقراصهم فأطعموه ،اهلل أطعمكم

 ،وفاطمة ،الفرخ يرعش کام يرعشان واحلسني واحلسن ،عأ دعم الرابع اليوم کان فلام  
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 هؤالء !إهلي :فقال ،اهلل رسول فأتوا ،الضعف من امليش عىل يقدروا فلم ،معهم وفضة

 بيتدي أهدل هدؤالء ،إهلدي .هلدم وادفدر ،رب يدا فدارمحهم ،جوعا يموتون بيتي أهل

 ،السدالم عليدك رأيقد اهلل إن ،حممدد يدا :وقال ،جربئيل فهبط .تنسهم وال فاحفظهم

إِنَّ األمْبيرارم ) :واقدرأ ،عدنهم ورضيت ،هلم وشكرت ،فيهم دعاءك استجب قد :ويقول

ُبونم ِمْن كْأٍس كانم ِمزاُجها كاُفورا   رْشم ْشمورا   - :قوله إىل -يم ْعُيمْم مم كانم سم زاء  وم  .((إِنَّ هذا كانم لممْم جم

 عدن ،عدامر بدن معاويدة أيضدا ورواهقال احلاکم بعد رواية هدذه احلادثدة: )]...[

 1(الصادق جعفر (االمام)

   أحاديثه عدد

 

 :حديثا عرشين أحاديثه بلغت

 .واحد حديث: مسلم صحيح ففي

 .حديثان: النسائي سننويف 

 .واحد حديث: للنسائي الكربى السننويف 

 .واحد حديث: للبيهقي الكربى السننويف 

                                                             

 .397 – 394،   2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد .1
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 .واحد حديث: احلاکم مستدركويف 

 .واحد حديث: للطرباين وسطاأل املعجمويف 

 .واحد حديث: له الكبري املعجمويف 

 .واحد حديث: حنبل بن أمحد بن لعبداهلل السنةويف کتاب 

 .أحاديث ستة: عساکر البن دمشق تاريخويف 

 .أحاديث ثالثة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهدويف 

 .حديثان: الثعلبي تفسريويف 

 1.أخرى درمصا يف روايات له يكون وقدهذا، 

 خربوذ بن ( معروف186)

 (اهلجري الثاين القرن منتصف يف تقريبا ت)

 

 وائلدة، بدن عامر الطفيل أ، عن: روى عثامن. موىل املكي، خربوذ، بن معروف،)

                                                             

   1ج للددوري، معني ابن تاريخ .392   7ج حجر، البن امليزان لسان .612   3ج الشيعة، أعيان: يف ترمجته راجع .1

 7ج للبخداري، الكبدري التداريخ .385   8ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح .167   9ج حبان، البن الثقات .294

  335. 
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 عبد وأ، هلب، أ، بن عتبة بن عمرو بن وحممد احلسني، بن عأ بن حممد جعفر وأ،

 .حمفوظا کان أن ةبريد بن اهلل وعبد عباس، ابن موىل اهلل

 ابن بكر وأبو الطياليس، داود وأبو ووکيع، السيناين، موسى بن الفضل عنه: روى

 قال ودريهم. عاصم، وأبو موسى، بن اهلل وعبيد اخلريبي، داود بن اهلل وعبد عياش،

 إن ويقال قال: حديثه. يكتب حاتم: أبو وقال ضعيف. معني: ابن عن خيثمة، أ، ابن

 . «الثقات» يف حبان ابن وذکره بديل. شعر عنه أخذوا الناس

 عن. حديثه الباقني وعند العلم، يف عأ عن الطفيل، أ، عن حديثه البخاري يف له

 کيدف أدري مدا أمحد: وقال: قلت. احلج يف وسل م عليه اهلل صىل   رأى أنه الطفيل: أ،

 الكتدب يشرتي کان «:الضعفاء» يف حبان ابن وقال صدوق. الساجي: وقال حديثه.

ث ث فكان حفظه؛ تغري   ثم هبا، فيحد   هدذه فدان لغريه؛ ترجم فكأنه التوهم، عىل حيد 

 1.(معروف حديث يف مفقودة الصفة

 ثدم وبسكونا الراء وتشديد املعجمة بفتح خربوذ، بن معروف: )حجر ابن وقال

 ربدام صددوق، عدثامن: آل مدوىل املكدي، معجمة، وذال ساکنة واو مضمومة موحدة

 2.(وهم

                                                             

 .208 – 207،   10 ج التهذيب، هتذيب .1

 .200،   2 ج، التهذيب تقريب .2
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ه شيعي. الطفيل: أ، عن خربوذ، بن معروف: )الذهبي وقال  معني. بن حييى ضعف 

 1.(حديثه يكتب حاتم: أبو وقال حديثه. کيف أدري ما أمحد: وقال

 تشّيعه

.: فيه الذهبي قال   شيعي 

 2.(شيعي اً  معروف کان: عاصم أبو وقال: )قال «اإلسالم تاريخ» ويف

ه  البداقر، حممدد واإلمام احلسني، بن عأ: ةاألئم   أصحاب من الطويس الشيخ عد 

 3.:الصادق وجعفر

 الطفيدل أ، الصدحا، عدن الرواية من أکثر وقد اإلمامي ة، ثقات من خربوذ يعترب

م: )ترمجته يف اخلوئي السيد قال الشيعي. ، معاويدة بن بريد ترمجة يف الكيش   عن وتقد 

 أصدحاب من مجاعة تصديق عىل العصابة إمجاع، الكتاب هذا من( 1681: )4 اجلزء

 مدنهم وعد  ، بالفقه هلم وانقيادهم، السالم( )عليهام اهلل عبد أ، وأصحاب، جعفر أ،

، الروايدات مدن مجلة إسناد يف خربوذ بن معروف بعنوان وقع... خربوذ بن معروف

 . مورداً  عرش أحد تبلغ

                                                             

 .419،   2 ج، الضعفاء يف املغني .1

 625   ،9 اإلسالم، ج تاريخ. 2

 .311 و 145 و120   الطويس، رجال. 3
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، الطفيدل أ، وعدن، السدالم( جعفر )علديهام وأ،، احلسني بن عأ عن روى فقد

 . املستورد بن واحلكم

، رشيد بن وعثامن، سنان بن اهلل وعبد، املسأ والربيع، سدير بن حنان عنه: وروى

 1.(عطية بن ومالك، يزيد بن وعمر

 کدام، عنه يصح ما تصحيح عىل العصابة أمجعت ثقة،: )الشاهرودي عأ فيه وقال

 . ودريه الوجيزة يف

ه يف الكيش   وروى  اخلرب عن وأجاب املامقاين، العال مة ونقلها ،مادحه روايات حق 

 2.(جواب بأحسن الذام

 بدن معدروف عدن : )...الكليندي الشديخ ما أخرجده، اإلمامية کتب يف رواه ول ا

 نجدم دداب کلدام   السامء، کنجوم نحن إن ام قال: السالم( )عليه جعفر أ، عن، خربوذ

، نجمكدم عدنكم اهلل دي دب ؛بأعنداقكم وملتم بأصابعكم أرشتم إذا حتى، نجم طلع

 3.(رب كم فامحدوا نجمكم طلع فإذا، أي   من أي   يعرف فلم، املطلب عبد بنو فاستوت

 احلسن عن، الطفيل أ، عن، خربوذ بن معروف عن: )... الصدوق الشيخ وروى

                                                             

 252   ،19 ج ،احلديث رجال معجم. 1

 453   ،7 ج ،احلديث رجال علم مستدرکات. 2

 338   ،1 ج، الكايف. 3
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( وآلده عليده اهلل صىل  ) اهلل رسول سمعت: قال(، السالم عليه) طالب أ، بن عأ بن

 سدي دا واحلسدني واحلسدن، الوصي ني سي د طالب أ، بن وعأ، النبي ني دسي   أنا: يقول

ة، اجلن ة أهل شباب نا، اهلل ويل   ولي ندا، املت قني سادات بعدمها واألئم  ، اهلل عددو   وعددو 

 1(.وجل   عز   اهلل معصية ومعصيتنا، اهلل طاعة وطاعتنا

 ،(عليهم السالم) البيت أهل فضل يف األحاديث من العديد احلديث أهل له روى

 :منها

 الغفداري، أسديد بدن حذيفة عن الطفيل، أ، عن خربوذ، بن معروف حدثنا )...

ة من )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول صدر مل ا قال:  عدن أصدحابه ندى الوداع حج 

 مدن حتدتهن   مدا فقدم إلديهن بعدث ثم   حتتهن، ينزلوا أن متقاربات بالبطحاء شجرات

ا يا فقال: قام ثم   حتتهن، فصىل   هن  إلي وعمد الشوك،  اللطيدف نب دأين قدد إين   الناس أَي 

: ألظدن   وإين   قبلده من يليه الذي عمر نصف إال   نبي يعمر مل أن ه اخلبري  أن يوشدك أين 

 قد أن ك نشهد قالوا: قائلون؟ أنتم فامذا مسؤولون، وإن كم مسؤول وإين   فُأجيب ُأدعي

 اهلل، إال   إله ال أن تشهدون أليس فقال: خريًا. اهلل فجزاك ونصحت، وجاهدت بل غت

 بعد البعث وأن   حق، املوت وأن   حق، وناره حق جن ته وأن   ورسوله، عبده حممداً  وأن  

 نشهد بىل قالوا القبور. يف َمن يبعث اهلل وأن   فيها، ريب ال آتية الساعة وأن   حق، املوت

                                                             

 652  ، األمايل. 1
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 .بذلك

ا قال: ثم   اشهد. الل هم   قال:  أوىل وأندا املؤمنني، موىل وأنا موالي اهلل إن   الناس، أَي 

 وعادِ  وااله، َمن والِ  الل هم   علي اً  د يعني مواله فهذا مواله کنت فَمن أنفسهم، من هبم

ا يا قال: ثم   عاداه. َمن  حدوض احلدوض؛ عدأ   واردون وإن كم فرطكم إين   الناس، أَي 

ة، قدحان من النجوم عدد فيه وصنعاء، برصى بني ما أعرض  حني سائلكم وإين   فض 

 وجل   عز   اهلل کتاب األکرب الثقل فيهام، ختلفوين کيف فانظروا الثقلني، عن عأ   تردون

 أهل وعرتيت تبدلوا؛ وال تضل وا ال به فاستمسكوا وطرفه بأيدکم، اهلل بيد طرفه سبب

ام اخلبري: اللطيف نب أين فإن ه بيتي  1.(احلوض عأ   ايرد حتى ينقضيا لن أن 

 أ، بن عأ بن احلسن خطب قال: الطفيل، أ، عن خربوذ، بن معروف عن )... و

 خداتم عنده( اهلل )ري علي داً  املدؤمنني أمدري وذکدر عليده، وأثندى اهلل فحمد طالب،

يقني وأمني األنبياء، خاتم وويص األوصياء، ا يا قال: ثم والشهداء، الصد   الناس، أَي 

لون، سبقه ما رجل فارقكم لقد  2....(اآلخرون يدرکه وال األو 

دي خربوذ بن معروف عن: )... احلسكاين وروى  ابدن مدوىل عبيدد أ، عدن، املك 

 واهلل أما: وآله( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول قال: يقول اخلدري سعيد أبا سمعت عب اس:

                                                             

 133   ،2 ج، البزار مسند :وراجع ؛181 – 180   ،3 ج الكبري، املعجم. 1

 .واثلة بن عامر ترمجة يف کاملة اخلطبة هذه ذکرنا وقد .337 – 336   ،2 ج للطرباين، األوسط املعجم. 2
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 يبغض وال، احلوض عأ   يرد حتى نوراً  وجل   عز   اهلل أعطاه إال   عبد بيتي أهل حيب ال

 1.(القيامة يوم عنه اهلل احتجب إال   عبد بيتي أهل

 قدال: ذري  أ، عن الطفيل، أ، عن خربوذ، بن معروف عن: )... دمشق تاريخ ويف

 ُيسدأل حتدى القيامة يوم آدم ابن قدما تزول ال)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول قال

 أهدل حبِّندا وعدن أنفقده، وفديام اکتسبه ال   ماله وعن به، عمل ما علمه عن أربع: عن

 2.(طالب أ، بن عأ إىل بيده فأومأ هم؟ وَمن اهلل، رسول يا فقيل: البيت.

 أحاديثه عدد

 

 .حديثاً  وعرشون سبعة عنه ُروي

 .واحد حديث: البخاري صحيح يف له

 .واحد حديث: مسلم صحيح

 .واحد حديث: الدارمي سنن

 .واحد حديث: احلاکم مستدرك

                                                             

 .310 – 309   ،2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد. 1

 260 - 259   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 2
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 .حديثان: للطرباين األوسط عجمامل

 .حديثان: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للبيهقي اإليامن ُشَعُب 

 .واحد حديث: عوانة أ، مستخرج

 .أحاديث ست ة: عساکر ابن تاريخ

ار مسند  .أحاديث مخسة: البز 

 .أحاديث أربعة: للطربي اآلثار هتذيب

 .واحد حديث: األولياء حلية

 1.واحد حديث: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 

 

 

 حييى بن ( معمر187)

                                                             

ي، عب اس للشيخ واأللقاب الكنى ؛190   داود، ابن رجال: يف ترمجته راجع. 1  البدن والتعديل اجلرح ؛111   ،3ج الُقم 

 للبخداري، الكبري التاريخ ؛439   ،5ج ِحب ان، البن الثقات ،220   ،4ج العقيأ، ضعفاء ،321   ،8ج حاتم، أ،

 .414   ،7ج



 1898 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 (اهلجري الثاين القرن يف ت)

 

 إىل نسدبيُ  وقد .الكويف الضبي موسى بن سام بن حييى بن معمر): حجر ابن قال

  .بالتشديد معمر ويقال ،هجد  

 أ، بدن عدأ بنت وفاطمة ،احلسني ابن عأ بن حممد جعفر وأ، ،أخيه :عن روى

  .طالب

  .نعيم وأبو أسامة وأبو وکيع :عنهو

  .ثقة :زرعة أبو قال

  .الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

 :قلدت .متابعدة أخرجده .الغسل يف جابر عن جعفر أ، عن حديثه البخاري يف له

 1.(يرضه مل هوکأن   به بأس ال هأن   بلغني :داود أ، عن اآلجري وقال

 ،هجلدد   ينسدب وقدد ،الكويف لضبيا بمهملة سام بن حييى بن معمر) :أيضاً  وقال

 2.(مقبول بالتشديد رمعم   :ويقال

 توقيقه

                                                             

 223   ،10 ج، التهذيب هتذيب. 1

 203   ،2 ج ،التهذيب تقريب. 2
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 .ثقة :زرعة أبو قال

 .ثقة: معني ابن قال

 .الثقات يف انب  حِ  ابن ذکره

 .به بأس ال :داود أبو

 1.ثقة: الفسوي قال

 .مقبول: حجر ابنقال 

 تشيّعه

 ينفي وال سام، بن حييى بن معمر عتشي   عىل نص   قد احلديث أهل من أحداً  أجد مل

 لده ن  إ إذ ،جدداً  الواضدحة األمدور مدن اإلماميدة عندد معمر عتشي   ألن ؛عهتشي   هذه

 مل ،معمدراً  أن   ويبدو، دريهم من برجاهلم أعلم وهم ،اإلمامية مذهب وفق فاتمصن  

 .عنه رواياهتم ةقل   هو والدليل ،جيداً  يعرفوه مل وهلذا ؛کثرياً  احلديث أهل خيالط

 عدر، ،کدويف العجدأ سدامل بدن حييدى بن معمر) :ترمجته يف النجايش الشيخ قال

  .ممتقد   ،ثقة ،صميم

 ميمون بن ثعلبة يرويه کتاب له .(السالم عليهام) اهلل عبد وأ، جعفر أ، :عن روى

                                                             

 .133   ،3ج والتاريخ، املعرفة. 1
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 ،اجلبدار عبدد بن حممد عن ،إدريس بن أمحد عن ،جعفر بن أمحد عن ،احلسني أخربنا

 1.(بكتابه معمر عن ،ثعلبة عن ،فضال بن عأ بن احلسن عن

 مدن ةعدد   إسدناد يف العندوان هبدذا وقدع :حييدى بدن معمدر) :اخلوئي السيد وقال

 ،(السالم عليهام) اهلل عبد وأ، جعفر أ، :عن روى فقد .مورداً  ثالثني تبلغ ،الروايات

 .الزجاجي داود وعن

 أ، بدن مددحم بدن وأمحدد ،عثامن بن وأبان ،أذينة وابن ،عمري أ، ابن :عنه وروى

 بن وعمر ،منصور أ، بن ودرست ،عثامن بن ومحاد ،ميمون بن وثعلبة ،وثعلبة ،نصري

  .أذينة

 .(السالم عليه) جعفر أ، عن ،حييى بن معمر عن ،ثعلبة عن بسنده الكليني روى

 ،16 الصدالة وقدت دخول بعد حتيض املرأة باب ،2 احليض کتاب ،3 اجلزء :الكايف

 بدل ،عمر بن معمر :واملرآة القديمة الطبعة يف ولكن ،الطبعة ههذ يف کذا .2 احلديث

 رواه ملدا موافدق الطبعدة هدذه يف وما ،أيضاً  الوسائل يف املوجود وهو ،حييى بن معمر

 ،1198 احلددديث ،واالستحاضددة احلدديض بدداب ،1 اجلددزء :التهددذيب يف الشدديخ

 والوايف ،484 ثاحلدي ،الصالة وقت عند تطهر احلائض باب ،1 اجلزء :واالستبصار

 عدن ،عدثامن بن محاد عن ،زياد بن حممد عن ،بسنده الشيخ روى هإن   ثم   .مثله کل عن

                                                             

 .425  ، الشيعة مصن في اسامء ستفهر. 1
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 ،القبلدة بداب ،2 اجلدزء :التهدذيب .(السدالم عليه) اهلل عبد أ، عن ،حييى بن معمر

 احلدديث ..،القبلدة ددري إىل صدىل   نَمد بداب ،1 اجلزء :واالستبصار ،150 احلديث

 ،عدثامن بدن محداد واسدطة بال ،حييى بن معمر عن ،زياد بن حممد :فيه أن   إال   ،1099

 .الروايات ساير بقرينة ،والوسائل للوايف املوافق التهذيب يف ما والصحيح

 البداقر أصدحاب مدن سدام بدن حييدى بدن معمدر عد   الربقي عن املريزا ونقل.. .

  .ويأيت ،بسام بن حييى بن معمر :نسختنا يف املوجود ولكن ،(السالم عليهام) والصادق

 - عنه اهلل ري - أبوه (:حييى بن معمر إىل) إليه - هرس   سقد   - الصدوق وطريق

 ،سعيد بن احلسني عن ،عيسى بن حممد بن أمحد عن ،احلمريي جعفر بن اهلل عبد عن

 1.(12570 .صحيح والطريق ،حييى بن معمر عن ،عثامن بن محاد عن ،فضالة عن

 وهدذه. وخامتتده الوسدائل ومسدتدرك ،الشيعة وسائل يف رواية نوأربعو تسع له

داأل يسأل معمر کان التي الرشعية األحكام يف کلها األحاديث  (علديهم السدالم) ةئم 

 . عنها

 خالدد أ، عدن ،سدام بدن حييدى بدن معمدر عن ...) :النعامين رواه ما أحاديثه من

 يطلبون ،باملرشق خرجوا قد بقوم   کأين   :قال هأن   (السالم عليه) جعفر أ، عن ،الكابأ

 عدىل سديوفهم وضدعوا ذلدك رأوا فدإذا ،يعطونده فدال يطلبونه ثم   ،يعطونه فال احلق

                                                             

 .295 – 292   ،19 احلديث، ج رجال معجم. 1
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 صداحبكم إىل إال   يددفعونا وال يقومدوا حتى يقبلونه فال سألوه ما فيعطون عواتقهم

 1(.األمر هذا لصاحب نفيس الستبقيت ذلك أدرکت لو ين  أ أما شهداء قتالهم

 أحاديثه عدد

 .واحد حديث: البخاري صحيح

 .واحد حديث: دمشق تاريخ

 2.واحد حديث: الطربي تفسري

 عَّ بن مندل( 188)

 (هد168 ت)

 روى لقبده. ومنددل عمرو اسمه يقال الكويف، اهلل عبد أبو العنزي عأ بن مندل)

 النخعدي، احلكدم بدن واحلسدن الطويدل، ومحيدد األحول، وعاصم األعمش، عن:

 ابدن وعمدر ليىل، أ، وابن عروة، بن وهشام مقسم، نب ومغرية طريف، بن ومطرف

                                                             

 282 - 281  ، الغيبة. 1

 تداريخ ؛178   ،10ج للتسدرتي، الرجال قاموس ؛145   الطويس، رجال ؛11  للربقي، الرجال: يف ترمجته راجع. 2

 ؛485   ،7ج ِحب ان، البن الثقات ؛258   ،8ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛250   ،1ج للدوري، معني، ابن

 .295   ،9ج للذهبي، اإلسالم تاريخ



 1903 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 . ودريهم رافع، أ، بن اهلل عبيد بن وحممد صهبان،

 آدم، بن وحييى محيد، بن واهليثم اخلطاب، بن العزيز وعبد احلباب، بن زيد وعنه:

 وأبدو يدونس، بدن اهلل عبد بن وأمحد الطياليس، الوليد وأبو الضبي، داود بن وموسى

 . وآخرون احلامين، وحييى املغلس، بن وجبارة ،النهدي دسان

 هدو قال: أخوه؟ فحبان فقلت: احلديث. ضعيف أبيه. عن أمحد بن اهلل عبد وقال

 أقرهبام. ما مرة: وقال حبان. من أصلح مندالً  يعني منه. أصلح

 حديثه. يكتب بأس به ليس معني: ابن عن مريم أ، بن أمحد وقال

 بيشء. ليس عني:م ابن عن خيثمة أ، ابن قال

  به. بأس ال معني: ابن عن الدارمي عثامن وقال

 بدن قيس من إيل   أحب ومها ضعيفان، ومندل حبان معني: ابن عن الدوري وقال

 الربيع.

 . مندل من أورع أحداً  أر فلم الكوفة دخلت العنربي: معاذ بن معاذ وقال

 منه. ن اً س أصغر وهو حبان، أخيه من أشهر کان شيبة: بن يعقوب وقال

فونه نظدرائهم مدن ودريمهدا املديني، بن وعأ معني، بن حييى وأصحابنا  يف يضدع 

 احلديث.

اً  وکان  احلديث. يف أخيه من أقوى وهو احلديث، ضعيف وهو صدوقاً  فاضالً  خري 
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 . يتشي ع وکان احلديث جائز العجأ: وقال

 قال: وحبان، لمند عن معني بن حييى سألت يقول: أ، سمعت حاتم: أ، ابن قال

 فقدال الضدعفاء، يف منددالً  أدخل البخاري وکان أقول: کذلك، أ، قال بأس. هبام ما

 .حيول أ،:

 احلديث. لني   فقال: مندل، عن زرعة أبو وُسئل

 بدن حممدد عن اجلنيد، بن احلسني بن عأ وقال. شيخ فقال: مندل، عن أ، وُسئل

 الغلط. بعض أحاديثهام يف نمري: بن اهلل عبد

 ضعيف. النسائي: وقال

 . حديثه يكتب ل ن وهو وأفراد، درائب له عدي: ابن وقال

 وسدت ني سدبع سدنة ومات ومائة ثالث سنة ولد معني: ابن عن خيثمة أ، ابن قال

 ومائة.

  ثامن. أو سبع سنة مات شيبة: بن يعقوب وقال

 نحوه. سعد ابن وقال

 .ثامن سنة رمضان يف مات الزيادي: حسان أبو وقال

 حبان، أخيه من وأثبت أذکر کان وقال: السادسة، الطبقة يف سعد ابن ذکره: قلت 

 ضدعف وفيده أخيده، قبدل وستني ثامن أو سبع سنة بالكوفة ومات منه، أصغر وکان
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اً  وکان ويوث قه حديثه يشتهي َمن ومنهم  . فاضالً  خري 

 قيدل القدوي. بذاك ليس فقال: عنه معني ابن ُسئل اجلنيد بن احلسني بن عأ وقال

 هللك. مثله فضيل ابن کان لو قال: مثله؟ فضيل وابن

 عنددهم. بدالقوي لديس أمحد: أبو احلاکم وقال احلديث. واهي اجلوزجاين: وقال

 مهدي بن الرمحن عبد کان مثنى: ابن يل وقال مناکري. روى بثقة ليس الساجي: وقال

ث ال  عنه. حيد 

 ضعيف. والدارقطني قانع ابن وقال

 فاستحق حفظه سوء من املوقوفات ويسند املراسيل يرفع ل ن کان ِحب ان: ابن وقال

  الرتك.

 1.(به حيتج   بيشء وال الرواية يف التثب ت أهل من ليس الطحاوي: وقال

 ومدحه توقيقه

 

 نقدل وکدذا حديثده، يكتب بأس به ليس: عنه مريم أ، ابن نقله فيام معني ابن قال

 .عنه الروايات إحدى يف الدوري

                                                             

 266 – 264   ،10 ج، التهذيب هتذيب. 1
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 .بأس به ليس: قال أن ه معني ابن عن حاتم أ، ابن ونقل

 معني ابن توثيق األشهر وجدنا ولكن ملندل، تضعيفه معني البن نسب من وهناك

 حاتم وأبو والدوري، مريم، أ، ابن: منهم للرجل، توثيقه واحد من أکثر نقل فقد له،

 صالح. هو: هفي قوله نقل الذي حمرز بن القاسم بن حممد بن وأمحد الرازي،

 . بأس به ليس: معني ابن کقول حاتم أبو قال

 .(حيول د حاتم أبو د أ، فقال الضعفاء يف مندال أدخل البخاري وکان)

 .صدوق کويف احلديث، جائز: العجأ قال

اً  وکان ويوث قه، حديثه يشتهي َمن ومنهم: سعد ابن قال  .فاضالً  خري 

 .مندل من أورع أحداً  أر فلم الكوفة دخلت: العنربي معاذ بن معاذ قال

 1.مرتني به احتج  : الطربي

 2.مرات أربع به احتج  : الطحاوي

 3مرتني. به احتج  : الرب عبد ابن

 مدن لغدريه شداهداً  بحديثده احدتج   أن ده إال   بمنددل طعنه من الردم عىل: األلباين

                                                             

 .268،  3ج و ،714   ،2ج اآلثار، هتذيب. 1

 .128 ،  11ج و ،323  ،2ج و ،166   ،1ج اآلثار، مشكل رشح. 2

 .277   ،24ج و ،156   ،6ج التمهيد،. 3
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 1.األحاديث

 تشّيعه

 

 .يتشي ع وکان: العجأ قال

ه وقد  2(.ع) الصادق أصحاب من الطويس خوالشي الربقي، عد 

 العنزي عأ بن مندل: )النجايش الشيخ قال کتبهم، يف ووث قوه اإلمامية له وترجم

. کتداب لده. السالم( )عليه اهلل عبد أ، عن رويا، ثقتان، حيان وأخوه، عمرو واسمه

 مددحم بن املنذر حدثنا: قال سعيد بن حممد بن أمحد حدثنا: قال حممد بن أمحد أخربنا

 3.(بكتابه مندل حدثنا: قال األزدي عأ بن حممد بن( ظ احلسني) احلسن حدثنا: قال

، العدرتي وقيل، العنزي عأ بن عمرو اهلل عبد أبو: )الشبسرتي احلسني عبد وقال

ب، الكويف ثي ثقات من. بمندل امللق   . احلديث يف کتاب وله، اإلمامي ة حمد 

 بدن عأ بن وحممد، احلباب بن وزيد، زدياأل عأ بن حممد بن احلسن عنه: روى

                                                             

 .347   ،2ج فقهها، من ويشء الصحيحة يثاألحاد سلسلة. 1

 .248   الطويس رجال ،46   الرجال. 2

 .422  ، الشيعة مصن في أسامء فهرست. 3
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 1.(ودريهم النعامن،

 عدن سلامن، بن إسامعيل عن عأ، بن مندل حدثنا: )... تفسريه يف الثعالبي روى

 أ، بدن عدأ هدو: قدال( الكتداب علدم عندده ومن) احلنفية ابن عن زاذان، عمر أ،

 2.(طالب

: صدالح أ، عدن الكلبي، عن العنزي، عأ بن مندل عن: )...التنزيل شواهد ويف

 عدأ مدع: قدال الصدادقني مدع وکونوا اهلل اتقوا: تعاىل اهلل قول يف عب اس ابن عن

 3.(عأ وأصحاب

 حددثنا: قال، زکريا بن حممد وحدثني: قال. الكلبي عن، عأ بن مندل حدثنا)...

: تعداىل قوله يف عب اس ابن عن صالح، أ، عن، الكلبي عن مروان بن حممد اليسع أبو

 4.(عأ: وبرمحته. النبي: اهلل بفضل: قال اآلية وبرمحته اهلل بفضل قل

 مدوىل عمدر أبو حدثني: قال، سلامن بن إسامعيل أخربنا عأ، بن مندل أخربنا)...

: قال ودا الرمحان هلم سيجعل: تعاىل قوله يف احلنفية بن حممد عن: عاصم بن برش

                                                             

 501   ،2 ج(، ع) الصادق اإلمام وأصحاب رواة يف الفائق. 1

 401   ،1ج التنزيل، شواهد ؛303   ،5 ج الثعالبي، تفسري. 2

 344   ،1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد. 3

 352   ،1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد. 4
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ة قلبه ويف إال   مؤمناً  تلقى ال يته عأي ل مود   1.(وذر 

 أحاديثه عدد

 

 .حديثاً  وتسعون مخسة عنه ُروي

 .واحد حديث: أمحد مسند

 .أحاديث ثالثة: ماجة ابن سنن

 .حديثان: الدرامي سنن

 .أحاديث ثالثة: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث أربعة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  عرش ست ة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  عرش ثامنية: للطرباين ريالكب املعجم

 .حديثان: للطرباين الدعاء

 .واحد حديث: للطرباين الشاميني مسند

 .أحاديث ثالثة: شيبة أ، البن املصن ف

                                                             

 475   ،1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد. 1
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثان: الدارقطني سنن

 .واحد حديث: املحامأ أمايل

ار مسند  .أحاديث أربعة: البز 

 .واحد حديث: املبارك ابن مسند

 .حدوا حديث: الشهاب مسند

 .أحاديث أربعة: للبيهقي اإليامن ُشَعُب 

 .أحاديث أربعة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثان: الرب عبد البن التمهيد

 .أحاديث ست ة: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن اللسان وآداب الصمت

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن احلوائج قضاء

 .نحديثا: للطربي اآلثار هتذيب

 .أحاديث مخسة: نعيم أل، األولياء حلية

 1.أحاديث ست ة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

                                                             

 الشديخ احلدديث، رجال علم مستدرکات ؛359 – 358   ،19 ج، اخلوئي للسيد احلديث رجال معجم: يف ترمجته راجع. 1

 ؛70   ،1 ج، حمدرز بدن القاسدم بن حممد بن محدأ رواية ،معني بن حييى عن الرجال معرفة ؛496   ،7ج، الشاهرودي
 



 1911 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 

 األسود أيب بن ( منصور189)

 هد(224)ت 

 

  .حازم أبيه اسم يقال ،الكويف الليثي األسود أ، بن منصور)

 ابن وإسامعيل ،واألعمش ،سليامن أ، بن امللك وعبد ،فلفل بن املختار :عن روى

  .ودريهم ،النواء وکثري ،زياد أ، بن ويزيد ،سليم أ، بن وليث ،وجمالد خالد ،أ

 جعفدر بن وحممد ،مهدي وابن ،األسود أ، بن صالح بن احلسن أخيه أبن :وعنه

د وأبدو ،الزهدراين الربيع وأبو ،الواسطي سليامن بن وسعيد ،املدائني  ،النهددي اندس 

 األرحبدي الدرمحن عبدد بدن وحييى ،الضبي عمرو بن وداود ،الدهان ثابت بن وعأ

  .وآخرون ،لاجلام   زيد بن وأسيد ،حازماً  أباه ىوسم  

  .ثقة :معني ابن عن خيثمة أ، ابن قال

                                                                                                                                                         

 ،8ج حداتم، أ، البدن والتعديل اجلرح ؛205   للدارمي، معني ابن تاريخ ؛381   ،6ج سعد، البن الكربى الطبقات

 .297   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛266   ،4ج العقيأ، ضعفاء ؛434 



 1912 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .الكبار الشيعة من کان به بأس ال :معني ابن عن اجلنيد بن إبراهيم وقال

 .حديثه يكتب :حاتم أبو وقال

  .بأس به ليس :النسائي وقال

 .الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

 کثدري تداجراً  کدان :وقدال ،الكوفدة أهدل مدن السادسة الطبقة يف سعد ابن وذکره

 1(.احلديث

د  حدازم أبيده اسم يقالد  الكويف الليثي األسود أ، بن منصور: )حجر ابن وقال

 2(.عبالتشي   رمي صدوق

 ،حصدني عدن ،الكدويف الليثي األسود أ، بن منصور) :الذهبي قال الكاشف ويف

 3.(شيعي صدوق ،الزهراين الربيع وأبو ،مهدي ابن وعنه ،واألعمش ،ومغرية

 4.(الكبار   الشيعة من کان) :معني ابن عن عتدالاال ميزان ويف

 وتوقيقه مدحه

                                                             

 271   ،10 ج، التهذيب هتذيب. 1

 .214   ،2ج التهذيب، تقريب. 2

 296   ،2 ج، الستة کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف. 3

 .183   ،4ميزان االعتدال، ج. 4



 1913 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 .به بأس ال ثقة،: معني ابنقال 

 .حديثه يكتب :حاتم أبو قال

 .بأس به ليس :النسائي قال

 .الثقات يف :انب  حِ  ابن ذکره

 .الثقات أسامء تاريخ يف ذکره: نيشاه ابن

 1.قهوث  : اهليثمي

ن له.الرتمذي : حس 
2 

ح: احلاکم  3.له صح 

 .مرات ةعد   اآلثار مشكل رشح يف الطحاوي ذکره :الطحاوي

 .التمهيد يف الرب عبد ابن ذکره: الرب عبد ابن

 .صدوق :الذهبيقال 

 .صدوق: حجر ابنقال 

                                                             

 .409   ،9ج الزوائد، جممع .1

 .191   ،3ج الرتمذي، سنن. 2

 .130 – 129   ،3 ج، املستدرك. 3



 1914 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(ثقة   شيعيي  هذا ومنصور: )فيه األلباين قال

 تشّيعه الغليظ

 

 .(عبالتشي   ميرُ ) :فيه قالوا

 .(شيعيي  صدوق  )

 من کان هأن   هبذا يقصد هإن   شك   وال .(الكبار الشيعة من کان) :معني ابن فيه قالو

 وقته. يف الشيعة وکبار رؤوس

 بدن عأ ترمجة ففي ،عالتشي   يف دال   األسود أ، بن منصور ن  أ ارالبز   بكر ابو وذکر

 2(.منصور وکذلك ،عالتشي   يف دال ،کويف ثابت بن عأ) :قال ثابت،

 حديثهم، رواة ومن اإلمامية عند الثقات من وهو ،طاً متوس   وال يسرياً  ليس عهفتشي  

 3(.ع) الصادق اإلمام أصحاب من الطويس الشيخ هعد  

 عن روى ،ثقة ،کويف الليثي األسود أ، بن منصور) :ترمجته يف النجايش الشيخ قال

 حممدد بن أمحد حدثنا :قال جعفر بن حممد أخربنا کتب له .(السالم عليه) اهلل عبد ،أ

                                                             

 .721   الضعيفة، األحاديث سلسلة. 1

ار زوائد عن األستار کشف. 2  .246،   2 ج اهليثمي، البز 

 .305   الطويس، رجال. 3



 1915 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .کتابه بن يعقوب بن يوسف بن أمحد حدثنا :قال سعيد بن

 ،األسدود أ، بن منصور حدثنا :قال األزدي عأ بن حممد بن احلسني حدثنا :قال

 1.(السالم عليه حممد بن جعفر عن

 بعض وکتبوا إمامية، کانوا رواة هناك أن   نالح  الراوي ذاه لرتمجة ننظر حني ناإن  

 عبالتشدي   إال   معدرفتهم، حق يعرفوهم ومل احلديث ألهل ورووا ،ةاألئم   عن األصول

 (.عليهم السالم) البيت أهل أئمة أتباع من شيعة هم احلقيقة ويف ،طاملتوس   أو اليسري

 عن ،سمني بنت جرداء عن): الصدوق الشيخ رواه ما منها عديدة، أحاديث روى

 ،نيف  ِص  (السالم عليه) طالب أ، بن عأ مع دزونا :قال ،مسلم أ، بن هرثمة زوجها

 واهاً  :قال ثم   ،هافشم   تربتها من إليه رفع ثم ،الغداة هبا فصىل   کربالء نزل انرصفنا فلام  

 إىل ةهرثمد فرجدع .حسداب بغري ةاجلن   يدخلون أقوام منك ليحرشن   ،الرتبة أيتها لك

 احلسدن؟ أ، كولي د عن ثكأحد   أال :فقال (السالم عليه) لعأ شيعة وکانت ،زوجته

 مندك ليحرشن الرتبة أيتها لك واهاً  :وقال ،تربتها من إليه رفع ثم   ،فصىل   بكربال نزل

 إال   يقدل مل املدؤمنني أمدري فدإن   ،الرجل اأَي   :قالت .حساب بغري ةاجلن   يدخلون أقوام

 عبيدد بعثهم الذين البعث يف کنت :هرثمة قال ،(السالم عليه) احلسني دمق فلام   .اً حق  

 ثدم   ،بعدريي عدىل فجلسدت ،احلدديث ذکرت والشجر املنزل رأيت فلام   ،زياد بن اهلل

                                                             

 414  ، الشيعة مصن في أسامء فهرست. 1



 1916 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ذلك يف أبيه من سمعت بام وأخربته عليه متفسل   (،السالم عليه) احلسني إىل رصت

 معدك ال :فقلت علينا؟ أم أنت معنا :لفقا (السالم عليه) احلسني به نزل الذي املنزل

 تدرى ال حيث فامض :قال .زياد بن اهلل عبيد عليهم أخاف صبية فتخل   ،عليك وال

 أحد واعيتنا اليوم يسمع ال ،بيده احلسني نفس فوالذي ،صوتاً  لنا تسمع وال ،مقتالً  لنا

 1.(مجهن   يف لوجهه اهلل هکب   إال   يعيننا فال

 قدوم ولكدل مندذر أنت إنام :النيسابوري احلاکم رواه ما ثوناملحد   له روى اول  

 2.(اهلادي ناأو املنذر (وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول :عأ قال هاد

 سليامن عن ،زياد أ، بن يزيد عن ،األسود أ، بن منصور ...) :عن النسائي وروى

)صىل  اهلل  اهلل رسول فعادين مرضت :قال ،عأ عن ،جده عن ،احلارث بن اهلل عبد بن

 قدد رآين فلدام   ،بثوبه سجاين ثم جنبي إىل فاتكأ مضطجع وأنا عأ   فدخل عليه وسل م(

 عأ يا قم :وقال يعن   الثوب فرفع جاء صالته قىض فلام   ،يصأ   املسجد إىل قام هديت

 صداليت يف شيئاً  ر،   سألت ما :فقال .ذلك قبل شيئاً  أشتك مل امکأن   فقمت .برئت فقد

 3.(لك سألت وقد إال   شيئاً  لنفيس سألت وما ،أعطاين إال  

                                                             

 200 - 199  ، األمايل. 1

حه ،130 – 129   ،3 ج، املستدرك. 2  .وصح 

 151   ،5 ج، الكربى السنن. 3



 1917 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أحاديثه عدد

 

 مائة وست ة عرش حديثًا. ثوناملحد   له روى

 .واحد حديث: سننه يف داود أ، فعند

 .حديثان: الرتمذي سنن

 .أحاديث ثالثة: الدارمي سنن

 .أحاديث مخسة: الكربى وسننه النسائي سنن

 مسند أمحد: حديث واحد.

 .أحاديث ثالثة: کماحلا مستدرك

 .احاديث ةست  : للبيهقي الكربى السنن

 .حديثاً  وعرشون ثامنية: والكبري األوسط معجميه يف الطرباين

 .أحاديث أربعة: شيبة أ، البن فاملصن  

 .أحاديث ثالثة: الدارقطني سنن

 .أحاديث ةست  : للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .واحد حديث: يعىل أ، مسند

 .انحديث: صمعا أ، البن السنة



 1918 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث ةست   :اآلثار مشكل رشح

 التمهيد البن عبد الرب: حديث واحد.

 شواهد التنزيل للحاکم احلسكاين: أربعة أحاديث.

 تاريخ دمشق: ست ة عرش حديثًا.

ار: اثنا عرش حديثًا.  مسند البز 

 1مسند الشايش: حديث واحد.

 

 املعتمر بن ( منصور190)

 (هد132 ت)

 الكويف السلمي عتاب أبو ،القدوة الثبت احلاف  املعتمر بن ورمنص)قال الذهبي: 

  .عالماأل أحد

 بدن العبداس رهدط مدن سليم بن هبثة بني من هو :سالم بن القاسم عبيد أبو قال

                                                             

 ؛475   ،7ج ِحب دان، البن الثقات ؛368   ،19ج احلديث، رجال معجم ؛305   الطويس، رجال: يف ترمجته راجع. 1

 حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛382   ،6ج سعد، البن الكربى الطبقات ؛217   شاهني، البن الثقات أسامء تاريخ

 .373   ،11ج للذهبي، اإلسالم تاريخ ؛170   ،8ج



 1919 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .السلمي مرداس

 عبد بن وخيثمة ،النخعي وإبراهيم ،حراش بن وربعي ،وائل أ، :عن يروي :قلت

 ،الضحى وأ، ،وکريب ،اهلل عبد بن وذر ،وهب بن وزيد ،يساف بن وهالل ،الرمحن

 ،وجماهدد ،الشعبي وعامر ،جبري بن وسعيد ،األشجعي حازم وأ، ،باذام صالح وأ،

  .وطبقتهم ،مرة بن اهلل وعبد

 بالكوفة عنده کان شك وبال ،الصحابة من أحد عن رواية وال رحلة له علمت وما

د إال   حريث بن وعمرو ،أوىف أ، بن اهلل عبد مثل شاب رجل وهو ،الصحابة بقايا  هأن 

  .وخري هوتأل   إتقان صاحب ،العلم أوعية من کان

  .األعمش عىل لونهويفض   ،اءاحلذ   وخالد ،الزهري إىل الرواية يف وينزل

 عدن ،علقمدة عن ،إبراهيم عن ،منصور عن ،سفيان مطلقاً  األسانيد أصح :وقيل

  .مسعود ابن

د ابدن وهود  الرمحن عبد بن حصني :منهم ،کثري خلق عنه ثحد   د د هعم   وبوأي 

 وسدفيان ،وشدعبة د أقرانه من وهم د التيمي وسليامن ،األعمش وسليامن ،السختياين

 ،أدهدم بدن وإبراهيم ،راشد بن ومعمر ،القاي ورشيك ،النحوي وشيبان ،الثوري

 واحلسدن ،األمحر زياد بن وجعفر ،وإرسائيل ،نرص بن وأسبا  ،عياض بن والفضيل

 وزائددة ،عمر بن وورقاء ،سفيان بن وهريم ،مهلهل بن ومفضل ،حي بن صالح بن



 1920 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ملديح بن واجلراح ،املروزي ميمون بن حممد محزة وأبو ،خالد بن ووهيب ،قدامة بن

 معدن بدن والقاسدم ،مطيدع أ، بدن وسدالم ،الثقفدي هشدام بدن واحلكم ،وکيع أبو

 يعدىل بن حييى املحياة وأبو ،حالوضا عوانة وأبو ،الطحان هالل بن ومعىل ،املسعودي

 وجرير ،سالم األحو  وأبو ،األبار الرمحن عبد بن وعمر ،محيد بن وعبدة ،التيمي

  .عيينة بن وسفيان ،سليامن بن ومعتمر ،احلميد عبد بن

  .قط حديثاً  کتبت ما :قال ،منصور عن شعبة روى

 سدمعت.. .منصدور من أحف  أحد بالكوفة يكن مل :مهدي بن الرمحن عبد وقال

 .. .بمنصور فبدأ أربعة من أثبت بالكوفة يكن مل :يقول مهدي ابن

 ،أحدد فيه خيتلف ال ،الكوفة أهل أثبت منصور کان :العجأ اهلل عبد بن أمحد قال

 عمش قد وکان ،قليل عتشي   وفيه :قال ،شهرين فقىض القضاء عىل کرهأُ  ،دمتعب   صالح

  .البكاء من

  .فقط ووالء حب عهتشي   :قلت

 طخيلِّ  ال ،منه أتقن ومنصور ،طوخيلِّ  سيدلِّ  ،حاف  األعمش :الرازي حاتم أبو قال

 .. .سيدل   وال

 املعتمدر بدن منصدور رأيدت :يقدول زيدد بدن محداد سمعت :املالئي نعيم أبو قال

 .الشيعة هم :اخلشبية :قلت .يكذب کان أراه وما ،اخلشبية هذه من وکان ،صاحبكم



 1921 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .. .الناس أثبت من منصور کان :انالقط   سعيد بن حييى قال

  .احلكم من أثبت وهو ،عندي وبأي   نظري منصور :معني ابن وقال

  .أثبت احلكم :أمحد وقال

 .دريه تريد ال يديك مألت فقد ،ثقة منصور عن ثكحد   إذا :املديني ابن وقال

 عدن ،علقمة عن ،إبراهيم عن ،منصور عن يوماً  سفيان ثحد   :الرزاق عبد وقال

 1.(الكرايس عىل الرشف هذا :فقال ،هللا عبد

 .ثقدة عدن إال   يروي ال منصور کان :داود أ، عن اآلجري قال) :حجر ابن وقال

 عدن األعمش ثأحد   ال کنت :سفيان قال :سعيد بن حييى عن ،املديني بن عأ وقال

 .. .سكت منصور قلت فإذا هرد   إال   الكوفة أهل من أحد

 الكدريم عبدد أو منصدور رأيدت :الثوري يل قال :ةعيين ابن عن الرزاق عبد وقال

 ... فيهم يشك ال الذين األعني هؤالء دينار بن وعمرو وبوأي   اجلزري

 .منصور ثم ،احلكم :قال ؟الناس أثبت نمَ  أ، سألت :أمحد ابن اهلل عبد وقال

 ...ثابت أ، بن حبيب من إيل   أحب   منصور :معني ابن عن اسعب   وقال

 من املعتمر بن ومنصور احلكم من أثبت منصور :يقول حييى معتس :أيضاً  وقال

 .الناس أثبت

                                                             

 .412 د 402   ،5 ج، النبالء أعالم سري. 1
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أعجدب إبدراهيم أصدحاب أي ئلوُس  املديني بن عأ کتاب يف رأيت :أيضاً  وقال

 .دريه تريد وال يديك مألت فقد ثقة منصور عن ثكحد   إذا :قال ؟إليك

 .مسدعر ثم   ،ورمنص الكوفة أهل أثبت :موسى بن إبراهيم عن زرعة أبو وقال.. .

  .ثقة :فقال ،منصور عن أ، سألت :حاتم أ، ابن وقال

 ،سويددلِّ  طخيلِّد حداف  األعمدش :فقدال ،ومنصور األعمش عن أ، ئلوُس  قال

 أثبت کان ،احلديث يف ثبت   ثقة   کويفي  العجأ وقال .سيدلِّ  وال طخيلِّ  ال أتقن ومنصور

 عدىل کدرهأُ  صدالح رجدل   دمتعب د ،حدأ فيه خيتلف ال القدح حديثه وکأن الكوفة أهل

 1.(بغال يكن ومل قليل عتشي   فيه وکان شهرين القضاء

 ثدم ثقيلدة بمثنداةد  ابت  ع أبو السلمي اهلل عبد بن املعتمر بن منصور) :أيضاً  وقال

 2.(ثبت ثقة الكويفد  ةموحد  

 وصدقه جاللته

 

 .ومسلم البخاري به احتج  

                                                             

 279 - 278   ،10 ج، التهذيب هتذيب. 1

 215   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 يكدن مل.. .منصدور مدن أحفد  أحدد الكوفةب يكن مل :مهدي بن الرمحن عبد قال

 .بمنصور فبدأ أربعة من أثبت بالكوفة

 .أحد فيه خيتلف ال ،الكوفة أهل أثبت منصور کان :العجأ اهلل عبد بن أمحد

 .الناس أثبت من منصور کان :انالقط   سعيد بن حييى قال

 .هدري تريد ال يديك مألت فقد ،ثقة منصور عن ثكحد   إذا :املديني ابن قال

 .ثقة عن إال   يروي ال منصور کان: داود أبو

 .فيهم شك  يُ  ال الذين األعني هؤالء.. .أو منصور رأيت :الثوري

 .منصور ثم احلكم :قال ؟الناس أثبت من أ، سألت :أمحد ابن اهلل عبد قال

 ،احلكدم مدن أثبت منصور.. .ثابت أ، بن حبيب من إيل   أحب   منصور :معني ابن

 .الناس أثبت من عتمرامل بن ومنصور

 .ثقة :فقال ،منصور عن أ، سألت :حاتم أ، ابن

 إىل الروايدة يف ويندزل .وخدري هوتأل   إتقان صاحب ،العلم أوعية من کان :الذهبي

  .األعمش عىل لونهويفض   ،اءاحلذ   وخالد ،الزهري

 ...منصور عن ،سفيان مطلقاً  األسانيد أصح :وقيل

 .ثبت   ثقة  : حجر ابن

 وترّفضهتشّيعه 
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 .(قليل عتشي   وفيه) :منها، عهتشي   إىل تشري عبارة من أکثر وردت

 1.عالتشي   إىل قتيبة ابن ونسبه

 الكوفة أهل من کان) :قال حيث ،عالتشي   هو فمذهبه اجلوزجاين شهادة حسب و

 ،ومنصور ،إسحاق أ، :مثل ،الكوفة ثيحمد   رؤوس هم ،مذاهبهم الناس حيمد ال قوم

 يف ألسدنتهم لصدق الناس احتملهم ،أقرانم من ودريهم ،واألعمش ،اليامي وزبيد

 2.(أرسلوا عندما فواوتوق   احلديث

 هدم :اخلشبية) :بقوله الذهبي هاوفرس   .(اخلشبية هذه من وکان) :فيه ايضاً  وقالوا

 .الذهبي تفسري من أدق تفسري هناك ولكن .(الشيعة

 واحدد لكل يقال ،الشيعة من طائفة وهم اخلشبية إىل النسبة هذه) :األثري ابن قال

 3.(خشبي :منهم

 . الرافضة من اخلشبية والسمعاين قتيبة ابن جعل وقد

 هدذه ،البداء آخرهدا ويف املعجمتدني والشني اخلاء بفتح :اخلشبي) :السمعاين قال

                                                             

 .624   املعارف،. 1

 66   ،2 ج، االعتدال ميزان. 2

 .445 – 444   ،1 ج، األنساب هتذيب يف اللباب. 3



 1925 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(الرافضة من طائفة وهم ،اخلشبية من مجاعة إىل النسبة

 مدن أيضداً  هوعدد   بدل مدنهم، منصور عد   لنا يصح   هفإن   اً روافض اخلشبية کان فإذا

ون املختدار أصدحاب وکدان) :البالذري قال املختار، أصحاب  ألن   ؛!اخلشدبي ة يسدم 

 2.(باخلشب يقاتلون کانوا أکثرهم

 .(علديهم السدالم) البيدت أهل نرصة إىل يدعو ثائراً د  يبدو کامد  منصور کان وقد

 أهدل لده يدذکر فكدان ،احلدارث بن يدزب يأيت املعتمر بن منصور کان) :الذهبي روى

 3.(عأ بن زيد أيام اخلروج عىل يريده ،عينيه ويعرص ،البيت

 :ويقول يبكي وهو اليامي زبيد إىل املعتمر بن منصور جاء) :األرشاف أنساب ويف

 4.(نبيكم بنت ابن انرصوا

 ينتمي التي الكوفة أهل من أکثرهم ،آالف سبعة من أکثر املختار أصحاب کان لقد

أن ه  تذکر ولكن منهم، کان هأن   رصاحة تذکر ال التارخيية املصادر ولكن منصور، إليها

 إىل تنتمدي اجلامعدة وهدذه منزلده، سدطح عدىل لده بخشدبة حيتف  وکان ،خشبياً  کان

 !واحد من أکثر ذلك عىل نص   کام الروافض

                                                             

 .622   ؛ املعارف،368   ،2 ج للسمعاين، األنساب. 1

 397   ،6 ج، األرشاف أنساب. 2

 .297   ،5 ج النبالء، أعالم ِسرَي . 3

 .234   ،3 ج أنساب األرشاف للبالذري،. 4
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 بداقرال اإلمدامني أصدحاب يف الطدويس الشديخ ذکره فقد ،اإلمامية مصادر يف أما

 1(.عليهام السالم) والصادق

 .جداً  قليلة أحاديث له ورووا

 بدن ربعدي عدن ،املعتمدر بدن منصور عنول ا ُروي عنه ما أخرجه الطرباين: )... 

 بدن عمدران عدن لصددقت ربعدي من سمعته قد إين   قلت أين   ولو حممد قال ،حراش

 اهللَ حيب   رجالً  دداً  رايةال ألعطني   )صىل  اهلل عليه وسل م(: اهلل رسول قال :قال حصني

 2(.اً علي   فأعطاها .هورسولُ  اهللُ هوحيب   هورسولَ 

 عمران عن ،حراش بن ربعي عن ،املعتمر بن منصور عنويف تاريخ دمشق: )... 

 هحيب د رجل إىل الراية ألدفعن   :)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول قال :قال ،حصني بن

 يف فتفدل ،أرمدد وهدو طالب أ، بن عأ إىل فأرسل .هلَ ورسو اهللَ وحيب   هورسولُ  اهللُ

 3(.عليه اهلل فتح حتى فسار إليه فدفعها ،فربأ عينيه

 عدن ،تهجد   عن ،هم  أُ  عن ،املعتمر بن منصور عن )... :وروى اخلطيب البغدادي

 كملحب د مدا حسدبك :لعىل يقول )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي سمعت :قالت ،عائشة

                                                             

 .305 و 147   الطويس، جالر. 1

 237   ،18 ج ،الكبري املعجم. 2

 103   ،42 ج عساکر، البن دمشق مدينة تاريخ. 3



 1927 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 1.(القيامة يوم فزع وال ،قربه يف وحشة وال موته عند جرسة

 أحاديثه عدد

 

 .حديثاً  وثامنني وثامنية مائة السنن أصحاب له روى

 .حديثان: البخاري صحيح يف

 .واحد حديث: مسلم صحيح

 .أحاديث مخسة: داود أ، سنن

 .اً حديث عرش أربعة: الرتمذي سنن

 .حديثان: النسائي سنن

 .اً حديث عرش اثنا: للنسائي الكربى السنن

 .حديثان: الدارمي سنن

 .أحاديث تسعة: أمحد مسند

 .أحاديث عرشة: احلاکم مستدرك

 .حديثاً  وعرشون مخسة: للبيهقي الكربى السنن

                                                             

 323   ،4 ج، بغداد تاريخ. 1
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث ثالثة: شيبة أ، مسند

 .أحاديث أربعة: يعىل أ، مسند

 .أحاديث سبعة: للطرباين الدعاء

 .أحاديث ةست  : للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  وعرشون ثالثة: للطرباين األوسط جماملع

 .حديثاً  وعرشون ثامنية: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث أربعة: الدارقطني سنن

 .أحاديث ربعةأ: خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث ةست  : انب  حِ  ابن صحيح

 .حديثاً  عرش أحد: اجلعد ابن مسند

 .أحاديث ثامنية: للطحاوي اآلثار معاين حرش

 1.أحاديث ربعةأ: شهابال مسند

 عمرو بن ( املنهال191)

                                                             

اظ تذکرة ؛141   ،10ج الشيعة، أعيان: يف ترمجته راجع. 1  البدن الكدربى الطبقات ؛143 – 142   ،1 ج، للذهبي احلف 

 الثقدات ؛177   ،8ج حداتم، أ، البدن والتعديل اجلرح ؛299   ،2ج للعجأ، قاتالث معرفة ؛337   ،6ج سعد،

 .176   ،1ج خل كان، البن األعيان وفيات ؛473   ،7ج ِحب ان، البن
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 (اهلجري الثاين القرن يف ت)

 

  .الكويف موالهم ،األسدي عمرو بن املنهال)

 وعبدد ،حبيش بن وزر ،مرة بن يعىل عن وأرسل ،حمفوظاً  کان إن أنس :عن روى

 وأ، ،احلنفيدة بن وحممد ،دفلة بن وسويد ،الكندي وزاذان ،املرصي احلارث ابن اهلل

 ،جدرب بدن وجماهدد ،ربيعدة بن وعأ ،جبري بن وسعيد ،مسعود بن اهلل عبد بن عبيدة

  .ودريهم ،طلحة بنت وعائشة ،األسدي اهلل عبد بن وعباد ،ليىل أ، ابن الرمحن وعبد

 ،الكنداين عتبدة بندت وربيعة ،واألعمش ،ليىل أ، ابن الرمحن عبد بن حممد :وعنه

 ،البناين احلكم بن وعأ ،سليم أ، بن وليث ،عتمرامل بن ومنصور ،أرطاة بن واحلجاج

 ،الدداالين خالدد وأبدو ،حبيدب بن وميرسة ،احلجاج بن وشعبة ،سعيد بن هرب   وعبد

 عبدد بدنا وحصدني ،الرازي قيس أ، بن وعمرو ،مرة بن يعىل بن اهلل عبد بن وعمر

 . وآخرون ،الرمحن

  .عمد وعىل عمر بن نهالامل شعبة ترك :يقول أ، سمعت :أمحد بن اهلل عبد قال

 .بالتطريب قراءة صوت داره من سمع هألن   :حاتم أ، ابن قال

 .املنهال من إيل   أحب   برش أبو :يقول أ، سمعت :أمحد بن اهلل عبد وقال

 .أسن املنهال أن   إال   ،أوثق برش أبو شديداً  ،نعم :وقال
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 .ثقة :والنسائي معني ابن وقال

 الطنبدور صدوت منه فسمعت املنهال منزل أتيت :شعبة عن جرير بن وهب وقال

 .يعلم ال کان عسى سألته فهال   :قلت .أسأله ومل فرجعت

 صدوتاً  فسدمع عمدرو بدن املنهال شعبة أتى :سعيد بن حييى عن املديني ابن وقال

 .فرتکه

 کدان :مغدرية عن جرير وقال .صدوق :الدارقطني وقال .ثقة کويف :العجأ وقال

 .سبعة وزن له يقال حلن هل وکان ،الصوت حسن

 .عمرو بن املنهال شأن من يضع معني ابن کان :الغال، وقال

 حددثنا :خيثمدة أ، ابدن وقال .حديثه جرى وقد املذهب ئسي   :اجلوزجاين وقال

 ،الطنافيسد عبيدد بن إبراهيم عن ،احلنفي عمر بن حممد حدثني ،شيخ أ، بن سليامن

 هدذا مدن تعجب أال :فقال ،زياد أ، بن يزيد عىل إبراهيم صاحب املغرية وقف :قال

 ال أن عىل ففارقني ،عباية وعن ،عمرو بن املنهال عن يروي نيته إين   األمحق األعمش

 عدىل املنهدال شدهادة جتدوز کاندت هل تعاىل باهلل نشدتك ،عنهام يروي هو ثم ،يفعل

  .ال اللهم قال ؟درمهني

 .عباية وکذا :قال

  .اتالثق يف انب  حِ  ابن وذکره
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 عمرو بن املنهال :احلاکموقال  نظر فيه احلكاية راوي احلنفي عمر بن حممد :قلت

 .انالقط   حييى دمزه

 روايته من ورد   املنهال فيضع   حزم بن حممد أبو کان :انالقط   بن احلسن أبو وقال 

 .مةاملتقد   حكايته فذکر حازم أ، ابن حكى فيام حرج املنهال عىل وليس الرباء حديث

 هبذا وجرحه ،عنه ذلك يصح ومل ،حتريم حدِّ  إىل جتاوز أن إال   بجرح   ليس هذا ن  إف لقا

  .ودريمها والعجأ معني ابن قهوث   وقد .ظاهر فتعس  

  .هذا من أقدم عمرو ابن املنهال له يقال آخر شيخ وهلم

  .مسعود بن اهلل عبد :عن روى

  .السبيعي إسحاق أبو :عنه روى

 األسدي يكون أن يمكن امإن   :قلت .أعرفه فال باألسدي يكن مل إن :حاتم أبو قال

 عنده إسحاق أ، رواية وتكون ،يدرکه مل األسدي فإن   مسعود ابن عن أرسل کان إن

 1.(األصادر عن األکابر رواية من

 هأن د شدعبة عدن جرير بن وهب رواه والذي) :املنهال عن مدافعاً  حجر ابن وقال

 فهدال   :قلت .أسأله ومل فرجعت الطنبور صوت منه عتفسم املنهال منزل أتيت :قال

 يف قددحاً  يوجدب ال هذا فإن   صحيح اعرتاض وهذا :قلت .يعلم ال کان عسى سألته

                                                             

 284 – 283   ،10 ج، التهذيب هتذيب. 1
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 .املنهال

 عدن األعمدش ينهدى کدان هأن   مقسم بن املغرية عن له بسند   خيثمة أ، بن وروى

 شدهادة جتدوز کانت هل باهلل نشدتك :زياد أ، بن ليزيد قال هوأن   ،املنهال عن الرواية

 بن حممد راوَيا ألن ؛تصح ال احلكاية وهذه :قلت .ال هم  الل   :قال ؟درمهني عىل املنهال

 1...(.يعرف ال احلنفي عمر

 امرب د صددوق ،الكدويف مدوالهم ،األسددي عمدرو بدن املنهال) :حجر ابن وقال

 2.(وهم

 توقيقه

 .صحيحه يف به احتج   :البخاري

 .ثقة: معني ابن قال

 .ثقة :النسائي قال

 .ثقة   کويفي  العجأ قال

 .صدوق :الدارقطني قال

                                                             

 446   ،1 ج، الباري فتح. 1

 216   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2
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 .الثقات يف انب  حِ  ابن ذکره

 .صدوق :حجر ابن

 1.قهوث  : األلباين

 تشيّعه

 

 کان الذي عالتشي   مذهب الكلمة هبذه يعني و .(املذهب ئسي  ) :فيه اجلوزجاين قال

حني نسب  أصاب فقد الكوفة، برجاالت اجلوزجاين ملعرفة ونظراً  ،الكوفة أهل عليه

 وقدد) :الديامين املعلمدي قال البعض، يصفه کام منه مبالغة هذا وليس املنهال للتشي ع،

 2.(احلد متجاوزاً  أجده فلم عنياملتشي   يف اجلوزجاين کالم من کثريا تتبعت

علديهم ) البيدت ألهدل بوالئهدا معروفة والكوفة الكوفة، رجال کبار من واملنهال

 3.(عالتشي   الكوفيني يف الغالب: )عدي ابن لقا ،(السالم

 4.(طرفة فيها يوالسن   ،وتفور عبالتشي   تغأ الكوفة ولكن) :الذهبي وقال

                                                             

 .875   الصحيحة، األحاديث سلسلة. 1

 245   ،1 ج، األباطيل من الكوثري تأنيب يف بام التنكيل. 2

 .219  ،2ج الكامل،. 3

اظ تذکرة. 4  .840   ،3 ج، احلف 
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 الشيعي لألعمش تدوج وقد املنهال، عن رواية ثالثامئة من أکثر ثوناملحد   روى

 ريجبد بدن سعيد عن املنهال وروى املنهال، عن يروَيا رواية وثالثني مائتني من أکثر

 هدذه رس فدام روايدة، وخسدمني مائدة مدن أکثر( عليهم السالم) البيت بأهل املقتدي

 !کاألعمش؟ شيعي وتلميذ ،کسعيد موايل بشيخ املنهال مجعت التي العالقة

 عدن ،عمرو بن املنهال عن... ) :احلاکم أخرجه ما املنهال عن ثوناملحد   رواه اول  

 ،رسدوله وأخدو اهلل عبد إين   :قال (عنه هللا ري) عأ عن ،األسدي اهلل عبد بن عباد

 أن قبل سنني بسبع الناس قبل يتصل   ،کاذب ال  إ بعدي يقوهلا ال ،األکرب يقالصد   ناأو

.(ةم  األُ  هذه من أحد يعبده
1 

 :قال ،اسعب   ابن عن ،التميمي عن ،عمرو بن املنهال عن... ) :عساکر ابن وأخرج

 إىل يعهددها مل عهدداً  سبعني عأ إىل عهد يه وسل م()صىل  اهلل عل النبي أن   ثنتحد   اکن  

 2.(دريه

 لمُحد حدني عأ بن احلسني رأس رأيت واهلل أنا :قال ،عمرو بن املنهال عن ...) و

 أم تعداىل قولده بلدغ حتدى الكهف سورة يقرأ رجل الرأس يدي وبني ،بدمشق وأنا

 الدرأس اهلل أنطقفد :قال عجبا آياتنا من کانوا والرقيم الكهف أصحاب أن حسبت

                                                             

 112 – 111   ،3 ج، املستدرك. 1

 391   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ .2
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 1.(ومحأ قتأ الكهف أصحاب من أعجب :فقال ذرب   بلسان  

 أ، بن عأ عن ،اهلل عبد بن عباد عن ،عمرو بن املنهال عن)...  :دمشق تاريخ ويف

)صدىل  اهلل عليده  اهلل رسدول قال واألقربني عشريتك وأنذر نزلت امل   :قال طالب

 القعب وکان .لبن من قعباً  وأعد   طعام من بصاع شاة رجل يل اصنع ،عأ يا :وسل م(

 بني مجعا عأ يا :)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول فقال .ففعلت :قال ،رجل ري   قدر

 )صدىل  اهلل عليده وسدل م( اهلل رسدول فندذرهم.. .رجدالً  أربعون يومئذ وهم ،هاشم

 يا أنا :فقلت.. .؟بعدي من ووصيي خليفتي ويكون ديني يقيض كمأي   :فقال بالكالم

 2.(عأ يا أنت عأ يا أنت :قال .اهلل رسول

 اً علي د سدمع هأن د حبديش بدن زر عن ،عمرو بن املنهال عن ...) :النسائي وأخرج

 وأهدل ،النهدروان أهدل قتدل مدا أنا لوال الفتنة عني فقأت أنا :يقول (عنه اهلل ري)

 كمنبي   لسان عىل اهلل قىض بالذي ألخربتكم ؛العمل ترتکوا أن أخشى أن ولوال ،اجلمل

 3.(فيه نحن الذي للهدى عارفاً  ضاللتهم مبرصاً  قاتلهم ملن (وآله عليه اهلل صىل  )

 الشديخ هعدد   فقد أسانيدهم، من کثري يف ووقع للمنهال اإلمامية أعالم ترجم وقد

                                                             

 370 - 369   ،60 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1

 48 - 47   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 2

 146  (، ع) املؤمنني أمري خصائص. 3
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 1.(عليهم السالم) والصادق والباقر ادالسج  : ةاألئم   أصحاب من الطويس

 اإلمام استشهد فحني هلم، مواالته عىل قوي دليل هو تباعاً  ةاألئم   هلؤالء وصحبته

 مل( ع)البداقر اإلمدام استشدهد وحني بعده، من الباقر اإلمام ابنه صحب( ع) ادالسج  

 (.ع) الصادق لإلمام مالزماً  بقي بل ،العرتة ةأئم   عن ينقطع أو ينزو

 عليده) اهلل عبدد أ، عدن روى :عمدر بدن املنهدال) :ترمجتده يف اخلوئي السيد قال

 مدن امليداه تطهدري بداب ،1 اجلزء :التهذيب .يعقوب بن يونس عنه وروى ،(السالم

 والنسدخة القديمدة الطبعة يف ولكن ،الطبعة هذه يف کذا .667 احلديث ،النجاسات

 وروى .الرجدال کتدب يف املعندون هفإن   ،الصحيح وهو ،عمرو بن املنهال :املخطوطة

 ،ويموت املاء يف يقع سائلة نفس له ليس ما باب ،1 زءاجل :االستبصار يف الرواية هذه

 2.(فقط املنهال :وفيه ،70 احلديث

 الشيعة وسائل ويف املنهال، عن رواية وأربعني ثامن األنوار بحار يف املجليس روى

 احلديثيدة الكتدب سدائر ويف ،روايدات تسع للنعامين األخبار رشح ويف روايات، ثامن

 ابن عن أو( عليهم السالم) البيت أهل ةأئم   عن املنهال عن منقولة الروايات عرشات

  .اسعب  

                                                             

 .306 و 107و 105   الطويس، رجال. 1

 10   ،20 ج، احلديث رجال معجم. 2
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 متهمقد   يف قولوية ابن فهمؤلِّ  يقول الذي الزيارات کامل أسانيد يف املنهال وقع وقد

 حديثهم من عنهم روينا فيام کان إذا دريهم عن روي حديثاً  فيه اخرج ومل: )کتابه عن

 ويرُ  ما بجميع نحيط ال ان  أ علمنا وقد ،دريهم حديث عن کفاية عليهم اهلل صلوات

د  أصدحابنا مدن الثقدات جهدة من لنا وقع ما لكن ،دريه يف وال املعنى هذا يف عنهم

 ذلدك يؤثر ،الرجال من اذالشذ   عن ويرُ  حديثاً  فيه أخرجت وال د برمحته اهلل رمحهم

 1.(والعلم باحلديث املشهورين ،بالرواية املعروفني دري املذکورين عن عنهم

 .اإلمامية الشيعة عقيدة عىل کان نمَ  إال   يروَيا ال التي رواياته، من نامذج وهذه

 سدمعت :قدال ،حبيش بن رزين عن ،عمرو بن منهال عن): ارالصف   الشيخ روى

 ،ونكدري منكر اسمهام ملكان تاهأ حفرته دخل إذا العبد إن   :يقول (السالم عليه) اً علي  

 .باهعدذ   عجدز نإو نجا أجاب نإف هولي   عن ثم ،هنبي   عن ثم ،هرب   عن يسأالنهما  لفأو  

 إىل وال هؤالء إىل ال مذبذب :فقال ؟هولي   يعرف ومل هونبي   هرب   عرف ملن رجل له فقال

 .له سبيل ال ذلك ،سبيالً  له جتد فلن اهلل يضلل ومن ،هؤالء

 هدذا يف كمولدي   :قدال ؟اهلل نبدي يا الويل نمَ  (:وآله عليه اهلل صىل  ) للنبي قيل وقد

 يكدون لئال   به اهلل حيتج   عامل زمان ولكل ،هوصي   بعده ومن (السالم عليه) عأ الزمان

 نتبدع رسدوال إليندا أرسدلت لوال ربنا أنبيائهم فارقتهم حني قبلهم الضالل قال کام

                                                             

 20   الزيارات، کامل. 1
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 1.ونخزى نذل   نأ قبل من آياتك

 بدنا عدأ عدىل تدخلد :قال ،عمرو بن املنهال عن) :الطويس للشيخ األمايل ويف

 کاهلة بن حرملة صنع ما ،منهال يا :يل فقال ةمك   من منرصيف (السالم عليهام) احلسني

 ،مجيعاً  يديه فرفع :قال ،بالكوفة اً حي   ترکته :فقلت ؟د( ع) احلسني قتلة أحد د األسدي

 قدال .ندارال حدر   أذقه اللهم   ،احلديد حر   أذقه هم  الل   ،احلديد حر   أذقه هم  الل   :فقال

 فكنت :قال! صديقاً  يل وکان ،عبيد أ، بن املختار ظهر وقد ،الكوفة فقدمت :املنهال

 يدا :فقال ،داره من خارجاً  فلقيته إليه ورکبت ،يعن   الناس انقطع حتى اماً أي   منزيل يف

 فيها؟ ترشکنا ومل ،هبا هتننا ومل ،هذه واليتنا يف تأتنا مل ،منهال

 أتدى حتدى ثنتحد   ونحن وسايرته ،ناآل جئتك قد وأين   ،ةبمك   کنت أين   فأعلمته

 هفوج   ،کاهلة بن حرملة بمكان أخرب کان وقد ،شيئاً  ينتظر هکأن   وقوفاً  فوقف ،الكناس

د :قدالوا حثدى ونيشدتد   وقدوم يرکضون قوم جاء أن نلبث فلم ،طلبه يف  ،األمدري اأَي 

 قدال ،املختدار إليده نظدر فلام   ،بهجيء  أن لبثنا فام ،کاهلة بن حرملة أخذ قد ،البشارة

 :لده فقدال ،اربجدز   يتفأُ  ،اراجلز   اراجلز   :قال ثم .منك نيمكن   الذي هلل احلمد :حلرملة

 بندار   يتفدأُ  الندار؟ النار :قال ثم ،طعتافقُ  ،رجليه اقطع :له قال ثم ،طعتافقُ  ،يديه اقطع

 إن   ،منهدال يدا :يل فقدال! اهلل سبحان :فقلت .النار فيه واشتعلت عليه لقيفأُ  وقصب

                                                             

 .518  ، الدرجات بصائر. 1
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 من منرصيف هذه سفريت يف دخلت ،األمري اأَي   :فقلت حت؟سب   ففيم ،حلسن التسبيح

 کاهلة بن حرملة فعل ما ،منهال يا :يل فقال (السالم عليهام) احلسني بن عأ عىل ةمك  

 ،احلديد حر   أذقه هم  الل   :فقال مجيعا يديه فرفع !بالكوفة اً حي   ترکته :فقلت األسدي؟

 .النار حر   أذقه هم  الل   ،احلديد حر   أذقه هم  الل  

 واهلل :فقلت هذا؟ يقول (السالم عليهام) احلسني بن عأ أسمعت :املختار يل فقال

 وقدد ،فرکدب قام ثم ،السجود فأطال رکعتني وصىل   دابته عن فنزل ،قال سمعته لقد

 أن رأيت إن ،األمري اأَي   :فقلت ،داري فحاذيت ،ورسنا معه ورکبت ،حرملة احرتق

 بدن عأ أن تعلمني ،منهال يا :فقال .بطعامي وحترم عندي وتنزل وتكرمني فنيترش  

 صدوم يدوم هدذا! آکدل أن تدأمرين ثم يدي عىل اهلل فأجابه دعوات بأربع دعا احلسني

 1.(بتوفيقه فعلته ما عىل (وجل   عز  ) هلل شكراً 

 ري) سدلامن عن ،زاذان عن ،روعم بن املنهال عن )... :الطويس الشيخ وروى

 واالئتامم ،للمسلمني النصح عىل (وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول بايعنا :قال (،عنه اهلل

 2.(له واملواالة (،السالم عليه) طالب أ، بن بعأ

 قلدت :قدال احلدارث بن اهلل عبد عن ،عمرو بن املنهال عن )... :الدين کامل ويف

                                                             

 239 - 238   الطويس، للشيخ األمايل. 1

 .155   الطويس، للشيخ األمايل. 2
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 قدائمكم؟ بعدد حدداثاأل من يكون بام أخربين ،املؤمنني أمري اي :(السالم عليه) لعأي 

عليه و آله(  اهلل صىل  ) اهلل رسول وإن   ،إليه موکول ذکرهيشء  ذلك احلارث ابن يا :قال

 1.(السالم عليهام) واحلسني احلسن إال   به أخرب ال أن إيل   عهد

 بن حممد مع ساً جال کنت :قال ،عمرو بن املنهال عن ...) :الطويس الشيخ وأخرج

 :الرجدل قدال ،السالم عليه فرد   عليه مفسل   رجل جاءه إذ (السالم عليهام) الباقر عأ

 امإن د ؟نحدن کيدف تعلمدوا أن لكم آن أوما (:السالم عليه) حممد له فقال أنتم؟ کيف

 وإن   أال ،نسداؤهم وتسدتحيا أبناؤهم يذبح کان ،إرسائيل بني مثل ةم  األُ  هذه يف مثلنا

 أهدل كمألحدب   إين   واهلل :الرجل له فقال.. .نساءنا ويستحيون أبناءنا ذبحوني هؤالء

 يف السديل مدن! شديعتنا ىلإو إليندا ألرسع هإن   فواهلل ،جلباباً  للبالء فاختذ :قال .البيت

 2.(بكم ثم   الرخاء يبدأ وبنا ،بكم ثم   البالء يبدأ وبنا ،الوادي

 ،سدعيد بن وعثامن ،احلارث بن اهلل عبد عن ،عمرو بن املنهال عن) :اإلرشاد ويف

 عليده) املدؤمنني أمدري اً علي د شدهدنا :قالوا ،جبري بن حكيم عن ،بكري بن اهلل عبد عن

 ونكحدت ،الرمحة نبي   ورثت ،اهلل رسولوأخو  ،اهلل عبد أنا: يقول املنرب عىل (السالم

 دريي ذلك عييد   ال ،نيالنبي   أوصياء وآخر ،نيالوصي   دسي   وأنا ،ةاجلن   أهل نساء دةسي  

                                                             

 .77   الصدوق، الشيخ، الدين کامل. 1

 .154  ، األمايل. 2
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 1.(بسوء اهلل أصابه إال  

 أحاديثه عدد

 

 املنهال باسم ذکره ورد ،حديثاً  ومخسون ةوست   ثالثامئة املختلفة الكتب يف عنه ويرُ 

 .أمحد مسند يف عمر بن منهال باسم ومرة ،عمرو بن منهال وأحياناً  عمرو بن

 .حديثان: البخاري صحيح يف له

 .أحاديث مخسة: داود أ، سنن

 .أحاديث مخسة: الرتمذي سنن

 .حاديثأ ةست  : ماجة ابن سنن

 .أحاديث ةست  : النسائي سنن

 .حديثاً  وعرشون مخسة: للنسائي الكربى السنن

 .أحاديث ثالثة: للنسائي الصحابة فضائل

 .واحد حديث: للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .واحد حديث: الدارمي سنن

                                                             

 353 – 352   ،1 ج ،املفيد للشيخ اإلرشاد. 1
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 .حديثاً  عرش ربعةأ: أمحد مسند

 حديثاً  ونوست   ثالثة: احلاکم دركمست

 .حديثاً  عرشون: للطرباين األوسط املعجم

 .حاديثأ ثالثة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  وأربعون واحد: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثاً  عرش اثنا: للطرباين الدعاء

 .حديثاً  عرش ثامنية: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث يةثامن: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .أحاديث سبعة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .حديثاً  عرش أربعة: انب  حِ  ابن صحيح

 .حديثان: خزيمة ابن صحيح

 .حديثان: عاصم أ، البن ةالسن  

 .حديثان: أمحد بن اهلل لعبد ةالسن  

 .أحاديث ثالثة: الدارقطني سنن

 .حديثاً  وثالثون واحد: شيبة أ، البن فاملصن  

 .أحاديث ةست  : يعىل أ، مسند
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 .حديثاً  عرش ثالثة: ارالبز   مسند

 .حديثان: الشايش مسند

 .أحاديث ثالثة :راهوية ابن مسند

 .أحاديث ثالثة: الروياين مسند

 .حديثاً  سبعون: عساکر البن دمشق تاريخ

 .أحاديث أربعة: الرب عبد البن التمهيد

 .أحاديث ةعرش: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .واحد حديث: للحسكاين نزيلالت شواهد

 .حديثاً  مخسون: الطربي تفسري

 1.حديثاً  وعرشون سبعة: حاتم أ، ابن تفسري

 قيس بن ( موسى192)

 )القرن الثاين اهلجري(

                                                             

 الرجدال أحدوال ؛259   ،10ج للتسدرتي، الرجال قاموس ؛144   ،9ج، للطربيس املستدرك خامتة: يف ترمجته راجع. 1

 الثقدات تداريخ ؛428   ،1ج حنبدل، البن العلل ؛299   ،1ج للدوري، معني ابن تاريخ ؛57   ،1ج للجوزجاين،

 البن والتعديل اجلرح ؛330   ،6ج، عدي البن الكامل ؛184   ،5ج للذهبي، النبالء أعالم ِسرَي  ؛445   للعجأ،

 .153   ،1ج حاتم، أ،



 1944 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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  .ودريه عنبس بن حجر :عن .ةاجلن   عصفور بويلق   قيس بن موسى)

  .موسى بن اهلل وعبيد ،نعيم أبو :وعنه

  .الرفض يف الغالة من :العقيأ قال

 .إيل   أحدب   عدأي  :فقدال ،وعأ بكر أ، عن سأله سفيان أن   نفسه عن حكى :قلت

 بن عياض عن ،کهيل بن سلمة عن ،احلرضمي قيس بن موسى حدثنا :نعيم أبو وقال

 فهدو تبعده نمَ  ،احلق عىل عأي  :تقول سلمة م  أُ  سمعت ،جعونة بن مالك عن ،عياض

  .هذا يومه قبل ،معهوداً  عهداً  ،احلق ترك ترکه نومَ  ،احلق عىل

  .بواطيل ردية أحاديث روى قد :العقيأ قال

  .قهفوث   معني ابن وأما

 1.(به بأس ال :حاتم أبو وقال

 2.(شيعي ثقة) :الكاشف ويف

 عصفور لقبه ،الكويف الفراء حممد أبو احلرضمي قيس بن موسى): حجر ابن وقال

  .ةاجلن  

 ،جدرول بدن والعيدزار ،وعطيدة ،کهيدل بن وسلمة ،دنبس عن .حجر عن روى

                                                             

 217   ،4 ج، االعتدال ميزان. 1

 307   ،2 ج للذهبي، الستة کتب يف رواية له َمن معرفة يف الكاشف. 2
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  .ودريهم ،البطني ومسلم ،عجالن بن وحممد

 .ةوعد   ،نعيم وأبو ،وقبيصة ،آدم بن وحييى ،معاوية وأبو ،وکيع :وعنه

 .خرياً  إال   أعلم ال :أبيه عن أمحد بن اهلل عبد قال

  .ثقة :معني ابن عن منصور بن إسحاق وقال

  .به بأس ال :حاتم أبو وقال

 .مرضياً  وکان الفراء موسى حدثنا :نعيم أبو وقال

  .ةاجلن   عصفور بيلق   ،الرفض يف الغالة من کان :العقيأ وقال

 .بواطيل نسخة   ويف ،مناکري بأحاديث ثحيد   کالمه ةتتم   :قلت

  .ثقة کان :نمري ابن وقال الثقات يف شاهني ابن وقال

 1.(احلديث قليل کان :سعد ابن وقال ،الناس عنه وروى

 عصفور بيلق   ،الكويف الفراء حممد أبو احلرضمي قيس بن موسى) :التقريب ويف

 2.(عبالتشي   ميرُ  صدوق ،ةاجلن  

 توقيقه

                                                             

 327   ،10 ج، التهذيب هتذيب. 1

 227   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2
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  .قهوث   :معني ابن

 .به بأس ال :حاتم أبو قال

 .خرياً  إال   أعلم ال: حنبل بن أمحد قال

 .ثقة کان :نمري ابن قال

 .الثقات يف ذکره: انب  حِ  ابن

 .الثقات أسامء تاريخ يف شاهني ابن ذکره

 .ثقة :الذهبي

 .صدوق: حجر ابن

 1.قهوث  : األلباين

 ،احلرضدمي قديس بدن موسدى حدثنا) :حديثاً  له روى قد اجلوزي ابن رأيت وقد

)صىل  اهلل  النبي فقال ،فاطمة وعمر بكر أبو خطب :قال عنبس بن حجر سمعت :قال

  (.البدج   لست عأ يا لك هي :عليه وسل م(

 الروافض دالة من وکان ،قيس بن موسى وضعه ،موضوع حديث هذا) :قال مث

                                                             

 .317   ،1ج الصحيحة، األحاديث سلسلة. 1
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 1.(النار محري من اهلل شاء إن وهو ،ةاجلن   عصفور بويلق  

 وال الفدن، أهل کبار عند ثقة فالرجل نصاف،اإل وعدم بالتعص   من هذا وکالمه

 النفوس تلك من ليعجب املرء إن   بالكذب، أحد يتهمه ومل ،ابالكذ   إال   احلديث يضع

 (.عليهم السالم) ةالنبو   بيت ألهل فضيلة سامع تطيق ال التي

 ترّفضه

 

 .(...الرفض يف الغالة من) اموإن   وحسب، رافيضي  فيه يقولوا مل

 عدأي  :فقدال ،وعدأ بكدر أ، عن سأله سفيان أن   نفسه عن حكى) :الذهبي وقال

 .عنه ورووا قوهوث   هذا من وبالردم .(إيل   أحب  

 عدأ قتصدد   :قدال سدلمة عدن ،قيس بن موسى عن )... :دمشق ةمدين تاريخ يف

 الصالة يقيمون الذين منواآ والذين ورسوله اهلل وليكم إنام فنزلت راکع وهو بخامته

 2.(راکعون وهم الزکاة ويؤتون

 قديس بدن موسدى أخربندا :قدال ،دکدني بن الفضل أخربنا )... :سعد ابن وروى

                                                             

 .382   ،1 ج، املوضوعات. 1

 357   ،42 ج عساکر، البن دمشق مدينة تاريخ. 2
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 حتدت ةاجلن د :نيف  ِصد يدوم يدارس بدن رعام   قال :قال ،کهيل بن سلمة عن ،احلرضمي

 لدو وهلل ،وحزبده حممدداً  ةاألحب د ألقدى اليوم وذا ،املأمور املاء يرد قد الظمآن ،البارقة

 لقدد واهلل ،باطدل عدىل موأن   حق عىل اأن   لعلمت هجر سعفات يبلغونا حتى رضبونا

 املدرة هدذه ومدا سل م()صىل  اهلل عليه و اهلل رسول مع مرات ثالث الراية هبذه قاتلت

 1.(أنقاهن وال بأبرهن

 عن ،کهيل بن سلمة عن ،احلرضمي قيس بن موسى عن... ) :املفيد الشيخ وروى

 سلامن فيهم بمأل (السالم عليه) طالب أ، بن عأ مر   :قال أبيه عن ،عياض بن عياض

د ربکمخيد ال فدواهلل ،هذا بحجزة فخذوا ،قوموا :سلامن هلم فقال (عليه اهلل رمحة)  برس 

 2(.دريه (موسل   وآله عليه اهلل صىل  ) كمنبي  

 أحاديثه عدد

 

 .حديثاً  ثالثون عنه ويرُ 

 .حديثان: داود أ، سنن ففي

                                                             

 257   ،3 ج، الكربى الطبقات. 1

 .354 – 353  ، األمايل. 2
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 .واحد حديث: للنسائي الكربى السنن

 .واحد حديث: للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .حديثان: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث ةست  : للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث ثالثة: شيبة أ، البن فاملصن  

 .حديثان: ارالبز   مسند

 .أحاديث مخسة: عساکر البن دمشق تاريخ

 .واحد حديث: الرب عبد البن التمهيد

 .واحد حديث: للحسكاين التنزيل شواهد

 .أحاديث أربعة: الطربي تفسري

 1.حديثان: حاتم أ، ابن تفسري

 مينا أيب بن ميناء( 193)

                                                             

   ،7ج ِحب ان، البن اتالثق ؛164   ،4ج العقيأ، ضعفاء ؛296   ،10ج للتسرتي، الرجال قاموس: يف ترمجته راجع. 1

   ،1ج حنبل، البن العلل ؛157   ،8ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛222و221   الثقات، أسامء تاريخ ؛455

 .293   ،7ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛391
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ل القرن دحدو يف ت)  (اهلجري األو 

ار ميندا أ، بن مينا: )الصحابة متييز يف اإلصابة يف حجر ابن قال  عبدد مدوىل، اجلدز 

 . عوف بن الرمحن

 . وعائشة، هريرة وأ،، مسعود وابن، وعأ، عثامن وعن، مواله عن: روى

 . الرزاق عبد والد مهام عنه: روى

 يعبأ ال، الصحابة يف مناکري يثأحاد وروى، احلديث منكر: الرازي حاتم أبو قال

 . يكذب کان، بحديثه

 . النسائي قال وکذا، بثقة ليس: معني ابن عن، الدوري عب اس وقال

ة أنكر: اجلوزجاين وقال  . مذهبه لسوء حديثه األئم 

 . مأمون وال ثقة دري کان: سفيان بن يعقوب وقال

 . بقوي ليس: زرعة أبو وقال

 . حديثه من يشء عىل يتابع ال: العقيأ زاد، مناکري روى: والعقيأ الرتمذي وقال

 . التشي ع يف يغلو کان أن ه حديثه عىل يتبني  : عدي ابن وقال

 عن، أ، حدثني: الرزاق عبد طريق من، فاطمة مناقب يف فأخرج احلاکم وأدرب

 تشاب أن قبل عن ي خذوا: قال، عوف بن الرمحن عبد موىل، مينا أ، بن مينا عن، أبيه

 )أندا: يقدول وسدل م( وآلده عليده اهلل )صىل   اهلل رسول سمعت، باألباطيل حاديثاأل
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 . احلديث (...لقاحها وعأ، فرعها وفاطمة الشجرة

ه وأبوه إسحاق: احلاکم قال  )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي أدرك ومينا، ثقات وجد 

 .شاذ املتن وهذا، منه وسمع

 وإن ام، راو زيادة فيه أبيه عن أ، حدثني: لهقو - األُوىل: مناقشات کالمه يف: قلت 

 . واسطة مينا وبني الرزاق عبد والد بني ليس، مينا عن أبيه عن الرزاق عبد روى

 إن  : قوله - الثالثة. رواية وال له ذکر ال فإن ه، يستغرب ل ا الرزاق عبد جد - الثانية

 عدن أخدرب ميندا ألن   ردود؛مد منه وسمع وسل م( وآله عليه اهلل )صىل   النبي أدرك مينا

، لعثامن بويع حني احتلم أن ه فذکر، وسل م( وآله عليه اهلل )صىل   النبي بعد ولد أن ه نفسه

 العرصد آخدر يف ميندا مولدد فيكدون، اهلجدرة من وعرشين ثالث سنة آخر يف وذلك

 . النبوي

 يف ديع ابن أخرجه کذا، عوف بن الرمحن عبد مواله عن مينا رواه إن ام - الرابعة

، الدرزاق عبدد عدن، الغندي عبد أ، ابن عيسى بن عأ بن احلسن رواية من، الكامل

 . ملينا ال الرمحن لعبد فاحلديث

د أن ه أراد إن شاذ، املتن وهذا: قوله - اخلامسة  يوافقه يشء يوجد أن دري من به تفر 

 الدهرج ثقدة مدع شداذ أنده أراد وإن] ،بشداذ ولديس، صحيح بأن ه احلكم له يصلح مل
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 1.(فيحتمل

 اخلراز مينا أ، د بن نون ثم التحتانية وسكون امليم د بكرس مينا: )التقريب يف وقال

 2.(بالرفض وُرمي مرتوك، عوف بن الرمحن عبد موىل

 ووقاقته عدالته

 

صه يف إمام وهو النيسابوري احلاکم ذهب لقد  النبي أدرك صحا، ميناء أن   إىل ختص 

 3.منه وسمع

 قدال قدد اهلجري، الثالث القرن يف عاش الذي( هد405 ت) احلاکم أن   شك   وال

دون  کالمده يلقدي أن له جيوز وال لديه، کانت أد لة عىل استناداً  ميناء صحبة يف کالمه

 اهلل )صدىل   للنبي ميناء صحبة يف احلاکم کالم يفن د ذهب الذي حجر ابن إن   ثم دليل،

ه ناذکر کام مليناء ترجم قد وسل م(، وآله عليه  اهلل )صدىل   اهلل رسدول صدحابة من وعد 

 ذلدك يف کبرياً  کتاباً  فجمعت: )حجر ابن قال الكبرية، موسوعته يف وسل م( وآله عليه

                                                             

 .307 – 306   ،6 ج، الصحابة متييز يف اإلصابة. 1

 .235   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2

 160   ،3 ج، املستدرك. 3
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ت  1.(دريهم من الصحابة فيه ميز 

 للنبدي، مينداء صدحبة إثبات يف الحقاً  احلاکم وافق قد حجر ابن أن   يظهر والذي

 ودمدزه؛ به الطعن يف الرجالي ني أقوال هبذا وتتالشى الصحا،، هلذا منه توثيق وهذه

 2.البغدادي اخلطيب تعبري حد   عىل هلم اهلل بتعديل عدول والصحابة صحا،، ألن ه

 قدال حيث نفسه، عن قوله يقبل ثم مينا، حجر ابن جيرح أن البنيِّ  التناقض إن ه من

 وسدل م( وآلده يدهعل اهلل )صىل   النبي أدرك مينا إن  : )احلاکم لكالم مناقشته معرض يف

 وآلده عليده اهلل )صىل   النبي بعد ُولد أن ه نفسه عن أخرب مينا ألن   مردود؛ – منه وسمع

 .!!(وسل م(

 نداقض إن ده ثدم! لديده؟ ثقة يكن مل إن نفسه عن مينا إخبار حجر ابن يقبل فكيف

 فيكدون: )قال ثم .(وسلم( وآله عليه اهلل )صىل   النبي بعد ُولد د مينا د إنه: فقال نفسه

 .(!النبوي العرص آخر يف مينا مولد

 : ميناء وث ق ول ن

ح، احلاکم   3.له صح 

                                                             

 154   ،1 ج، اإلصابة. 1

 64   الرواية، علم يف الكفاية. 2

 .479   ،4 ج املستدرك،. 3
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 .الثقات يف ذکره: ِحب ان ابن

ةً  جعله الذي مسنده يف عنه روى توثيقًا، ولكن ه عنه يرد مل: حنبل بن أمحد  بينه حج 

 .اهلل وبني

ه: نفسه حجر ابن  ! الصحابة کسائر عدالته بذلك مثبتا صحابيًا، عد 

 ترّفضه

 

ة أن   أظن هذا ومينا: )عدي ابن قال  حديثده عىل ويبني ذکرته، ما هو يرويه ما عام 

 1.(التشي ع يف يغلو أن ه

 2.(التشي ع يف يغلو وکان: )اجلوزي ابن وقال

 3وقال ابن حجر: )وُرمي بالرفض(.

 يف الياً د کان ألن ه بوضعه؛ واهتم مينا أ، ابن مينا وفيه: )الكناين حممد بن عأ وقال

 4.(التشيع

                                                             

 460   ،6 ج ،الكامل. 1

 .346   ،1ج املوضوعات،. 2

 .235،   2تقريب التهذيب، ج. 3

 414   ،1 ج، املوضوعة الشنيعة األخبار عن املرفوعة الرشيعة تنزيه. 4
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 عدن : )...الصدوق الشيخ رواه ما منها اإلمامية، أسانيد من العديد يف ميناء وقع

 )عليده للنبدي قلدت: قدال مسدعود بدن اهلل عبد عن، عوف بن الرمحن عبد موىل مينا

لك من اهلل رسول يا: السالم( ل: قال مت؟ إذا يغس   فَمدن: قلدت، وصي ه نبيي  کل   يغس 

 اهلل؟ رسدول يا بعدك يعيش کم: قلت طالب. أ، بن عأ: قال اهلل؟ ولرس يا وصي ك

، سدنة ثالثدني موسدى بعدد عداش ويص موسى نون بن يوشع فإن  ، سنة ثالثني: قال

 منك أحق   أنا: فقالت السالم( )عليه موسى زوجة شعيب بنت صفراء عليه وخرجت

 عدىل سدتخرج بكر أ، بنةا وأن، أرسها فأحسن وأرسها مقاتليها فقتل فقاتلها باألمر

تي من ألفاً  وکذا کذا يف عأ  وفيها، أرسها فيحسن ويأرسها مقاتليها فيقتل فتقاتلها ُأم 

 1.(األوىل اجلاهلية تربج تربجن وال بيوتكن يف وقرن: وجل عز اهلل أنزل

)صدىل   النبي مع کنت قال: مسعود بن اهلل عبد عن ميناء عن: )... أمحد مسند ويف

 إيل   ُنعيت فقال: شأنك؟ ما فقلت: تن فس، انرصف فلام   اجلن وفد ليلة ه وسل م(اهلل علي

 2.(مسعود ابن يا نفيس

 عدن : )...فقدال الصدنعاين أوردهدا الكاملة والرواية مبتورًا، حنبل ابن رواه وقد

 وفدد ليلدة )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي مع کنت: قال مسعود، ابن اهلل عبد عن ميناء،

                                                             

 .27   ،النعمة ومتام الدين کامل. 1

 449   ،1 ج، أمحد مسند. 2



 1956 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ابدن يدا نفيسد إيل   نعيدت، قدال! اهلل؟ رسول يا شأنك ما: فقلت، فتنف س: الق، اجلن

 ثم ساعة مىض ثم، فسكت: قال بكر. أبو: قلت َمن؟: قال فاستخلف.: قلت !مسعود

: قلدت: قدال !مسدعود ابدن يدا نفيسد إيل   ُنعيت: قال شأنك؟ ما: فقلت: قال، تنف س

: قدال، تدنف س ثدم سداعة مىض ثم، فسكت: قال عمر.: قلت َمن؟: قال فاستخلف.

: قدال فاستخلف.: قلت: قال !مسعود ابن يا نفيس إيل   ُنعيت: قال شأنك؟ ما: فقلت

 ليددخلن أطاعوه لئن بيده نفيس والذي أما: قال، طالب أ، بن عأ: قلت: قال َمن؟

 1.(أکتعني أمجعني اجلن ة

 خذوا قال: وف،ع بن الرمحن عبد موىل ميناء أ، بن ميناء عن : )...احلاکم وأخرج

 وآلده عليده اهلل )صدىل   اهلل رسدول سمعت باألباطيل، األحاديث تشاب أن قبل عن ي

 وشيعتنا ثمرهتا، واحلسني واحلسن لقاحها، وعأ فرعها، وفاطمة الشجرة، أنا يقول:

 2.(اجلن ة سائر يف ذلك وسائر عدن، جن ة يف الشجرة وأصل ورقها،

 اهلل )ري عدوف بدن الرمحن عبد عن عوف، بن الرمحن عبد موىل ميناء عن )...

 لده، فددعا وآلده( عليده اهلل )صىل   النبي به أيت إال ألحد مولود يولد ال کان قال: عنه(

                                                             

 318 - 317   ،11 ج ،املصن ف. 1

 160   ،3 ج، املستدرك. 2



 1957 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(امللعون ابن امللعون الوزغ ابن الوزغ هو فقال: احلكم، بن مروان عليه فُادخل

 عبدد عن ،عوف بن الرمحن عبد موىل مينا أ، بن مينا عن : )...عساکر ابن وروى

 قال قال: األباطيل، األحاديث تشوب أن قبل تسألوين أال قال: أن ه عوف، بن الرمحن

 وعدأ فرعهدا( )أو أصدلها، وفاطمدة الشجرة، أنا :)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول

 عددن، جن دة يف أصدلها فالشجرة ورقها، وشيعتنا ثمرهتا، واحلسني واحلسن لقاحها،

 2.(اجلن ة يف والثمر والورق واللقاح والفرع واألصل

 بدن اهلل عبدد عدن عدوف، بدن الرمحدان عبدد موىل مينا عن: )التنزيل شواهد ويف

 يدا: قلندا. إبدراهيم أ، دعدوة أندا: وآله( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول قال: قال مسعود،

 إبدراهيم إىل وجل   عز   اهلل أوحى: قال؟ إبراهيم أبيك دعوة رصت وکيف اهلل، رسول

تدي ومدن ربِّ  يا: فقال الفرح، إبراهيم فاستخف  . إماماً  للناس جاعلك أين   دة ذري   أئم 

 يا: قال. به لك أيف ال عهداً  ُأعطيك ال إين   إبراهيم يا أن إليه وجل   عز   اهلل فأوحى. مثأ

 وَمن رب يا: قال. ذري تك من لظامل أعطيك ال: قال؟ به يل تفي ال الذي العهد ما ربِّ 

 إماماً  أجعله ال دوين من لصنم سجد َمن: قال؟ عهدك يناله ال الذي ولدي من الظامل

 نعبدد أن وبندي   واجنبندي: عنددها إبدراهيم قدال. إمامداً  يكون أن يصلح وال، أبداً 

                                                             

حه، املستدرك. 1  479   ،4 ج وصح 

 168   ،14 ج ،دمشق مدينة تاريخ. 2



 1958 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

: )صدىل  اهلل عليده وسدل م( النبدي قدال النداس مدن کثرياً  أضللن إنن ربِّ  األصنام

، نبي داً  اهلل فاختدذين قدط لصدنم من ا أحد سجدي مل، عأ[ أخي] وإىل إيل   الدعوة فانتهت

 1.(وصي اً  وعلي اً 

 أحاديثه عدد

 

 .مينا وأحياناً  ميناء باسم أحياناً  حديثًا، عرش ثالثة عنه ُروي

 . واحد حديث: الرتمذي سنن

 .واحد حديث: أمحد مسند

 .حديثان: للحاکم املستدرك

 .واحد حديث: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للصنعاين املصن ف

 .واحد حديث: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: عاصم أ، البن السن ة

 .أحاديث أربعة: للحسكاين التنزيل شواهد

                                                             

 412 - 411   ،1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد. 1



 1959 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.واحد حديث: لال لكائي، األولياء کرامات

 مزاحم بن نرص( 194)

 (هد212)

 

 . وطبقته الربيع بن قيس عن الكويف، مزاحم بن نرص)

  ومائتني. عرشة نتياث سنة مات ترکوه، جلد رافيض

ث  ومجاعة. األشج، سعيد وأبو حبيب، بن نوح عنه: حد 

 کبري. وخطأ اضطراب حديثه يف شيعيي  العقيأ: قال

ابًا. کان خيثمة: أبو وقال   کذ 

 . مرتوك احلديث زائغ حاتم: أبو وقال

 . ضعيف الدارقطني: وقال

 . انتهى شعبة. عن أيضاً  وروى: قلت

                                                             

   ،4ج العقديأ، ضدعفاء ؛395   ،8ج حداتم، أ، البدن والتعدديل اجلرح للتسرتي؛ الرجال قاموس: يف ترمجته راجع. 1

 ؛31   ،8ج للبخداري، الكبدري التداريخ ؛459   ،6ج عدي، البن الكامل ؛455   ،5ج ِحب ان، البن الثقات ؛253

 .237   ،4ج للذهبي، االعتدال ميزان



 1960 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 . لثقاتا يف ِحب ان ابن وذکره

 .خراسان أهل من املدجلي يوسف بن إبراهيم وعنه الثوري عن يروي فقال:

 وال بثقدة ليس الرسايا أ، إمام السوق عىل وکان داليًا، رافضياً  کان العجأ: وقال

 .مأمون

فه اخلليأ: وقال اً  احلاف  ضع   . جد 

. آخر: موضع   يف وقال  لني 

 1.(حمفوظ دري دالبها أحاديث من اودريه هذه وقال: أحاديث عدي ابن له وذکر

 کتداب ِصف ني، کتاب الغارات، کتاب الكتب: من وله: )ترمجته يف النديم ابن قال

 2.(السالم عليهام) عأ بن احلسني مقتل کتاب عدي، بن حجر مقتل کتاب اجلمل،

 توقيقه

 

 .الثقات يف ذکره: ِحب ان ابن

 3.عنده الثقات عن إال   رجخي ال وهو تفسريه، يف به احتج  : حاتم أ، ابن

                                                             

 .157   ،6 ج حجر، البن امليزان لسان. 1

 .106  ، النديم ابن فهرست. 2

 .3290   ،10ج حاتم، أ، ناب تفسري. 3



 1961 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.لديه وثاقته ثبت من إال   کتابه يف يروي ال وهو اآلثار، هتذيب يف به احتج   الطربي

ار اباً  يكن مل ونرص: )فيه قال: البز   2.(شيعية فيه کانت ولكن ه کذ 

ار کالم ومعنى  وهدذا شديعية، وکتبه ولكن  رواياته يرويه، فيام صادق نرص أن البز 

 !فيه الرجاليني لطعن يسالرئي السبب

ح أن يستطع مل وما ار، به يرص   مدن هدي عندده کاندت التدي الشديعية هدذه إن   البز 

 واحتج   ارتضاه بعضهم لكن به وطعن البعض جرحه وإن واإليامن، الصدق عالمات

ة العقول ألهل کاف   وهذا ووث قه، به  .النري 

خ: احلديد أ، ابن  عنده فنقدل مدزاحم، بن نرص حق يف منصفاً  کان املشهور، املؤر 

 مدن وهدو، إدددال وال هدوى إىل منسوب دري، النقل صحيح، ثبت ثقة فهو: )وقال

 3.(احلديث أصحاب رجال

 تشّيعه

 

                                                             

 .82   ،3هتذيب اآلثار، ج. 1

ار، مسند. 2  .476   ،11 ج البز 

 206   ،2 ج، البالدة نج رشح. 3



 1962 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.احلق عن زائغاً  کان: اجلوزجاين قال

ه بذلك أراد: )فقال کالمه البغدادي اخلطيب وفرس    2.(الرفض يف دلو 

 3.(التشي ع إىل يذهب کان: )العقيأ قال

 . دالياً  رافضياً  کان: العجأ وقال

 . جلد رافيضي : الذهبي وقال

 4(.يرتف ض کان: )وقال

ه  5(.ع) الباقر اإلمام أصحاب من الطويس الشيخ عد 

 مستقيم، کويف  ، املفضل أبو العط ار املنقري مزاحم بن نرص: )فقال النجايش ترمجه

، اجلمدل کتاب: منها حسان بهکت. الضعفاء عن يروي أن ه دري، األمر صالح، الطريقة

 کتداب سدعيد بدن حممدد بدن أمحد العباس أ، عىل قرأت: قال جعفر بن حممد أخربنا

 أخربندا ِصدف ني، کتاب. مزاحم بن نرص عن شيبان، بن زکريا بن حييى رواية اجلمل؛

 بدن حممدد بدن جعفر حدثنا: قال سعيد بن حممد بن أمحد حدثنا: قال حممد، بن أمحد

                                                             

 .132   الرجال، أحوال. 1

 .284   ،13 ج، بغداد تاريخ. 2

 300   ،4 ج، العقيأ ضعفاء. 3

 .426   ،15 ج اإلسالم، تاريخ. 4

 .148   الطويس، رجال. 5



 1963 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 کتابده الطريدق وهبدذا. ِصدف ني بكتابده مدزاحم بدن نرص حدثنا: قال ،األمحيس سعيد

، السدالم( )عليده احلسدني مقتدل وکتابده، املناقب وکتابه، الغارات وکتابه، النهروان

ا. الرسايا وأ، إبراهيم بن حممد أخبار وکتاب يني جهة من إليه طريقنا( وأما) فأم  ، الُقم 

 أ، بن حممد بن أمحد حدثنا: قال احلسن ابن حممد حدثنا: قال أمحد بن عأ أخربنا فإن ه

 1.(بكتابه عنه سمينة أبو حدثنا: قال الربقي عأ

 يوسف عنه وروى، زرارة عن، مزاحم بن نرص روى: )فيه اخلوئي السيد قاله ول ا

 . 12 احلديث، 15 اخلمر شارب باب، 7 األرشبة کتاب، 6 اجلزء: الكايف. عأ بن

 کتداب، 1 اجلدزء: الكدايف. عدأ بن حممد عنه وروى، دسعي بن عمرو عن وروى

 . 2 احلديث، 81...، واملبطل املحق دعوى بني به يفصل ما باب، 4 احلجة

 عالمة باب، 4 اجلزء: التهذيب. عنه احلسني ابنه وروى، شمر بن عمر عن وروى

 . 456 احلديث...، وآخره رمضان شهر أول

 باب، 4 احلجة کتاب 1 اجلزء: الكايف. اعياخلز اهلل عبد بن الرمحن عبد عنه وروى

 2.(1 احلديث، 117 السالم عليهام احلسني بن عأ مولد

ار روى  أ، عدن جدابر، عن شمر، بن عمرو عن مزاحم، بن نرص عن: )... الصف 

                                                             

 .428 – 427   للنجايش،، الشيعة مصن في أسامء تفهرس. 1

 160   ،20 ج، احلديث رجال معجم. 2



 1964 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 حب   بذلك فنعرف آدم صلب من شيعتنا ميثاق اخذ اهلل إن   قال: السالم( )عليه جعفر

 أهدل حب ندا أظهدر وإن املبغض بغض ونعرف بلسانه، لكذ خالف أظهر وإن املحبِّ 

 1.(البيت

 زياد، بن جعفر عن مزاحم بن نرص أخربنا: )...عساکر ابن أخرجه ما أحاديثه من

 قال قال: أبيه عن األنصاري، زرارة بن أسعد بن اهلل عبد عن مقال ، بن هالل عن

 فيه لؤلؤ، من قرص إىل ، انتهي ءالسام إىل ، عرج مل ا)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول

 املسلمني، سي د أن ه خصال: بثالث عأ يف أمرين أو إيل   فأوحى يتألأل، ذهب من فراش

لني الغر   وقائد املت قني، وإمام  2.(املحج 

 اهلل قدول يف جماهدد عن ليث، عن سعيد، بن عمر عن مزاحم، بن نرص أخربنا)...

 والذي حممد، بالصدق جاء الذي قال: به وصدق بالصدق جاء والذي وجل   عز  

ق  3.(عأ به صد 

 زيداد بدن إسدامعيل عن مندل، حدثنا مزاحم، بن نرص حدثنا: )... الطرباين روى

اك عن األنصاري، بشري بن إبراهيم وعن )صىل   النبي سار مل ا قال: األنصاري، الضح 

                                                             

 .110  ، الدرجات بصائر. 1

 .303 – 302   ،42 دمشق، ج مدينة تاريخ. 2

 359   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 3



 1965 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

مته، عىل عنه( اهلل )ري علي اً  جعل خيرب، إىل اهلل عليه وسل م(  دخدل َمدن فقدال: مقد 

 اهلل )ري عدأ هبدا نادى )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي هبا تكل م فلام   آمن. فهو النخل

 فقدال فضدحك، السدالم( )عليده جربيل إىل )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي فنظر عنه(

 اهلل )صىل   النبي فقال أحب ه. إين   فقال يضحكك؟ ما )صىل  اهلل عليه وسل م(: اهلل رسول

 قدال: جربيدل؟ حيبني أن وبلغت قال: أحب ك. إين   يقول جربيل إن   لعأ: عليه وسل م(

 1.(تعاىل اهلل جربيل من خري ومن نعم،

، شمر ابن يعني، عمرو حدثنا، أ، حدثنا، مزاحم بن نرص حدثنا: )نعيم أبو وروى

 يوم لي اً ع اخلريي حوشب نادى: قال، الدمشقي الواحد عبد عن، سوقة بن حممد عن

 نخدأ  ، ودمدك دمائندا يف اهلل ننشدك فإن ا، طالب أ، ابن يا عن ا انرصف: فقال ِصف ني،

 هيهات: عأ فقال، املسلمني دماء وحتقن، شامنا وبني بيننا وختأ  ، عراقك وبني بينك

 أهدون ولكدان، لفعلت اهلل دين يف تسعني املداهنة أن   علمت لو واهلل ظليم، أم ابن يا

 2.(يعىص واهلل والسكوت باإلدهان القرآن أهل من يرض مل اهلل ولكن، املؤونة يف عأ  

 بن إبراهيم حدثني: قال املنقري، مزاحم بن نرص حدثني : )...التنزيل شواهد ويف

 عن أبيه، عن عأ بن زيد حدثني: قال الواسطي خالد أبو حدثنا: قال التيمي الزبرقان

                                                             

 301   ،8 ج، الكبري املعجم. 1

 85   ،1 ج ،األولياء حلية. 2



 1966 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ه  عدىل رأيس دمض وال عيني نوم دخل ما: قال (السالم )عليهم عأ عن احلسني جد 

 مدن جربئيل به نزل ما اليوم ذلك علمت حتى وسل م( وآله عليه اهلل )صىل   حممد عهد

 1.(نزل وفيمن ني، أو أمر أو کتاب، أو سن ة أو حرام، أو حالل

: اهلل قدول يف جماهد عن: ليث عن، سعد بن عمر عن، مزاحم بن نرص حدثنا)... 

 والدذي) حممد( هو( )بالصدق جاء الذي: )قال به وصدق بالصدق جاء والذي

ق  2.(طالب أ، بن عأ( به صد 

، املالئدي مسلم بن اهلل عبد حدثنا، مزاحم بن نرص حدثنا: )...شاهني ابن وروى

: قال اخلدري سعيد أ، عن، العويف عطية عن، اجلحاف أبو عوف أ، بن داود حدثني

 باهبدا عدىل صدباحاً  أربعدني )صىل  اهلل عليده وسدل م( النبي جاء بفاطمة، عأي  دخل مل ا

 3.(ساملتم ملَن وسلم حاربتم ملَن حرب أنا: فيقول

 أحاديثه عدد

 

 .حديثاً  وعرشين أحاديثه مخسة بلغت حيث احلديثية، املصادر يف القليل عنه رووا

                                                             

 .43   ،1 ج، ينللحسكا التنزيل شواهد. 1

 .179   ،2 ج، التنزيل شواهد. 2

 33   ،1 ج، وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول بنت فاطمة فضائل. 3



 1967 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد حديث: للطرباين األوسط املعجم يف له

 .ثانحدي: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: الدارقطني سنن

 .واحد حديث: للبيهقي اإليامن ُشَعُب 

 .احاديث أربعة: عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث أربعة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

ار مسند  .واحد حديث: البز 

 .واحد حديث: للطربي اآلثار هتذيب

 .واحد حديث: شاهني البن فاطمة فضائل

 .واحد حديث: ألصفهاينا نعيم أل، النب وة دالئل

 .واحد حديث: شيبة أ، البن العرش

 .أحاديث أربعة: للحسكاين التنزيل شواهد

 .واحد حديث: الطربي تفسري

 .واحد حديث: حاتم أ، ابن تفسري

خني من جمموعة اعتمده وقد  وابدن عسداکر، وابدن کالطربي، توارخيهم: يف املؤر 



 1968 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.ودريهم اجلوزي، وابن کثري،

 دراج نب نو ( 195)

 (هد182)

 . القاي الكويف حممد أبو موالهم النخعي دراج بن نوح)

 وابدن خليفدة، بدن وفطدر عدروة، بدن وهشدام خالد، أ، بن إسامعيل عن: روى

 .ودريهم واألعمش، حنيفة، وأ، إسحاق،

 رصد، بدن رضار نعديم وأبدو شديبة، أ، بدن وعدثامن منصدور، بدن سدعيد وعنه:

 . ودريهم حجر، بن وعأ الفزاري، موسى بن وإسامعيل

 أبدوه وکدان بالكوفدة القضداء ويل فقده، لده وکان احلديث، ضعيف العجأ: قال

االً   ...بق 

 يف أحاديثده أرى ولسدت بدالقوي، ليس حاتم: أبو وقال. زائغ اجلوزجاين: وقال

 حديثه. رواية عن الناس أمسك حديثه، فيعترب الناس أيدي

                                                             

 الكبدري التداريخ ؛468   ،8ج حداتم، أ، البدن والتعديل اجلرح ؛254   الطويس، للشيخ الفهرست: يف ترمجته راجع. 1

 ،7ج عددي، البن الكامل ؛215   ،9ج ِحب ان، البن ثقاتال ؛300   ،4ج العقيأ، ضعفاء ؛106   ،8ج للبخاري،

 .283   ،13ج بغداد، تاريخ ؛37  



 1969 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  بذاك. ليس البخاري: وقال

 بأس. به يكون ال أن وأرجو الكوفة، قاي کان زرعة: أبو وقال

 احلديث. مرتوك ضعيف النسائي: وقال

ث رأي، صاحب کان الساجي وقال  يتابع مل بأحاديث إسحاق بن حممد عن وحد 

 بيشء. عنهم هو ليس عليها،

 أن ده القلدب إىل يسدبق رب ام حتى الثقات، عن املوضوعات يروي ِحب ان: ابن وقال

 به. يأيت ما کثرة نم ذلك يتعمد

  ضعيف. الدارقطني: وقال

 . ثقة نمري: ابن اهلل عبد بن حممد عن الفريا، جعفر وقال

 وثامندني ثنتدني سدنة دراج بدن ندوح مات شيبة: بن الرمحن عبد عن البخاري قال

 . الرشقي اجلانب قاي وهو زاد. الزيادي قال وکذا ومائة،

 عن منسوب، دري نوح عن سليم بن سمالقا حديث من التفسري يف ماجة ابن روى

 وندوح هذا هو يكون أن فيحتمل املقاليد تفسري يف عأ عن احلارث، عن إسحاق، أ،

 . ثالث وآخر اجلامع مريم أ، بن

اب دراج بن داود أبو وقال: قلت  احلديث. يضع کذ 

 حديثه. يكتب ال سفيان: بن يعقوب وقال



 1970 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(هحديث يكتب باملكثر هو ليس عدي: ابن وقال

 توقيقه

 

 .بأس به يكون ال أن أرجو: زرعة أبو قال

 .ثقة: نمري ابن اهلل عبد بن حممد

 .حديثه يكتب باملكثر هو ليس: عدي ابن قال

 عدنهم، دريباً  ليس وهذا املنكرة، األحاديث بروايته دراج ابن الرجاليون اهتم لقد

 حيكدم الرشدع أن   عىل إال ، ليس( عليهم السالم) البيت أهل فضل يف يروي أن ه وذنبه

 احلدديث يف ورد کدام اإليدامن، عالمدات مدن عالمدة ومواالهتم البيت أهل حب بأن  

ي النبي لعهد إن ه(: )ع) عأ عن الصحيح  يبغضني وال مؤمن، إال   حيب ني ال أن ه إيل   األُم 

 2(.منافق إال  

 يف وآلده( عليده اهلل )صدىل   النبدي خيالفوا أن إال   والتعديل اجلرح علامء يأبى ولكن

 .قوله

                                                             

 .431 – 430   ،10 ج، التهذيب هتذيب. 1

 (.ع) طالب أ، بن عأ فضائل من باب، الصحابة فضائل کتاب مسلم، صحيح. 2



 1971 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 تشّيعه

 

 1.زائغ: اجلوزجاين فيه قال أمره، خيفي وکان الشيعة، من دراج بن نوح کان

ه وقد  2.(ع) الصادق اإلمام أصحاب من الطويس الشيخ عد 

 أمحدد بدن محددان جعفدر أبا سألت: مسعود بن حممد قال: )الكيش   رجال يف جاء

 مل: لده فقيدل، الكوفدة قاي وکان يعةالش من کان: فقال؟ دراج بن نوح عن، الكويف

 فقلت، يوماً  مجيالً  أخي سألت حتى هؤالء أعامل يف أدخل مل: فقال أعامهلم يف دخلت

َ : له  3(إزار يل ليس: فقال؟ املسجد حترض ال مِل

، الكدويف مدوالهم، النخعي: دراج بن نوح: )فقال معجمه يف اخلوئي السيد ترمجه

 . الشيخ رجال، السالم عليه الصادق أصحاب من، القاي

ه  دراج بدن ندوح: قائال، أيضاً  السالم( )عليه الصادق أصحاب من الربقي وعد 

م. کويف، النخع موىل  قاضديا )کدان: أن ده أي دوب ابنده ترمجدة يف النجدايش عن وتقد 

 بدن حممدد بدن أمحدد أخربندا. دراج بن مجيل وأخوه االعتقاد صحيح وکان، بالكوفة

                                                             

 . 58   ،1ج الرجال، أحوال. 1

 .314   رجال الطويس،. 2

 .521   ،2 ج الطويس، خالشي ،الكيش رجال. 3



 1972 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

: قدال، دالدب بدن اهلل عبدد بن حممد حدثنا: قال، حممد بن دأمح حدثنا: قال، هارون

. االمدر( هدذا إىل دعداين دراج بدن ندوح: سكني بن حممد قال: قال، الطاطري حدثنا

م  مدن د أيضدًا د کان القاي دراج بن نوح أن  ، مجيل أخيه ترمجة يف أيضاً  عنه د وتقد 

 ... أمره خيفي وکان، أصحابنا

 . مجيل أخوه عنه وروى، األجلح عن روى

 )علديهام واحلسدني احلسدن اهلل رسدول حدب يف(، 14) البداب: الزيدارات کامل

 .1 احلديث، السالم(

س - الصدوق وروى  ه ُقد   إىل رفعده بإسدناده، حممود بن حممد عن بإسناده - رس 

 فدرد   عليده سل مت الرشيد عىل دخلت مل ا: قال أن ه، السالم( )عليهام جعفر بن موسى

 عليه اهلل )صىل   النبي ورثتم أن كم ادعيتم فلم: الرشيد قال( قال أن إىل... )السالم عأ  

 أبو ُتويف   وقد، وآله( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول وقبض، العم ابن حيجب والعم، وآله(

ه العب اس و، قبله طالب  هدذه من يعفيني أن املؤمنني أمري رأى إن: له فقلت، حي   عم 

 قد: فقال، فآمني: فقلت جتيب. أو، ال: له فقال، سواه باب   کل   عن ويسألني، املسألة

 مدع ليس إن ه: السالم( )عليه طالب أ، بن عأ قول يف إن  : فقلت الكالم. قبل آمنتك

 أن إىل... )والزوجدة والزوج، لألبوين إال   سهم ألحد أنثى أو کان ذکراً  الصلب ولد

 بده حكم وقد، السالم( )عليه عأ   بقول املسألة هذه يف يقول دراج بن نوح هذا( قال



 1973 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أمدري إىل فدانتهى، بده قىضد وقدد، والبرصدة الكوفة املرصين؛ املؤمنني أمري وال ه وقد

، الثدوري سدفيان مدنهم:، قوله بخالف يقول َمن وإحضار بإحضاره فأمره، املؤمنني

 ههدذ يف السدالم( )عليده عأي  قول أن ه فشهدوا، عياض بن والفضيل، املدين وإبراهيم

 قىض وقد به تفتون ال فِلمَ  احلجاز أهل من العلامء بعض أبلغني فيام: هلم فقال، املسألة

 1(.احلديث. )وجبن ا نوح جرس: فقالوا دراج؟ بن نوح به

 بدن وموسى العب اس عند کنت: قال، الصيداين هاشم عن، بإسناده الشيخ وروى

 نوح أحدث ما ترى أما، بكر أبا يا: العب اس فقال... عياش بن بكر أبو وعنده، عيسى

: عياش بن بكر أبو له فقال، الشفعة وأبطل العصبة وطرح اخلال ورث إن ه، القضاء يف

 2(.احلديث) والسن ة بالكتاب قىض للرجل أقول أن عسى وما

ص: أقول  ويقيضد يفتدي وکان، االعتقاد صحيح، شيعيي  الرجل أن   ذکرنا ل ا تلخ 

ة کتاب يف الشيخ هعد   فقد، ذلك مع ولكن ه، باحلق ة من العد   الطائفدة ولكدن د العام 

 - ذکره ما وجه لنا يظهر ومل - طرقنا من أخرى رواية تعارضها مل إن برواياته عملت

س  مدن( 1614) داود ابدن قدال، الشيخ ذکره مل ا ولعل ه، عرفت ما مع - نفسه اهلل قد 

ل القسم  (. انتهى. )توقف( فيه وعندي، الكوفة قاي کان، دراج بن )نوح: األو 

                                                             

 . 9 احلديث(، 7) هارون مع السالم( )عليهام جعفر بن موسى أخبار من مجل باب، 1 اجلزء: العيون. 1

 .857 احلديث، واالحكام القضايا يف الزيادات من باب، 6 اجلزء: التهذيب. 2



 1974 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

: التهذيب. عمري أ، ابن عنه وروى، ليىل أ، ابن عن، دراج بن نوح بعنوان وروى

 . 807 احلديث، واالحكام القضايا يف الزيادات باب، 6 اجلزء

، 1 اجلدزء: الكدايف. سكني بن حممد عنه وروى، يعفور أ، بن اهلل عبد عن وروى

ة کتاب  يف التدابوت مثل وآله( عليه اهلل )صىل   اهلل رسول سالح مثل أن   باب، 4 احلج 

 . 2 احلديث، 39 إرسائيل بني

، سكني بن حممد بن عأ عن، سامعة بن حممد بن احلسن عن، بسنده الشيخ وروى

 مدع الوالددين مرياث باب، 9 اجلزء: التهذيب، بشري بن عقبة عن، دراج بن نوح عن

، الدزوج مدع األبوين مرياث ببا، 4 اجلزء: واالستبصار، 1039 احلديث، األزواج

، سدكني عن، حممد بن عأ بدل، سكني بن حممد عن، عأ: فيه أن   إال  ، 536 احلديث

م  1.(دراج بن نوح عن، سكني بن حممد بن عأ يف بيانه وتقد 

د جمموع ويف: طاوس بن عأ   ترشيف ويف: )التسرتي السيد قال  احلسدني بدن حمم 

 ابندة إال   َيدَدعْ  ومل ومتاعداً  وأثاثداً  کثدرية ضياعاً  وخل ف للمهدي موىل مات: املرزبان

اج بن نوح املهدي فأمر، واحدة ، النصف له ليحرز املرياث أمر يف ينظر أن القاي در 

 وقال نوحاً  ودعا فغضب املهدي ذلك وبلغ، هلا وسل مه لالبنة کل ه املال أن   نوح فقىض

 لالبنة قىض فإن ه، طالب أ، بن عأ   بقضاء قضيت: فقال؟ صنعت ما عىل محلك ما: له

                                                             

 .199 – 196   ،20 ج، احلديث رجال معجم. 1



 1975 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 اآلخدر وأعطيتهدا، اهلل بفريضدة النصدف أعطيتها: فقال، ذلك يف له فقيل، کل ه باملال

: املهددي لده فقدال اهلل کتداب يف ببعض أوىل بعضهم األرحام وُأولو: تعاىل بقوله

 کندت فدإن، هدذا عدن والقضاة الفقهاء سل: فقال !ألفعلن   أو ذلك يعلم بَمن لتأتني  

 الكوفة فقهاء من ومجاعة ليىل أ، وابن رشيك إىل املهدي فكتب، شئت ما فافعل کاذباً 

قوه، ندوح قدال عام   فسأهلم ببغداد فُأحرضوا، ودريهم القضاء يتوىل   ل ن  ورووا فصدد 

 أجدزت قدد: لنوح فقال ؛کثرية بأسانيد( السالم عليه) طالب أ، بن عأ   عن له ذلك

ة هذه يف حكمك  1(.قتلتك عدت فإن، املر 

  الشعر من البيت هذا وحول

اِج  بن نوح تدارکها لوال * قدم حالق من هبا تزل کادت  در 

 رجالً  وأن  ، ليىل أ، ابن ال شربمة ابن کان احلاکم إن   يقال: )البغدادي اخلطيب قال

 القراح يف کم: شربمة بن فسأهلم، بذلك له شهدوا بشهود فأتاه، نخل فيه قراحاً  ادعى

 مدذ املسدجد هدذا يف تقيض أنت: نوح له فقال، شهادهتم فرد  ، نعلم ال: فقالوا ؟نخلة

عي فقال !أسطوانة فيه کم تعلم وال، سنة ثالثني  لده وقىض، شهودك عىل اردد: للمد 

 2.(الشعر هذا وقال، بالقراح

                                                             

 .940 – 408   ،10 ج، الرجال قاموس. 1

 431   ،15 ج ،بغداد تاريخ. 2



 1976 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 إسدحاق، ابن حممد عن دراج، بن نوح حدثنا: )...احلاکم أخرجه ما عنه ُروي ل ا

 ووجدد إال   عدأ قتل ليلة بإيلياء حجر رفع ما قالت: األنصارية أسامء أن   الزهري عن

 1.(عبيط دم حتته

 مل دا قدال: الليل، بن سفيان عن البهي، عن األجلح، عن دراج، بن نوح حدثنا)...

 يف جدالس وهدو املديندة عليده قددمت کدان، ما ومعاوية عأ بن احلسن أمر من کان

 بدء کان إن ام بعضنا: فقال األذان، عنده فتذاکرنا ل:قا بطوله، احلديث فذکر أصحابه،

 أعظم األذان شان إن   عأ. بن احلسن له فقال عاصم. بن زيد بن اهلل عبد رؤيا األذان

 اهلل )صدىل   اهلل رسول وعل مه مثنى مثنى السامء يف السالم( )عليه جربيل أذ ن ذلك من

ة وأقام وآله( عليه ة مر   احلسدن فدأذ ن وسل م( وآله عليه اهلل ىل  )ص اهلل رسول فعل مه مر 

 2.(وىل حني

 بدن زيد عن اهلل، عبد بن األجلح عن دراج، بن نوح حدثنا: )... الطرباين وروى

 أن   البرصدة إىل سداروا حدني عأ أصحاب بلغ مل ا قال: عباس، بن عن أبيه، عن عأ،

 عدأ: فقدال م،قلدوهب يف ووقدع عليهم شق   والزبري، لطلحة اجتمعوا قد البرصة أهل

 وليخدرجن والدزبري، طلحدة وليقدتلن البرصدة، أهل عىل ليظهرن دريه إله ال والذي

                                                             

 144   ،3 ج، املستدرك. 1

 171   ،3 ج، املستدرك. 2



 1977 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ومخسدامئة  آالف مخسدة )أو رجدالً  ومخسدامئة ومخسدون آالف ست ة الكوفة من إليكم

 أهدل أتدى فلدام   نفيس. يف ذلك فوقع عب اس: ابن قال األجلح. شك رجالً( ومخسون

 خديعدة فهدي وإال   سدمعه أمدر فهو تقول کام کان فإن ألنظرن   فقلت خرجت الكوفة

 ابدن قدال عدأ، قال ما قال أن عتم ما فواهلل فسألته، اجليش من رجالً  فلقيت احلرب،

 1.(خيربه )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول کان ل ا وهو عب اس:

 بدن هدانئ عدن، إسدحاق أ، عدن کلهم، األعمش عن، دراج بن نوح حدثنا)...

 فاسدتأذن )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي عند کنت: قال عنه( اهلل )ري أع عن، هانئ

ر  2.(املطي ب بالط يِّب مرحباً  له، ائذنوا فقال: عنه( اهلل )ري عام 

 حممدد، بن جعفر عن تغلب، بن أبان عن دراج، بن نوح حدثنا : )...التمهيد ويف

 عبدد بدن محدزة قدرب تدزور م()صىل  اهلل عليه وسدل   اهلل رسول بنت فاطمة کانت قال:

 3.(بصخرة وعلمته مجعة کل املطلب

 أحاديثه عدد

 

                                                             

 305   ،10 ج ،الكبري املعجم. 1

 543  ، الدعاء. 2

 .234 – 233   ،3 ج الرب، عبد البن التمهيد. 3



 1978 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .األحاديث من القليل عنه ُروي

 .حديثان: للحاکم املستدرك يف له

 .حديثان: للبييهقي الكربى السنن

 .حديثان: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للطرباين الدعاء

 .واحد حديث: الدارقطني سنن

 .واحد حديث: الرب عبد بنال التمهيد

 .أحاديث مخسة: عساکر البن دمشق تاريخ

 1.واحد حديث: الطربي تفسري

 قيس بن نو ( 196)

 (هد184 ت)

 روى البرصدي. روح أبو الطاحي ويقال احلداين، األزدي رباح بن قيس بن نوح)

                                                             

، للعال مة األقوال خالصة: يف ترمجته راجع. 1 ي،ال عب اس للشيخ واأللقاب الكنى ؛284   احلأ   التاريخ ؛283   ،1 ج ُقم 

 ؛485   ،8ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛320   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛112   ،8ج للبخاري، الكبري

 .45   ،7ج عدي، البن الكامل



 1979 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وأ، عدون، وابدن وأيدوب، أندس، بدن اهلل عبد بن وثاممة قيس، بن خالد أخيه عن:

 کعدب بدن ويزيدد مصدك، بدن وحسدام النكري، مالك بن وعمرو العبدي، ونهار

 السليمي، وعطاء القريش، عمران بن اهلل وعبد البرصي، معقل بن اهلل وعبد العوذي،

 .ودريهم

 إسدامعيل، بدن وموسدى إبدراهيم، بدن ومسدلم وعفدان، هارون، بن وعنه: يزيد

 حييى بن وزياد مسعدة، بن ومحيد اجلحدري، کامل وأبو خيا ، بن وخليفة ومسدد،

 منب ه بن ووهب الباهأ، خالد بن بكر وأبو اجلهضمي، عأ بن ونرص وقتيبة، احلساين،

 . ودريهم العجأ، األشعث وأبو الواسطي،

  ثقة. عنه: الدارمي عثامن رواية يف معني وابن أمحد قال

فه. أن ه حييى عن بلغني ثقة، داود: أبو وقال   ضع 

 .يتشي ع مرة: وقال

  بأس. به ليس النسائي: وقال

 . ومائة وثامنني أربع أو ثالث سنة مات ِحب ان: وابن عأ بن نرص قال

 احلديث. صالح شيخ هو معني: ابن قال الثقات: يف شاهني ابن وقال: قلت

  ثقة. برصي العجأ: وقال



 1980 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(إليها ُفنسب طاحية سويقة ينزل کان احلداين قيس بن نوح سعد: ابن وقال

 خالدد: أخدو البرصي، روح أبو األزدي رياح بن قيس بن نوح: )حجر ابن وقال

 2.(وثامنني أربع أو ثالث سنة مات الثامنة من بالتشي ع، ُرمي صدوق،

 هدارون وأ،، أي دوب عدن:، الطداحي أو، احلدداين قديس بن نوح: )الذهبي وقال

 3.(ه183 مات، ُوث ق وقد احلديث حسن، وخليفة، مسدد وعنه:، العبدي

 وقاقته عل االتفاق

 

 .صحيحه يف به احتج  : مسلم

 .ثقة: أمحد قال

 .والدوري الدارمي رواية يف معني ابن وث قه وقد. صالح شيخ ثقة،: معني ابن قال

 .ثقة: داود أبو قال

 .بأس به ليس: النسائي قال

 .ثقة برصيي : العجأ قال 

                                                             

 .433 – 432   ،10 ج، التهذيب هتذيب. 1

 254   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2

 .327   ،2 ج، الستة تبک يف رواية له َمن معرفة يف الكاشف. 3



 1981 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.مرات ثامن به واحتج   الثقات، يف ذکره: ِحب ان ابن

 .له معني ابن توثيق ناقالً  الثقات أسامء تاريخ يف ذکره: شاهني ابن

ة الطاحي قيس بن نوح يف أحد   يتكل م مل: عأ بن عمرو قال  2.بحج 

ن: الرتمذي  3.له حس 

ح: احلاکم  4.له صح 

 5.به احتج  : خزيمة ابن

 6.مرة عرشة إحدى به احتج  : حاتم أ، ابن

 7.به احتج  : املقديس الدين ضياء

 8.به احتج  : الطحاوي

 .صدوق: حجر ابن قال

                                                             

 ...74   7ج و ،174   6ج و ،126   2ج ِحب ان، ابن صحيح. 1

 .353   ،2ج، للحاکم املستدرك. 2

 .247   ،3ج الرتمذي، سنن. 3

 .201   ،1ج الصحيحني، عىل املستدرك. 4

 .335 و 98   ،3ج خزيمة، ابن صحيح. 5

 ...2792   8ج و ،2054 و 2036 و 0252   6ج و ،140   و 139   1ج حاتم، أ، ابن تفسري. 6

 .49 و 48 و 46 و 37   ،7ج املختارة، األحاديث. 7

 .116   ،5ج اآلثار، مشكل رشح. 8



 1982 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .احلديث حسن: الذهبي قال

 1.(مسلم رجال من ثقة هو: )قال األلباين،

 ترّفضه

 

  .(يتشي ع: )حييى قال

 .(يتشي ع کان: )داود أبو وقال

 .(بالتشي ع ُرمي: )حجر ابن وقال

ه وقد  رافضدياً  نوکدا - الطاحي قيس بن نوح: )قال ثم القدرية، من قتيبة ابن عد 

 2.(أيضاً 

 ! رافيض فالرجل

 النكري، مالك بن عمرو عن قيس، بن نوح حدثنا: )... أمحد رواه ما أحاديثه من

)صىل   اهلل رسول خلف تصأ   حسناء امرأة کانت قال: عب اس ابن عن اجلوزاء، أ، عن

ل الصف يف يستقدم القوم بعض فكان قال اهلل عليه وسل م(:  يستأخرو يراها، لئال   األو 

                                                             

ة يف السي ئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة. 1  .396   ،13 ج، األُم 

 .625  ، املعارف. 2



 1983 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ر الصف يف يكون حتى بعضهم  شأنا: يف اهلل فأنزل إبطيه حتت من نظر رکع فإذا املؤخ 

 1(.املستأخرين علمنا ولقد منكم املستقدمني علمنا ولقد

 أشدعث عدن قديس، بدن ندوح عدن: )...الطدربي وتاريخ األرشاف، أنساب ويف

اين، ار أ، عن احلد   ددداة يف قدومي نمد جنددب بدن سدمرة قتل: قال، العدوي السو 

 2.(القرآن مجع قد کل هم رجال وأربعني سبعة واحدة

معاذة  عن اهلل، عبد بن سليامن عن قيس، بن نوح أخربنا: )...عساکر ابن وأخرج

يق أندا يقدول: خيطب، البرصة منرب عىل علي اً  سمعت قالت: العدوية،  األکدرب، الصددِّ

 3.(يسلم أن قبل وأسلمت بكر أبو يؤمن أن قبل آمنت

 عدن الطداحي، قديس بدن خالدد أخي حدثني الطاحي، قيس بن نوح أخربنا)... 

 بمنزلدة من دي أندت لعأ:)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول قال قال: أنس، عن قتادة،

 4.(بعدي نب ي ال أن ه إال   موسى من هارون

 أ، بن عأ عن نباته، بن األصبغ عن الكندي، سالمة عن قيس، بن نوح عن )...

 أن قبل اهلل إىل فرفعتها حاجة إليك يل إن   املؤمنني أمري يا فقال: رجل جاء قال: طالب،

                                                             

 305   ،1 ج، أمحد مسند. 1

 .176   ،4ج الطربي، تاريخ ؛212   ،5 ج، للبالذري األرشاف أنساب. 2

 .169  ، الدينوري قتيبة البن املعارف ؛33 – 32   ،42 ج ،دمشق مدينة تاريخ. 3

 179   ،42 دمشق، ج مدينة تاريخ. 4



 1984 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 اهلل محددت تقضدها مل أنت وإن وشكرتك، اهلل محدت قضيتها أنت فإن إليك، أرفعها

 يف السدؤال ذل   أرى أن أکدره فإين   األرض؛ عىل حاجتك اکتب عأ: فقال وعذرتك.

. عأ   عأ: لفقا حمتاج. إين   فكتب: وجهك.  ثم   فلبسها، الرجل فأخذها هبا، ُفأيت بحلةي

 :يقول أنشأ

 ُحلال الثنا حسن من أکسوك فسوف*  حماسنها تبىل ُحل ةً  کسوتني

 بدال قلته قد بام تبغى ولست*  مكرمةً  نلت ثنائي حسن نلت إن 

 واجلبال السهَل  نداه حييي کالغيث*  صاحبه ذکر ليحي الثناءَ  إن  

  عمال بالذي ُسيجزى عبد   فكل*  تواقعه زهو   يف الدهر تزهد ال 

 أمدري يا فقلت األصبغ: فقال إليه، فدفعها دينار بامئة فأيت بالدنانري. عأ  : عأ فقال

 يقول)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول سمعت نعم، قال: دينار؟ ومائة حل ة املؤمنني،

 1.(عندي جلالر هذا منزلة وهذه منازهلم. الناس أنزلوا

 عن ثابت، عن ذکوان، بن حممد حدثنا قيس، بن نوح حدثنا : )...يعىل أبو وروى

 احلسدني أو فيجيء احلسدن يسجد )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول کان قال: أنس،

 فيقدول: السدجود؟ أطلدت اهلل؟ نبدي يدا فيقدال: السجود، فيطيل ظهره عىل فريکب

                                                             

 523   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1



 1985 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  1.(أعجله أن فكرهت ابني ارحتلني

 قدال: الكندي، بن سالمة أخربنا قيس، بن نوح . أخربنا: )..األوسط املعجم ويف

 داحدي الل هدم   يقدول اهلل نبدي عدىل الصدالة النداس يعلدم عنده( اهلل )ري عأ کان

 اجعل وسعيدها، شقي ها فطراهتا عىل القلوب وجب ار املسموکات، وبارئ املدحوات،

 اخلاتم ورسولك، عبدك حممد   عىل ي تكحت ورافع برکاتك، ونوامي صلواتك، رشائف

 کمدل کدام األباطيل والدامغ جيشات باحلق احلق واملعلوم أدلق، ملا والفاتح سبق، ملا

 عدزم، يف وهن وال قدم، يف ملك بغري مرضاتك يف مستوفراً  لطاعتك بأمرك فاضطلع

 بده لقدابس تبسدام اورى حتدى أمدرك نفاد عىل ماضياً  لعهدك، حافظاً  لوحيك، داعياً 

 ومرسدات األعدالم، بموضدحات واالثم الفتن وکان خرصات بعد القلوب هديت

 وشدهيدك املخزون، علمك وخازن املأمون، أمينك فهو األحكام، وماثرات اإلسالم

 عدلك يف متفسحاً  له افسح الل هم   رمحة، باحلق ورسولك نعمة، ومبعوثك الدين، يوم

 املعلوم ثوابك فوز من مكدرات دري مهنيات له فضلك، من اخلري مضاعفات واجزه

 ونزله، لديك مثواه وأکرم بناءه، الباقني بناء عىل أعلِ  الل هم   املجلول، عطائك وجزيل

 عددل، منطدق ذا املقالة، مري الشهادة مقبول له، ابتعائك من وأجره نوره له وأمتم

                                                             

 .150   ،6 ج، يعىل أ، مسند. 1



 1986 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

ة فصل، وکالم  1.(عظيم وبرهان وحج 

 فرقدد عدن، حييى بن الوليد حدثنا قال: قيس بن نوح حدثنا : )...شبة ابن وروى

 النبي مع نميش کن ا: قال عنه( اهلل )ري مسعود بن اهلل عبد عن، رجل عن، السبخي

 اهلل: قلندا؟ هدذا َمدن قدرب أتددرون: فقال بقرب   مر   إذ يوم ذات )صىل  اهلل عليه وسل م(

ني، آمنة قرب: قال. أعلم ورسوله  2(.(السالم )عليه جربيل عليه دل 

 أحاديثه ددع

 

 .حديثاً  وست ون وثامنية مائة الرافيض   هذا عن ُروي

 .حديثان: مسلم صحيح

 .أحاديث سبعة: أمحد مسند

 .أحاديث مخسة: الرتمذي سنن

 .حديثان: داود أ، سنن

 .أحاديث ثالثة: ماجة ابن سنن

                                                             

 .44 – 43   ،9 ج للطرباين، األوسط املعجم. 1

 .117   ،1 ج، املدينة اريخت. 2



 1987 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد حديث: الدارمي سنن

 .حديثان: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: النسائي سنن

 .أحاديث ست ة: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث عرشة: يعىل أ، مسند

 .أحاديث ثامنية: ِحب ان ابن صحيح

 .حديثان: خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث ثالثة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  عرش ثالثة: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث ثالثة: للطرباين الكبري املعجم

 .حدوا حديث: للطرباين الدعاء

 .واحد حديث: للطرباين الشاميني مسند

 .أحاديث ثالثة: الدارقطني سنن

دية الشامئل  .حديثان: للرتمذي املحم 

ار مسند  .أحاديث تسعة: البز 

 .حديثان: الروياين مسند



 1988 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث أربعة: للبيهقي اإليامن ُشَعُب 

 .واحد حديث: للبيهقي األوقات فضائل

ة دالئل  .اديثأح أربعة: للبيهقي النبو 

 .واحد حديث: حزم البن املحىل  

 .أحاديث ثالثة: عوانة أ، مستخرج

 .واحد حديث: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثاً  وعرشون ثالثة: عساکر ابن تاريخ

 .حديثان: لآلجري الرشيعة

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن اهلواتف

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن األخالق مكارم

 .أحاديث ست ة: الدنيا أ، البن ينواملثا اآلحاد

 .واحد حديث: للطربي اآلثار هتذيب

 .واحد حديث: لاللكائي السن ة أهل اعتقاد ُأصول رشح

 .أحاديث ثامنية: نعيم أل، األولياء حلية

 .حديثاً  عرش أربعة: الطربي تفسري



 1989 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.حديثاً  عرش أحد: حاتم أ، ابن تفسري

 

 

 

 

 

 )حرف اهلاء(

  عدس بن ( هارون197)

 (اهلجري الثاين القرنيف  ت)

 

  .األعور الكويف اجلعفي ويقال ،العجأ سعد بن هارون)

                                                             

 معدني ابدن تداريخ ؛98   ،2ج للدوري، معني ابن تاريخ ؛289   ،7ج سعد، البن الكربى الطبقات: يف ترمجته راجع. 1

 الثقدات معرفدة ؛210   ،9ج ِحب ان، البن الثقات ؛483   ،8ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛219   للدارمي،

 ؛425   ،1ج داود، أل، اآلجدري سدؤاالت ؛243   شداهني، البدن الثقدات سدامءأ تاريخ ؛320   ،2ج للعجأ،

 .479   ،2ج حنبل، البن العلل ؛111   ،8ج للبخاري، الكبري التاريخ



 1990 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ،واألعمش ،الضحى وأ، ،السبيعي إسحاق وأ، ،األشجعي حازم أ، :عن روى

  .ودريهم

 وعبدد ،حيدي بدن واحلسدن، الربيدع بن وقيس ،ورشيك ،والثوري ،شعبة :وعنه

  .وآخرون ،الغساين هارون بن الرحيم

 .صالح وهو ،الناس عنه روى :أمحد قال

 .بأس به ليس :معني ابن عن الدارمي عثامن وقال

 إبراهيم مع خرج کان :وقال .به بأس ال :فقال ،عنه أ، سألت :حاتم أ، ابن وقال

 .هبا عنه فكتب ،واسط إىل هرب إبراهيم هرب فلام   حسن بن اهلل عبد بن

  .الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

 الروايدة عنده حتدل ال ،الرفض يف دالياً  کان :فقال ،الضعفاء يف أيضاً  کرهوذ :قلت

  .بحال

 .الشيعة دالة من کان :معني ابن عن الدوري وقال

 1...(.الرفض يف يغلو کان :الساجي وقال

 ميرُ  ،صدوق األعور ،الكويف اجلعفي أو ،العجأ سعد بن هارون): التقريب ويف

                                                             

 .6   ،11 ج، التهذيب هتذيب. 1



 1991 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(بالرفض

 هلكن د ،صددوق ،للمسدعودي شديخ العجدأ سدعد بدن نهدارو) :الذهبي وقال

 2(.رافيض  

 توقيقه

 

 . صحيحه يف به احتج  : مسلم

 .صالح وهو ،الناس عنه روى :أمحد قال

 .بأس به ليس :معني ابن وقال

 .به بأس ال :فقال ،عنه أ، سألت :حاتم أ، ابن قال

 به يف صحيحه. واحتج   ،الثقات يف انب  حِ  ابن ذکره 

 دوقص: حجر ابن

 .صدوق: الذهبي

 الرفض يف يغلو

                                                             

 .258  ،2 ج، التهذيب تقريب. 1

 .469   ،2 ج ،الضعفاء يف املغني. 2



 1992 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

  .الرفض يف دالياً  کان :فيه قالوا ال  

  .الشيعة دالة من کان

 .الرفض يف يغلو کان

 .بالرفض رمي

 !رافيض هلكن  

 1.الزيدية من قتيبة ابن هعد   وقد

 (.ع) الصادق اإلمام أصحاب ضمن ذکره الطويس، رجال ويف

 سعيد أ، عن ،عطية عن ،سعد بن هارون عن ...) :الطرباين أخرجه ما رواياته من

 كتممتس   إن ما ،الثقلني فيكم تارك إين   :قال )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي عن ،اخلدري

 2.(احلوضعأ   يردا حتى يفرتقا لن اموإن   ،وعرتيت اهلل کتاب ؛واتضل   لن به

 بنا زيد عن ،فاختة أ، بن ثوير عن ،سعد بن هارون عن ...) :الكبري املعجم ويف

 أوىل ألسدت :فقدال ،الغددير يوم )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول خطبنا :قال ،أرقم

 مواله کنت نمَ  :فقال (عنه اهلل ري) عأي  بيد فأخذ ،بىل :قالوا ؟أنفسهم من باملؤمنني

                                                             

 .68   احلديث، خمتلف تأويل. 1

 .135   ،1 ج، الصغري عجمامل. 2



 1993 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(عاداه نمَ  وعادِ  ،واالهِ  نمَ  والِ  هم  الل   ،مواله فعأي 

د عن عأ )ع( ال يقوله الشيعي فضالً  ديثاً وقد کذبوا عليه ونسبوا له ح  عن رافيضي

 أ، عدن ،ظبيدان بدن عمران عن ،سعد بن هارون عن ...: )في تاريخ دمشقفمثله، 

 السدامء مدن بكدر أ، اسدم وجدل   عدز   اهلل ألندزل :حيلدف اً علي د سدمعت :قال ،حييى

 2(.الصديق

ة يروونا  ان شيعةيف فضائل اخللفاء وعىل لسأحاديثًا ام کانوا جيعلون وإن   عأ خاص 

وکم هلذا النص املوضوع من  ،ن خالفهمة والغلبة عىل مَ عأ )ع( لتكون هلم احلج  عن 

 نظري!

 أحاديثه عدد

 

 !حديثاً  نيوأربع تسعاً  سعد بن هارون أحاديث بلغت

 .واحد حديث: مسلم صحيح ففي

 .واحد حديث: أمحد مسند

                                                             

 .194   ،5 ج للطرباين، الكبري املعجم. 1

 75   ،30 ج، دمشق مدينة تاريخ. 2



 1994 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث ثالثة: احلاکم مستدرك

 .أحاديث سبعة: للطرباين وسطاأل املعجم

 .حديثان: للطرباين الصغري املعجم

 .أحاديث تسعة: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثان: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .واحد حديث: انب  حِ  ابن صحيح

 .أحاديث ثالثة: شيبة أ، البن فاملصن  

 .أحاديث أربعة: للصنعاين فاملصن  

 .واحد حديث: يعىل أ، مسند

 .حديثان: ارالبز   مسند

 .واحد حديث: املبارك ابن مسند

 .أحاديث ةعرش: عساکر البن دمشق تاريخ

 1.واحد حديث: للحسكاين التنزيل شواهد

                                                             

 اجلدرح ؛225   للددوري، معدني ابدن تداريخ ؛248   ،20ج اخلدوئي، للسديد احلديث رجال معجم: يف ترمجته راجع. 1

 ميدزان ؛329   ،2ج للدذهبي، الكاشدف ؛579   ،7ج ِحب دان، البن الثقات ؛90   ،9ج حاتم، أ، البن والتعديل
 



 1995 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 املغرية بن هارون( 198)

 (اهلجري الثاين القرن يف ت)

 

  .الرازي محزة أبو البجأ حكيم بن املغرية بن هارون)

 بن اهلل وعبيد ،املالئي قيس أ، بن وعمرو ،الري قاي سعيد بن عنبسة :عن روى

 ،األخرضد أ، بدن وصالح ،أرطأة بن وحجاج ،الفراء قيس بن وداود ،العمري عمر

  .ودريهم ،والثوري

 ،الفدراء موسدى بدن وإبراهيم ،معني بن وحييى ،املبارك وابن ،إبراهيم ابنه :وعنه

 بكدر بدن عمرو بن وحممد ،محيد بن وحممد ،احلجاج بن وإسحاق ،قيس بن واحلسن

  .الرازيون زنيج

  .منه حديثاً  أصح البلدة هلذه أعلم ال :جرير قال

 .صدوق :وقال ،معني بن حييى عنه کتب :النسائي وقال

  .الشيعة من هو ،بأس به ليس :داود أ، عن اآلجري وقال

  .أخطأ امرب   :وقال ،الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

                                                                                                                                                         

 .284   ،4ج للذهبي االعتدال



 1996 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .ثقة   صدوق   شيخ   :معني بن حييى عن حنبل بن أمحد بن اهلل عبد وقال :لتق

 1.نظر فيه :السليامين وقال

 أبدود  واجليم املوحدة بفتحد  البجأ حكيم بن املغرية بن هارون) :حجر ابن وقال

 2.(التاسعة من ثقة ،املروزي محزة

 وحجاج ،عمر بن اهلل عبيد :عن ،الرازي البجأ املغرية بن هارون) :الذهبي وقال

 3.(عيتشي   ثقة ،زنيج عمرو بن وحممد ،معني ابن :وعنه ،أرطاة بن

 توقيقه

 

 .ثقة صدوق شيخ: معني بن حييى قال

 4.بأس به ليس: حنبل بن أمحد قال

 .منه حديثاً  أصح   البلدة هلذه أعلم ال :جرير قال

 .الشيعة من هو ،بأس به ليس :داود أبو قال

                                                             

 .13 – 12   ،11 ج، التهذيب هتذيب. 1

 .260   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2

 .331   ،2 ج، الستة کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف. 3

 .371   ،2ج العلل،. 4



 1997 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .ثقة: النسائي

 .الثقات يف انب  حِ  ابن ذکره

 .ثقة :حجر ابن قال

 ثقة: الذهبي قال

 تشّيعه

 

 .(الشيعة من هو) :داود أبو قال

 .(عيتشي  ) :الذهبي وقال

 عدن ،قديس أ، بدن عمرو ثناحد :قال ،املغرية بن هارون عن )... :داود ابو روى

 احلسن هابن إىل ونظر (عنه اهلل ري) عأ قال :قال ،إسحاق أ، عن ،خالد بن شعيب

 صدلبه مدن وسديخرج )صىل  اهلل عليه وسدل م( النبي هسام   کام دسي   هذا ابني إن   :فقال

د ذکدر ثم .اخللق يف يشبهه وال ،اخللق يف يشبهه كمنبي   باسم ىسم  يُ  رجل  يمدأل :ةقص 

 .عدالً  األرض

 ،احلسدن أ، عن ،طريف بن مطرف عن ،قيس أ، بن عمرو ثناحد :هارون وقال

)صدىل  اهلل  النبدي   قدال :يقول (عنه اهلل ري) اً علي   سمعت :قال ،وعمر بن هالل عن



 1998 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 متدهمقد   عدىل حدراث بن احلارث :له قاليُ  النهر وراء من رجل خيرج) :عليه وسل م(

 اهلل لرسدول قدريش تمكن د کدام حممدد آلل ،نيمكِّ  أو ،ئيوطِّ  منصور :له قاليُ  رجل

 1(.إجابته) :قال أو .(رصهن مؤمن   کلِّ  عىل وجب )صىل  اهلل عليه وسل م(

 الزبري عن ،قيس أ، بن عمرو عن ،املغرية بن هارون ثناحد)... :الطرباين وأخرج

 أنشد :فقال ،شاهد وأنا ،الرحبة يف الناس مجع اً علي   أن   :سعيد بن عمري عن ،عدي بن

 .الهمدو فعأي  مواله کنت نمَ  :يقول )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول سمع رجالً  اهلل

 2.(ذلك يقول )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي سمعوا مأن   فشهدوا رجالً  عرش ثامنية فقام

 عبد عن ،زر عن ،عاصم عن ،قيس أ، بن عمرو عن ،املغرية بن هارون ثناحد)...

 اهلل للطو   ،ليلة إال   الدنيا من يبق مل لو )صىل  اهلل عليه وسل م(: اهلل رسول قال :قال ،اهلل

 ،أ، اسم أبيه واسم ،اسمي اسمه يواطئ بيتي أهل من رجل يملك حتى ،يلةالل تلك

 3.(وجوراً  ظلامً  لئتمُ  کام وعدالً  قسطاً  يمألها

 عن ،ربعي عن ،منصور عن ،قيس أ، بن عمرو عن ،املغرية بن هارون ثناحد... )

 اهللَ ب  حيد رجدالً  ددداً  الرايدة ألعطدني   :قال )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي أن   :عمران

                                                             

 .311   ،2 ج، داود أ، سنن. 1

 .70   ،7 ج، األوسط املعجم. 2

 .135   ،10 ج، الكبري املعجم. 3



 1999 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(اً علي   فأعطاها .هورسولُ  اهللُ هوحيب   ،هورسولَ 

 ،عدي بن الزبري عن ،عنبسة عن ،املغرية بن هارون ناأخرب)... :عساکر ابن وروى

 )صىل  اهلل عليه وسدل م( النبي قال :قال ،عازب بن الرباء عن ،لبيد أ، بن اهلل عبد عن

 2.(عأ   حيرم ما عليه رمحي وهو ،منه وأنا يمن   هذا :احلسني أو للحسن

 عدن ،خالدد بن شعيب عن ،قيس أ، بن عمرو عن ،املغرية بن هارون ناأخرب)...

 قدال :قاال ،سلمة م  أُ  وعن أبيه عن ،ا وق   أ، بن سعد بن عامر عن ،کهيل بن سلمة

 مدن هدارون بمنزلدة يمن   تكون أن ترىض أما :لعأ )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول

 3.(؟موسى

 عدن ،أبيده عدن ،عدي بن الزبري عن، عنبسةأخربنا  ،املغرية بن هارون ناأخرب...)

 4.(حليته يعني .هذه دم من هذا ختضب أن يم  األُ  النبي   إيل   عهد :قال ،عأ

 عدن ،قديس أ، بدن عمدرو عن ،املغرية بن هارون حدثنا )... :الدارقطني وروى

 سدمع ،أرقدم بدن زيدد سمع ،لالطفي أ، عن ،کهيل بن سلمة عن ،خالد بن شعيب

 مدا واتضدل   لدن أمرين فيكم تارك إين   الناس اأَي   :يقول )صىل  اهلل عليه وسل م( ،النبي

                                                             

 .238   ،18 ج الكبري، املعجم. 1

 219   ،13 ج، دمشق مدينة تاريخ. 2

 .156   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 3

 .542   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 4



 2000 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مدن بداملؤمنني أوىل أين   تعلمدون هدل: قال ثم، عرتيت بيتي وأهل القرآن،  اتبعتمومها

)صدىل  اهلل عليده  النبدي فقدال .نعدم :النداس فقدال، مرات ثالث ؟وأمواهلم أنفسهم

 1.(مواله فعأ مواله کنت نمَ  :وسل م(

 عدن ،قديس أ، بن عمر ثناحد ،املغرية بن هارون ثناحد)... :شاهني ابن وأخرج

 ،اسعب   ابن عن ،جبري بن سعيد عن ،عمرو بن املنهال عن ،النهدي حبيب بن ميرسة

عليه  )صىل  اهلل النبي أن   )صىل  اهلل عليه وسل م( حممد أصحاب معرش ثنتحد   اکن   :قال

 2.(دريه إىل يعهده مل ،عهداً  ثامنني طالب أ، بن عأ إىل عهد وسل م(

 :فقال ،(عليها السالم) فاطمة من( ع) عأ زواج ةقص   الرشيعة يف اآلجري وروى

 خالدد بن شعيب عن ،قيس أ، بن عمرو حدثني :قال ،املغرية بن هارون حدثنا )...

 عدن ،هجدد   عن ،أبيه عن ،نجية بن سيبامل بن سربة بن حنظلة بن عثامن عن ،البجأ

 ري) )صىل  اهلل عليه وسدل م( اهلل رسول بنت فاطمة کانت :قال ،اسعب   بن اهلل عبد

 ،عنه أعرض إال   ،)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل لرسول أحد يذکرها فال ،تذکر (عنها اهلل

 أرى مدا واهلل إين   :(عنده اهلل ري) طالدب أ، بن لعأ األنصاري معاذ بن سعد فقال

 ؟ذلدك أترى :(عنه اهلل ري) عأ فقال .دريك هبا يريد )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي

                                                             

 .50   ،1 ج، الذهأ اهلل عبد بن أمحد بن حممد الطاهر أ، حديث من. 1

 .47  ، شاهني البن ن ةالس أهل مذاهب رشح. 2
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)صىل  اهلل عليه  علم لقد ،عندي ما يلتمس دنيا بذي أنا ما ،الرجلني من بواحد   أنا وما

 .لتفعلن عليك أعزم ،يعن   لتفرجنها :سعد له فقال .بيضاء وال محراء يل ما أن   وسل م(

 اهلل إىل خاطبداً  جئتدك :له تقول :قال ؟ماذا فأقول :(عنه اهلل ري) عأ له فقال :قال

 فدانطلق .فرحداً  ذلك يف يل فإن   ،)صىل  اهلل عليه وسل م( حممد بنت فاطمة رسوله وإىل

 رسدول له فقال ،)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل لرسول يعرض حتى (عنه اهلل ري) عأ

 جئتك :له فقال .هات :فقال .أجل :فقال ؟حاجة لك کأن :وسل م()صىل  اهلل عليه  اهلل

)صدىل  اهلل عليده  اهلل رسدول لده فقدال .حممدد ابندة فاطمة ،رسوله وإىل اهلل إىل خاطباً 

 سدعد (عنه اهلل ري) عأ فلقي ،قاتفر   ثم ،ذلك عىل يزده ومل .مرحباً  مرحباً  :وسل م(

 أن عدىل زادين فدام ،کلفتني الذي علتف قد :قال ؟صنعت ما :سعد له فقال ،معاذ بن

 النبدي   إن   ،بداحلق بعثده والذي أنكحك قد ،والربکة بالرفعة :سعد له فقال .، برح  

 يا :له ولتقولن ،دداً  لتلقينه عليك أعزم ،يكذب وال خيلف ال)صىل  اهلل عليه وسل م( 

 :لده فقال ؟جتيحا أقول أوال ،وىلاألُ  من أشد هذه :له فقال ؟يل تبني متى اهلل رسول

 متدى اهلل رسدول يدا :له فقال)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول لقي حتى فانطلق .ال

 .انرصف ثم .اهلل شاء إن الليلة :له فقال ؟يل تبني

 ابنتي فاطمة جتزو   قد إين   :له فقال ،بالالً )صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول فدعا

 بالل يا اذهب ،النكاح عند الطعام تيم  أُ  القأخ من يكون أن أحب وأنا ،يعم   ابن من
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 املهداجرين عليهدا أمجدع لعدأ قصدعة يل فاجعدل أمدداد ومخسدة شاة فخذ ،الغنم إىل

 يف فطعدن :قدال ،يديده بني فوضعها ،فرغ حني هبا وأتاه ،ذلك ففعل :قال .واألنصار

 .دريها إىل قةرف تفارق وال ،املسجد إىل الناس ادع :قال ثم ،وبرك فيها تفل ثم   أعالها

 ثدم   ،تتابعوا حتى ،أخرى وردت ،رفقة نضت کلام ،رفقة رفقة عليها يردون فجعلوا

 وأطعمدن کلن :هلن وقل ،هاتكم  أُ  إىل امحلها بالل يا :قال ثم ،وبرك عليه فتفل کفت

 عدىل دخدل)صىل  اهلل عليده وسدل م(  اهلل رسول إن   ثم   ،بالل ذلك ففعل .دشيكن من

 وإين   ،يمن د منزلتهدا علمتن وقد ،يعم   ابن من ابنتي جتزو   قد إين   :هلن فقالالنساء 

 .ابنتكن فدونكن ،اآلن إليه دافعها

 حشوه فراشاً  بيتها يف وجعلن ،بنهاوطي   ،حليهن من عليها قنفعل   ،الفتاة إىل فقمن

 )صدىل   اهلل رسول إن   ثم ،ابةبو   أيمن أم واختذن ،وخمضباً  خيربياً  وکساء ووسادة ،ليفاً 

 ،جملسدهام جلسدا حتى ،(عنه اهلل ري) طالب أ، بن وعأ هو أقبلاهلل عليه وسل م( 

)صىل  اهلل عليه وسدل م(  اهلل رسول وبني وبينهن ،النساء مع (عنها اهلل ري) وفاطمة

 رأت فلدام   ،فأقبلت ،بيوته بعض يف وهي (عنها اهلل ري) ،فاطمة يا :فهتف ،حجاب

 اهلل رسدول هلدا فقدال ،وبكت حرصتهلل عليه وسل م( )صىل  ا اهلل رسول مع زوجها

 جيعل أن أراد فلام   ،عأ ويد بيدها وأخذ ،منه فدنت .يمن   ادين )صىل  اهلل عليه وسل م(:

 رأسده)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول فرفع ،عيناها ودمعت حرصت ،هکف   يف هاکف  
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 ونفيس ألوتك ما :هلا فقال ،،ءيش له ليس هأن   أجل من بكاها يكون أن وأشفق عأ إىل

د ،الددنيا يف داً سي   جتكزو   لقد ،اهلل وايم ،أهأ خري جتكزو   لقد  مدن اآلخدرة يف هوإن 

 اهلل مجدع ،بيدتكام إىل اذهبدا :هلدام فقال ،هاکف   من وأمكنته ،منها فالن :قال .الصاحلني

 وعندمها ،لسهامجم جلسا حتى فأقبل .آتيكام حتى سبباً  هتيجا ال ،بالكام وأصلح ،بينكام

 النبي أقبل ثم ،النساء مع وفاطمة ،حجاب عأ وبني وبينهن ،والنساء املؤمنني هاتم  أُ 

 رسول أنا :فقال ؟هذا نمَ  :أيمن م  أُ  له فقالت ،الباب دق حتى)صىل  اهلل عليه وسل م( 

عليه )صىل  اهلل  اهلل رسول هلا فقال ،يم  وأُ  أنت بأ، :تقول وهي ،الباب له وفتحت اهلل

 .طالدب أ، بدن عدأ :فقدال ؟أخدوك نومَ  :له فقالت ؟أيمن م  أُ  يا أخي أثم وسل م(:

 فقالدت .نعم :فقال ؟ابنتك جهوتزو   أخوك هو ،اهلل رسول يا :فقالت (عنه اهلل ري)

 .بك واحلرام احلل يعرف امإن   :له

 برسول برصت فلام   ،عميس بنت أسامء وبقيت ،مرسعات النساء وخرجن فدخل 

)صدىل  اهلل عليده  اهلل رسدول هلا فقال ،لتخرج هبشت مقبالً )صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل

 ليلة الفتاة إن   ،يم  وأُ  بأ، عميس ابنة أسامء أنا :فقالت ؟أنت نمَ  رسلك عىل وسل م(:

 اهلل رسول هلا فقال .إليها هبا أفضت ،حاجة هلا حدث إن ،امرأة عن هبا دنى ال هبا يبنى

 مدا ،بداحلق بعثدك والذي إي :فقالت ؟ذلك إال   أخرجك ما يه وسل م(:)صىل  اهلل عل

)صدىل  اهلل عليده  اهلل رسدول هلدا فقدال .يأتيدك (السالم عليه) األمني والروح أکذب
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 ومدن ،يدديك بدني ومدن ،حتتدك ومدن ،فوقك من حيرسك أن إهلي فأسأل وسل م(:

 واملئيده ،ملخضبا ناوليني ،الرجيم الشيطان من شاملك وعن ،يمينك وعن ،خلفك

 .ماء

 هجم د ثم فاه فمأل ،به أتته ثم ،ماء املخضب فمألت عميس ابنة أسامء فنهضت :قال

 ،رتنديوطه   الدرجس يعن د أذهبت کام هم  الل   ،منهام وأنا ،يمن   امإن   هم  الل   :قال ثم ،فيه

د فرضدب ،وإزارهدا النقبة وعليها إليه فقامت ،فاطمة دعا ثم   .رمهافطه    نيبد مدن اً کف 

 ثدم   ،وجلدده جلددها نضدح ثدم ،هامتها عىل وبأخرى ،عاتقيها بني وأخرى ،ثدييها

 ،رتنيوطه   الرجس يعن   أذهبت کام هم  الل   ،منهام وأنا يمن   امإن   هم  الل   :قال ثم ،التزمهام

 بمخضدب دعا ثم ،أوتتوض   وتستنشق ومتضمض ترشب أن تهببقي   أمره ثم   .رمهافطه  

 باهبام عليهام أدلق ثم ،هلا دعا کام له ودعا ،ذلك مثل بصاحبه عصن کام به فصنع ،آخر

د هلدام يدعو يزل مل هأن   عميس بنت أسامء عن اسعب   بن اهلل عبد فزعم ،وانطلق  ةخاص 

 1.(أحداً  دعائه يف معهام يرشك ما حتى ،حجرته وارته حتى

 أحاديثه عدد
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 .حديثاً  ومخسة عرش مائة عنه ويرُ 

 . احدو حديث: داود أ، سنن

 .حديثان: ميرالدا سنن

 .حديثان: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث ةتسع: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  عرش ثالثة: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للطرباين الدعاء

 .واحد حديث: قطنيرالدا سنن

 حديثان: ارالبز   مسند

 .واحد حديث: الروياين مسند

 .واحد حديث: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .واحد حديث: الرب عبد البن التمهيد

 .أحاديث سبعة: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: لآلجري الرشيعة

 .حديثاً  عرشون: اآلثار هتذيب
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 .واحد حديث: شاهني البن النساء دةسي   فضائل

 .واحد حديث: شاهني البن ةالسن   أهل مذاهب رشح

 .واحد حديث: الدارقطني احلسن أل، الذهأ طاهر ،أ حديث من

 فضائل اخللفاء الراشدين أل، نعيم: حديث واحد.

 1.حديثاً  عرش ةتسع: الطربي تفسري

 

 

 الربيد بن ( هاشم199)

 (اهلجري ل أو الثاينيف القرن األو  )

  .الكويف عأ أبو الربيد بن هاشم) :التهذيب هتذيب يف جاء

 ،سدميع بدن وإسدامعيل ،رجداء بدن وإسدامعيل ،السبيعي إسحاق أ، :عن روى

 ،البطني ومسلم ،عقيل بن حممد بن اهلل وعبد ،ميمون بن وحسني ،نباتة بن واألصبغ
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  .وطائفة ،األودي يزيد بن وداود ،النواء وکثري

 ابدن اهلل وعبدد ،ووکيع ،قتيبة بن سلم قتيبة وأبو ،رزيق بن وعامر ،عأ ابنه :وعنه

  .ودريهم ،الطنافيس عبيد بن وحممد ،يونس بن وعيسى ،نمري

 .به بأس ال :أمحد عن طالب أبو قال

 .ثقة :معني ابن عن منصور بن إسحاق وقال

  .الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

 .ضيرتف   هأن   إال   ،ثقة کويف :العجأ وقال :قلت

 .مذهبه سوء يف دالياً  کان :اجلوزجاين وقال

 عتشدي   وفيده ،ثقدة الربيدد بن هاشم :حنبل بن دأمح قال :الصقأ العرب أبو وقال

 .قليل

 1.(مأمون :الدارقطني وقال

دة بفتح الربيد د بن وقال ابن حجر: )هاشم  ساکنة حتتانية بعدها الراء وکرس املوح 

 2السادسة(. من بالتشي ع، ُرمي أن ه إال   ثقة، الكويف عأ د أبو

                                                             

 .17 – 16   ،11 ج، التهذيب هتذيب. 1

 .261   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2
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 1.(مذهبهام سوء يف داليان شمها بن عأ وابنه الربيد بن هاشم) :البخاري قال

  .ضيرتف   هأن   إال   ،ودريه معني ابن قهوث  ) :الذهبي قال

 2.(به بأس ال :أمحد وقال

 وقاقته يف اخلالصة

 

 ثقة. به، بأس ال :فيه أمحد قال

 .معني ابن قهووث  

 العجأ: ثقة.

  3.مأمون ثقة :الدارقطني فيه قال

 الثقات. يف: انب  حِ  ابن ذکره

 4و ثقة.وه :اهليثمي

 قال ابن حجر: ثقة.

                                                             

 .116   ،7 ج، عدي ابن الكامل. 1

 .288   ،4 ج، االعتدال ميزان. 2

 . 177   الدارقطني، سؤاالت. 3

 .177،   9جممع الزوائد، ج. 4
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 1.األلباين قهوث  

 ترّفضه

 

 (.مذهبهام سوء يف داليان هاشم بن عأ وابنه الربيد بن )هاشمل ا قالوا فيه: 

 (.ضيرتف   هأن   )إال  

 .مذهبه( سوء يف دالياً  )کان

 الشيخ طريق يف وقع) :احلديث رجال علم مستدرکات يف جاء اإلمامية، من وهو

 أ، عن ،التميمي سعيد أ، عن ،عنه ،الطائي يزيد بن إسحاق عن 93 / 2 ج أماليه يف

 ...ذري  أ، موىل ثابت

 و .متقدد   کدام ،(السدالم عليهام) والباقر ادالسج   عن روايات عأ ابنه عنه ويروي

 2( املامقاين ذکرها

 عدأ، بدن زيدد سدمعت يقول: الربيد، بن هاشم سمعت : )...عساکر ابن روى

 واحلسن، وفاطمة، وعأ، ،)صىل  اهلل عليه وسل م( النبي مخسة: من ا ناملعصومو يقول:

                                                             

 .84   بتحقيقه، عاصم، أ، البن السن ة. 1

 .129   ،8 ج الشاهرودي، النامزي عأ للشيخ احلديث رجال علم مستدرکات. 2
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 1.(واحلسني

 مدوىل ثابت عن التيمي، سعيد أ، عن الربيد، بن هاشم وروى الطرباين: )... عن

، أ،  مدع عدأ يقدول:)صىل  اهلل عليه وسدل م(  النبي سمعت قالت: سلمة، ُأمِّ  عن ذري

عأ  احلوض(. يردا حتى نيفرتقا ال معه، والقرآن القرآن،
2 

 

 عدد مروّياته

 

 ُروي عنه مخسة وعرشون حديثًا.

 .واحد حديث :أمحدمسند  يف

 سنن ابن ماجة: حديثان.

 .واحد حديث سنن أ، داود:

 .واحد حديث سنن النسائي:

 السنن الكربى للنسائي: حديثان.

                                                             

 464   ،19 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1

 .135   ،5 ج ،للطرباين األوسط املعجم. 2
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 .واحد حديث السن ة البن أ، عاصم:

 .واحد حديث مسند أ، يعىل:

 ملعجم األوسط للطرباين: حديثان.ا

 .واحد حديث معرفة السنن:

 تاريخ مدينة دمشق البن عساکر: سبعة أحاديث.

 معرفة الصحابة أل، نعيم: حديثان.

ار: حديثان.  مسند البز 

 .واحد حديث مسند الروياين:

 1.واحد حديثشواهد التنزيل للحسكاين: 

 اهلمداِّن هانئ بن هانئ( 200)

 (اهلجري لاألو   رنالق حدود يف ت)

  .الكويف اهلمداين هانئ بن هانئ) 
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   ،2ج للعجدأ، الثقدات معرفدة ؛234  ،8ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛490،  2ج حنبل البن العلل ؛704  

 .104   ،9ج حاتم، أ، البن والتعديل اجلرح ؛323



 2012 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .طالب أ، بن عأ :عن روى

  .وحده السبيعي إسحاق أبو :وعنه

  .بأس به ليس :النسائي قال

 أهدل مدن وىلاألُ  الطبقدة يف سدعد ابدن وذکره :قلت .الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

 .عيتشي   وکان :قال .الكوفة

 ،يعدرف ال هدانئ بن هانئ :الشافعي عن حرملة وقال .جمهول :املديني ابن وقال

 1.(حاله جلهالة حديثه ينسبون ال باحلديث العلم وأهل

 توقيقه

 

 .بأس به ليس :النسائي قال

 2.مرات أربع صحيحه يف به واحتج   الثقات، يف انب  حِ  ابن ذکره

 .ثقة   تابعيي  کويفي : العجأ قال

 3.مرتني له حسن: الرتمذي

                                                             

 .22   ،11 ج، التهذيب هتذيب. 1

 .552د551و  430 د 410   15ج ِحب ان، ابن صحيح. 2

 .332د325   ،5ج الرتمذي، سنن. 3



 2013 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.مرات ثالث له حصح  : احلاکم

 يرفدع بدام هانئ أحاديث حوصح   ،مرات سبع اآلثار هتذيب يف به احتج   :الطربي

 2.جهالته

 جيب وقد ،سنده صحيح عندنا خرب وهذا ،اخلرب هذا علل يف القول) :الطربي قال

 بدن هدانئ أن   واخلامسة.. :.لعلل ،صحيح دري سقيامً  اآلخرين مذهب عىل يكون أن

دد تثبددت وال ،!لجمهددو عندددهم هددانئ  املعددروفني العدددول بنقددل إال   الدددين يف ةاحلج 

 3.(بالعدالة

 4.به احتج  : الطحاوي

د حوصح   مرة،أربع عرشة  به احتج  : املقديس الدين ضياء  الددکتور الكتداب قحمق 

 5.املقديس أوردها التي األحاديث أدلب نوحس   ،دهيش بن امللك عبد

 6.ثقة: اهليثمي قال

                                                             

 .180 و168 و 165   ،3ج املستدرك،. 1

 .157 د155   ،3ج األخبار، من اهلل رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار ذيبهت. 2

 .156   ،3 ج، األخبار من اهلل رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار هتذيب. 3

 .130   ،7ج اآلثار، مشكل رشح. 4

 .398 د389   ،2ج املختارة، األحاديث. 5

 .52   ،8ج الزوائد، جممع. 6



 2014 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 علدامء من اً مجع ولكن   إسحاق، أبو إال   عنه يرو مل إذ هانئ جهالةب بعضهم قال وقد

 ،النسدائي: ومدنهم ،جهالتده نفدي يف کداف   وهدذا قدوه،وث   قدد هبم يعتد   نل   الرجال

 وال واهليثمدي، ،والطحداوي ،والطربي ،انب  حِ  وابن ،والرتمذي ،واحلاکم ،والعجأ

 عنده معدروف وهدو ،النسدائي قدهث  و نفمم   التوثيق، يف هؤالء بتساهل رعالتذ   يمكن

 .التوثيق يف تهوتعن   دهتشد  

 الشدافعي کدالم ردِّ  يف قدال حيث الرتکامين، ابن عنه ودافع هانئ جهالة نفى نول  

 ،املستدرك يف احلاکم له خرجأو .بأس به ليس :النسائي فيه قال ،معروف هانئ) :فيه

 روايتده من الرتمذي خرجأو .التابعني من الثقات يف وذکره ،صحيحه يف انب  حِ  وابن

 ابدن ذکدر وقد ،صحيح حسن قال ثم - بالطيب مرحباً  :رعام   يف (السالم عليه) قوله

 1...(.دينجي   وجهني من هذا ثرهأ حزم

 تشيّعه

 

 .عيتشي   وکان: سعد ابن قال

                                                             

 .722   ،7 ج، النقي اجلوهر. 1



 2015 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1(.ع) عأ املؤمنني أمري أصحاب من هوعد   ،الربقي وذکره

 لدوُ  امل   :قال (عنه اهلل ري) عأ عن انئه بن هانئ عن )... :حنبل بن أمحد روى

 مدا ابندي أروين :فقدال)صىل  اهلل عليه وسدل م(  اهلل رسول فجاء ،حرباً  تهسمي   احلسن

 فجاء ،حرباً  يتهسم   احلسني لدوُ  فلام   .حسن هو بل :قال .حرباً  :قلت :قال ؟يتموهسم  

 .حربداً  :قلدت :قال ؟تموهيسم   ما ابني أروين :فقال)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول

)صىل  اهلل عليه وسدل م(  النبي فجاء ،حرباً  يتهسم   الثالث لدوُ  فلام   .حسني هو بل :قال

 يتهمسدم   :قدال ثدم .حمسدن هو بل :قال. حرباً  :قلُت  ؟يتموهسم   ما ابني أروين :فقال

 2.(ومشرب وشبري رب  ُش  ؛هارون ولد بأسامء

)صىل   النبي عند جالساً  کنت :قال (عنه اهلل ري) عأ عن هانئ بن هانئ عن )...

 3.(باملطي   ببالطي   مرحباً  ،له ائذنوا :فقال ،فاستأذن رعام   فجاءاهلل عليه وسل م( 

 اهلل برسدول أشدبه احلسدن (:عنده اهلل ري) عأ قال قال هانئ بن هانئ عن )...

 4.(ذلك من فلأس ما أشبه واحلسني ،الرأس إىل الصدر بني ما)صىل  اهلل عليه وسل م( 

)صدىل  اهلل عليده  النبي   أتيت :قال (عنه اهلل ري) عأ عن هانئ بن هانئ عن )...

                                                             

 .7   الرجال،. 1

حه، للحاکم، املستدرك ،98،   1 ج، أمحد مسند. 2  .165   ،3ج وصح 

 .100   ،1 ج، أمحد مسند. 3

 .108   ،1 ج، أمحد مسند. 4



 2016 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أندت :جلعفر وقال :قال ،فحجل .موالي أنت :لزيد فقال :قال وزيد وجعفروسل م( 

 .مندك وأندا يمن د أنَت  :يل وقال :قال ،زيد وراء فحجل قال .قيلُ وُخ  لقيَخ  أشبهت

 1.(رجعف وراء فحجلُت  :قال

 يرفدع أن وهدو: )احلديث هذا مثل روى أن بعد احلجل معنى بيان يف البيهقي قال

 2.(الفرح من األخرى عىل ويقفز رجالً 

 مرحباً  :فقال ،عأ عىل رعام   دخل :قال ،هانئ بن هانئ عن )... :ماجة ابن وأخرج

 إىل إيامنداً  رعام   لئمُ  :يقول)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول سمعت .باملطي   ببالطي  

 3.(مشاشه

)صدىل  اهلل عليده  النبي يل قال :قال ،عأ عن هانئ بن هانئ عن )... :فاملصن   ويف

 4.(منك وأنا يمن   أنت وسل م(:

 تربدة ألعدرف وإين   ،قدتالً  احلسدني ليقدتلن :قال عأي  عن ،هانئ بن هانئ عن )...

 5.(النهرين من قريباً  يقتل ،يقتل هبا التي األرض

                                                             

 .108   ،1 ج، أمحد مسند. 1

 .226   ،10 ج، الكربى السنن. 2

 52   ،1 ج، ماجة ابن سنن. 3

 .994   ،7 ج الكويف، شيبة أ، البن املصن ف. 4

 632   ،8 ج، املصن ف. 5



 2017 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 :يقول اً علي   سمعت :قال هانئ بن هانئ عن )...

  القيكا املوَت  فإن   ت*  للمو حيازيمك اشدد

 1.(بواديكا حل   إذا*  املوت من جتزع وال

 أحاديثه عدد

 

 .حديثاً  وعرشون وثامنية مائة د مكرراً  د عنه ويرُ 

 .حديثاً  عرش أربعة: أمحد مسند يف له

 .أحاديث أربعة: حنبل البن الصحابة فضائل

 .حديثان: الرتمذي ننس

 .حديثان: ماجة ابن سنن

 .أحاديث ثالثة: احلاکم مستدرك

 .حديثان: للنسائي الكربى السنن

 .واحد حديث: للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .أحاديث ةست  : للبيهقي الكربى السنن

                                                             

 .349   ،1 ج ،شيبة أ، البن األدب. 1



 2018 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث ثالثة: داود أ، مسند

 .أحاديث ثالثة: للصنعاين فاملصن  

 .أحاديث سبعة: بةشي أ، البن فاملصن  

 .واحد حديث: شيبة أ، البن األدب

 .أحاديث ثالثة: يعىل أ، مسند

 .أحاديث أربعة: انب  حِ  ابن صحيح

 . واحد حديث: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثان: للطرباين األوسط املعجم

 .واحد حديث: للطرباين الدعاء

 .واحد حديث: للمروزي ةالسن  

 .ثأحادي سبعة: ارالبز   مسند

 .واحد حديث: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .واحد حديث: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .واحد حديث: للبيهقي ةالنبو   دالئل

 .واحد حديث: حزم البن املحىل  

 .واحد حديث: للطحاوي اآلثار مشكل رشح



 2019 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد حديث: اآلثار معاين رشح

 .حديثان: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  ثونثال: عساکر ابن تاريخ

 .حديثان: لآلجري الرشيعة

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن واملثاين اآلحاد

 .أحاديث أربعة: نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد حديث :الاللكائي ةالسن   أهل اعتقاد صولأُ  رشح

 .واحد حديث: البغدادي للخطيب بغداد تاريخ

 .واحد حديث: منصور بن سعيد سنن

 .حديثان: خاريللب املفرد األدب

 .حديثان: للدوال، الطاهرة يةالذر  

 .واحد حديث: املقرىء البن املعجم

 .واحد حديث: نعيم أل، الصحابة معرفة

 .أحاديث سبعة: للطربي اآلثار هتذيب

 1.واحد حديث: األعرا، ابن معجم

                                                             

 للعجدأ، الثقات معرفة ؛509   ،5ج ِحب ان، البن الثقات ؛223   ،6ج سعد، البن الكربى الطبقات: يف ترمجته راجع. 1
 



 2020 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 يريم بن ( هٌرية201)

 (هد66ت)

 

  .الكويف حلارثا أبو ،اخلاريف ويقال ،الشيباين يريم بن هبرية)

  .اسعب   وابن ،عأ بن واحلسن ،مسعود وابن ،وطلحة ،عأ :عن روى

  .فاختة وأبو ،السبيعي إسحاق أبو :وعنه

 الدذين يعندي ،دريه من استقامة أحسن هو ،بحديثه بأس ال :أمحد عن األثرم قال

 .عنهم بالرواية إسحاق أبو تفرد

 .احلارث من إلينا أحب   هبرية :أمحد بن اهلل عبد وقال

 .السبيعي إسحاق أ، زوجة العالية خال هبرية کان :يونس بن عيسى وقال

 .الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره .بالقوي ليس :النسائي وقال

  .نيوست   ستي  سنة مات :عاصم أ، ابن وقال

 وکان ،املختار امأي   هفوة منه کانت :وقال ،األوىل الطبقة يف سعد ابن وذکره :قلت

                                                                                                                                                         

 .291   ،4ج للذهبي، االعتدال ميزان ؛229   ،8ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛325   ،2ج



 2021 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .بذاك ليسو ،معروفاً 

 .جمهول هو :معني بن حييى قال :الساجي وقال

 الرمحن وعبد وحييى ،بأس به يكون ال أن أرجو :والتعديل اجلرح يف النسائي وقال

 .منكر حديث دري روى وقد .حديثه يرتکا مل

 .باملجهول :شبيه أبيه عن حاتم أ، ابن وقال

 1....(خمتارياً  کان :اجلوزجاين وقال

 ثدم بمعجمة الشبامي عظيم وزن لهأو   بتحتانيةد  يريم بن هبرية) :حجر ابن وقال

 وقدد بده بدأس ال ،الكدويف احلارث أبود  وفاء بمعجمة اخلاريف ويقال خفيفة موحدة

 2.(عبالتشي   عيب

 أبدو :وعنده ،مسدعود وابدن ،عدأ :عدن ،يدريم بن هبرية) :للذهبي الكاشف ويف

 3.(وثق ،فاختة وأبو ،إسحاق

 وقاقته

 

                                                             

 .24 – 23   ،11 ج، التهذيب يبهتذ. 1

 .263 – 262   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2

 .334   ،2 ج، الست ة کتب يف رواية له َمن معرفة يف الكاشف. 3



 2022 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .به البأس: حنبل بن أمحد قال

 به يف صحيحه يف ثالثة موارد. الثقات، واحتج   :يف انب  حِ  ابن ذکره

 .بأس به يكون ال أن أرجو :النسائي

 .به سبأ ال هأن   أرجو: عدي ابن

 .ثقة: العجأ

 1.حديثه حوصح   عنه روى: احلاکم

 2.قهوث   :اهليثمي

 يدريم البن حديث من أکثر حصح   املستدرك تلخيص ويف وثق، هأن   ذکر :الذهبي

 .ذلك يف احلاکم موافقاً 

 .به بأس ال: حجر ابن

 تشّيعه

 

 3.الشهرستاين عهتشي   عىل نص  

                                                             

 .475   ،2ج احلاکم، مستدرك. 1

 .68   ،3الزوائد، ج جممع. 2

 .190   ،1ج والنحل، امللل. 3



 2023 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .(املختار امأي   هفوة منه کانت) :فيه کقوهلم عهتشي   عىل يدل ما ترمجته يف وجاء

  .(خمتارياً  کان)

 .(عبالتشي   عيب وقد)

 1(.ع) عأ اإلمام عن روى فيمن الطويس الشيخ ذکره وقد

 لقدد :قال هأن   ،عأ بن احلسن عن ،يريم بن هبرية عن... ) :دمشق تاريخ يف روي

 کدان ،اآلخدرين مدن أحدد يدرکده ومل ،بعلم لنياألو   من أحد يسبقه مل رجل فارقكم

 عدىل اهلل يفتح حتى يرجع فال خيرج ثم الراية يعطيه )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول

 .معه يقاتالن يساره عن ميكائيلو يمينه عن جربيل ،يديه

 حبابدة ابدن زاد درمهاً  وال ديناراً  يرتك ومل وقالوا مات الفراء وابن حبابة ابن زاد]

 مدن فضدلت درهدموسدبعامئة  وقاال سيفه حبابة ابن وقال طيبة حأ إال الفراء وابن

 2.([خادماً  هبا ليبتاع حبسها حبابة ابن زاد عطائه

 ،العدربة خنقتده ثدم) :...هبرية عن النص هذا تكملة يف قال ،الطالبيني مقاتل ويف

 يعرفندي مل نومَ  ،عرفني فقد عرفني نمَ  ،الناس اأَي   :قال ثم .معه الناس وبكى فبكى

 عدز   اهلل إىل الدداعي ابن أنا ،النذير ابن أنا ،البشري ابن أنا (، ) حممد بن احلسن فأنا

                                                             

 .85   الطويس، رجال. 1

 .112   ،5 ج للنسائي، الكربى السنن يف منه وقريب ؛580   ،42 ج ساکر،ع البن دمشق مدينة تاريخ. 2



 2024 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 الرجس عنهم اهلل أذهب الذين البيت أهل من وأنا ،املنري الرساج ابن وأنا ،بإذنه وجل  

 حسنة يقرتف نومَ  :يقول إذ کتابه يف هتممود   اهلل افرتض والذين ،تطهرياً  هموطهر  

 1.(البيت أهل تنامود   احلسنة فاقرتاف حسنا فيها له نزد

 أحاديثه عدد

 

 .حديثاً  وثامنني سبعة املختلفة السنن کتب يف أحاديثه بلغت

 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .واحد حديث: ماجة ابن سنن

 .اثنان حديثان: النسائي سنن

 .أحاديث أربعة: للنسائي الكربى السنن

 .أحاديث أربعة: احلاکم مستدرك

 .أحاديث ةست  : للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  وعرشون مخسة: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: للبيهقي الكربى السنن

                                                             

 .62 – 61   ،1 ج األصبهاين، الفرج أل، أبو الطالبيني مقاتل. 1
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 .حديثان: يللبيهق اإليامن ُب عَ ُش 

 .أحاديث ثالثة: انب  حِ  ابن صحيح

 .واحد حديث: شيبة أ، البن فاملصن  

 .أحاديث ثامنية: للصنعاين فاملصن  

 .أحاديث مخسة: يعىل أ، مسند

 .واحد حديث: داود أ، مسند

 .أحاديث أربعة: ارالبز   مسند

 .أحاديث أربعة: الشايش مسند

 .أحاديث ثامنية: اجلعد ابن مسند

 .حديثاً  عرش اثنا: عساکر البن مشقد تاريخ

 .حديثان: بغداد تاريخ

 .واحد حديث :اآلثار مشكل رشح

 1.واحد حديث: الطربي تفسري

                                                             

 ؛501 ،  10ج للتسدرتي، الرجدال قداموس ؛278   ،20ج اخلدوئي، للسديد احلدديث رجال معجم: يف ترمجته راجع. 1

 ؛511   ،5ج ِحب دان، البن الثقات ؛325   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛170   ،6ج سعد، البن الكربى الطبقات

 .264   ،5 ج للذهبي، اإلسالم تاريخ ؛133   ،7ج عدي، البن الكامل
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 عمير بن الهذيل( 202)

 (هد214 ت)

 بدن عمري بن حممد أخو ،اهلمداين العريف أ، بن عمري بن اهلذيل) :انب  حِ  ابن قال

 .کويف   ،العريف أ،

 .السبيعي إسحاق أ، عن ،النخعي هالل بن موسى :عن يروي

 وکان ،ومائتني عرشة مخس أو أربع سنة مات .احلدادي خلف بن حممد :عنه روى

 1.(يتشيع

 وهو :الكويف اهلمذاين ،العريف أ، بن عمري بن اهلذيل) :البغدادي اخلطيب وقال

دالُ  اهلل عبد بن يعقوب عن هبا ثوحد   بغداد قدم .عمري بن حممد أخو  وموسدى ،يقم 

  .املبارك بن اهلل وعبد ،النخعي هالل بن

  .احلدادي خلف بن حممد :عنه روى

 الصدلت بدن هدارون بدن موسدى بدن أمحدد بدن حممد بن أمحد احلسن أبو أخربنا

 بدن حممد حدثنا ،املحامأ إسامعيل بن احلسني اهلل عبد أبو القاي حدثنا ،األهوازي

دالُ  يعقدوب حدثنا ،ذايناهلم العريف أ، بن عمري بن اهلذيل حدثنا ،خلف  عدن يقم 

                                                             

 .245 – 244   ،9 ج، الثقات. 1
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 أن فسدألناه العا  أ، بن عمرو بن عثامن أتينا :قال ،املرفع أ، عن ،محيد بن حفص

)صىل  اهلل عليده  اهلل رسول سمعت :فقال ،الكوفة أهل من إخواننا به ثحد   بام ثناحيد  

 ،عدام ئةمخسام وذلك ،يوم بنصف األدنياء قبل ةاجلن   تيم  أُ  فقراء يدخل) :قالوسل م( 

 (.يكره ما هبم املتقي عليهم املستأثر املقهورون

 أخربندا ،املزکدى حييدى بن حممد بن إبراهيم حدثنا ،رزق بن أمحد بن حممد أخربنا 

 اهلذيل حدثنا :قال ،احلدادي خلف بن حممد بكر أبو حدثنا ،الرساج إسحاق بن حممد

 ،النخعدي هالل بن موسى حدثنا :قال - مري ثقة کويف   - العريف أ، بن عمري بن

)صىل  اهلل عليده  اهلل رسول قال :قال ،عأي  عن ،يريم بن هبرية عن ،إسحاق أبو حدثنا

 بكر أبا سمعت :الرساج قال (.واخلمر النساء يمت  أُ  عىل أخاف ما أخوف إن   وسل م(:

 هأن   إال   صدوق ،بغداد علينا قدم ،عمري بن حممد أخو عمري بن اهلذيل :يقول خلف بن

 1.(ومائتني - عرشة ست أو - عرشة مخس سنة مات ،عيتشي  

 توقيقه

 

 .ثقة مري   کويف  : بغداد تاريخ يف جاء

                                                             

 .81 – 80   ،14 ج، بغداد تاريخ. 1
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 .صدوق: خلف بن بكر أبو قال

 تشيّعه

 

 .عيتشي   وکان :انب  حِ  ابن قال

 .عيتشي   :خلف بن بكر أبو وقال

 أحاديثه عدد

 .واحد حديث: املحامأ أمايل

 .واحد حديث: للطرباين والسخاء اجلود

 1.حديثان: بغداد تاريخ

 سعد بن هشام( 203)

 (هد160 ت)

 

                                                             

 .81 – 80   ،14 ج د،بغدا تاريخ ؛245 – 244   ،9 ج ِحب ان، البن الثقات يف ترمجته راجع. 1
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  .موالهم القريش سعد أبو ويقال ،عباد أبو املدين سعد بن هشام)

 ،الدزبري وأ، ،شدعيب بن وعمرو ،عمر ابن موىل ونافع ،أسلم بن زيد :عن روى

 ،يالدمشدق حيدان بدن وعدثامن ،املجمر ونعيم ،دينار بن حازم وأ، ،املقربي وسعيد

  .ودريهم ،هزال بن نعيم بن ويزيد ،والزهري ،اخلراساين وعطاء

 وأبو ،مهدي وابن ،وهب وابن ،فديك أ، وابن ،ووکيع ،والثوري ،الليث :وعنه

 وأسبا  ،الزهراين عمر بن وبرش ،عون بن وجعفر ،هشام بن ومعاوية ،العقدي عامر

 .والقعنبي ،نعيم وأبو ،حممد بن

 .باحلاف  هشام يكن مل :أمحد عن حاتم أبو قال 

 ال سدعيد بدن حييى کان ،وکذا کذا سعد بن هشام :أبيه عن أمحد بن اهلل عبد وقال

 .عنه يروي

 .احلديث حمكم هو ليس :أمحد عن طالب أبو وقال

 .أمحد يرضه مل :حرب وقال

 .منه إيل   أحب   قيس بن وداود ،ضعيف :معني ابن عن الدوري وقال

 .احلديث بمرتوك وليس ،صالح :معني ابن عن خيثمة أ، ابن وقال

 .القوي بذاك ليس :معني ابن عن صالح بن معاوية وقال

 .عنه ثحيد   ال سعيد بن حييى کان بيشء ليس :معني ابن عن مريم أ، ابن وقال
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 .احلديث حسن ،احلديث جائز :العجأ وقال

 .إسحاق ابن من إيل   أحب   وهو ،الصدق هحمل   :زرعة أبو وقال

 .واحد عندي إسحاق بن وحممد هو ،به حيتج   وال ،حديثه يكتب :حاتم أبو وقال

 .أسلم بن زيد يف الناس أثبت سعد بن هشام :داود أ، عن اآلجري وقال

 .بالقوي ليس :مرة وقال .ضعيف :النسائي وقال

 :هريرة أ، عن ،سلمة أ، عن ،الزهري عن حديثه :منها أحاديث عدي ابن وروى

 .رقبة أعتق :له فقال ،رمضان يف أفطر وقدصىل  اهلل عليه وسل م( ) النبي إىل رجل جاء

 .احلديث

 الثقدات رواه اموإن د ،خطأ مجيعاً  والروايتان :قال أنس عن ،الزهري عن مرة وقال

 ،ذکدرت ما دري وله الناس فيه خالف وهشام ،هريرة أ، عن ،محيد عن ،الزهري عن

  .حديثه يكتب ضعفه ومع

  .ومائة نيست   سنة مات :وقيل .املهدي فةخال لأو   يف مات :قيل

 سدنة يف واحدد بمعندى فدالقوالن ،ومخسني تسع سنة أواخر يف ويل املهدي :قلت

  .تسع

 .عاً متشي   وکان ،يستضعف احلديث کثري کان سعد ابن :وقال قانع ابن ذکره

  .بالقوي وليس ،صالح :املديني بن عأ عن شيبة أ، ابن وقال
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 .صدوق :الساجي وقال

  .حديثه يكتب نل   الضعف إىل سبنُ  نمَ  باب يف الرب عبد ابن وذکره

 .خمتلط حديثه ،ضعيف :معني ابن يل وقال :قال

 أ، عن الزهري حديث من رمضان يف املواقع يف حديثه اظاحلف   أنكر :اخلليأ وقال

 عن ،سعد بن هشام عن ،وکيع ورواه :قال .محيد عن الزهري رواه اموإن   قالوا .سلمة

  .منقطعاً  هريرة أ، عن ،الزهري

 .سلمة أ، سقا إب هشام عىل السرت وکيع أراد :الرازي زرعة أبو قال

  .الضعفاء يف سفيان بن يعقوب وذکره

 1.(الشواهد يف مسلم له أخرج :احلاکم وقال

 ،أوهام له ،صدوق ،سعيد أبو أو ،عباد أبو املدين سعد بن هشام: )حجر ابن وقال

 2.(قبلها أو نيست   سنة مات ،السابعة کبار من ،عبالتشي   ميورُ 

 ابدن :وعنده .واملقربي ،ونافع ،أسلم بن زيد :عن ،سعد بن هشام) :الذهبي وقال

 يكدن مل :أمحدد وقدال .بده حيدتج   ال :حداتم أبدو قدال .مهدي وابن ،والقعنبي ،وهب

                                                             

 .38 – 37   ،11 ج، التهذيب هتذيب. 1

 .266   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2
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 1.(ه160 مات ،احلديث حسن :قلت .باحلاف 

 مدوالهم ،القدريش عبداد أبدو ،الصدادق ثد  املحد المدامإ سعد بن هشام) :وقال

 2.(البخاري به واستشهد ،مسلم به احتج  ... املدين

 .(هلدب أ، آل) ل مدوىل وهدو ،عب اد أبا :ىكن  يُ  سعد بن هشام) :قتيبة ابن فيه وقال

 3.(طالب أ، آل) ل شيعيا وکان ،حمامل صاحب وکان

 توقيقه

 

 . به احتج  : البخاري

 .(قليالً  البخاري له قوعل  ): حجر ابن قال

 .459   الباري، فتح مةمقد  

 .به استشهد: مسلم

 .احلديث بمرتوك وليس ،صالح :معني ابن عن خيثمة أ، ابن قال

 .احلديث حسن ،احلديث جائز :العجأ قال

                                                             

 .336   ،2 ج، الست ة کتب يف رواية له َمن معرفة يف الكاشف. 1

 .346 – 344   ،7 ج، النبالء أعالم ِسرَي . 2

 .504  ، املعارف. 3
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 .الصدق هحمل   :زرعة أبو قال

 .أسلم بن زيد يف الناس أثبت سعد بن هشام :داود أ، عن اآلجري قال

 .صدوق :يالساج قال

 يروي ال وهو حنبل، بن اهلل عبد عنه روى فقد. قاهوث   اهلل عبد وابنه حنبل بن أمحد

 1.أبيه عند ثقة عن إال  

 2.ثقة سعد بن هشام: ارالبز   قال

 3.حديثه نحس  : الرتمذي

 4.له حصح  : احلاکم

 .صدوق: حجر ابن قال

 .مشهور صدوق احلديث، حسن: الذهبي قال

 5.صدوق: األلباين قال

 تشيّعه

                                                             

 .574   ،2ج و ،236   ،1ج السن ة،. 1

ار، مسند. 2  .51   ،1ج البز 

 .229   ،1ج الرتمذي، سنن. 3

 84   ،1ذکر املصدر، ج. 4

 .555  عاصم، أ، البن السن ة. 5
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 . عاً متشي   کان :سعد ابن قال

 .عبالتشي   ميورُ  :حجر ابن وقال. طالب أ، آلل اً شيعي   وکان :قتيبة ابن وقال

 1.(ع) الصادق اإلمام أصحاب من الطويس الشيخ هوعد  

 ان   :املشديخة أخربين :قال ،سعد بن هشام عن )... :اإلمامية من قولويه ابن روى

 عدأ بدن احلسدني بقتدل وأخربه (وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول إىل جاء الذي امللك

 عدىل ندزل الفدردوس مالئكدة من ملكاً  أن   وذلك ،البحار ملك کان (السالم عليهام)

 ،احلزن أثواب البسوا البحار أهل يا :وقال صيحةً  صاح ثم   ،عليها أجنحته فنرش البحر

 إىل أجنحتده يف تربتده مدن محدل ثم .مذبوح (وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول فرخ ن  إف

 وأشدياعهم قتلتده ولعدن ثدرأ هلا عنده وصار هاشم   ال  إ فيها ملك يبق فلم ،الساموات

 2(.وأتباعهم

 أ، عن ،املجمر بن نعيم عن ،سعد بن هشام حدثني... ) :وأمحد البخاري وروى

صدىل  اهلل ) النبدي أن   وذلك ؛دموعاً  عيناي فاضت إأل قط حسناً  رأيت ما :قال هريرة

 منديکل   فدام ،معده فانطلقت بيدي فأخذ ،املسجد يف فوجدين يوماً  خرجعليه وسل م( 

                                                             

 .318   الطويس، رجال. 1

 .143  ، الزيارات کامل. 2
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 املسدجد جئنا حتى معه وأنا انرصف ثم ،ونظر فيه فطاف قينقاع بني سوق جئنا حتى

 ،حجدره يف فوقع يشتد حسن فجاء .لكاع يل ادع ؟لكاع أين :قال ثم ،فاحتبى فجلس

 يف فداه فيدخل فاه يفتح)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي لجع ثم ،حليته يف يده أدخل ثم

 1.(هحيب   نمَ  وأحب   فأحببه هحب  أُ  إين   هم  الل   :قال ثم ،فيه

 عمر عن ،أبيه عن ،أسلم بن زيد عن ،سعد بن هشام حدثنا )... :الطرباين وروى

 ودواة فةبصحي يل ادعوا :قال)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي مرض امل   :قال اخلطاب بن

 يل ادعدوا :قدال ثدم ،الكراهدة أشد   ذلك فكرهنا .بداً أ بعده واتضل   ال کتاباً  لكم کتبأ

 الأ :السدرت وراء مدن النسدوة فقدال .أبدداً  بعدده واتضدل   ال کتاباً  لكم أکتب بصحيفة

 يوسف صواحبات كنإن   فقلت ؟)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول يقول ما تسمعون

 .عنقده رکبتن صح   وإذا أعينكن عرصتن)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول مرض إذا

 2.(منكم خري نفإن   أحزنتني :)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول فقال

 بضُقد امل د :قدال عمر عن ،أبيه عن ،أسلم بن زيد عن ،سعد بن هشام حدثنا )...

 تدرك فيام تقول ما :نافقل ،عأ إىل بكر وأبو ناأ جئت)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول

 :قدال .ترك وبام ،اهلل برسول الناس أحق نحن :قال)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول

                                                             

 .532   ،2 ج حنبل، بن أمحد اإلمام - أمحد مسند ؛252  ، املفرد األدب. 1

 .288 – 287   ،5 ج، األوسط املعجم. 2
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 .بفدك والذي :فقال ؟بفدك والذي :قلت .بخيرب والذي :قال ؟بخيرب والذي :فقلت

 1.(والعذرات فال باملناشري رقابنا واحتز   حتى واهلل ماأ :قلت

 فاطمدة کانت :قال سعد بن سهل عن ،حازم أ، عن ،سعد بن هشام أخربين )...

 احلصدري حتدرق)صىل  اهلل عليه وسدل م(  اهلل رسول وجه صيبأُ  يوم (عنها اهلل ري)

 2.(عليه تلصقه ه،جرح به تداوي

 أن   :عباس بن عن ،جبري بن سعيد عن ،الزبري أ، عن ،سعد بن هشام حدثني )...

 والعشاء املغرب بني ومجع ،والعرص الظهر بني مجع)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول

 ؟عباس أبا يا مَ فلِ  فقالوا ،ذلك إىل هاضطر   ءيش وال خوف دري عىل مقيم وهو ،باملدينة

 3.(همت  أُ  حيرج ال أن أراد :قال

 ابدن سمعت :قال أسيد بن عمر عن ،سعد بن هشام عن )... :عساکر ابن وروى

 مدنهن واحددة يل تكدون ألن خصال ثالث طالب أ، بن عأ عطيأُ  لقد :يقول عمر

 فولددت )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول بنت فاطمة جتزو   ؛النعم محر من إيل   أحب  

)صىل   اهلل رسول وحبيبي ،)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول سبطي ،واحلسني احلسن

                                                             

 .288   ،5 ج، األوسط املعجم. 1

 .135 – 134   ،6 ج، الكبري املعجم. 2

 .58   ،12 ج، الكبري املعجم. 3
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 1.(خيرب يوم يةالرا إليه ودفع ،عأ باب إال   هاکل   األبواب وسد   ،اهلل عليه وسل م(

 األبدواب سدد   :قدال عمر ابن عن ،أسيد بن عمر عن ،سعد بن هشام ناأخرب )...

 2.(عأ باب إال   هاکل  

 قدال :قدال اهلل عبدد بن جابر عن ،املكي اهلل عبد أ، عن ،سعد بن هشام عن )...

 عأ غضب :منه أنا وال ،يمن   فليس فيه کن   نمَ  ثالث )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول

 3.(کالم اإليامن قال نومَ  ،بيتي ألهل ونصب ،طالب أ، بن

 کدان :قال ،عباس ابن موىل عكرمة سمع نمَ  حدثني ،سعد بن هشام حدثني)... 

 4.(عليه قدر لو عمر بن اهلل عبيد يقتل أن عأ رأي

 قدال رجدالً  أن   :اخلطاب بن عمر موىل أسلم بن زيد عن ،سعد بن هشام عن )...

 ومل أدرکتموه كموإن   )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول صحبتكم اهلل إىل نشكو :حلذيفة

 ومل بده إيامنكدم وجل   عز   اهلل إىل نشكو ونحن :حذيفة فقال .نره ومل ورأيتموه ندرکه

 اهلل رسدول مدع رأيتندا لقدد ؟يكون کيف أدرکته لو أخي ابن يا تدري لو واهلل ،تروه

 وأصحابه سفيان أبو نزل وقد مطرية باردة ليلة يف اخلندق ليلة )صىل  اهلل عليه وسل م(

                                                             

 .122   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1

 122   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 2

 .284   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 3

 .69 – 68   ،38 ج، دمشق مدينة تاريخ. 4
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 القوم علم لنا فيعلم يذهب رجل من )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول فقال بالعرضة

 إبراهيم رفيق اهلل جعله القوم علم لنا فيعلم يذهب رجل من :قال ثم .ةاجلن   اهلل أدخله

 القوم علم لنا فيعلم يذهب رجل من :فقال .حدأ امن   قام ما فواهلل .القيامة يوم ةاجلن   يف

 بعثا اهلل ،رسول يا :بكر أبو فقال .أحد امن   قام ما فواهلل .القيامة يوم رفيقي اهلل جعله

 ،حذيفدة يدا :)صدىل  اهلل عليده وسدل م( اهلل رسدول فقال .واهلل دونك :فقلت .حذيفة

 ولكن أقتل أن يل ما واهلل :فقلت ؟ذاهب أنت هل :فقال ،يم  وأُ  أنت بأ، يكلب   :فقلت

 1....(شئت ما اهلل رسول يا مرين :فقلت .تؤرس   لن كإن   :فقال .أؤرس أن أخشى

 عطداء عدن ،أسلم بن زيد عن ،سعد بن هشام عن)...  :السلفي طاهر أبو وروى

)صدىل   اهلل رسدول علينا خرج :قال ،طالب أ، بن عأ عن ،عباس ابن عن ،يسار بن

 رسول يا خلفاؤك نومَ  :قلنا .خلفائي ارحم هم  الل  ) :فقال ،يوم تذااهلل عليه وسل م( 

 2.(الناس مونويعلِّ  ،تيوسن   أحاديثي يروون الذين :قال ؟اهلل

 وال ،حيرقوندا وال تهوسدن   أحاديثده يدروون (موسل   وآله عليه اهلل صىل  ) فخلفاؤه

 !عنه ثالتحد   من الصحابة يمنعون

 أحاديثه عدد

                                                             

 .444   ،23 ج دمشق، مدينة تاريخ. 1

َلفي طاهر أل، - خمطو  - البغدادية املشيخة. 2  163   للرامهرمزي، الفاصل احلد ؛6   ،52 ج، السِّ
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 .أحاديث ةست  و سبعامئة عنه ويرُ 

 .أحاديث سبعة: مسلم صحيح

 .أحاديث ثالثة: للبخاري املفرد األدب

 .حديثاً  وعرشون ثامنية: أمحد مسند

 .أحاديث أربعة: حنبل البن الصحابة فضائل

 .حديثاً  عرش أحد: الرتمذي سنن

 .حديثاً  وعرشون ثالثة: داود أ، سنن

 .أحاديث ثامنية: ماجة ابن سنن

 .نحديثا: ميرالدا سنن

 .حديثاً  وعرشون ةتسع: احلاکم مستدرك

 .حديثاً  مخسون: للبيهقي الكربى السنن

 .واحد حديث: داود أ، مسند

 .حديثاً  وأربعون أربعة: شيبة أ، البن فاملصن  

 .حديثاً  عرش مخسة: يعىل أ، مسند

 .أحاديث مخسة: خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث ثالثة: للطرباين الصغري املعجم
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 .حديثاً  عرشون: للطرباين طاألوس املعجم

 .حديثاً  أربعون: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث مخسة: للطرباين الدعاء

 .حديثان: للطرباين الشاميني مسند

 .أحاديث ثالثة: للطرباين کذب من حديث طرق

 .حديثان: حنبل بن اهلل لعبد ةالسن  

 .أحاديث مخسة: عاصم أ، البن ةالسن  

 .أحاديث ةثامني: قطنيرالدا سنن

 .حديثاً  وثالثون أربعة: ارالبز   مسند

 .أحاديث ثالثة: الروياين مسند

 .حديثان: املبارك ابن مسند

 .واحد حديث: املبارك البن اجلهاد

 .واحد حديث: راهويه ابن مسند

 .حديثاً  ثالثون: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .أحاديث ةعرش :للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .أحاديث مخسة: للبيهقي ةالنبو   دالئل
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 .حديثاً  عرش ةست  : عوانة أ، مستخرج

 .حديثاً  وعرشون اثنان: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثاً  عرش سبعة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  عرش مخسة: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  وتسعون مخسة: عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث ةعرش: لآلجري الرشيعة

 .حديثان: للحر، الضيف مإکرا

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن األخالق مكارم

 .أحاديث ةعرش: للضحاك واملثاين اآلحاد

 .حديثاً  عرشون: نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد حديث: للرتمذي ديةاملحم   الشامئل

 .واحد حديث: شيبة أ، البن العرش

 .حاديثأ ةست  : لاللكائي ةالسن   أهل اعتقاد صولأُ  رشح

 .أحاديث ثالثة: قانع البن الصحابة معجم

 .حديثاً  وعرشون ثالثة: نعيم أل، الصحابة معرفة

 .أحاديث ثالثة: املقرىء البن املعجم
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 .أحاديث مخسة: للطربي اآلثار هتذيب

 .أحاديث سبعة: داود أل، الزهد

 .واحد حديث: النيسابوري للحاکم احلديث علوم معرفة

 .واحد حديث: رمزيللرامه الفاصل احلد

 .واحد حديث: شاهني البن ومنسوخه احلديث ناسخ

 .حديثان: السلفي طاهر أل، البغدادية املشيخة

 .حديثاً  عرش ثامنية: الطربي تفسري

 1.حديثاً  عرش مخسة: حاتم أ، ابن تفسري

  رعاّم  بن هشام(204)

 (هد245 ت)

 

 الوليدد أبدو ،الظفري الويق ،السلمي أبان بن ميرسة بن نصري بن عامر بن هشام)

                                                             

 والتعدديل اجلدرح ؛183   ،1ج للددوري، معني ابن تاريخ ؛563   10ج للتسرتي، الرجال قاموس: يف ترمجته راجع. 1

 عدي، البن الكامل ؛329   ،2ج للعجأ، ثقاتال معرفة ؛341   ،4ج العقيأ، ضعفاء ؛61   ،9ج حاتم، أ، البن

 .478   ،2ج للذهبي، املغني ؛200  ،8ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛208   ،7ج
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  .هبا اجلامع املسجد خطيب ،الدمشقي

 بدن وصددقة ،واثلدة صداحب الدمشدقي اخلطاب أ، ا اخلي   معروف :عن روى

 بدن وسدليم ،الرجدال أ، بدن اهلل وعبد ،العرشين أ، حبيب بن احلميد وعبد ،خالد

 ومسلم ،أسلم بن زيد بن الرمحن وعبد ،إسامعيل بن وحاتم ،عطية بن ورويح ،مطر

 ،احلرضدمي ضدمرة بدن وحييدى ،زياد بن وهقل ،أنس بن ومالك ،الزنجي خالد بن

 ،عأ بن ومسلمة ،والدراوردي ،إسحاق بن وشعيب ،عيينة وابن ،مسلم بن والوليد

 وخلدق ،شدابور بن شعيب بن وحممد ،يونس بن وعيسى ،حازم أ، بن العزيز عبد و

  .کثري

 .ماجة وابن ،سائيوالن ،داود وأبو ،البخاري :عنه روى

 ،مسدلم بن الوليد وشيخاه هشام بن أمحد وابنه عنه البخاري عن الرتمذي وروى

 الفضدل بدن ومؤمدل ،سدالم بدن القاسدم عبيد وأبو ،سعد وابن ،شعيب بن وحممد

 ودحديم ،وقدا  بدن عبيد بن أمحد بن وقدامة ،قبله وماتوا معني بن وحييى ،احلراين

 ،سدفيان بدن ويعقدوب ،عدوف بن وحممد ،والذهأ ،الرازيان زرعة وأبو حاتم وأبو

 بدن وبقدي ،خدرزاذ بن وعمر ،الدمشقي زرعة وأبو ،الصمد عبد بن حممد بن ويزيد

 بدن وصدالح ،األهدوازي وعبدان ،عاصم أ، بن بكر وأبو ،وضاح بن وحممد ،خملد

 ،اجلدوين سدهل بن موسى عمران وأبو ،الرازي العباس بن والفضل ،األسدي حممد
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 بدن إبدراهيم بدن وإسدحاق ،قتيبدة بدن احلسن بن وحممد ،الفريا، حممد نب وجعفر

 حممدد بن اهلل وعبد ،الساجي وزکرياء ،عاصم بن أمحد ابن وجعفر ،البستي إسامعيل

 بن حممد بكر وأبو ،األزرقي الوليد بن أمحد بن اهلل عبد ابن حممد الوليد وأبو ،سلم بن

 ،العقيأ مروان بن امللك عبد بن حممد بن مخري بن وحممد ،البادندي سليامن بن حممد

  .وآخرون

 .ثقة :معني ابن عن اجلنيد بن إبراهيم قال

 .سکي   سکي   :معني بن حييى عن حاتم أبو وقال

 .صدوق :مرة وقال .ثقة :العجأ وقال

 ولديس عدامر بدن هشدام حددثنا :معدني بدن حييى عن لاخلال   خالد بن أمحد وقال

 .بالكذوب

  .به بأس ال :النسائي وقال

 .املحل کبري ،صدوق :الدارقطني وقال

 .مثله الدنيا يف کان ما :عبدان وقال

 ،تلقن لقن وکلام قرأه إليه دفع فكلام ،تغري هشام کرب کام أبيه عن حاتم أ، ابن وقال

  .کتابه من يقرأ کان أصح قديامً  وکان

  .صدوق :فقال ،عنه أ، ئلوُس  قال
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 منده خدريد  الرمحن عبد بن سليامن يعنيد  أيوب بووأ داود أ، عن اآلجري وقال

 أحاديدث عىل يدور فضلك کان ،أصل هلا ليس مسندة حديث بأربعامئة هشام حدث

 .فتقاً  سالماإل يف تفتق نأ أخشى وکنت ،هبا ثفيحد   هشاماً  يلقنها ،ودريها مسهر أ،

 .اخلطأ محل من أبايل فالروي  قد حديثي :عامر ابن هشام وقال :قال

 :املسدتمأ لده فقال هشام جملس حرضت :يقول فلسطني سمعت عدي ابن قالو

 .بده تنتفعدون ال املسدتمأ فقدال نعدس ثدم مشدائخنا بعض حدثنا فقال ؟ذکرت من

  .عليهم يمأ ذلك بعد فكان فأعطوه شيئاً  له فجمعوا

  .احلديث يبيع کان هألن  ؛ هشام حديث عن مسكأ ن  أ زماناً  عزمت وارة ابن وقال

 وقدال .يأخدذ مل مدا حيددث وال ،احلدديث عدىل يأخذ کان :حممد بن صالح لوقا

 کان ما ءيش کل يلقن وکان يلقن هشام کان :سيار بن حممد بن اهلل عبد عن اإلسامعيأ

 فمن تعاىل اهلل وقال صحاحاً  األحاديث هذه خرجت قد أنا :يقول وکان ،حديثه من

 ،ويشار  درمهني ورقتني کل عىل يأخذ وکان .لونهيٌد الذين عل اقمه فإنام سمعه ما بعد بدله

 نأ تشدتهي کنت نإ :ساعة بعد يل قال ثم .حديثي أعرف أنا :قال التلقني عىل ملته اومل  

 عنهدا فسألته اضطراب قليل فيها التي األسانيد فتفقدت ءيش يف إسناداً  فأدخل تعلم

  .فيها يمر فكان

 رأيدت واملستضيئ أب وقدال .خفيف طياش هشام :حنبل بن أمحد عن املروذي قال
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 .تعاىل اهلل من حياءً  األرض يف طرقأ مشى إذا عامر بن هشام

 الندوم يف رعدام   بدن هشدام رأيدت :القداي يزيدد بن املعىل بن أمحد بكر أبو وقال

  .آخرهم هو وبقي فامتوا ،املسجد يكنس وهو متوافرون واملشائخ

 .ومائة ومخسني ثالث سنة دتول :عامر بن هشام عن البادندي بكر أبو وقال

 أرخه وفيها .ومائتني وأربعني مخس سنة ماملحر   آخر بدمشق مات :البخاري وقال

 أيوب تويف   امل   :املقري عأ أبو وقال .ست سنة وقتل أربع سنة مات وقيل .واحد دري

 بالقرآن مشتهر أحدمها ؛رجلني إىل اإلمامة رجعت ومائة وتسعني بضع سنة يف متيم بن

 والعلم والرواية والفصاحة بالعقل مشتهر واآلخر ،ذکوان بن اهلل عبد وهو ضبطوال

 الناس فأخذ ،والرأي العقل ةوصح   السن کرب رزق وقد ،عامر بن هشام وهو والدراية

 وکان ،سنة أربعني بنحو وفاته قبل عنه روى سالم بن القاسم عبيد أبو منهم قديامً  عنه

 .هشام عىل الناس اجتمع ذکوان ابن مات فلام   ،مكانه ىوير لهيفض   ذکوان بنا اهلل عبد

 طدرحأ نأ أردت کندت وقد ،النقل يف بثقة ليس ،األوزاعي هو هذا عأ أبو :قلت

 .حاله نتوبي   أوردته ثم ،کالمه

 .صددوق احلدديث جائز وهو فيه متكل   مسلمة وقال .الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

 حدث إذا احلواري أ، ابن أمحد وقيل .نهافتلق   أحاديث نلق   امرب   هن  أ آفته :القزاز وقال

 يف معني بن حييى نظر :هشام وقال :قال .حتلق نأ للحيتي فيجب هشام مثل فيه بلد يف
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 بن هشام ثحد   وقد ضعيف سويد :قال هفإن   العزيز بن سويد حديث إال   هکلِّ  حديثي

 .باإلجازة هليعة ابن عن عامر

 آالف عرشدة يف يندزل أن حيتداج عدامر بدن هشام فاته من :الرازي زرعة أبو وقال

 .حديث

د لده وذکدر .خفيف اشطي   :فقال هشاماً  أمحد ذکر :املروذي وقال  اللفد  يف ةقص 

 .الصالة فليعيدوا خلفه واصل   إن قال هأن   حتى أمحد عليه أنكر بالقرآن

 1.(أحاديث أربعة البخاري عنه روى :الزهرة يف وقال

 الدمشدقي السدلميد  راً مصغ   بنوند  نصري بن عامر بن امهش) :التقريب يف وقال

 وقد العارشة کبار من ،أصح   القديم فحديثه يتلقن فصار کرب مقرئ صدوق اخلطيب

 عدىل وأربعدني مخدس سدنة مات ،بثقة   ليس معروف لكن   ،اخليا  معروف من سمع

 2.(سنة وتسعون اثنتان وله ،الصحيح

 ،احلداف  املقدرئ ،الدمشدقي السدلمي وليددال أبدو عامر بن هشام) :الذهبي وقال

 ،داود وأبدو ،البخداري :وعنده ،محدزة بن وحييى ،مالك :عن ،وعاملها دمشق خطيب

 مات ،سنة وتسعني اثنتني عاش ،والبادندي ،خريم بن وحممد ،ماجة وابن ،والنسائي

                                                             

 .46،   11هتذيب التهذيب، ج. 1

 .268   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2
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 1.(ه245

 دمشدق خطيدب ،الدمشدقي السدلمي الوليدد أبدو االسدالم شيخ مةالعال  ):وقال

 2.(ومفتيها ثهاوحمد   رئهاومق

 توقيقه ومدحه

 

 .صحيحه يف به احتج  : البخاري

 .سکي   سکي   ،ثقة :معني ابن قال

 .صدوق :مرة وقال .ثقة :العجأ قال

 .به بأس ال :النسائي قال

 .املحل کبري ،صدوق :الدارقطني قال

 .مثله الدنيا يف کان ما :عبدان قال

 .صدوق :أبيه عن حاتم أ، ابن قال

 آالف عرشدة يف يندزل أن حيتداج عدامر بدن هشدام فاته من :الرازي زرعة أبو لقا

                                                             

 .337   ،2 ج، الستة کتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف. 1

اظ تذکرة. 2  .451   ،2 ج، احلف 
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 . حديث

 .الثقات يف انب  حِ  ابن ذکره

 .اإلسالم شيخ: الذهبي قال

 .صدوق: حجر ابن قال

 تشّيعه

 

 1.قتيبة ابن بتشيعه قال

 .الشيعة من النفيسة األعالق يف رسته ابن هوعد  

 2.الشيعة من هأن   عىل الدين رشف احلسني عبد السيد وذکره

 بدن هشدام حدثنا )... :املصطفى بشارة يف روي اإلمامية، أسانيد من عدد يف وقع

 ،احلدو، قالبة أ، عن ،السجستاين أيوب عن ،الطحان اهلل عبد بن خالد حدثنا ،عامر

 اهلل رسدول سدمعت :فقالدت عدأي  شديعة عن (عنها اهلل ري) سلمة م  أُ  سألت :قال

 3.(القيامة يوم الفائزون هم عأي  شيعة :يقول (وآله عليه اهلل صىل  )

                                                             

 .624  ، املعارف. 1

 .175   املراجعات،. 2

 .255  ، الطربي القاسم أ، بن ملحمد املصطفى بشارة. 3
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 ،عدامر بن هشام حدثنا)...  :نعيم أل، واللف  الصدوق والشيخ نعيم أبو وروى

 وأبو أنا دخلت :قال شربمة بن اهلل عبد ثناحد، بمرص القريش اهلل عبد بن حممد حدثنا

 برص له رجل هذا :قال ؟معك هذا نمَ  :ليىل أ، البن قال ،حممد بن جعفر عىل حنيفة

 جعفدر فقدال :قدال .نعم :قال ؟برأيه الدين أمر يقيس هلعل   :قال .الدين أمر يف ونفاذ

 کيدف :قال ؟بعد رأسك قست هل نعامن يا :قال .نعامن :قال ؟اسمك ما :حنيفة أل،

 يف واملدرارة ،العينني يف امللوحة ما علمت هل ،شيئاً  حتسن أراك ما :قال ؟رأيس أقيس

 حتسدن أراك مدا :قال .ال :قال ؟الشفتني يف والعذوبة ،املنخرين يف واحلرارة ،ننيذاألُ 

 رسول ابن يا :ليىل أ، ابن فقال ؟إيامن وآخرها کفر هلاأو   کلمة علمت فهل :قال ،شيئاً 

 .عنها سألته التي األشياء هبذه أخربنا اهلل

 تعداىل اهلل :قالسل م( )صىل  اهلل عليه و اهلل رسول أن   ،جدي عن أ، أخربين :فقال 

 وإن ،لذابتا ذلك ولوال شحمتان امألن   العينني؛ يف امللوحة آدم البن جعل وفضله هبمن  

 ،الدواب من حجاباً  ذننياألُ  يف املرارة جعل آدم ابن عىل ورمحته وفضله هبمن   تعاىل اهلل

 وإن   ،وجاخلر التمست املرارة ذاقت فإذا الدماغ إىل والتمست دابة الرأس دخلت فإن

 هبدام يستنشدق املنخدرين يف احلدرارة جعدل آدم ابن عىل ورمحته وفضله هبمن   تعاىل اهلل

 جعدل آدم البدن ورمحتده وکرمه هبمن   تعاىل اهلل وإن   ،الدماغ ألنتن ذلك ولوال ،الريح

 .منطقده حدالوة هبدا الناس ويسمع ،يشء کلِّ  استطعام هبام جيد ؛الشفتني يف العذوبة
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 فقدد إله ال العبد قال إذا :فقال إيامن وآخرها کفر هلاأو   التي الكلمة نع فأخربين :قال

 عن ،أ، حدثني نعامن يا :فقال حنيفة أ، عىل أقبل ثم .إيامن فهو اهلل إال   :قال فإذا ،کفر

 برأيده الددين أمدر قداس نَمد لأو   :قدال)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول أن   ،يجد  

 من وخلقته نار من خلقتني منه خري أنا :فقال ،آلدم اسجد :هل تعاىل اهلل قال ،إبليس

 .بالقيداس اتبعه هألن   بإبليس؛ القيامة يوم تعاىل اهلل قرنه برأيه الدين قاس نفمَ  طني

 قتدل :قدال ؟الزنا أو النفس قتل :أعظم امأَي   :جعفر قال ثم :حديثه يف شربمة ابن زاد

 إال   الزندا يف يقبدل ومل ،شداهدين الدنفس قتدل يف قبل وجل   عز   اهلل فإن   :قال .النفس

 احلدائض بدال فدام :قال .الصالة :قال ؟الصوم أم الصالة :أعظم امأَي   :قال ثم .أربعة

 تقس وال اهلل اتق ،قياسك لك يقوم وحيك ؟فكيف ،الصالة تقيض وال ،الصوم تقيض

 1.(برأيك الدين

 ،أسدد ثناال حدق ،لدمشقيا عامر بن هشام ثناقال حد )... :حنبل بن أمحد وروى

 اهلل رسول قال :قال ،اخلدري سعيد أ، عن ،العويف عطية عن ،أرطاة بن احلجاج عن

 2.(منافق فهو البيت أهل أبغضنا نمَ  )صىل  اهلل عليه وسل م(:

 ،خالدد بدن صددقة نداأخرب قداال عدامر بن هشام ناأخرب... ) :عساکر ابن وأخرج

                                                             

 .87 – 86   ،1 ج، الصدوق للشيخ الرشائع علل ؛196   ،3 ج، األصفياء وطبقات األولياء حلية. 1

 .661   ،2 ج، الصحابة فضائل. 2
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 :قال ،الدرداء أ، عن ،نفري بن جبري عن ،رطأةأ بن زيد عن ،دهقان بن خالد حدثني

 هلا يقال بأرض   الكربى امللحمة يوم :يقول )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول سمعت

 1.(يومئذ   الناس مساکن خري فهي دمشق هلا يقال مدينة فيها ،الغوطة

 :قدال خالد بن عراك حدثنا :قال ،عامر بن هشام حدثنا )... :التنزيل شواهد ويف

 الكوفيدة الزرقاء أزعجت :قال ،عامر بن اهلل عبد حدثنا :قال احلارث بن حييى حدثنا

 فأنشأت ؟عأ املؤمنني موىل يف تقولني ما :معاوية هلا قال ،عليه أدخلت فلام   معاوية إىل

 :تقول

  مدفونا العدُل  فيه فأصبَح  نور  *  نهتضم   قرب   عىل لهاإل صىل  

 مقرونا يامنِ واإل بالعدلِ  فصار*  ناً مقرت يامنواإل العدل حالف من

 کتابه يف يقول اهلل سمعت :فقالت؟ الغريزية هذه فيه درزت کيف معاوية هلا فقال 

 2.(اهلل ويلي  عأي  واهلادي !اهلل رسول املنذر هاد قوم ولكل منذر أنت إنام :لنبيه

 أبدو خربنداأ :قدال ،التميمدي بكر أبو وحدثنا ،نصري بن عامر بن هشام حدثنا)... 

 بكر أبو وحدثني ،عامر بن هشام حدثنا :قال عاصم أ، ابن حدثنا :قال الوراق حممد

 الواسطي سليامن بن حممد بن حممد بكر أبو[ حدثنا] احلاف  أمحد أبو[ حدثنا] احلاف 

                                                             

 .231   ،1 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1

 .394   ،1 ج، التفضيل لقواعد تنزيلال شواهد. 2
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 ،مسامر بن بكري حدثنا :قال إسامعيل بن حاتم حدثنا :قال عامر بن هشام حدثنا :قال

 أبدا تسدب أن يمنعدك مدا :فقدال بسدعد معاوية مر   :قال أبيه عن ،سعد بن عامر عن

 يل يكدون نإل ،هأسدب   فدال اهلل رسول له قاهلن ثالثاً  ذکرت ما أما :سعد فقال! ؟تراب

 بعدض يف وخلفده لده يقول اهلل رسول سمعت ،النعم محر من إيل   أحب   منهن   واحدة

 صىل  ) اهلل رسول فقال ؟والصبيان ءالنسا مع أختلفني ،اهلل رسول يا :عأ فقال مغازيه

د إال   موسدى مدن هدارون بمنزلدة يمن   تكون أن ترىض أما (:وآله عليه اهلل  نبدي ال هأن 

 .ورسولهُ  اهللُ هوحيب   ورسولهَ  اهللَ حيب   رجالً  دداً  الراية ألعطني   :يقول وسمعته .بعدي

 إليده ودفدع عينيده يف بصدقف ،أرمد به يتفأُ  .اً علي   ادعوا :اهلل رسول فقال ،هلا فتطاولنا

 اً علي   اهلل رسول دعا ،اآلية اهلل يريد إنام :اآلية هذه نزلت اومل   ،عليه اهلل ففتح ،الراية

 1(.أهأ هؤالء هم  الل   :وقال وحسيناً  وحسناً  وفاطمة

ر بن هشام عن )... :البالذري وروى  بدن عدأ عدن ،مسدلم بدن الوليد عن ،عام 

 وتعيها )صىل  اهلل عليه وسل م(: اهلل رسول قرأ :قولي مكحوالً  سمعت :قال حوشب

 نسديت فدام :عدأ   قدال .ذنكأُ  جيعلها أن اهلل سألت عأ يا :فقال (ةاحلاق   واعية أذن

 2.)صىل  اهلل عليه وسل م(( اهلل رسول من سمعته شيئاً  أو حديثاً 

                                                             

 .36 – 35   ،2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد. 1

 .121   ،2 ج، األرشاف أنساب. 2
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 ،عدياألوزا حددثنا ،يونس بن عيسى حدثنا ،الدمشقي عامر بن هشام حدثنا )...

 احلسدن بكداء)صدىل  اهلل عليده وسدل م(  اهلل رسدول سمع :قال ،کثري أ، بن حييى عن

ا :فقال ،فزعاً  فقام (السالم عليهام) واحلسني  1.(أعقل وما قمت لقد الناس أَي 

ر بن هشام حدثني)...   بدرأس قدم ملا :قال ،أبيه عن مسلم بن الوليد حدثني ،عام 

 معاويدة بندات تصداحين بدمشدق اخلرضاء أهله خلوأد ،معاوية بن يزيد عىل احلسني

 :يقول يزيد فجعلونساؤه 

 النوائح عىل املوت أهون ما*  صوائح من حتمد صيحةً  يا

 .هذا بدون هؤالء طاعة من نرىض کنا قد ،مفعوالً  کان أمراً  اهلل قىض إذا 

 نديوظلم رمحي قطع أباك إن   ،حبيب يا :قال ،يزيد عىل احلسني بن عأ دخلأُ  اومل  

 يف وال األرض يف مصيبة من أصاب ما :احلسني بن عأ فقال !رأيت ما به اهلل فصنع

 (خالد) يدر فلم أجبه :ابنه خلالد يزيد فقال. نربأها أن قبل من کتاب يف إال أنفسكم

 عن ويعفو أيديكم کسبت فبام مصيبة من أصابكم ما و :له قل :يزيد فقال ،يقول ما

 2.(کثري

ر بن شامه وحدثني )...  ،خالد أ، بن إسامعيل عن ،يونس بن عيسى حدثنا ،عام 

                                                             

 .19   ،3 ج، األرشاف أنساب. 1

 .220   ،3 ج، األرشاف أنساب. 2
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 :يقول الوليد جعل احلد   عقبة بن الوليد عأ   رضب امل   :قال ،خمزوم بني موىل زياد عن

 1.(مكيثة يا مكيثة يا

ر بن هشام وحدثنا)...   حممد عن ،سميع بن عيسى بن حممد حدثنا ،الدمشقي عام 

 من نفر واليته کره عثامن ويل امل   :قال املسي ب بن سعيد عن ،الزهري عن ،ذئب أ، بن

 النداس فدويل ،قومه حيب   کان عثامن ألن   ؛)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول أصحاب

ة عرشة اثنتي )صدىل  اهلل  النبدي   مدع له يكن مل نمَ  مي ةأُ  بني من يويل ما کثرياً  وکان حج 

)صدىل  اهلل عليده  حممد أصحاب ينكره ما مرائهأُ  من جييء فكان ،صحبةعليه وسل م( 

ه ببني استأثر األواخر الست   يف کان فلام   ،يعزهلم فال فيهم يستعتب وکانوسل م(   عم 

 أهدل فجداء سدنني عليهدا فمكث ،مرص رسح أ، بن سعد بن اهلل عبد ووىل   ،همفوال  

 مسدعود بن اهلل عبد إىل هنات قبل عثامن من کانت وقد ،منه ويتظل مون يشكونه مرص

ر ذر   وأ،  مدن وأحالفهدا دفار وبني زهرة وبني هذيل قلوب يف فكان ،يارس بن وعام 

ر حلال خمزوم بنو وحنقت ،فيها ما ذر   أل، دضب  مرصد أهدل جداء فلام   ،يارس بن عام 

ده کتاباً  إليه کتب رسح أ، ابن يشكون  ،عنده عدثامن نداه عدام   ينزع أن یفأب ،فيه يتهد 

 مرص أهل من فخرج ،قتله حتى مرص أهل من عثامن إىل شكاه کان من بعض ورضب

 مواقيدت يف رسح أ، ابدن هبدم صدنع مدا وشكوا ،املسجد فنزلوا ،املدينة إىل سبعامئة

                                                             

 .524 – 523   ،5 ج، األرشاف أنساب. 1
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 ليدهإ وأرسلت ،شديد بكالم   فكل مه عثامن إىل طلحة فقام ،حممد أصحاب إىل الصالة

 أ، بدن عدأ   عليه ودخل ،لهعام من ينصفهم أن تسألهد  عنها تعاىل اهلل ريد  عائشة

 وقدد ،رجدل مكدان رجدالً  القوم يسألك إن ام :له فقال - القوم متكل م وکان - طالب

 فقدال ،منده فأنصفهم حق   عليه وجب فإن ،بينهم واقض عنهم فاعزله دماً  قبله اد عوا

يه رجالً  اختاروا :هلم  بكدر أ، بدن بمحمدد علديهم النداس فأشار ،مكانه عليكم أول 

ده ،مرصد عدىل عهدده فكتب ،بكر أ، بن حممد علينا استعمل :فقالوا ،يقالصد    ووج 

ة معهم  1.(رسح أ، ابن وبني بينهم فيام ينظرون واألنصار املهاجرين من عد 

ر بن هشام وحدثني)...   حممد عن ،سميع بن حممد حدثنا ،الوليد أبو الدمشقي عام 

 قددموا امل د املرصي ني أن   :ملسي با بن سعيد عن ،الزهري شهاب ابن عن ،ذئب أ، بن

 ،بكدر أ، بدن حممد مكانه يويل   أن عثامن سألوا ،رسح أ، بن سعد بن اهلل عبد فشكوا

هووال ه  عهده فكتب ةً  معهم ووج   وبني بينهم فيام ينظرون واألنصار املهاجرين من عد 

 ثالث مسرية عىل کانوا فلام   ،مجيعاً  وشخصوا بكر أ، بن حممد فشخص ،رسح أ، ابن

 أو يطلدب رجدل کأن ده خبطاً  البعري خيبط وهو بعري عىل أسود بغالم هم إذا املدينة من

تك ما :بكر أ، بن حممد أصحاب له فقال ،يطلب  أو هدارب کأن دك شدأنك ومدا قص 

ة هلم فقال ؟طالب ة وقدال ،املؤمنني أمري دالم أنا :مر   مدروان ددالم أندا :أخدرى مدر 
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هني  معه جيدوا فلم شوهففت   .ال :قال ؟کتاب فمعك :قالوا .سالةبر مرص عامل إىل وج 

 ،خيدرج فلدم ليخدرج کوهفحر   ،يتقلقل يشء وفيها يبست قد إداوة معه وکانت ،شيئاً 

وا  معده کدان من حممد فجمع .رسح أ، ابن إىل عثامن من کتاب فيها فإذا اإلداوة فشق 

 أتداك إذا :فيده فإذا ،منهم بمحرض   الكتاب فك   ثم ،ودريهم واألنصار املهاجرين من

 عملدك عدىل وقر   ،حممد کتاب وأبطل ،لقتلهم فاحتل وفالن وفالن بكر أ، بن حممد

  .اهلل شاء إن منك متظل ام إيل   جييء نمَ  واحبس ،رأيي يأتيك حتى

 بكدر أ، بدن حممدد وخدتم ،املديندة إىل ورجعوا ودضبوا فزعوا الكتاب قرؤا فلام  

 علي اً  فجمعوا املدينة وقدموا ،منهم رجل إىل ودفعه معه کان ل ن نفر بخواتيم الكتاب

دوا ثم  )صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي   أصحاب من کان ومن وسعداً  والزبري وطلحة  فك 

ة وأخربوهم منهم بمحرض   الكتاب  مدن أحدد يبق فلم الكتاب وأقرأوهم الغالم بقص 

ر مسدعود البن دضب نکا من ذلك وزاد ،عثامن عىل حنق إال   املدينة أهل  بدن وعدام 

 مدا بمندازهلم)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي   أصحاب وقام ،وديظاً  حنقاً  ذر   وأ، يارس

 بدن حممد عليه وأجلب عثامن الناس وحارص .الكتاب يف ملا مغتم   وهو إال   أحد منهم

 تقرصه عائشة وکانت ،اهلل عبيد بن طلحة ذلك عىل وأعانه ،ودريهم تيم ببني بكر أ،

ر وسعد والزبري وطلحة عأ   ودخل ،کثرياً  )صدىل  اهلل  حممدد أصحاب من نفر   يف وعام 

 :عأ   له فقال ،والبعري والغالم الكتاب عأ   ومع ،عثامن عىل بدري   کل همعليه وسل م( 
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 هذا کتبت وأنت :قال .نعم :قال ؟بعريك والبعري :قال .نعم :قال ؟دالمك الغالم هذا

 .شأنه علمت وال ،به أمرت وال ،الكتاب هذا کتبت ما باهلل  وحلف .ال :قال ؟الكتاب

 بكتداب ببعدريك دالمك خيرج فكيف :قال .نعم :قال ؟خامتك أفاخلاتم :عأ   له فقال

هدت وال ،به أمرت وال ،الكتاب کتبت ما باهلل  فحلف ؟به تعلم وال خامتك عليه  وج 

 مدروان إليهم يدفع أن فسألوه مروان خط   اخلط   أن   وعرفوا .قط   مرص إىل الغالم هذا

 ،الدار يف عنده مروان وکان ،فأبى

 ال أن ده وعلمدوا ،دضداباً  عندده من)صىل  اهلل عليه وسل م(  حممد أصحاب فخرج 

 حتى مروان إلينا يدفع بأن إال   قلوبنا يف عثامن يربأ لن :قالوا قوماً  أن   إال   ،بباطل حيلف

 رسدول أصحاب من رجال بقتل يؤمر وکيف الكتاب الح ونعرف ،األمر عن نبحثه

 نظرنا عثامن لسان عن کتبه مروان يكن وإن ،عزلناه کتبه عثامن يكن فإن ،حق   بغري اهلل

 الناس فحارص ،مروان خيرج أن عثامن وأبى بيوهتم فلزموا ،مروان أمر يف من ا يكون ما

 أفديكم :قدال .ال :فقدالوا ؟عدأ   أفيكم :فقال الناس عىل فأرشف ،املاء ومنعوه عثامن

  فيسقينا يبل غ أحد أال :قال ثم ،فسكت .ال :فقالوا ؟سعد
 
 فبعدث علي اً  ذلك فبلغ ؟ماء

ة بسببها وجرح ،ليهإ تصل کادت فام ماءً  للوءة قرب بثالث إليه  بندي مدوايل مدن عد 

ر.. .وصلت حتى مي ةأُ  وبني هاشم  من رجل دار من وصاحباه بكر أ، بن حممد فتسو 

م ؛معه کان ل ن أحد يعلم وما، عثامن عىل دخلوا حتى األنصار  البيوت فوق کانوا ألن 
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 ضدبطته أنا فإذا ،بالدخول کام بدأأ أنا :بكر أ، بن حممد فقال .امرأته إال   معه يكن ومل

جاه فادخال  رآك لدو واهلل :عدثامن لده فقال بلحيته فأخذ حممد فدخل ،تقتاله حتى فتو 

جد عليده الدرجالن ودخل ،يده فرتاخت ،من ي نكمكا لساءه أبوك  قدتاله حتدى هافتو 

 1.(دخلوا حيث من هاربني وخرجوا

 أحاديثه عدد

 

 .حديثاً  عرش واثنا ومائتان ألفان عنه ويرُ 

 .أحاديث أربعة: البخاري صحيح

 .أحاديث ثالثة: للبخاري املفرد األدب

 .أحاديث مخسة: حنبل البن الصحابة فضائل

 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .حديثاً  عرش ثالثة: داود أ، سنن

 .حديث ثالثامئة: ماجة ابن سنن

 .حديثاً  عرش أحد: احلاکم مستدرك
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 .حديثاً  عرش أربعة: النسائي سنن

 .حديثاً  وعرشون مخسة: للنسائي الكربى السنن

 .حديثاً  نوستو   مخسة: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثاً  سبعون: انب  حِ  ابن صحيح

 .حديثان:خزيمة ناب صحيح

 .أحاديث ةعرش: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  وثامنون اثنان: للطرباين األوسط املعجم

 . حديث مائتا: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثاً  وعرشون أربعة: للطرباين: الدعاء

 .حديثاً  عرش واثنا مائتان: للطرباين الشاميني مسند

 .حديثاً  ونوثالث مخسة: عاصم أ، البن ةالسن  

 .أحاديث ثامنية: قطنيرالدا سنن

 .حديثان: الشايش مسند

 .أحاديث سبعة: الروياين مسند

 .حاديثأ ةعرش: الشهاب مسند

 .حديثاً  ومخسون ةست  : للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 
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 .أحاديث سبعة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .واحد حديث: للبيهقي األوقات فضائل

 .أحاديث ةست  : يللبيهق ةالنبو   دالئل

 .أحاديث أربعة :حزم البن املحىل  

 .أحاديث ةست  : عوانة أ، مستخرج

 .حديثاً  عرش سبعة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .أحاديث ثالثة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثاً  أربعون: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثثامنامئة  حوايل: عساکر ابن تاريخ

 .حديثاً  عرش نيةثام: لآلجري الرشيعة

 .حديثاً  وثامنون أربعة: الدنيا أ، البن واملثاين اآلحاد

 .حديثاً  أربعون: نعيم أل، األولياء حلية

 .أحاديث ثالثة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .أحاديث أربعة: الطربي تفسري

 1.حديثا وأربعون ةتسع: حاتم أ، ابن تفسري
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 بشري بن هشيم( 205)

 

 (هد183)

 ،الواسدطي خدازم أ، بن معاوية أبو السلمي دينار بن القاسم بن بشري بن هشيم)

  .األصل بخاري هإن   قيل

 ،عطاء بن ويعىل ،عمري بن امللك عبد و ،مهران بن القاسم وخاله ،أبيه :عن روى

 ،دينار بن وعمرو ،خالد أ، بن وإسامعيل ،التيمي وسليامن ،صهيب بن العزيز وعبد

 ومحيدد ،الدرمحن عبد بن وحصني ،األحول وعاصم ،أنس ابن بكر أ، بن اهلل وعبيد

 ،السامن صالح أ، بن اهلل وعبد ،واألعمش ،اءاحلذ   وخالد ،احلكم أ، وسيار ،الطويل

 وإسامعيل ،عوف بن الرمحن عبد ابن سلمة أ، بن وعمر ،سليامن أ، بن امللك وعبد
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 بدن وحييدى ،الدزبري وأ، ،لسائبا بن وعطاء ،حوشب بن والعوام ،وجمالد ،سامل بن

 ويوسدف ،احلرضمي إسحاق أ، بن وحييى ،الشيباين إسحاق وأ، ،األنصاري سعيد

 بدن وهشام ،زاذان بن ومنصور ،مقسم بن ومغرية ،جعفر بن احلميد وعبد ،عبيد بن

 .وخلق ،الرمحن عبد بن واصل حرة وأ، ،حسان

 ،هشيم بن سعيد وابنه ،منه أکرب وهم والثوري ،وشعبة ،أنس بن مالك :عنه روى

 سدامل بدن وإسدامعيل ،منصدور بدن ومعدىل ،هارون بن ويزيد ،ووکيع ،املبارك وابن

 سدليامن بدن وسعيد ،حييى بن وحييى ،الطباع بن عيسى ابنا وحممد وإسحاق ،الصائغ

 ،شديبة أ، وابندا ،املديني بن وعأ ،منصور بن وسعيد ،يونس بن ورسيج ،الواسطي

 ،منيدع بدن وأمحدد ،الددوال، الصباح بن وحممد ،عوف بن وعمرو ،حنبل بن وأمحد

 ،حجدر بدن وعدأ ،الطويس أيوب بن وزياد ،رشيد بن وداود ،خيثمة وأبو ،ومسدد

 أيوب بن وحييى ،سعيد بن وقتيبة ،الناقد وعمرو ،زرارة بن وعمرو ،مسلم بن وعأ

 ،جمرشد بدن راهيموإبد ،عرفدة بدن واحلسن ،الدورقي إبراهيم بن ويعقوب ،املقابري

 .وآخرون

  .ةبمك   :قال ؟الزهري عن هشيم کتب أين أمحد سألت :زياد بن الفضل قال 

 فلدم حدديث مائة من نحواً  الزهري من سمعت :هشيم عن عون بن عمرو وقال

 .أکتبها
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 الزهدري عدن کتدب هشديامً  أن   اهلدروي أخدربين :فهدم بن حممد بن احلسني وقال

 هشيم وحف  ،جيدوها فلم فطرحتها الصحيفة حملتف الريح فجاءت ،ةبمك   صحيفة

 .تسعة منها

 اداحلدد   عبيددة أبدا سمعت :املقابري أيوب بن حييى عن البغوي القاسم أبو وقال

 وابدن عباس ابن عن ثكمحد   إن :فقال لشعبة فذکرنا البرصة هشيم علينا قدم :يقول

  .قوهفصد   عمر

 :فقال ،بحديث   مالكاً  فذاکر راقالع أهل من رجل جاء :الرقي معبد بن عأ وقال

  .هشيامً  يعني !الواسطي ذاك إال   احلديث حيسن أحد بالعراق وهل

 مدن أنبل ثنياملحد   يف رأيت ما :يقول زيد بن محاد سمعت :عوف بن عمرو وقال

 .هشيم

 أسمعوا :فقال ،النوم يف)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي رأيت :الزيادي إسحاق وقال

 .هشيم الرجل فنعم هشيم من

 أحفد  هشديم کدان :مهدي بن الرمحن عبد قال :الطباع بن عيسى بن حممد وقال

 من وهاتوا ،هشيامً  عني وانح   يقول وکيعاً  وسمعت :قال .الثوري سفيان من للحديث

 .املذاکرة يف يعني شئتم

 مهددي بدن الرمحن وعبد سعيد بن حييى سمعت :قالالب   رشيح بن احلارث وقال
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 .وشعبة سفيان من أثبت حصني يف مهشي :يقوالن

  .جيتمعا أن إالً  منهام أثبت هشيم :مهدي ابن عن رواية ويف

 .هشيم من حصني عن حديثاً  أصح   أحد ليس :أمحد قال :داود أبو وقال

 .الزهري يف عيينة ابن مثل برش أ، يف هشيم :حجر بن عأ وقال

 حف  يغري فلم حفظه لدهرا دري من :املبارك ابن عن الرازي سعد بن عنبسة وقال

 .هشيم

 ،عوانة أ، حف  من عندي أثبت هشيم حف  :مهدي ابن عن سنان بن أمحد وقال 

  .هشيم حف  من أثبت عوانة أ، وکتاب

 .خطأ عليه يعد مل ،هشيم قول فالقول وهشيم عوانة أبو اختلف إذا :عامر وقال

 .سيدل   وکان ،ثقة واسطي هشيم :العجأ وقال

  .أحفظهام هشيم :فقال ،هارون بن ويزيد هشيم عن أ، ئلُس  :حاتم أ، ابن وقال

  .عوانة أ، من حف أ وهو ،ثقة :فقال ،هشيم عن أ، وسألت :قال

  .احف  هشيم :فقال ،وجرير هشيم عن زرعة أبو ئلوُس  :قال

 فهو ناأ حديثه يف قال فام ،کثرياً  سيدل   ،ثبتاً  ،احلديث کثري ،ثقة کان :سعد ابن وقال

  ء.بيش فليس يقل مل وما ،ةحج  

 هشديم ،أربعة احلديث اظحف   کان :احلر، إبراهيم عن احلالب إسحاق ابن وقال
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  .عجباً  حفظاً  املقطوعة يعني .املقاطيع األحاديث هذه حيف  شيخهم

 .باملعنى ثحيد   کان احلر، وقال

 اليدوم يف حفد أ کندت :قال ؟حتف  کم :هلشيم قيل :باملؤد   حاتم بن حممد وقال

  .ألجبت شهر بعد عنها ئلتُس  ولو ،مائة

 .الثوري إأل هشيم من حف أ رأيت ما :هارون بن يزيد وقال

 .هشيم عىل يثني ما أحد عىل يثني يزيد رأيت ما :شيبة أ، بن عثامن وقال

 ،هشديم :فقدال ؟يدونس عدن الناس روىأ نمَ  :،أل قلت :محدأ بن اهلل عبد وقال

 مسألتي حيرض وهيب کان :قال هأن   هشيم عن فبلغني بوهي يقول الناس بعض وکان

 .يونس عند

يشء  عدن سدألته مدا مخساً  أو أربعاً  والزمته ،التسبيح کثري هشيم وکان :امحد قال

  .مرتني إال   له هيبةً 

 مدن وجدل   عدز  ذکدرًا هلل  أکثدر أحدداً  رأيدت ما :الرومي احلسن بن احلسني وقال

 ...هشيم

  .وأمانته وصدقه صالحه يف هشيم نع يسأل ال :حاتم أبو وقال

 ؟احلدديث کثدري وأندت ستددل   ملِ  :هلشيم قلت :املبارك ابن عن الرزاق عبد وقال

 .وسفيان األعمش ؛سادل   قد کبرياك :فقال
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 ،لذلك ففطن تدليساً  عنه يأخذوا ال أن عىل اتفقوا هشيم أصحاب ن  أ احلاکم وذکر

 سدتدل   هدل :قال فرغ فلام   ،غريةوم حصني ثناحد يذکره حديث کل يف يقول فجعل

 حصني حدثني قلت امإن   حرفاً  ذکرت ال   مغرية من سمعأ مل قال: .ال قالوا ؟اليوم لكم

 .يل مسموع فغري مغرية وأما ،يل مسموع وهو

 ضداعت ،الزهدري عدن الرواية أقل ،موته بآخر تغري   ،متقن حاف  :اخلليأ وقال

 ،الزهدري عدن کتب شعبة يكن ومل ،زهريال بحديث شعبة ذاکر هإن   وقيل ،صحيفته

 ،حفظده مدن الزهري عن يروي هشيم فكان ،دجلة يف فألقاها الصحيفة شعبة فأخذ

  .سيدل   وکان

  .الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

  .ساً مدل   کان :وقال

 من خيرج ما أدراه ما :فقال ،هشيم تساهل يف معني بن ليحيى قيل :داود أبو وقال

 .هشيم من بالفقه أعلم علية ابن کان :قال أمحد عن وبلغني :قال .رأسه

 إسدحاق أ، عن يروي کان اموإن   ،السبيعي إسحاق أبا يلق مل :معني بن حييى وقال

 ومل ،أخدرى کنيدةً  هشيم اهفكن   اجلليل عبد أبو وکنيته ميرسة بن اهلل عبد وهو ،الكويف

  .برش بن بيان من يسمع ومل ،أيوب بن القاسم من هشيم يسمع

 وال ،خليدل من وال ،منصور والد زاذان من يسمع مل :أبيه عن حاتم أ، ابن وقال
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 .جعفر بن خالد من

 أ، ابدن حدديث :حديثني إال   سمدل   اجلعفي جابر عن روى ءيش کل :محدأ وقال

  1.(تغأ بقدر   مر   اسعب   ابن وحديث ،سربة

 ،ديندار بدن اسدمق خدازم أ، واسم .خازم أ، بن بشري بن هشيم: )الذهبي وقال

 مدوالهم ،السدلمي معاويدة أبدو ،وحافظهدا ،بغدداد ثحمدد   ،سدالماإل شيخ ،ماماإل

 2.(الواسطي

 ووقاقته مدحه

 

 .صحيحه يف به احتج  : البخاري

 .صحيحه يف به احتج   :مسلم

 .قوهفصد   عمر وابن عباس ابن عن ثكمحد   إن: شعبة قال

 يعندي .الواسدطي ذاك إال   ثاحلددي حيسن أحد بالعراق وهل: أنس بن مالك قال

 .هشيامً 
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 .هشيم من أنبل ثنياملحد   يف رأيت ما :زيد بن محاد قال

 .الثوري سفيان من للحديث أحف  هشيم کان :مهدي بن الرمحن عبد قال

 .املذاکرة يف يعني .شئتم من وهاتوا ،هشيامً  يعن   انحو  : وکيع قال

 مهددي بدن الدرمحن وعبد ،سعيد بن حييى سمعت :الالبق   رشيح بن احلارث قال

 هشديم مهددي ابن عن رواية ويف .وشعبة سفيان من أثبت حصني يف هشيم :يقوالن

 .جيتمعا أن إال   منهام أثبت

 .هشيم من حصني عن حديثاً  أصح أحد ليس :حنبل بن أمحد قال

 .الزهري يف عيينة ابن مثل برش أ، يف هشيم :حجر بن عأ قال

 .هشيم حف  يغري   فلم حفظه هرالد دري   من :املبارك ابن قال

 .خطأ عليه يعد مل هشيم قول فالقول ،وهشيم عوانة أبو اختلف إذا :عامر قال

 .ثقة   واسطيي  هشيم :العجأ قال

 يف هشيم عن يسأل ال: وقال .عوانة أ، من حف أ وهو ثقة: الرازي حاتم أبو قال

 .وأمانته وصدقه صالحه

 .حف أ هشيم :فقال ،وجرير هشيم عن زرعة أبو ئلُس 

 .ثبتاً  ،احلديث کثري ،ثقة کان :سعد ابن قال

 أ، بدن عدثامن وقدال .الثوري إال   هشيم من حف أ رأيت ما :هارون بن يزيد قال
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 .هشيم عىل يثني ما أحد عىل يثني يزيد رأيت ما :شيبة

 .متقن حاف  :اخلليأ قال

 .الثقات يف ذکره :انب  حِ  ابن

 .ثقة: الذهبي

 تشّيعه

 

 1.رستة وابن قتيبة ابن الشيعة من هعد  

 طالدب، أ، بدن عدأ بدن احلسدن نب احلسن بن اهلل عبد بن إبراهيم مع هشيم ثار

 .اسينيالعب   عىل ثورته يف معه وابنه هو وخرج

 تدلوقُ  ،اهلل عبدد بدن إبراهيم مع بشري بن هشيم خرج) :األصفهاين الفرج أبو قال

 2.(له ابن معه

 عدأ خدربينأ :قال ،عاصم بن عأ بن عاصم حدثنيو زيد أبو قال) :أيضاً  وروى

 ال القوم واقعناها وقعة يف موقفاً  واقفاً  بشري بن هشيم رأيت :قال ،زياد بن اهلل عبد بن
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 1.(القلب جمتمع شجاع إال   قط وقفه ما واهلل

 بن شعبة حدثنا :قال ،بشري بن هشيم حدثني... ) :شاذان ابن رواه ما عنه ويرُ  ال  

 عبداس ابدن عدن ،جبدري بن سعيد حدثنا :قال ،ثابت بن عدي حدثنا :لقا ،احلجاج

 أفضل طالب أ، بن عأ إن   :(وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال :قال (عنه اهلل ري)

 ،مدنهام خري وأبومها ،ةاجلن   أهل شباب داسي   واحلسني واحلسن ،دريي تعاىل اهلل خلق

 مل عأ من خرياً  لفاطمة وجدت ولو خطبني اً لي  ع وإن   ،العاملني نساء دةسي   فاطمة وإن

 2.(منه أزوجها

 ،األسدي سامل بن إسامعيل عن ،الواسطي بشري بن هشيم حدثنا )... :البحار ويف

 األرض إىل السامء من أخر نأل :قال (السالم عليه) عأ عن ،األودي إدريس أ، عن

 ومل (وآلده عليده اهلل صدىل  ) اهلل رسول سمعت أقول أن من إيل   أحب   الطري فتخطفني

 3.(يبعد ةم  األُ  بك ستغدر عأ يا يل قال أسمعه

 رشيدح املقدام أ، عن ،الواسطي بشري بن هشيم عن )... :املجليس الشيخ وروى

 عدن ،اجلوهري اهلل عبد بن حممد بن أمحد وأخربنا ،(السالم عليه) عأ عن ،هانئ بن
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 عدن ،النيشدابوري حبيب بن حممد عن ،اهلل عبد بن حممد عن ،اجلعا، عمر بن حممد

 عند کنت :(السالم عليه) عأ قال :قال ليىل أ، بن الرمحان عبد عن ،زياد أ، بن يزيد

 :مدنهم ،أصحابه من مجاعة عليه دخل إذ سلمة مِّ أُ  بيت يف (وآله عليه اهلل صىل  ) النبي

 إن   ،اهلل رسدول يا :سلامن له فقال ،عوف بن الرمحان وعبد ،واملقداد ،ذر وأبو ،سلامن

 إن   ،سلامن يا :قال ثم ،ساعةً  فأطرق ؟وسبطاك كوصي   نفمَ  وسبطني اً وصي   نبيِّ  لكلِّ 

 فوالدذي ،سدبط آالف وثامنية ويص آالف أربعة هلم وکان ،نبي آالف أربعة بعث اهلل

 :قال ثم .األسبا  خري وسبطاي ،األوصياء خري يووصي   ،األنبياء خري ألنا بيده نفيس

 عليده اهلل صدىل  ) فقدال .أعلم ورسوله اهلل :فقال ؟آدم ويص کان نمَ  أتعرف سلامن يا

 ،شديث ابنده إىل أوىص آدم إن ،البيدت أهل امن   فأنت اهلل عبد أبا يا فكأعر   إين   (:وآله

 عليده) عدأ فقدال .طالدب أ، بن عأ إىل أدفعها وأنا.. .شبان ابنه إىل شيث وأوىص

 أن من أکثر ،نعم :قال ؟اخر وأوصياء أنبياء بينهم فهل ،اهلل رسول يا :فقلت :(السالم

 احلسدن و ،احلسدن ابندك إىل تددفعها وأندت عأ يا إليك أدفعها وأنا :قال ثم ،حتىص

 ،حممدد ابنده إىل يددفعها وعأ ،عأ ابنه إىل يدفعها واحلسني ،احلسني أخيه إىل يدفعها

 ابنده إىل يددفعها وعدأ ،عدأ ندهاب إىل يدفعها وموسى ،موسى ابنه إىل يدفعها وحممد

 إىل يددفعها واحلسدن ،احلسن ابنه إىل يدفعها وعأ ،عأ ابنه إىل يدفعها وحممد ،حممد

 مدن أطدول إحدامها ديبتان له وتكون ،اهلل شاء ما إمامهم عنهم يغيب ثم ،القائم ابنه
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  .األخرى

 إذا احلدذر احلذر :تهصو رافعاً  فقال (وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول إلينا التفت ثم

 ،اهلل رسول يا :قلت :(السالم عليه) عأ قال .ولدي من السابع ولد من اخلامس فقد

 اليمن من فيخرج ،باخلروج له اهلل يأذن حتى يصرب :قال ؟حاله الغيبة هذه يف يكون فام

 ،الفقدار ذي بسديفي دمتقل   ،بدرعي رعمتد   ،عاممة رأسه عىل ،کرعة هلا يقال قرية من

 ظلامً  لئتمُ  کام وعدالً  قسطاً  األرض يمأل فاتبعوه اهلل خليفة املهدي هذا :ينادي اد  ومن

 الكبري فال ،بعض عىل بعضهم ويغار ،ومرجاً  هرجاً  الدنيا تصري عندما وذلك ،وجوراً 

 1.(باخلروج له اهلل يأذن فحينئذ ،الضعيف يرحم القوي وال ،الصغري يرحم

 أ، عن ،بشري بن هشيم ثناحد )... :الطرباين أخرجه ما عنه ثوناملحد   له رواه اول  

)صدىل  اهلل  اهلل رسدول قدال :قال (عنهام اهلل ري) عباس بنا عن ،جماهد عن ،هاشم

 ،أفناه فيام عمره عن :أربع عن يسأل حتى القيامة يوم عبد قدما تزول ال :عليه وسل م(

 2.(البيت أهل ناحب   وعن ،کسبه أين ومن أنفقه فيام ماله وعن ،أباله فيام جسده وعن

 عن ،خملد أ، عن ،هاشم أبو نانبأأ بشري بن هشيم ناأخرب... ): عساکر ابن وروى

 رهبم يف اختصموا خصامن هذان إن قسامً  يقسم ذري  أبا سمعت :قال عباد بن قيس
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 ابندا وشيبة وعتبة ،احلارث بن وعبيدة وعأ محزة :بدر يوم برزوا الذين يف أنزلت أنا

 1.(عتبة بن والوليد عةربي

 عدن ،حوشدب بدن والعدوام مغدرية عدن ،الواسدطي بشري بن هشيم ناأخرب)... 

 إىل فشدكاه ،کدالم عامر وبني بينه وقع :قال الوليد بن خالد عن ،علقمة عن ،إبراهيم

 راً عام   يبغض نمَ  :)صىل  اهلل عليه وسل م( النبي فقال )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول

 2(وجل   عز   اهلل يبغضه

 ،مالدك بدن أندس عن ،احلسن عن ،عبيد بن يونس عن ،بشري بن هشيم عن )...

 هل :قال ،عنه رسي فلام   الوحي دشية إذ )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي عند أنا بينا :قال

 أن أمدرين ر،   إن   :قدال .ال :قلدت ؟العرش صاحب عند من جربيل به جاء ما تدري

 وطلحدة وعدثامن وعمدر بكدر أبدا يل فادع انطلق ،طالب أ، بن عأ من فاطمة جزو  أُ 

 النبدي قدال املقاعدد أخدذوا فلام   ،فدعوهتم فانطلقت .األنصار من وبعددهم والزبري

 ،بلسدانه املطداع ،بقدرتده املعبدود ،بنعمده املحمود هلل احلمد :)صىل  اهلل عليه وسل م(

 خلق الذي ،وأرضه سامئه يف مرهأ النافذ ،عنده فيام إليه املردوب ،عذابه من املرهوب

)صىل  اهلل عليده  حممد هبنبي   مهموکر   ،بدينه وأعزهم ،بأحكامه زهمومي   ،بقدرته اخللق
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 األرحدام بده وشدج ،مفتوحداً  وأمدراً  ،الحقداً  نسباً  املصاهرة جعل اهلل إن   ثم وسل م(

 وصهراً  سباً ن فجعله اً برش املاء من خلق الذي وهو وتعاىل تبارك فقال األنام وألزمها

 قديرا ربك وکان

  ولكلِّ  ،قدره إىل جيري وقضاؤه ،قضائه يلإ جيري اهلل فأمر
 
 قددر   ولكلِّ  ،قدر قضاء

 ر،   إن   ثدم الكتداب أم وعندده ويثبت يشاء ما اهلل يمحو کتاب أجل   ولكلِّ  ،أجل

 عدىل اهداإي   جتدهزو   قدد أين   فأشدهدکم ،طالدب أ، بن عأ من فاطمة جأزو   أن أمرين

 يف بعثه قد )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي وکان .عأ بذلك ري إن ةفض   مثقالأربعامئه 

 أيددينا بدني فوضعه برس فيه بطبق   دعا )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول إن   ثم حاجه  

د ،عأ أقبل إذ ننتهب نحن فبينا انتهبوا :وقال  )صدىل  اهلل عليده وسدل م( النبدي مفتبس 

 ةفض   مثقالأربعامئة  عىل جتكهازو   وقد ،فاطمة جكأزو   أن أمرين اهلل إن   عأ يا :وقال

 لده قال رأسه رفع فلام   ساجداً  هلل خر   ثم .اهلل رسول يا رضيت :عأ فقال .رضيت إن

 الكثدري مدنكام وأخدرج ،علديكام وبارك ،فيكام اهلل بارك :)صىل  اهلل عليه وسل م( النبي

 1.(بالطي   الكثري منهام أخرج لقد فواهلل أنس قال .بالطي  

 يم  أُ  مع دخلت :قال مجيع بن عمري عن ،حوشب بن العوام عن هشيم ناأخرب )...

 ؟لعدأ )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول حب کان کيف أخربيني :قالت ،عائشة عىل
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 وما رأيته لقد )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول إىل الرجال أحب کان :عائشة فقالت

 هدم  الل   ،بيتدي أهدل هدؤالء هم  الل   :قال ثم ،وحسيناً  وحسناً  وفاطمة ثوبه حتت خلهأد

 :فقلت ،فدفعني رأيس ألدخل فذهبت :قالت .تطهرياً  رهموطه   الرجس عنهم أذهب

 1.(عأ خري إنك خري عىل كإن   :قال ؟أهلك من أولست ،اهلل رسول يا

 عمدر ابن عن ،ثابت أ، بن حبيب عن ،حوشب بن العوام عن هشيم أخربنا)... 

 إن   ،اهلل رسدول يدا فقال )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي إىل األنصار من رجل جاء :قال

 اهلل وحيبده ،ورسدوله اهلل حيدب رجدل إىل دداً  الراية ألدفعن :فقال .أخي قتلوا اليهود

 أصدحاب هلدا فاسترشف أخيك قاتل من نكفيمك   عليه وجل   عز   اهلل فيفتح ،ورسوله

 ،اهلل رسدول يا :فقال ،اللواء له فعقد عأ إىل فبعث )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل لرسو

 بعدد رمددت فدام :عأ قال ،عينيه يف فتفل :قال ،أرمد يومئذ   وکان .ترى کام أرمد إين  

 بدنا حبيب أو سحيم بن جبلة فأخربين :العوام قال .الوجه لذلك عأ فنهض .يومئذ

 ذلدك قاتدل عأ فأخذ ،لناأو   عىل فتح حتى خرناآ تتام فام :قال عمر ابن عن ثابت أ،

 2.(فقتله أخيه إىل فدفعه األنصاري

 أحاديثه عدد

                                                             

 .61   ،2 ج احلسكاين، للحاکم التفضيل لقواعد التنزيل شواهد ؛261 – 260   ،24 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1

 .123 – 122   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 2
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 1!(حديث لفأ عرشون هشيم عند کان :الدورقي يعقوب وقال) :الذهبي قال

 .حديثاً  نيوست   ستامئة عنه ثوناملحد   روى

 .حديثاً  وعرشون ثامنية: البخاري صحيح يف له

 .واحد حديث: للبخاري داملفر األدب

 .حديثاً  وعرشون اثنان: مسلم صحيح

 .حديثاً  وعرشون مخسة: أمحد مسند

 .أحاديث ثامنية: داود أ، سنن

 .أحاديث سبعة: ماجة ابن سنن

 .أحاديث سبعة: الرتمذي سنن

 .حديثاً  عرش أربعة: احلاکم مستدرك

 .أحاديث ةست  : النسائي سنن

 .حديثاً  عرشونو ثامنية: للنسائي الكربى السنن

 .حديثاً  أربعون: للبيهقي الكربى السنن

 .واحد حديث: داود أ، مسند

                                                             

اظ تذکرة. 1  .249   ،1 ج ،احلف 
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 .حديثاً  وثالثون اثنان: للصنعاين املصنف

 .حديثاً  وسبعون أربعة: شيبة أ، البن فاملصن  

 .حديثاً  وعرشون مخسة: يعىل أ، مسند

 .حديثاً  عرش ةست  : انب  حِ  ابن صحيح

 .ثأحادي أربعة: خزيمة ابن صحيح

 .أحاديث أربعة: للطرباين الصغري املعجم

 .أحاديث ةست  : للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  وثالثون مخسة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث أربعة: للطرباين الدعاء

 .أحاديث مخسة: عاصم أ، البن ةالسن  

 .واحد حديث: للخالل ةالسن  

 .أحاديث ةعرش: قطنيرالدا سنن

 .أحاديث ثالثة: املحامأ أمايل

 .أحاديث أربعة: اجلعد ابن مسند

 .أحاديث مخسة: ارالبز   مسند

 .اثنان حديثان: راهوية ابن مسند
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 .واحد حديث: الشايش مسند

 .اثنان حديثان: الرشاج مسند

 .واحد حديث: الشهاب مسند

 .واحد حديث: للطربي اآلثار هتذيب

 .أحاديث سبعة: نعيم أل، األولياء حلية

 .أحاديث ةست  : منصور بن يدسع سنن

 .حديثاً  عرش ةتسع: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .حديثاً  وعرشون ثالثة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .حديثاً  وعرشون مخسة: حزم البن املحىل  

 .أحاديث أربعة: عوانة أ، مستخرج

 .أحاديث سبعة: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثاً  عرش اثنا: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثان: للبيهقي ةالنبو   دالئل

 .أحاديث ةست  : للشافعي ماألُ 

 .حديثاً  عرش ةتسع: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثاً  ونوست   اثنان: عساکر ابن تاريخ
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 .أحاديث ثالثة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .حديثاً  وثالثون أربعة: الطربي تفسري

 1.حاديثأ ةعرش: حاتم أ، ابن تفسري

 

 اجلرا  بن ( وكيع206)

 (هد197)

 

  .احلاف  الكويف سفيان أبو الرؤايس مليح بن اجلراح بن وکيع)

 وهشام ،عامر بن وعكرمة ،نابل بن وأيمن ،خالد أ، بن وإسامعيل ،أبيه :عن روى

 أ، بدن سعيد بن اهلل وعبد ،حازم بن وجرير ،صدقة أ، وتوبة ،واألعمش ،عروة بن

 بن خالد خلدة وأ، ،الغسيل بن الرمحن وعبد ،عون وابن ،خربوذ بن ومعروف ،هند

 حبيدب بدن ومسدعر ،سليم بن ومصعب ،طهامن بن وعيسى ،نبيط بن وسلمة ،دينار

                                                             

   ،7ج سدعد، البدن الكدربى ؛ الطبقدات162   ،8ج للشداهرودي، احلديث رجال علم مستدرکات: يف ترمجته راجع. 1

 ،7ج عدي، البن الكامل ؛3341  ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛115   ،9ج حاتم، أ، البن ديلوالتع اجلرح ؛313

 .338   ،2ج للذهبي، الكاشف ؛482   النديم، ابن فهرست ؛242   ،8ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛134  
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 وأسدامة ،ومالك ،واألوزاعي ،جريج وابن ،العقيأ وهب بن املجيد وعبد ،اجلرمي

 وبددر ،املختار بن يوالبخرت ،العبدي مسلم بن وإسامعيل ،وإرسائيل ،الليثي زيد بن

 أ، بن وحنظلة ،مطر أ، بن وحريث ،عمر بن وحاجب ،برقان بن وجعفر ،عثامن بن

 أ، بدن وزکريداء ،إسدحاق بن وزکرياء ،حيى بن صالح ابني وعأ واحلسن ،سفيان

 بدن حييدى بدن وطلحدة ،وشدعبة ،الثدوري وسفيان ،الطاحي عبيد بن وسعيد ،زائدة

 وعأ ،ثابت بن وعزرة ،الشحام وعثامن ،واألوزاعي ،جعفر بن احلميد وعبد ،طلحة

 بدن ومعدروف ،مدزرد أ، ابن ومعاوية ،حدير بن وعمران ،ذر بن وعمر ،املبارك بن

 إبدراهيم بدن ويزيدد ،ربداح بدن عدأ بدن وموسى ،اجلمحي عمر بن ونافع ،واصل

 ،ذئب أ، وابن ،مغول بن ومالك ،احلسن بن وکهمس ،دزوان بن وفضيل ،التسرتي

 وهشام ،الدستوائي وهشام ،اقالور   ومساور ،األسدي قيس بن وحممد ،ليىل أ، ابنو

 بدن ومحاد ،محيد بن وأفلح ،الصغري الشيباين سنان وأ، ،احلارث بن ويعىل ،سعد بن

 عبدد بن وسعيد ،العبيس أوس بن وسعد ،صالح بن وزمعة ،نجيح بن ومحاد ،سلمة

 عمدر بدن اهلل وعبدد ،األخرضد أ، بن صالحو ،املغرية بن وسليامن ،التنوخي العزيز

 بن ومبارك ،خالد بن وقرة ،مرزوق بن وفضيل ،رواد أ، ابن العزيز وعبد ،العمري

 ويونس ،حييى بن ومهام ،اجلمحي عمر بن ونافع ،الربذي عبيدة بن وموسى ،فضالة

 أ، بن زياد بن ويزيد ،الراسبي هالل وأ، ،األکرب ا احلن   شهاب وأ، ،إسحاق أ، بن
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 .کثري وخلق ،اجلعد

 وشديخه ،البلخي أبان بن حممد ومستمليه ،وعبيد ومليح سفيان أبناؤه :عنه روى

 ،شيبة أ، وابنا وإسحاق وحييى وعأ وأمحد ،مهدي بن الرمحن عبد و ،الثوري سفيان

 بدن وحممدد ،ومسدد ،خرشم بن وعأ ،واألشج ،والقعنبي ،واحلميدي ،خيثمة وأبو

 الصباح بن وحممد ،النيسابوري حييى بن وحييى ،عأ بن ونرص ،عمر أ، وابن ،سالم

 بن إبراهيم آخرهم وآخرون ،رافع بن وحممد ،اجلوهري سعد بن وإبراهيم ،الدوال،

 .القصار العبيس اهلل عبد

 فقدال .سدفيان راويدة هذا :فقالوا وکيع فجاء ،زيد بن محاد عند اکن   :القعنبي قال

 .سفيان من رجحأ هذا قلت شئت لو :محاد

 .الرمحن وعبد وحييى وکيع :قال ؟سفيان أصحاب من :ألمحد قلت :املروذي وقال

 .شيخ وکيع :قال ؟وکيعاً  متقد   :قلت

  .منه أحف  وال وکيع من للعلم أوعى رأيت ما :أبيه عن أمحد بن اهلل عبد وقال

 انوکد ،حافظداً  حافظداً  وکيع وکان ،احلف  مطبوع کان :يقول أ، وسمعت :قال

 .. .کثرياً  کثرياً  مهدي بن الرمحن عبد من أحف 

 لكدن :قال .شبابة قلت ؟ثكحد   نمَ  :فقال ،بحديث أمحد ذاکرت :الدوري وقال

 .وکيع مثله عيناك تر مل نمَ  حدثني
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 مدن :قدال ؟وکيدع يف ميدتكل   قتادة أبا ن  إ :ألمحد قلت :النفيأ عثامن بن عأ وقال

 .ابالكذ   فهو الصدق بأهل کذب

 ؟سعيد بن حييى أو إليك أحب وکيع :أمحد سألت :املصييص عامر بن حممد لوقا

 القضداء ويل فلدام   ،ديداث بدن حلفدص صديقاً  وکيع کان :قال ؟ملِ  :قلت .وکيع :قال

 .َيجره مل القضاء ويل فلام   معاذ بن ملعاذ صديقاً  سعيد بن حييى وکان ،هجره

 :وزاد ،مهدي وابن وکيع يف سواء ذلك مثل أمحد عن الوراق عأ بن حممد وحكى

 .منه فامتنع القضاء وکيع عىل عرض قد

 واألبواب سنادواإل احلف  يف وکيع مثل رأيت ما :أمحد عن موسى بن برش وقال 

 ...وورع خشوع مع

 ...وقته يف املسلمني مامإ وکيع کان :أمحد عن بحر بن سهل بن أمحد وقال

 عبدد بن وحييى ،وکيع بالعراق دناعن الثبت :يقول محدأ عىل شهدأ حاتم أبو وقال

 .الرمحن

 يقدول حنبل بن أمحد سمعت :احلواري أ، بن أمحد عن الدمشقي زرعة أبو وقال

  .وکيع بالعراق الثبت :فقال ،معني البن ذلك فذکرت قال .مثله فذکر

 .. .وکيع من أفضل رأيت ما :معني ابن عن انب  حِ  بن حسني وقال

 هلل ثحيد   أحداً  رأيت ما واهلل :يقول معني ابن معتس :البلخي نعيم بن حممد وقال
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 ووکيع.. .زمانه يف کاألوزاعي زمانه يف ووکيع ،منه حف أ رأيت وما ،وکيع دري تعاىل

 .. .ثقة

 أسدامء فيده مكتوب لوحاً  معاوية بن مروان عند رأيت :معني ابن عن حنبل وقال

 .رافيض ووکيع کذا وفالن کذا فالن شيوخ

 .. .فسكت :قال .نعم :قلت ؟يمن   :قال .منك خري وکيع :له فقلت :حييى قال

 کدان باحلدديث أعلدم وال منده أفقده وکيع زمان يف بالكوفة کان ما :عامر ابن قال

 .. .جهبذاً 

 ثحيدد   موسدى بدن اهلل عبيدد فدإذا احلرام املسجد دخلت :الرفاعي هشام أبو قال

 :فقلدت ،وحده قاعد اهلل بيدع فإذا جئت ثم أسبوعاً  فطفت :قال ،کثري حوله والناس

  .وکيعاً  يعني .فأخذهم التنني قدم :قال ؟هذا ما

 مثل عيناي رأت فام ومالكاً  ومعمراً  الثوري رأيت :القوميس حبيب بن نوح وقال

 ...وکيع

 ليس ولكن ،إدريس ابن من باحلديث أعلم وکيع :نمري بن اهلل عبد بن حممد وقال

 عروبدة أ، بدن سدعيد من وکيع وسمع :قال .سكتوا وکيعاً  رأوا إذا وکانوا ،مثله هو

 .بآخره

  .ةحج   ،احلديث کثري ،القدر رفيع عالياً  مأموناً  ثقة کان :سعد ابن وقال
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 :قلت .يفتي وکان ،احلديث اظحف   من ،أديب   صالح   عابد   ثقة   کويفي  :العجأ وقال

  .وکيع :قال ؟زائدة أ، ابن أو وکيع أثبت امأي   داود ،أل

 .حافظاً  فاضالً  اً خري   کان :شيبة بن يعقوب وقال

 .متقناً  حافظاً  کان :الثقات يف انب  حِ  ابن وقال

 .بآخر قرنه عنه روى إذا فكان ،املال بيت عىل أبوه کان :داود أبو وقال

 .فبتكل   وحفظنا طبعاً  حفظه کان :راهويه بن إسحاق وقال

 1.(...منه أحف  الرجال من أر مل :حييى بن حييى وقال

 مهملة ثم ومهزة الراء بضمد  الرؤايس مليح بن اجلراح بن وکيع) :حجر ابن وقال

 2.(عابد حاف  ثقة الكويف سفيان أبو د

 ،األعدالم أحد ،الرؤايس سفيان أبو اجلراح بن وکيع) :الذهبي قال الكاشف ويف

 ،القصار اهلل عبد بن وإبراهيم ،وإسحاق ،أمحد وعنه ،عروة بن وهشام ،األعمش عن

 .ه128 سنة لدوُ 

 .مهدي ابن من أحف  کان ،أحف  وال منه للعلم أوعى رأيت ما :أمحد قال

                                                             

 .114 – 109   ،11 ج، التهذيب هتذيب. 1

 .284 – 283   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2



 2086 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(سفيان من أرجح هإن   :لقلت شئت لو :زيد بن محاد وقال

 أبدو ،العدراق ثحمدِّ  ،الثبت احلاف  ماماإل مليح بن اجلراح بن وکيع) :أيضاً  وقال

 2.(عالماأل ةاألئم   أحد الكويف الروايس سفيان

 

 توقيقه عل تفاقاال

 

 .صحيحيهام يف به ااحتج   ومسلم البخاري

 مطبوع کان ...منه أحف  وال وکيع من للعلم أوعى رأيت ما: حنبل بن أمحد قال

 کثدرياً  مهددي بدن الدرمحن عبدد مدن أحف  وکان ،حافظاً  حافظاً  وکيع وکان احلف 

 مدامإ.. .وورع عخشو مع واألبواب سنادواإل احلف  يف وکيع مثل رأيت ما.. .کثرياً 

 .وکيع بالعراق عندنا الثبت.. .وقته يف املسلمني

 يف کداألوزاعي زمانده يف ووکيع... وکيع من أفضل رأيت ما :معني بن حييى قال

 .ثقة ووکيع زمانه،

                                                             

 .350   ،2 ج، الستة کتب يف رواية له من معرفة يف شفالكا. 1

اظ تذکرة. 2  .306   ،1 ج، احلف 
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 کدان ،باحلدديث أعلدم وال ،منه أفقه وکيع زمان يف بالكوفة کان ما :عامر ابن قال

 .جهبذاً 

 .إدريس ابن من باحلديث أعلم وکيع :مرين بن اهلل عبد بن حممد قال

 .ةحج   ،احلديث کثري ،القدر رفيع عالياً  مأموناً  ثقةً  کان: سعد ابن قال

 .احلديث اظحف   من ،أديب   صالح   عابد   ثقة   کويفي : العجأ قال

 .حافظاً  فاضالً  اً خري   کان:شيبة بن يعقوب قال

 .متقناً  حافظاً  کانَ : الثقات يف انب  حِ  ابن قال

 .فبتكل   وحفظنا ،طبعاً  حفظه کان :راهويه بن إسحاق الق

 .منه أحف  الرجال من أر مل: حييى بن حييى قال

 .العراق ثحمد   ،الثبت احلاف  ماماإل :قاله اول   ؛کثرياً  مدحه :الذهبي

 .عابد حاف  ثقة: حجر ابن قال

 وترّفضه تشّيعه يف التحقيق

 

 :منهم ،واحد من أکثر عالتشي   إىل وکيعاً  نسب د



 2088 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.املديني بن عأد 

 2.الشيعة رجال من املعارف کتاب يف هعد  : قتيبة ابن د

 .الشيعة من النفيسة األعالق يف رستة ابن هعد   د

 3.الشيعة رجال من هعد   الشهرستاين د

 إن يرض ال يسري عتشي   فيه وکيعاً  أن   والظاهر) :فقال عللتشي   کذلك الذهبي ونسبه د

 فيده مقدد   سدمعناه ،الصحابة فضائل کتاب فصن   وقد ،اجلملة يف يفي کو هفإن   ،اهلل شاء

 4.(عثامن مناقب عىل عأ مناقب باب

 عىل ميرتح   ال هإن   :له فقيل .إمام عندي صالح بن حسن :وکيع قال) :وقال الذهبي

 أن   :ومراده .املثال هذا يف اهلل بارك ال :قلت؟ اجاحلج   عىل أنت أفترتحم :فقال .عثامن

 مثل مترح   عن سكت نمَ  ولكن ،قول إليه نسبيُ  ال والساکت ،سكوت مالرتح   ترك

 5..(..عتشي   من شيئاً  فيه فإن   ،عثامن املؤمنني أمري الشهيد

 إذا :حنبدل بدن أمحدد ئلُسد) فقدد ،الدذهبي رهيصو   کام ،يسرياً  ليس ع وکيعوتشي  

                                                             

 .336   ،4 ج، االعتدال ميزان. 1

 .624   املعارف،. 2

 .190   ،1 ج والنحل، امللل. 3

 .154   ،9 ج النبالء، أعالم سري. 4

 .370 – 369   ،7 ج ،النبالء أعالم ِسرَي . 5



 2089 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ةوخاص   ،أکثر نالرمح عبد نوافق :فقال ؟نأخذ نمَ  بقول ،الرمحن وعبد وکيع اختلف

 1.(السلف منه يسلم الرمحن وعبد ،بحديثه معنياً  کان ،سفيان يف

 عىل ميتكل   کان هن  إ :أي السلف منه يسلم ال وکيعاً  أن   األخرية أمحد عبارة ومفهوم

 الفهم وهذا الصحابة، هم هنا السلف کلمة من واملتبادر !، وليس عثامن وحدهالسلف

 . بيةالعر فهم نمَ  لكل فيه خالف ال

 :أمحد قول) :مر ما عىل قاً معل   قال فقد وکيع، عتشي   الذهبي استنبط القول هذا ومن

 شداء إن يرضد ال يسري عتشي   فيه وکيعاً  أن   والظاهر ،السلف منه يسلم الرمحن عبد إن  

 بداب فيده مقد   سمعناه ،الصحابة فضائل کتاب فصن   وقد ،اجلملة يف کويفي  هفإن   ،اهلل

 2.(عثامن مناقب عىل عأي  مناقب

 .يرضد ال اً يسدري اً عتشي   فيه إن   :وقال وکيع، عتشي   من التخفيف الذهبي حاول هنا

 ،يسري ع  بتشي   ليس وهذا السلف، منه يسلم مل وکيعاً  أن   السابق أمحد کالم لوازم أن   مع

 السدلف عدىل ميدتكل   الدذي الشدخص يصفون الرجال علامء إن   بل معروف، هو کام

د وهذا أقواهلم، عتتب   ملن معروف هو امک ،بالرفض  وکيدع ن  إ :الدبعض قالده مدا ديؤک 

 . رافيض  

                                                             

 .153   ،9 ج، ءالنبال أعالم ِسرَي . 1

 .154   ،9 ج، النبالء أعالم ِسرَي . 2



 2090 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 معاويدة ابدن مروان عند رأيت :يقول معني ابن سمعت :إسحاق بن حنبل قال) 

 وکيع :ملروان فقلت .رافيض ووکيع ،کذا وفالن ،رافيض فالن :شيوخ أسامء فيه لوحاً 

 احلديث أصحاب لوثب ؛شيئاً  يل قال لوو ،فسكت .نعم :قلت ؟يمن   :قال .منك خري

 ،يل يعدرف ذلدك بعدد وکدان .صداحبنا حييدى :فقدال ،وکيعداً  ذلك فبلغ :قال .عليه

 1.(بويرحِّ 

 وکيدع :هبخطِّ  مروان عند وجدت :معني بن حييى وقال) :الذهبي ميزان يف وجاء

 2.(نيفسب   .منك خري وکيع :له فقلت ،رافيض   ثحمد  

 الدذهبي وصدف وقد ،وکيع ضبرتف   معاوية بن مروان من جداً  ةمهم   شهادة هذه

 شديبة، وابدن ،املدديني وابدن ،أمحدد :قهووث   ،الثقة العامل احلاف  ثباملحد   هذا مروان

 3.ودريهم ،حجر وابن ،انب  حِ  وابن ،سعد وابن حاتم، وأبو ،والعجأ

 ،وکيدع عدن مدروان کتبه بام يقبل ومل ،عاً مترس   کان معني ابن جواب أن   ويالح 

 ثقدة :فيه قال فقد ة،خاص   معني ابن وعند احلديث أهل عند ثقة مروان أن   من بالردم

  4!لديه التوثيق درجات أعىل من وهي .ثقة

                                                             

 .154   ،9 ج ،النبالء أعالم ِسرَي . 1

 .94   ،4 ج، االعتدال ميزان. 2

 .88   ،10ج، التهذيب هتذيب ؛93   ،4ج االعتدال، ميزان يف ترمجته راجع. 3

 . 88   ،10ج، التهذيب هتذيب. 4



 2091 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 اإلمدام هذا خسارة يعني هألن   ؛ضهلرتف   أو وکيع علتشي   تصديقهم الصعوبة ملن هإن  

 .وعلمه حلديثه بحاجتهم قرارإ ذلك ويف الشيعة، لصالح الفذ

 يشدتم أو يفعدل أن املفدروض وکدان ضده،ترف   ينكر مل حدث ما وکيعا لغب وحني

  .صاحبنا حييى: بقوله اکتفى هلكن   ،مثالً  الروافض

 بدنا حممدود قال األعمش، من سامعه وکيع عتشي   تأکيد يف تفيد التي القرائن ومن

 1.(سنني األعمش إىل اختلفت :وکيع يل قال): ديالن

 الشك يثري عديدة، سنني عليه دهوترد   د الكتاب هذا يف بينا کامد  شيعي   واألعمش

 بيدت ألهدل والئهم يف األثنني بتوافق نقول أن إال   بينهام، احلميمة العالقة هذه يف فينا

 .(عليهم السالم) ةالنبو  

 دخلت :قال ،األعمش سليامن عن ،وکيع عن ...) :تفسريه يف الكويف فرات روى

 النداس إن ،فدداك علدتُج  :قلدت (السدالم علديهام) حممد بن جعفر اهلل عبد أ، عىل

 يف به کمسام   اهلل ولكن   ،وکموهسم   هم ما واهلل :فقال ؟الروافض وما ،روافض ونايسم  

 سدبعني أن   وذلدك (السدالم عليهام) عيسى ولسان موسى لسان عىل اإلنجيل التوراة

 تعداىل اهلل همفسدام   ،موسدى ديدن يف ودخلدوا ،فرعون رفضوا فرعون قوم من رجالً 

 حممدد لسدان عدىل يملكدوه حتى التوراة يف هلم أثبت أن موسى إىل وأوحى ،الرافضة

                                                             

 .145   ،9ج النبالء، أعالم سري. 1



 2092 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 اخلدري فرفضدوا ،کثدرية شدعباً  بواوتشدع   کثرية فرقاً  اهلل قهمففر   (؛وآله عليه اهلل صىل  )

 ذهدب حيدث فذهبتم (السالم عليهم) كمنبي   بيت أهل مع واستقمتم ،الرش فرفضتم

 1...(.ورسوله اهلل اراخت من واخرتتم ،كمنبي  

 قوله تفسري يف جاء ما روى، ما أمثلة ومن ،شيعي   نفس وفيه للقرآن تفسري ولوکيع

 بن وکيع حدثنا) :بسنده احلسكاين احلاکم روى فقد املستقيم الرصا  اهدنا :تعاىل

 عبداس ابن عن ،وجماهد أسبا  عن ،السدي عن ،الثوري سفيان حدثنا :قال اجلراح

 اهددنا :العباد معارش قولوا :يقول :قال املستقيم الرصا  إهدنا :تعاىل اهلل قول يف

 2.(بيته وأهل النبيِّ  حبِّ  إىل

 الشيخ أمايل ففي ،الشيعي   إال   يروَيا ال اإلمامية کتب يف روايات ةعد   لوکيع روي

 بن حممد بنا اهلل عبد عن ،اهلل عبد بن رشيك عن ،اجلراح بن وکيع حدثنا) :الصدوق

 نمَ  (:وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول قال :قال ،األنصاري اهلل عبد بن جابر عن ،عقيل

 3(.کفر فقد عأي  عىل أصحا، من أحداً  لفض  

 بن الرمحن عبد عن ،سعد بن الربيع عن ،اجلراح بن وکيع أخربنا) :الدين کامل ويف

                                                             

 .97   ،65ج األنوار، بحار ؛376   الكويف، فرات ريتفس. 1

 .75   ،1 ج ،التفضيل لقواعد التنزيل شواهد. 2

 .771   الصدوق، للشيخ األمايل. 3



 2093 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 اً مهددي   عرشد اثندا امن   (:السالم عليهام) طالب أ، بن عأ بن احلسني قال :قال سليط

 القائم اإلمام وهو ،ولدي من التاسع وآخرهم ،طالب أ، بن عأ املؤمنني أمري هلمأو  

د الدين عىل احلق دين به ويظهر ،موهتا بعد األرض به اهلل حييي ،باحلق  کدره ولدو هکل 

 ويقدال ،فيدؤذون ،آخرون الدين عىل فيها ويثبت ،أقوام فيها ديرت   ديبة له ،املرشکون

 والتكذيب األذى عىل ديبته يف الصابر إن   أما صادقني کنم إن الوعد هذا متى :هلم

 1.(وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول يدي بني بالسيف املجاهد بمنزلة

 إىل کدذلك قتطدر   بل اإلمامي، الفكر يف عقيدة أهم وکيع روى احلديث هذا ففي

 .(ع) اإلمام ديبة مسألة

 حممدد عن ،اجلراح بن وکيع حدثنا... : )الرشايع للع يف الصدوق الشيخ وروى

 اهلل صىل  ) اهلل رسول سمعت :قال (اهلل رمحه) ذري  أ، عن ،صالح أ، عن ،إرسائيل ابن

 يمندة اهلل حنسدب   ،واحد نور   من طالب أ، بن وعأ أنا لقتُخ  :يقول وهو (وآله عليه

 ،صدلبه يف الندور ذلك جعل آدم اهلل خلق نأ فلام   ،عام بألفي آدم خيلق نأ قبل العرش

 نوح رکب ولقد ،صلبه يف ونحن باخلطيئة هم   ولقد ،صلبه يف ونحن ةاجلن   سكن ولقد

 ينقلنا يزل فلم ،صلبه يف ونحن النار يف إبراهيم قذف ولقد ،صلبه يف ونحن السفينة يف

 لدبملط  ا عبدد إىل بندا انتهدى حتى طاهرة أرحام   إىل طاهرة أصالب   من وجل   عز   اهلل

                                                             

 .317   الصدوق، للشيخ النعمة ومتام الدين کامل. 1



 2094 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وجعل ،طالب أ، صلب يف اً علي   وجعل ،اهلل عبد صلب يف فجعلني ؛بنصفني فقسمنا

 ؛أسدامئه مدن اسمني لنا وشق   ،والفروسية الفصاحة عأ يف وجعل ،والربکة ةالنبو   يف  

 1.(عأ وهذا عىلاأل واهلل ،دحمم   ناأو حممود العرش فذو

 حدثني :قال ،(السالم عليه) أع بن حممد جعفر أ، عن.. ). :األثر مقتضب ويف

 عليده اهلل صىل  ) اهلل رسول قال :قال عمر بن اهلل عبد أبيه عن عمر بن اهلل عبد بن سامل

 - ؟األرض يف خلفت نمَ  :حممد يا ،ُأرسي  ليلة إيل   أوحى تعاىل هللا ن  إ :(موسل   وآله

 يا نعم :قلت ؟لبطا أ، بن عأ حممد يا :قال ،أخي ربِّ  يا :قلت - بذلك أعلم وهو

 تذکر حتى أذکر فال منها اخرتتك طالعةإ األرض إىل اطلعت ين  إ ،حممد يا :قال !رب

 فداخرتت أخدرى طالعدةإ األرض إىل طلعتأ ين  إ ثم ،حممد وأنت املحمود ناأ ،معي

 ثم ،األوصياء دسي   وعأ ،األنبياء دسي   فأنت ،كوصي   فجعلته طالب أ، بن عأ منها

 عبدادي من عبداً  ن  أ لو ،حممد يا.. ،.عأ وهو عىلاأل ناأف أسامئي من اسامً  له اشتققت

 2.(...ناري أدخلته لواليتهم جاحداً  لقيني ثم ،النفس ينقطع حتى عبدين

 کندت وقدد: )معقبداً  عياش بن اهلل عبد أبو الشيخ قول النص هذا من يف والشاهد

 کانت التي اجلراح بن وکيع نسخة يف رأيته ،املوصأ ثوابة عن احلديث هذا کتبي قبل

                                                             

 .135 – 134   ،1 ج، الرشائع علل. 1

 .25 – 23   اجلوهري، عياش بن اهلل عبيد بن ألمحد األثر مقتضب. 2



 2095 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 القصدار عيسدى بدن إبراهيم عن ،هبا حدثنا ،عتاب بن اهلل عبد بن حممد بكر أ، عند

 ...(.فأبى به ثنيحيد   أن لتأفس ،کتابه أصل يف رأيتها ،اجلراح بن وکيع عن ،الكويف

 دليدل فهدو األثدر، مقتضدب صاحب نقل کام ،وکيع کتاب يف النص هذا کان فإن

 .بالرفض اهتامه د يظهر کام د جاء هنا ومن ع،التشي   يف هدلو   عىل قاطع

 الطربي أخرج له، املوايل حديث( ع) الرضا اإلمام مع ثيتحد   نراه آخر مورد   ويف

 الرضدا موسدى بدن عدأ رأيدت :قال وکيع حدثنا :قال سفيان حدثنا :قال) :الشيعي

 معجدزة عنك ثحد  أ أن أريد اهلل رسول بن يا :فقلت ،أيامه آخر يف (السالم عليهام)

 1.(فرشبنا فأسقانا ،صخرة من ماءً  لنا أخرج فرأيته ،فأرنيها

د وکلها اإلمامية، الشيعة عند وکيع عن الروايات من املزيد وهناك  مدن هأن د دتؤک 

 .الرافضة من بل الشيعة،

 جوامدع يف رواياتده مدن يظهدر) :وکيدع عن الشاهرودي النامزي عأ الشيخ قال

 عقيدتده حسدن خمالفيده وذمِّ  ،شديعته فضدائل و (السدالم عليه) مننياملؤ أمري فضائل

 وله.. .األبواب عىل قةمتفر   کثرية الروايات وهذه .العقيدة حسن إماميي  هوأن   ،وکامله

 لشدديعة املصدطفى بشددارة يف مدذکورة ،املخددالفني وذمِّ  ،الفضدائل يف کثددرية روايدات

                                                             

 .22   ،7 ج البحراين، هاشم للسيد، املعاجز مدينة ؛362   اإلمامة، دالئل. 1



 2096 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(املرتىض

 أحاديثه عدد

 

 وثالثدة وستامئة ألفاً  عرشة ةست   د مكرراً  د املختلفة احلديث کتب يف أحاديثه بلغت

 !!حديثاً  عرش

 .حديثاً  ومخسون ثالثة: البخاري صحيح يف له

 .حديثاً  ومخسون ثالثامئة: مسلم صحيح

 .حديثاً  وثالثون مائة: داود أ، سنن

 .حديثاً  وتسعون مائتان: الرتمذي سنن

 .يثاً حد وسبعون ومخسة أربعامئة: ماجة ابن سنن

 .حديثاً  وتسعون مخسة: النسائي سنن

 .حديثاً  ونوست   مائة: للنسائي الكربى السنن

 .أحاديث عرشة: الدارمي سنن

 .حديثاً  وتسعون وثامنامئة ألف: أمحد مسند

                                                             

 .105 – 104   ،8 ج، احلديث رجال علم مستدرکات. 1



 2097 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  تسعون: احلاکم مستدرك

 .حديثاً  ونست  : للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث مخسة: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثاً  ومخسون مائتان: للطرباين الكبري ماملعج

 .حديثاً  عرش ثالثة: للطرباين الدعاء

 .حديثاً  ونوست   أربعامئة: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثاً  ومخسون مائة: الدارقطني سنن

 .حديثاً  وثامنون ومخسة مائة: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 

 .حديثاً  وثامنون مخسة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .حديثاً  وعرشون ومخسة مائة: انب  حِ  ابن صحيح

 .حديثاً  وثامنون وواحد مائة: خزيمة ابن صحيح

 .حديثاً  ونوست   مخسة: عاصم أ، البن ةالسن  

 .حديثاً  نووسبع وثامنامئة آالف سبعة: شيبة أ، البن فاملصن  

 .أحاديث عرشة: للصنعاين فاملصن  

 .يثاً حد وعرشون ومخسة مائتان: يعىل أ، مسند

 .حديثاً  وثالثون مخسة: اجلعد ابن مسند



 2098 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثاً  وأربعون ومخسة مائة: راهوية ابن مسند

 .أحاديث أربعة: احلميدي مسند

 .حديثاً  عرش سبعة: الشهاب مسند

 .حديث ثالثامئة من أکثر: عساکر البن دمشق تاريخ

 .حديثاً  ومخسون ومخسامئة ألفان: الطربي تفسري

 1.حديثاً  وثالثون ومخسة الثامئةث: حاتم أ، ابن تفسري

 اجلزار بن ( حييى207)

 هد(80)بعد 

 قدال .أبدوه زبدان :وقيدل .زبدان لقبه ،بجيلة موىل ،الكويف العر، اجلزار بن حييى

  .زبان بنا حييى :اجلزار بن حييى :معني بن حييى عن ،اجلنيد بن اهلل عبد بن إبراهيم

 ،عبداس بدنا اهلل وعبدد ،طالب ،أ بن عأ بن واحلسني ،کعب بن أ، :عن روى

 ،طالدب أ، بدن وعدأ ،ليىل أ، بن الرمحان وعبد ،املزين مقرن بن معقل بن اهلل وعبد

                                                             

   ،6ج سدعد، البدن الكربى الطبقات ؛203   ،2ج األنصاري، حياة ملحمد واحلديث الرجال معجم: يف ترمجته راجع. 1

 ؛562   ،7ج ِحب دان، البدن الثقدات ؛341   ،2ج للعجدأ، الثقات معرفة ؛152   ،1ج حنبل، البن العلل ؛394

 .58   ،63ج عساکر، ابن تاريخ ؛471   ،13ج بغداد، تاريخ



 2099 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 زيندب أخدي وابدن ،عبداس ابدن موىل البرصي الصهباء وأ، ،األجدع بن ومرسوق

)صدىل  اهلل عليده  النبي زوجي ؛سلمة م  وأُ  ،وعائشة ،زينب أخت ابن :ويقال ،الثقفية

 (.وسل م

 بدن وعدامرة ،عتيبدة بن واحلكم ،العر، واحلسن ثابت، أ، بن حبيب :عنه روى 

 وأبدو ،عائشدة أ، بدن وموسدى ،الفقيمدي عمرو بن وفضيل ،مرة بن وعمرو ،عمري

  .رشاعة

 ،حاتم وأبو ،زرعة أبو وقال .مفرطاً  دالياً  کان :اجلوزجاين يعقوب بن إبراهيم قال

  .ثقة :والنسائي

  .(الثقات) کتاب يف انب  حِ  ابن وذکره

 اجلدزار بدن حييى يسمع مل :شعبة عن ،سوار بن شبابة عن ،ديالن بن حممود وقال

 مدن فرضدة عىل کان)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي أن   أحدها :أشياء ثالثة إال   عأ من

 روى .الثالث حممود ونيس ،األکرب احلج يوم عن سئل اً علي   أن   واآلخر ،اخلندق فرض

 1.(البخاري سوى امعةاجل له

 ولده ،ثقدة وکدان ،عالتشدي   يف يغلدو کدان :سعد ابن وقال) :التهذيب هتذيب ويف

 .أحاديث

                                                             

 .253 – 251   ،31 ج، الكامل هتذيب. 1



 2100 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .عيتشي   وکان ،ثقة   کويفي  :العجأ وقال

 1.(عالتشي   يف يغلو اجلزار بن حييى کان :قال أنه عتيبة بن احلكم عن العقيأ وروى

د  ندون ثدم الدراء وفتح املهملة بضم د العرين اجلزار بن حييى) :التقريب يف وقال

 بالغلو ميرُ  ،صدوق هو .لقبه بل :وقيلد  وموحدة بزايد  زبان أبيه اسم قيل .الكويف

 2.(عالتشي   يف

 االتفاق عل توقيقه

 

 به. مسلم: احتج  

 .ثقة: زرعة أبو قال

 .ثقة :حاتم أبو قال

 .ثقة :النسائي قال

 (.الثقات) کتاب يف انب  حِ  ابن ذکره

 .ثقة وکان: سعد ابن قال

                                                             

 .169   ،11 ج، التهذيب هتذيب. 1

 .298   ،2 ج، التهذيب تقريب. 2



 2101 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  .ثقة   کويفي : العجأ قال

 .صدوق: حجر ابن

 .صدوق: الذهبي

 1.قهوث  : األلباين

 2.قهوث  : اهليثمي

 وغلّو  تشّيعه

 

 .(مفرطاً  دالياً  کان) :اجلوزجاين يعقوب بن إبراهيم قال

 .(عالتشي   يف يغلو کان): سعد ابن قال

 .(عيتشي   وکان) :دريمها وقال

 .(عالتشي   يف يغلو زاراجل بن حييى کان)

 .(عالتشي   يف بالغلو ميرُ )

 اجلزار، بن حييى منهم وعد   ،الراوي تدريب يف الشيعة من عدداً  السيوطي ذکر وقد

                                                             

 .48   ،9ج الضعيفة، األحاديث سلسلة يف. 1

 .284   ،8ج الزوائد، جممع. 2



 2102 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(الصحابة عىل عأي  تقديم وهو ؛عبالتشي   موارُ  هؤالء) :وقال

د فيحيى اصطالحهم، حسب الرفض هو وهذا  داليداً : فيده قدالوا هملكدن   ،رافيض 

 .عينه الرفض وهو يغلو أو ،اً مفرط

 (السالم عليه) املؤمنني أمري أصحاب من اجلزار بن حييى) :العامأ احلر   الشيخ قال

  2.(والشيخ ،مةالعال   قاله ،مستقيامً  کان

 عدن ،اجلزار بن حييى عن )... :األمايل يف الطويس الشيخ ذکره ما عنه، ويرُ  اول  

 هأن   زعم نمَ  :يقول (وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول سمعت :قال ،مسعود بن اهلل عبد

 3.(بمؤمن ليس کاذب فهو ،اً علي   يبغض وهو ،به جئت وبام ، آمن

 :قدال ،مسدعود بدن اهلل عبدد عدن ،اجلدزار بن حييى عن )... :وأخرج ابن عساکر

 ،بده جئدت وما ،، منآ هأن   زعم نمَ  :يقول )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول سمعت

 4.بمؤمن( ليس کاذب فهو اً علي   بغضي وهو

 

                                                             

 .389   ،1 ج ،النواوي تقريب رشح يف الراوي تدريب. 1

 .507   ،30 ج، الشيعة وسائل. 2

 .249  ، األمايل. 3

 .280   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 4



 2103 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أحاديثه عدد

 

 .أحاديث وثالثة مائتني أحاديثه بلغت

 .حاديثأ ثالثة: مسلم صحيح يف له

 .حاديثأ ثالثة: داود أ، سنن

 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .واحد حديث: ماجة ابن سنن

 .أحاديث تسعة: النسائي سنن

 .أحاديث ةعرش: للنسائي الكربى السنن

 .حديثاً  عرشون: أمحد مسند

 .أحاديث مخسة: احلاکم مستدرك

 .أحاديث أربعة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  عرش ةست  : للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث ثالثة: للطرباين الدعاء

 .حديثاً  عرش ةست  : للبيهقي الكربى السنن

 .واحد حديث: للبيهقي اإليامن ُب عَ ُش 



 2104 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حاديثأ ثالثة: هقيللبي واآلثار السنن معرفة

 .أحاديث أربعة: انب  حِ  ابن صحيح

 .حاديثأ ثالثة: خزيمة ابن صحيح

 .حديثاً  عرش تسعة: شيبة أ، البن فاملصن  

 .حديثاً  عرش أربعة: للصنعاين فاملصن  

 .أحاديث ةست  : يعىل أ، مسند

 .أحاديث أربعة :ارالبز   مسند

 .واحد حديث: الشايش مسند

 .أحاديث سبعة: اجلعد ابن مسند

 .واحد حديث: راهوية ابن مسند

 .أحاديث ثامنية: عساکر البن دمشق تاريخ

 .حاديثأ ثالثة: الرب عبد البن التمهيد

 .أحاديث ثامنية: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .اً حديث وعرشون ةسبع: الطربي تفسري

 1.أحاديث أربعة: حاتم أ، ابن تفسري

                                                             

 للعجأ، الثقات معرفة ؛34 ،  11ج للتسرتي، الرجال قاموس ؛12   ،7ج للامزندراين، املقال منتهى: يف ترمجته راجع. 1
 



 2105 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 

 

 سلمة بن حييى( 208)

 (هد179 ت)

  .الكويف جعفر أبو احلرضمي کهيل بن سلمة بن يىحي)

 وعدامر ،هبدلة بن وعاصم ،برش بن وبيان ،خالد أ، بن وإسامعيل ،أبيه :عن روى

  .زياد أ، بن ويزيد ،الدهني

 بندي مدوىل سدعيد وأبدو ،بكدار بدن وبكر ،نمري بن اهلل وعبد ،إسامعيل ابنه :وعنه

د وأبو ،العجأ صالح نب اهلل وعبد ،الضبي داود بن وموسى ،هاشم  ،النهددي اندس 

  .وآخرون ،احلامين احلميد عبد بن وحييى

 .احلديث ضعيف :معني ابن عن الدوري قال

 ء.بيش ليس :معني ابن عن حممد بن مرض وقال

                                                                                                                                                         

 أ، البدن والتعدديل الرجح ؛367   ،4ج للذهبي، االعتدال ميزان ؛519   ،5ج ِحب ان، البن الثقات ؛350   ،2ج

 .133   ،9ج حاتم،



 2106 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .بالقوي ليس ،احلديث منكر :حاتم أبو وقال

 .مناکري حديثه يف :البخاري وقال

  .بثقة ليس :لنسائيا وقال .احلديث يف يضعف :الرتمذي وقال

  .مناکري عنه ابنه حديث يف وقال ،الثقات يف انب  حِ  ابن وذکره

 .ومائة وسبعني تسع سنة مات

  .وسبعني اثنتني سنة مات :مطني وقال

 .به حيتج   ال جداً  احلديث منكر :فقال ،الضعفاء يف أيضاً  انب  حِ  ابن وذکره :قلت

 .احلديث مرتوك :الكنى يف النسائي وقال

 .حديثه يكتب نل   ليس :نمري ابن وقال

 .ضعيف :مرة وقال .مرتوك :الدارقطني وقال

 .عالتشي   يف يغلو وکان ،احلديث ضعيف :العجأ وقال

 

 .جداً  ضعيفاً  کان :سعد ابن وقال

  .احلديث منكر :األوسط يف البخاري وقال

 أسدمع وکندت :عدنهم الروايدة عدن يردب نمَ  باب يف سفيان بن يعقوب وذکره

 .فونميضع   ابناأصح



 2107 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(ءبيش ليس :داود أ، عن اآلجري وقال

 توقيقه

 

 :قهوث   فقد ذلك ومع ،عهتشي   يف مغال   هألن   ؛بيحيى الطعون کثرت

 يف لده جخدر   عبدداهلل ابنه أن   إال   له توثيق عنه يرد مل هأن   من بالردم ،حنبل بن أمحد

 2.ةالسن   کتابه

 .أبيه ندع ثقةً  کان نمَ  إال   خيرج ال وعبداهلل

 .ةالسن   کتاب يف عنه بروايته قهوث  : حنبل بن أمحد بن عبداهلل

 .الثقات يف ذکره: انب  حِ  ابن

 3.بذلك اهي  إ موثقاً  مرتني به احتج  : خزيمة ابن

 4.له توثيق وهذا ،تفسريه يف به احتج  : حاتم أ، ابن

 1.مرات ثالث له حصح  : احلاکم

                                                             

 .197 – 196   ،11 ج، التهذيب هتذيب. 1

 .445   ،2ج. 2

 .319   ،1ج و ،147   ،1ج خزيمة، ابن صحيح. 3

 .2926   ،9ج حاتم، أ، ابن تفسري. 4



 2108 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مدن أبيده عدن سدلمة بدن حييدى ديثحد وترك) :حهوصح   رواه حديث يف وقال

 نأ ألبيده ينكدر فدال ،الصنعة أهل من هن  أ خالف ال فإنه ،العقل هايرد   التي املحاالت

 2.(عنه هبا ديتفر   بأحاديث هخيص  

 فلدم املسدتدرك يف لده وأخدرج ،وحده احلاکم اهقو   وقد): حييى عن الذهبي وقال

 3.(يصب

د الدذهبي زعدم ق حييى، وهذا ينقضلقد تبني  أن  هناك أکثر من واحد  قد وث    مل هأن 

 .احلاکم ومل خيطىء أصاب وقد وحده، احلاکم إال   يهيقو  

 ترّفضه

 

 4.(اً شيعي   وکان) :حجر ابن قال

د فهدو ،ضالرتف   هو عالتشي   يف والغلو (عالتشي   يف يغلو وکان: )العجأ قال  رافيض 

 .باصطالحهم

                                                                                                                                                         

 .608   ،4 ج و ،465   ،3 ج و ،246  ،2ج املستدرك،. 1

 .608   ،4 ج، املستدرك. 2

 .382   ،4 ج، االعتدال ميزان. 3

 .304   ،2ج، التهذيب تقريب. 4



 2109 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عن ،أبيه عن ،کهيل بن سلمة بن يىحي ثناحد)... :احلاکم أخرجه ما عنه رروه ال  

 قال :أسأله نأ دري من الوليد بن خالد ابتدأنا :قال ،األشرت عن ،اجلعد أ، بن عمران

 صدىل  ) اهلل رسدول بعثني يوم کان امل   عامر نأش من عأ   أعظم کان قط يوم عأ   أتى ما

 قوماً  فأصبنا ،عامر القوم يف وکان ،عليهم وأمرين أصحابه من ناس  أُ  يف (وآله عليه اهلل

 خدلِّ  :قدالوا املسدلمني مدن ونداس عدامر فديهم منيفكل   املسلمني من بيت أهل فيهم

 فدريى (وآلده عليده اهلل صدىل  ) اهلل رسول يراهم حتى أفعل ال واهلل ال :قلت .سبيلهم

 (وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول عىل استأذنت قدمت فلام   ،عامر عأ   فغضب رأيه فيهم

 أمل ،اهلل رسول يا :فقال عامر فدخل ،له ذنأف عامر فاستأذن ،ثهأحد   ناأو ستخربيني فهو

 ابن سبني ما جملسك لوال واهلل ماأ ،اهلل رسول يا :فقلت ؟کذا وفعل کذا فعل خالداً  تر

 ،يبكدي وهو عامر فخرج .اخرج رعام   يا (:وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول فقال .سمية

 رسدول يل فقدال .خالد عىل (موسل   وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل لرسو نرصين ما :ويقول

 .لده حمقدرة ال  إ أجبتده نأ منعني ما :قلت .الرجل أجبت الأ (وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل

 نوَمد ،اهلل يبغضده راً عام   يبغض نمَ  هإن   :فقال (وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول فغضب

 صدىل  ) اهلل رسول عند من فخرجت .اهلل حيقره راً عام   حيقر نومَ  ،اهلل هيسب   راً عام   يسب  

 1.(يل استغفر حتى رعام   إىل طلبأ أزل فلم (وآله عليه اهلل

                                                             

 .391   ،3 ج، املستدرك. 1
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 ،عبداس ابن عن ،عأ بن حممد عن ،أبيه عن ،کهيل بن سلمة بن حييى ثناحد)... 

 هعليد اهلل صدىل  ) اهلل رسول مع أسلم نمَ  لأو   اً علي   ن  إ :األشعري موسى أبو قال :قال

 1.(وآله

 عدن ،عكرمة عن ،أبيه عن ،کهيل بن سلمة بن حييى ناأخرب )... :الطرباين وروى

 أحددهم أربعدة إال   حدأُ  يوم)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي مع بقي ما :قال ،عباس ابن

 2.(مسعود بنا اهلل عبد

 ،ناجدد بدن ربيعة عن ،صادق أ، عن ،أبيه عن ،کهيل بن سلمة بن حييى عن)... 

 3.(واملارقني والقاسطني الناکثني بقتال مرتأُ  :يقول اً علي   سمعت :قال

 کنت :قال ،الشيباين اهلل عبد أ، عن ،أبيه عن ،کهيل بن سلمة بن حييى ثناحد )...

 عدىل وقدف حتدى دابتده عىل يسري مراد من رجل فأقبل ،األرقم بني جملس يف جالساً 

 ال الذي باهلل نشدكأُ  :فقال .زيد هذا ،منع :قالوا ؟زيد القوم أيف :فقال فسلم ،املجلس

 کندت نَمد :لعدأ يقول)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول أسمعت ،زيد يا هو إال   إله

 عنده فانرصدف .نعدم :قال ؟عاداه نمَ  وعادِ  ،وااله نمَ  والِ  هم  الل   ،مواله فعأي  مواله

                                                             

 .465   ،3 ج، املستدرك. 1

 .96   ،8 ج، األوسط املعجم. 2

 .213   ،8 ج، األوسط املعجم. 3
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 1.(الرجل

 عن ،رجل عن ،حفص بن كرب أ، عن ،أبيه عن ،کهيل بن سلمة بن حييى عن )...

 2.(البادية الفئة راً عام   لتقتل :)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول قال :قال ،اليرس أ،

 بدن عامر عن ،عمرو بن املنهال عن ،أبيه عن ،کهيل بن سلمة بن حييى ثناحد)...

 لقدا)صىل  اهلل عليده وسدل م(  النبي   أن :سلمة مِّ أُ  عن ،ا وق   أ، بن سعد عن ،سعد

 3.(نبي بعدي ليس هأن   دري ،موسى من هارون کام يمنِّ  تكون أن ترىض أما :لعأ

 أ، بدن إسدامعيل عدن ،کهيدل بن سلمة بن حييى ناأخرب)... :عساکر ابن وأخرج

 إينِّ  :قدال ثدم ،عليه وأثنى اهلل فحمد الناس خطب هأن   :بكر أ، عن ،قيس عن ،خالد

 ولست )صىل  اهلل عليه وسل م( كمنبي   بعمل تطلبوين كمولعل   بخريکم ولست وليتكم

 ،يغدويني شيطاناً  يل وإن   ،بالوحي يعصم کان )صىل  اهلل عليه وسل م( كمنبي   إن   ،هناك

 مدن صديبأُ  ال أن فداجتنبوين دضدبت رأيتموين وإذا ،فأعينوين أحسن رأيتموين فإذا

 4.(وأعراضكم أبشارکم

 حسدب حسبي :قال عأي  عن ،صادق أ، عن ،أبيه عن ،سلمة بن حييى ناأخرب)...

                                                             

 .194 – 193   ،5 ج، الكبري املعجم. 1

 171   ،19 ج، الكبري املعجم. 2

 .377   ،23 ج، الكبري املعجم. 3

 .304   ،30 ج دمشق، مدينة تاريخ. 4
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 يمن د ندال نومَ  )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي دين وديني )صىل  اهلل عليه وسل م( النبي

 1.)صىل  اهلل عليه وسل م(( النبي من يناله امفإن   شيئاً 

 النبي قال :قال ثوبان عن ،سامل عن ،أبيه عن ،کهيل بن سلمة بن حييى حدثني)... 

 2.(عبادة عأي  إىل النظر :وسل م()صىل  اهلل عليه 

 عدن ،منصور عن ،أبيه عن ،کهيل بن سلمة بن حييى ناأخرب)... :ارالبز   مسند ويف

 إن   :فقدالوا)صدىل  اهلل عليده وسدل م(  النبي إىل قريش اجتمعت :قال ،عأ عن ،ربعي

 .عليندا ارددهدم ،بأهدل له هو ليس من األمر هذا يف معك ودخل ،بك حلقوا أرقاءنا

 :قدال ثدم ،وجهده يف الغضدب يدرى حتى )صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول فغضب

 يرضدب ،بداإليامن قلبده اهلل امتحن منكم رجالً  اهلل ليبعثن أو ،قريش معرش يا لتنهني

 هولكن   ،ال :قال ؟فعمر :قيل .ال :قال ؟بكر أبو :اهلل رسول يا فقيل .الدين عىل رقابكم

 3...(.النعل خاصف أنا فكنت :عأ قال .احلجرة يف الذي النعل خاصف

 عدن ،وائدل أ، عدن ،عاصدم عن ،أبيه عن ،کهيل بن سلمة بن حييى أخربنا)... 

 رسول عهد عىل أم أکثر اليوم النفاق ،اهلل عبد أبا يا :قلت :قال (عنه اهلل ري) حذيفة

                                                             

 .519   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 1

 .355   ،42 ج، دمشق مدينة تاريخ. 2

ار مسند. 3  .118   ،3 ج، البز 
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 اليدوم وهدو ،أوه :وقال ،(جبهته عىل بيده فرضب) :قال )صىل  اهلل عليه وسل م(؟ اهلل

 1.)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل رسول عهد عىل يستخفونه کانوا مإن   ،ظاهر

 :الزعراء أ، عن ،أبيه عن ،کهيل بن سلمة بن حييى ناأنبأ)... :حاتم أ، ابن وروى

 :فقدال ،اً علي د فسدأل ،بذلك هفإن   اً علي   سل :له فقال ،الدابة عن اهلل عبد سأل رجالً  أن  

 2.(ُيوِقنُونَ  ال بِآياتِنا کاُنوا الن اَس  َأن   الناس موتكل   األسواق يف ومتيش الطعام تأکل

 ،الشدعبي عامر عن ،أبيه عن ،کهيل بن سلمة بن حييى عن )... :احلسكاين وروى

 أ، بن عأ من - اهلل نبي بعد - تعاىل اهلل کتاب من اللوحني بني بام أعلم أحد ما :قال

 3.(طالب

 :قال ،ليىل أ، بن الرمحان عبد عن احلرث بن زبيد عن ،سلمة بن حييى حدثني)... 

.(ةم  األُ  هذه من أحد فيها يرشکه ما اهلل کتاب يف صفوا آية ثامنون عأ يف نزلت لقد
4 

 أحاديثه عدد

 

                                                             

ار مسند. 1  .303   ،7 ج، البز 

 .2926   ،9 ج، حاتم أ، ابن تفسري. 2

 .49   ،1 ج ،التفضيل لقواعد التنزيل شواهد. 3

 .55   ،1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد. 4
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 .وواحد حديث مائة عنه ويرُ 

 .حديثان: أمحد مسند

 .أحاديث أربعة: حنبل البن الصحابة فضائل

 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .أحاديث سبعة: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثان: داود أ، مسند

 .واحد حديث: شيبة أ، البن فاملصن  

 .حديثان: خزيمة ابن صحيح

 .حديثان: للطرباين الصغري املعجم

 .أحاديث مخسة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثاً  وعرشون مخسة: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: للطرباين الدعاء

 .واحد حديث: حنبل بن اهلل لعبد ةالسن  

 .حديثان: يصنقرالدا سنن

 .واحد حديث: املحامأ أمايل
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 .حديثاً  عرش مخسة: ارالبز   مسند

 .أحاديث ثالثة: الشايش مسند

 .واحد حديث: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .حديثاً  عرشون: عساکر ابن تاريخ

 .حديثان: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .واحد حديث: نعيم أل، األولياء حلية

 1.واحد حديث: حاتم أ، ابن تفسري

  احلامِّن ( حييى209)

 (هي202)

 أبدو احلداف  احلدامين، الرمحن عبد بن ميمون بن اهلل عبد بن احلميد عبد بن )حييى 

 بدن وقديس بدالل، بدن وسدليامن ،أبيده عن روى ،بشمني جده لقب .الكويف زکرياء

 وعبدد ،أسدلم بن زيد بن الرمحن وعبد ،الغسيل ابن سليامن بن الرمحن وعبد ،الربيع

                                                             

 ضدعفاء ؛154   ،9ج حداتم، أ، البدن والتعدديل اجلرح ؛380   ،6ج سعد، البن الكربى الطبقات: يف ترمجته راجع. 1

 عددي، البن الكامل ؛353   ،2ج للعجأ، الثقات معرفة ؛595   ،7ج ِحب ان، بنال الثقات ؛405   ،4ج العقيأ،

 .277   ،8ج للبخاري، الكبري التاريخ ؛196   ،7ج
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 بن وإبراهيم ،سليامن بن وجعفر ،زيد بن ومحاد ،املبارك بن اهلل وعبد ،زياد بن الواحد

 خالدد وأ، ،عيداش بدن بكر وأ، ،عوانة وأ، وهشيم ،احلميد عبد بن وجرير ،سعد

. ،ورشيك ،عيينة وابن ،الرضير معاوية وأ، ،األمحر  وخلق 

 ،البوشدنجي إبدراهيم بدن وحممدد ،هارون بن وموسى ،ومطني ،حاتم أبو :وعنه 

 ،الرقايش قالبة وأبو ،األنصاري إسحاق بن وموسى ،الرضيس ابن أيوب بن وحممد

 أمحدد بدن اهلل وعبد البغوي، العزيز عبد بن وعأ ،الدنيا أ، وابن ،خرزاذ بن وعثامن

 العزيدز عبد بن حممد بن اهلل وعبد ،الوادعي احلسني بن حممد حصني وأبو ،رقيالدو

 .وآخرون ،البغوي

 يف طدويال شدابا رأيت :القعنبي عن حمرز ابن هو ،حممد بن أمحد عن الساجي قال

 .فقام احلامين؟ابن أين :ثم  قال ؟الكوفة ألهل يسأل من :فقال ،عيينة ابن جملس

 يدذاکرون البرصديني مدن مجاعة عيينة ابن عند رأيت :لقا ،بشار بن إبراهيم وعن

 عبدد بدن حممدد وقدال ؟احلامين ابن أين :فقال ،للكوفة سفيان فتحرك :قال ،احلديث

 عندد احلدامين حييى ذکر :امليموين وقال .شيئا يقل فلم عنه أمحد سئل :الشامي الرمحن

 .صددوقا وکان ،حلامينا احلميد عبد ثنا مرة :وقال .بأس دسان بأ، ليس :فقال ،امحد

 بده لدك :فقلت عنه امحد سألت :مطني وقال .يده ونفض ،أدري ال :قال فابنه :قلت

ة کان :قلت .اعرفه ال کنت :قال ؟علم  حممدد وقال .بمشائخكم اعرف أنتم :قال .ثق 
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ثناه :البوشنجي قال ،حنبل بن أمحد ثنا ،احلامين حييى ثنا :البوشنجي إبراهيم بن  وحدد 

 املغدرية عدن ،قديس عدن ،بيدان عن ،رشيك عن ،األزرق إسحاق ثنا ،بلحن بن أمحد

ثنا احلدامين أن  ابن :ألمحد قلت ،حنبل وقال ،بالصالة أبردوا حديث  هبدذا عندك حدد 

أن   وأنكدر .حفظده املذاکرة عىل لعله أدري وال ،به حدثته أين   أعلم ما :قال احلديث،

 حدديث عندك روى احلدامين ابدنأن   :ألمحدد قلدت ،املدروذي به. وقال حدثه يكون

 :وقدال ،سدمعه يكدونأن   فأنكر .علية ابن باب عىل منك سمعهأن ه  وزعم األوزاعي

أن   إسامعيل أيام يف علمت وأنا :قال .املذاکرة عىل هذاأن   ادعى :قلت .رأيس من ليس

 عدىل يرضب احلامل هلارون قولوا :وقال بآخره أخرجهإن ام  يعني .عندي احلديث هذا

  .احلامين ثحدي

 إسحاق بحديث أمحد عن احلميد عبد بن حييى حدث داود أ، عن :اآلجري وقال

 مدا :أمحدد فقدال عليدة، بن إسامعيل باب عىل به ثنا :حييى وقال ،أمحد فأنكره األزرق

 .إسامعيل موت بعدإال   إسحاق من سمعناه

 :قال ،بىل قلت: ؟تره أملْ  :فقال ،عنه أمحد وسألت ،حافظا حييى کان :داود أبو قال 

 سدألته قدال: يتشيع؟ أکان داود أل، قلت :أيضا اآلجري وقال .عرفته رأيته إن ك إذا

 عثامن؟! حتُب  أوَ  فقال: لعثامن حديث عن

 ؟فديهم تدرى فدام بغداد يقدمون شيبة أ، بنين  إ :ال، قلت ،أمحد بن اهلل عبد قال
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 أ، ابدن النداس عليه فاجتمع ،اجهار يكذب وکان ،احلامين ابن هنا إىل جاء قد :فقال

 .األزرق إسحاق بحديث عنك حدث :احلامين ابن ال، قلت ،يصدق حال عىل شيبة

 بداب عدىل املدذاکرة يف مندك سدمعهأن ده  عنده حكوا :قلت .به حدثته ما ،کذب :قال

أن   األيام تلك يف أعلم ال أنا ،ذلك بعد إسحاق من سمعهإن ام  ،کذب :فقال .إسامعيل

 الفقده نتدذاکر کن داإن دام  ،إسدامعيل بداب عدىل التقيندا وقدت أي دريدب يثاحلد هذا

 عدن رشيدك عدن حيددث احلدامين ابدن سمعأن ه  رجل أخربين :ال، واألبواب. قلت

 عن ،رشيك عن املبارك ابن کتب يف احلديث هذاأن   :رجل له فقال ،بحديث منصور

 عدن ،البرصي احلكم عن رشيك ثناه :احلامين ابن فقال ،منصور عن ،البرصي احلكم

 يرسدقأن ده  نعرفه زلنا ما :! وقال؟أجرأه کان ما شديدة جرأة هذه :أ، فقال ،منصور

ة أ، وسدمعت :قال .ينقلها أو يلتقطها أو األحاديث  طلدب قدد :يقدول أخدرى مدر 

 سمعت ما أحسن وهذا :اهلل عبد قال .کفاية فيه لكان سمع ما عىل اقترص ولو ،وسمع

 عن هشام عن رشيك عن حدث احلامين ابنأن   :ال، قلت ،اهلل عبد لوقا .فيه أ، من

 کذب، هذا :أ، فقال .رفعه عن فرجع عليه فأنكروه احلامم إىل النظر يف عائشة عن أبيه

 .هشام عىل وضعهأن ه  يقولون ،علوان بن حلسني نعرفه کناإن ام 

 حدديث تدرك اهلل عبدد أبدو :أمحد بن اهلل لعبد قلت ،الدقاق سهل بن جعفر وقال

ين  عبدد فقدال األزرق. إسدحاق عن منه سمعهأن ه  اد عى الذي احلديث أجل من احلام 
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ث ولكن ،حديثه ترکه يف العل ة هذا ليس :اهلل  بدن بكدر عن حي ان، بن قريش عن حد 

، وائل  .البرصة احلامين يدخلأن   مات وقريش بحديث 

 اثندني وال واحد هو ليس :قال ؟احلامين ابن يف تقول ما :ألمحد قلت ،األثرم وقال

 محدال عليده ومحدل ذلك من أعظم فيه األمر ،ثم  قال .عنه حيكون أربعة وال ثالثة وال

 ابدن :قدال .يرويه احلامين ابنأن   :فقلت بحديث ذاکرته آخر موضع يف وقال شديدا.

 سرتي الذي سبحان :ثم  قال ،قال کام أو .عظيم ذلك أمر ،قياس عليه ليس اآلن احلامين

  .عليه الغي  شديد ورأيته .يشاء من

 رماه :آخر موضع يف وقال .احلامين حييى يف يتكل امن وعأ أمحد کان :البخاري وقال

ا :سفيان بن يعقوب وقال .نمري وابن أمحد  ،فيده الرأي سيئ أمحد فإن   احلامين ابن وأم 

ر فأمحد  ،السدلمي فيوسد بن أمحد وقال دريه مذهب من أمحد مذهب مذهبه يف متحي

ثون ثالثة أدرکت :املديني ابن عن  ،عددي ابن وقال .فيهم فذکره .حيفظون ال بام حيد 

اب احلامين: نمري ابن قال ،عبدان لنا :قال  مل :قال ؟نمري ابن من سمعته لعبدان قيل .کذ 

ر ابن وقال .منه أسمعه  ألهدل يكدن مل قدال ؟عل تده فدام :لده قيل .حديثه سقط قد عام 

إال   ،دريب جيد حديث بلد ألهل وال ،املدينة ألهل وال دريب، جيد حديث الكوفة

 .هكذا يكون فهذا ،رواه

ن ساقط احلامين حييى :اجلوزجاين إبراهيم وقال  وقال .ينبعث فال حديثه ترك متلو 
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د سمعت :خزيمة ابن  کدامس ذهدب فقدال احلميد. عبد بن حييى وذکر حييى بن حمم 

د سمعت ،ديايناألر املسيب ابن وقال .الذاهب  عدىل ارضبدوا :يقدول حييدى بدن حمم 

ين إىل قعدنا إذا کنا :البزاز الرحيم عبد بن حممد وقال .أقالم بستة احلامين حديث  احلام 

 .باليا منه لنا تبني  

 عبد بن حييى سمعت :دلويه الطويس أيوب بن زياد عن ،األصبهاين شيخ أبو وقال

 عددو   کذب دلويه قال شيخ أبو قال .االسالم مل ة دري عىل معاوية کان :يقول احلميد

 .اهلل

 حييدى مدن بدالقرب فنزلت الكوفة قدمت الدارمي: الرمحن عبد بن اهلل عبد وقال

 مدا :ويقدول يسدتغرهبا فكان ،بالل بن سليامن حديث من بأحاديث فذاکرته ،احلامين

 مدتوخت کتبدي فأودعته الشام إىل خرجتثم   الدارمي قال سليامن! من هذا سمعت

 التي األحاديث تلك ووجدت ،کرست قد اخلواتيم تلك وجدت انرصفت فلام ،عليها

 الدارمي عن الذهأ عن خراش ابن ورواها ،مصن فاته يف أخرجها قد هبا ذاکرته کنت

 اهلل عبدد بدن خالدد حدديث عدن فيه يكن ومل ،املسند منه سمعت :وکتب .فيها وزاد

 کندت مدا خدالف عدىل کتبي فإذا دمتفق .واحد حديث بالل بن وسليامن الواسطي

 .املسند يف ووضعه وسليامن خالد حديث نسخ قد به وإذا ،ترکتها

 :آخر موضع يف وقال .ضعيف :النسائي وقال .عنه الرواية استحل ما :الذهأ قال
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ين ابن :يقول معني ابن سمعت ،الدارمي عثامن وقال .بثقة ليس  مشهور صدوق احلام 

  .حسد من فيه يقال ما يناحلام ابن مثل ،بالكوفة

 ابن وقال .نفسه يصونأن   يقدر يكن مل ،دفلة فيه شيخاً  احلامين ابن وکان عثامن قال

ة احلامين ابن :معني ابن عن خيثمة أ،  .حيسدونه وهؤالء معه حيف  رجل وبالكوفة ،ثق 

 أحدد کدان :وقدال ،فيده القدول فأمجل ،عنه معني ابن سألت :الرازي حاتم أبو وقال

ثنيامل  .حد 

دة صدوق   فقال: ،احلامين عن معني بن حييى سئل :منصور بن اخلالق عبد وقال  .ثق 

 ومطدني الدورقي وابن والبغوي ،شيبة أ، بن عثامن بن وحممد ،الدوري قال وهكذا

 وقدال .مدات حتدى هدذا عىل معني ابن يدرك مل :الدوري زاد .معني ابن عن ومجاعة

 ال :عندده دربداء لقدوم يقدول احلدامين حييدى سمعت :العزيز عبد بن عأ عن العقيأ

م ؛يف   الكوفة أهل کالم تسمعوا ل ألين   حيسدوين فإن   تقدمتهم وقد ،املسند مَجع من أو 

  .شئ دري يف

 مدن أر مل حاتم أبو وقال .منه رشيك حلديث احف  رأيت ما :حكيم بن عأ وقال

ثني  يف احلدامين حييدى سدوى يغدريه ال واحدد لف  عىل باحلديث ويأيت حيف  من املحد 

 .مجاعة وذکر ،رشيك حديث

لأن ه  ويقال صالح مسند وليحيى عدي ابن وقال ثم   ،بالكوفة املسند صن ف من أو 
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 بدأس الأن ه  وأرجو منكرًا، وأحاديثه مسنده يف أر ومل :قالأن   إىل ،الدارمي قصة ذکر

خه ،ومائتني وعرشين ثامن سنة رمضان يف مات :مطني قال .به   .مجاعة أر 

 أو محيد، أ، عن سويد بن سعيد بن امللك عبد حديث يف مسلم صحيح يف ذکر له

 :يقدول حييدى بدن حييدى سمعت :مسلم قال .املسجد دخول عند القول يف ،أسيد أ،

 يقول احلامين حييىأن   وبلغني :قال .الشك عىل يعني .بالل بن سليامن کتاب من کتبته

 فسدألني احلامين حييى جاءين :الربيع بن احلسن عن طالب وأب وقال :قلت .أسيد وأبو

ثأن ه  ثم  بلغني .عليه فأمليتهام املبارك، ابن حديث من حديثني عن  ابدن عدن هبام حد 

 عبد بن حييى :اخلليأ وقال .احلديث عىل بمأمون ليس :حييى أمحد وقال ،قال .املبارك

  .قال کذا .الصحيح يف خمرج وهو ،دريه وضعفه معني بن حييى رضيه حاف  احلميد

 بدن حممدد سدمعت ،يقول البخاري إسامعيل بن احلسني سمعت :السليامين وقال

 کتباً  احلامين ابن عند خل فت :يقول اجلنيد بن عيسى له يقال شيخا سمعت ،يقول عبيد

ة إىل وخرجت الواسطيني أحاديث من  کتبدي مدن انتسدخ قد وجدته قدمت فلام ،مك 

 مؤذ ن احلامين ابن کان :يقول عبيد بن حممد سمعت وبه ،قال کام وأ ،ورواها أحاديث

 أندتم کيدف :احلامين يف يقول جبارة فكان ،إمامهم املغلس ابن جبارة وکان ،محان بني

 !؟بالفحش يقذفه أمرد مع املسجد منارة يف أخذته وقد احلامين وابن

ة :فقال احلامين عن سئل وقد ،يقول البوشنجي إبراهيم بن حممد وسمعت   .ثق 
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ة هو :نمري وابن معني بن حييى قال  :فقلدت مسنده. علينا يقرأ خيثمة أبو وکان ،ثق 

 اخلراساين هذا :ويقول عليه ينكر نمري ابن وکان سمعها قد الدارمي اهلل عبد فحكاية

 يف وقدال حدديث. آالف سدبعة رشيدك عدن عندده وکدان .هذا مثل شيخنا يف يقول

أن   احلامين حييى شاء ولو .األزرق إسحاق عن به حدثهأن ه  :أمحد أنكره الذي احلديث

ثنا :لقال يكذب   .رشيك مستمأ وکان الكثري منه سمع فإن ه قد .رشيك حد 

 الرأي سيئ کان فأمحد :له قيل .صدوقإال   هو وما ،جيداً  حفظاً  حيف  وکان :قال

 1«...املتوکل بن سهل وسمعت :احلسني قال ،نعم :قال ؟فيه

 رشيدك عدن روى ،احلداف  الكدويف ،احلدامين احلميد عبد بن حييى) :هبيقال الذ

هو .وطبقته  .صدالح مسدند احلامين ليحيى :عدي ابن وقال...ودريه معني بن حييى ثق 

 بدن حييدى[ (بغديض شيعيإال  أن ه  :قلت.. .بالكوفة املسند فصن   من أولأن ه  :ويقال

 صداحب الكدويف احلدامين ،حييدى أبدى الثقدة ابن زکريا أبو الكبري احلاف  احلميد عبد

 2]...املسند

ة احلامين حييى :عنه زهري بن أمحد )وقال :وقال  :سدعيد بدن عدثامن عنه وروى  .ثق 

 سدألت :حداتم أبو وقال .حسد منإال   فيه يقال ما ،مثله بالكوفة ما ،مشهور صدوق

                                                             

 .218 د 213  ، 11 ج، التهذيب . هتذيب 1

اظ ، تذکرة393 د 392  ، 4 ج، االعتدال . ميزان 2  .423  ، 2 ج، احلف 
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 و ،رسدا آالف أربعة مسنده يرسد کان !؟له ما :وقال ،فيه القول فأمجل ،عنه معني ابن

ثم   .آالف عرشة نحو حاتم أبو وذکر .کمثل مئة ومخس آالف ثالثة رشيك[ حديث]

ثني أحد کان :قال دة ،صددوق :منصور بن اخلالق عبد معني ابن عن وقال .املحد   .ثق 

 ومدا ،شديبة أ، بدن بكدر أ، مدن أوثدق عنددي هدو :الرمادي منصور بن أمحد وقال

 1.احلسد( منإال   فيه ونتكل مي

 توقيقه  يف التحقيق

هو   ألحواله. ةومتابع ألحاديثه سرب عن کان توثيقهأن   ويبدو ،معني حييى ابن ثق 

 اهلل عبدد سمعت :قال ،احلاف  الرسي أ، بن عمر حدثني: )قال شاهني ابن روى

 معني بن حييى فجاء ،احلامين احلميد عبد بن حييى باب عىل اکن   :يقول منيع بن حممد بن

ثم   فدخل ،زکريا أ، عىل امً مسل   جئت :وقال فأبى ،احلديث أصحاب فسأله ،هبغلت عىل

ة  :فقال ،عنه فسألوه خرج  2(ثقة  ثق 

 بدن وحممدد ،الددوري قال وهكذا :بعد أن  ذکر توثيق ابن معني له ،قال ابن حجر

 .معني ابن عن ومجاعة ،ومطني ،الدورقي وابن ،والبغوي ،شيبة أ، بن عثامن

                                                             

 .535 د 534  ، 10 ج، النبالء أعالم . سري 1

 .270  ، الثقات أسامء . تاريخ 2
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ة  ه يف صحيحه. فهومسلم: أخرج ل  عند مسلم.ثق 

 وأرجو أن ه ال بأس به. (حديثهام يكتب نل   ومها: )أبيه ويف فيه عدي ابن قال

 : ذکره يف الثقات.ابن حب ان

 ابن شاهني: ذکره يف تاريخ أسامء الثقات.

هالنسائي: و  يف إحدى الروايات عنه. ثق 

 ثقة. :أمحد بن زهري

 ونتكل مي وما ،شيبة أ، بن بكر أ، من أوثق عندي هو :الرمادي منصور بن أمحد

 احلسد. منإال   فيه

ة هو  :نمري بن اهلل عبد بن قال حممد  عنه. فاکتب کل هم هؤالء من أکرب هو ،ثق 

 احلاکم: خرج له يف املستدرك وصحح بعض أحاديثه. 

 .146   3ج

تح ابن حجر: استشهد ببعض رواياته يف أکثر من موضع مدن کتبده، کقولده يف فد

 1مسنده...( يف احلامين احلميد عبد بن حييى رواية )ويؤيده :الباري يف أحد األحاديث

 وهو :)قلت :بحديثه يف املتابعات، فقد قال يف ختريج أحد أحاديثه األلباين: احتج  

 عندي رجح فقد وباجلملة .به بأس الأن ه  أرجو :عدي ابن فيه وقال ،مسلم رجال من

                                                             

 .479  ، 2 ج، الباري . فتح 1
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 1.(حسن بعةاملتا هبذه احلديثأن  

ق افالسيد حسن  املحق  هو :السق   عهلتشدي   بعضدهم عليده محدل إذ  قال: )وقدد ،ثق 

 ةمل د ددري عدىل مداتأن ده  :عنده وقولده !!سدفيان أ، بن معاوية يف ولطعنه ،املحمود

 احلداف ) :بقولده (النبالء أعالم سري) يف الذهبي احلاف  وصفه ذلك ومع !!االسالم

ث بنا زکريا أبو الكبري ماماإل  املسدند صداحب الكدويف احلدامين حييى أبى قةالث   املحد 

 2!!سببه تبني قد ألن ه !!البتة له قيمة ال فتضعيفهم (.الكبري

وقد روي عن ابن حنبل اهتامه له بالكذب، ولكن ورد عنه ما يناقض هذا، إذ روى 

 نبد حممد )سألت :قال احلرضمي سليامن بن اهلل عبد بن اخلطيب البغدادي عن حممد

ة هو :فقال ؟احلامين حييى عن نمري بن اهلل عبد  فاکتدب ،کل هدم هؤالء من أکرب هو ،ثق 

 بده لدك ،تعرفده :لده قلت .احلامين بن حييى عن حنبل بن حممد بن أمحد وسألت .عنه

دة کدان :لده فقلت !؟أعرفه ال کيف :أمحد فقال ؟علم  أعدرف أندتم :أمحدد فقدال ؟ثق 

ة :فقال احلامين حييى عن معني بن حييى وسألت .بمشاخيكم  :قدال الربقاين أخربنا  .ثق 

 السدامي الدرمحن عبد بن حممد أخربکم اهلروي يعقوب بن حممد حاتم أ، عىل قرأت

                                                             

 .110  ، 7 ج، الغليل . إرواء 1

 .163  ، 3 ج، الواضحات األلباين . تناقضات 2
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 1.(شيئا يقل فلم عنه فسكت احلامين حييى عن حنبل بن حممد بن أمحد وسئل :قال

 الرجل کاذبابمشاخيكم، ولو کان  أعرف أنتم :وإنام قال ،فأمحد مل ينف عدم وثاقته

يف هذا من تغرير للناس بأن يرووا عنه، وحدني سدئل مدرة مل ا  ،خيفي حالهأن   صحمل ا 

 سكت ومل يقل شيئا. ،عنه

 قد وثقوه. ،ودريمها ،ومسلم ،ابن معنيأن   خاصة ،وعىل هذا تثبت وثاقته

 يف تشيعه 

 (بغيض )شيعيي  :قال فيه الذهبي

 حييى قال :الكيش عمرو أبو قال) :الطويس الشيخ قال ،اإلمامية من حييى کان لقد

)عليده  املدؤمنني أمدري امامدة اثبدات يف املؤلدف ،کتابده يف ،احلدامين احلميدد عبدد بن

 2...(.السالم(

 3..(.مجاعة به أخربنا ،کتاب له) :وقال

 بن حكيم ثنا ،الربيع بن قيس ثنا ،احلامين احلميد عبد بن حييى ثنا)... :احلاکم روى

                                                             

 .176، 175  ، 14 ج، بغداد . تاريخ 1

 .616  ، 2 ج ،الرجال معرفة . اختيار 2

 .261    ،. الفهرست 3
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لأن   :قال ،احلسني نب عأ عن جبري  أ، بدن عأ اهلل رضوان ابتغاء نفسه رشى من أو 

 1()صىل  اهلل عليه وآله( اهلل رسول فراش عىل مبيته عند عأ :وقال .طالب

 ،طداؤس بن اهلل عبد عن ،عيينة بن سفيان ثنا ،احلامين احلميد عبد بن حييى ثنا)...

 بدن عأ املؤمنني أمري بخدمة نياملختص   من املدرى قيس بن حجر کان :قال ،أبيه عن

 ،بلعندي فتؤمر بعدي تقامإن ك  ،حجر يا يومًا: عىل له فقال)ري اهلل عنه(  طالب أ،

د  إبراهيم بن أمحد أقامه وقد املدرى حجر فرأيت :طاؤس قال من ى. َتربأُ  وال فالعن ي

 أمحد األمريأن   ما حجراً  فقال يقتل. أو علياً  ليلعن به ووکل اجلامع د يف أمية بنى خليفة

 قلوهبم اهلل أعمى فلقد :طاؤس فقال !اهلل لعنة ،فالعنوه علياً  ألعنن  أ أمرين إبراهيم بن

 2(قال ما عىل منهم أحد يقف مل حتى

ثنا)... :خيثمة وروى ثنا احلامين، احلميد عبد بن حييى حد   عن ،الربيع بن قيس حد 

)صدىل  اهلل  اهلل رسولأن   الباهأ: دزي بن حمدوج عن ،العويف عطية عن ،اخلفاف سعد

 ،صدره عىل فوضعها)ري اهلل عنه(  عأ بيد أخذ ،املسلمني بني آخىعليه وسل م( مل ا 

 الإال  أن ه  ،السالم عليهام موسى من هارون بمنزلة من ي وأنت ،أخي أنت عأ يا :قال

                                                             

 .4  ، 3 ج، . املستدرك 1

 .358  ، 2 ج، . املستدرك 2



 2129 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1(بعدي نبي  

 کثري عن بالل، بن سليامن ثنا ،يناحلام احلميد عبد بن حييى ثنا)... :الطرباين وأخرج

 اهلل رسدول کدان :قال َسَلمة، أم   عن ،حنطب بن اهلل عبد بن املطلب عبد عن ،زيد بن

 ،فدانتظرت ،أحد عىل يدخل ال فقال ،بيتي يف يوم ذات جالسا)صىل  اهلل عليه وسل م( 

 )صدىل  اهلل عليده وسدل م( اهلل رسدول نشديج فسمعت)ري اهلل عنه(  احلسني فدخل

 جبينده يمسدح)صىل  اهلل عليه وسدل م(  والنبي   حجره يف حسني فإذا ،فاطلعت ،يبكي

 کدان)عليه السدالم(  جربيلأن   :فقال دخل. حني علمت ما واهلل :فقلت ،يبكي وهو

تدك أن   :قدال .فنعم .الدنيا من أَماَ  :قلت ؟حتبه :فقال ،البيت يف معنا  هدذا سدتقتل أم 

)صىل  اهلل  النبي   فأراها تربتها من)عليه السالم(  جربيل فتناول .کربال هلا يقال بأرض  

 .کربالء :قالوا ؟األرض هذه اسم ما :قال ،قتل حني بحسني أحيط فلام   .عليه وسل م(

 2(وبالء کرب أرض ورسوله اهلل َصَدق :قال

 ،األعمدش عن ،رشيك نا ،احلامين احلميد عبد بن حييى نا: )...عساکر ابن وروى

مل دا  :قال ،طالب أ، بن عأ   عن ،األسدي اهلل عبد بن عباد عن ،عمرو بن املنهال عن

 مدن رجاال)صىل  اهلل عليه وسل م(    اهلل رسول دعا  األقربني عشريتك وأنذر  نزلت

                                                             

 .199  ، خيثمة . حديث 1

 .109، 108  ، 3 ج، الكبري . املعجم 2



 2130 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

م فرقاً  لشارباً  کان وإن ،اجلذعة آلکالً  منهم الرهط کانأن   ،بيته أهل د  ِرجالً  إليهم فقد 

 1(موعدي وينجز ديني، يقيض عأ   :قالثم   ،شبعوا حتى د فأکلوا شاةً  :يعني

 عن ،العبدي هارون أ، عن ،الربيع بن قيس نا ،احلامين احلميد عبد بن حييى نا)...

 خدم   بغدير علياً )صىل  اهلل عليه وسل م(    اهلل رسول مل ا نصب :قال ،اخلدري سعيد أ،

 لكدم أکملدت اليدوم اآليدة ههبذ عليه)عليه السالم(  جربيل هبط ،بالوالية له فنادى

  2دينا اإلسالم لكم ورضيت نعمتي عليكم وأمتمت دينكم

 أ، عدن زريدق، بدن عامر عن ،يعىل بن حييى نا ،احلامين احلميد عبد بن حييى نا)...

)صدىل  اهلل عليده   النبدي   قدال ،قدال ،أرقم بن زيد عن ،مطرف بن عامر عن ،إسحاق

، وعدين التي اخلُلد جن ة ويسكن موتتي ويموت حيايت حيياأن   أحب   من :وسل م(   ر، 

 يف يددخلكم ولدن هدي من خيرجكم لنفإن ه  علياً  فليتول   ،بيده قضبانا درز ر، فإن  

 3(ضاللة

ثنا ،احلميد عبد بن حييى نا)...   بدن موسى عن ،ألعمش ا عن ،مسهر بن عأ حد 

 يدوم کدان إذا ،الندار قسديم نداأ :قال)ري اهلل عنه( أن ه  عأ   عن ،عباية عن ،طريف

                                                             

 .47  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .237  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .242  ، 42 ج، عساکر ابن، دمشق مدينة . تاريخ 3



 2131 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1(يل وهذا لك هذا :قلت القيامة

 ،جبري بن سعيد عن ،برش أ، عن ،عوانة أبو نا ،احلامين احلميد عبد بن حييى نا)... 

 فقدال عدأ أقبدل إذ)صىل  اهلل عليه وسدل م(   النبي   مع قاعدة کنت :قالت ،عائشة عن

 ،اهلل رسول يا فقلت: قالت، العرب. سيد هذا عائشة يا :)صىل  اهلل عليه وسل م( النبي  

 2(العرب سيد وهذا آدم ولد سيد أنا ! قال؟العرب سيدَ  ألسَت 

ثنا)...  :احلسكاين وروى ثنا :قال ،احلامين احلميد عبد بن حييى حد   بدن قديس حد 

))صىل  اهلل عليه وآله( ) اهلل رسولأن   :اخلدري سعيد أ، عن ،هارون أ، عن ،الربيع

 ،النعمدة وإمتدام الددين إکدامل عىل أکرب اهلل :قال ،اآلية هذه[ عليه] نزلتمل ا  (وسل م(

 مدواله کندت من :قالثم   .بعدي من طالب أ، بن عأ ووالية برسالتي الرب   ورضا

 مدن واخدذل نرصده مدن وانرصد ،عداداه من وعاد وااله من والِ  الل هم ،مواله فعأ  

 3(خذله

ثنا)...   عدن األعمدش، عن ،الربيع بن قيس عن ،احلامين احلميد عبد بن حييى حد 

 رسول قال :يقول زمزم شفري عىل جالس عباس بن اهلل عبد بينام :قال ،ربعي بن عباية

                                                             

 .298  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .304  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .201  ، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 3



 2132 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 :يقدول ال عباس ابن فجعل بعاممة، متعمم ،رجل أقبل إذ ()صىل  اهلل عليه وآله() اهلل

))صدىل  اهلل ) اهلل رسدول قال :الرجل قالإال   ،()صىل  اهلل عليه وآله() اهلل رسول قال

 وجهه عن العاممة فكشف ؟أنت من باهلل سألتك :عباس ابن فقال (عليه وآله( وسل م(

 جندادة بدن جنددب فأندا يعرفندي مل ومدن ،عرفندي فقد عرفني من الناس أَيا :وقال

 وإال   هبداتني (وسدلم وآلده عنيده اهلل صدىل) النبدي   سمعت ،الغفاري ذر أبو ،البدري

 منصور ،الكفرة وقاتل ،الربرة قائد عأي  :يقول وهو ،فعميتا وإال   هباتني هورأيت ،فصمتا

 1(خذله من وخمذول ،نرصه من

ثنا)...  ثنا :قايل ،احلامين احلميد عبد بن حييى حد   املنهدال عن ،مطري بن موسى حد 

 ،فسأله سائل جاء إذ يصأ   عأ   کان :قال ،احلنفية بن حممد بن اهلل عبد عن :عمرو بن

ها بإصبعه فقام ))صدىل  اهلل عليده ) النبدي   إىل السائل فجاء ،خامتا السائل فأعطى فمد 

 اهلل وليكمإن ام   :فيه فنزلت ؟شيئا[ أحدا] أعطاك هل :[ النبي   له] فقال (وآله( وسل م(

  2ورسوله

ثنا)... ثنا :قال ،احلامين احلميد عبد بن حييى حد   أ، عدن عدثامن عدن ،رشيدك حد 

 الرضدوس عطدف[ الدنيا] علينا ليعطفن :عأ قال :قال ،ناجذ بن ربيعة عن :صادق

                                                             

 .230، 229  ، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 1

 .238  ، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 2



 2133 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  1 األرض يف استضعفوا الذين عىل نمنأن   ونريد  قرأثم   .ولدها عىل

ثنا)... ثنا :قال ،احلامين احلميد عبد بن حييى حد   :قدال ،األسلمي يعىل بن حييى حد 

ثنا  بدن اهلل عبدد کدان :قدال ،رفمط بن زياد عن ،إسحاق أ، عن ،زريق بن عامر حد 

 يف وهي :عامر وقال(.عزيزا قويا اهلل وکان بعأ القتال املؤمنني اهلل وکفى) يقرأ مسعود

 2(رأيتها کذلك ،مصحفه

ثنا)...  أبدو حددثني :قدال ،األعمدش عن ،رشيك (عن) احلميد عبد بن حييى حد 

 اهلل عليده وآلده( ))صىل   اهلل رسول قال :قال ،اخلدري سعيد أ، عن ،الناجي املتوکل

د تعاىل اهلل قال القيامة يوم کان إذا :وسل م(  أحدبكام، مدن اجلن دة أدِخدال :وعدأ   ملحم 

 وهدذا يل هدذا :(هلا) فيقول جهنم شفري عىل عأ فيجلس ،أبغضكام من النار وأدخال

 .3 عنيد کفار کل جهن م يف ألقيا  :قوله وهو ،لك

  أحاديثه عدد

 .حديثا تونوس ومخسة مائة عنه روي

                                                             

 .556  ، 1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 1

 .10، 9  ، 2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 2

 .264  ، 2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل اهد. شو 3



 2134 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث مخسة: احلاکم مستدرك

 .أحاديث سبعة: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث تسعة: للطرباين الدعاء

 .أحاديث عرشة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثا وعرشون اثنان: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للطرباين الصغري املعجم

 .احدو حديث: للطرباين عأ کذب من حديث طرق

 .أحاديث سبعة: للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث سبعة: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثا ثالثون: عساکر ابن تاريخ

 .أحاديث ثامنية :(شيخه احلامين وکان) يعىل أ، مسند

 .أحاديث ثالثة: اجلعد ابن مسند

 .واحد حديث: خملد البن والكوثر احلوض يف روي ما

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن واخلمول التواضع

 .حديثان: الدنيا أ، البن اللسان وآداب الصمت

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن باهلل الظن حسن



 2135 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد حديث: شيبة أ، البن العرش

 .أحاديث عرشة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .واحد حديث: خيثمة حديث

 .أحاديث أربعة: شاهني البن ومنسوخه احلديث ناسخ

 .أحاديث أربعة: ابالشه مسند

 .حديثا عرش مخسة: للحسكاين التنزيل شواهد

 .أحاديث ثامنية: حاتم أ، ابن تفسري

 1.أحاديث ستة: الثعلبي تفسري

 

 عثامن بن حييى( 210)

 (هد282 ت)

 زکريداء أبدو مدوالهم ،السدهمي القدريش صدفوان بن صالح بن عثامن بن حييى)

 ،املرصي صالح وأ، ،احلراين داود بن ارالغف عبد صالح وأ، ،أبيه عن روى .املرصي

                                                             

 ابدن، والتعديل اجلرح .61 ،  11ج التسرتي، الرجال، قاموس .64 ،  21ج احلديث، رجال معجم: يف ترمجته . راجع 1

 .321  ، 5 ج، اجلرجاين عدي بن اهلل عبد، الكامل .170  ، 9 ج، الرازي حاتم أ،



 2136 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وأ، ،احلدراين خالدد بدن وعمرو ،طارق بن الربيع بن وعمرو ،مريم أ، ابن وسعيد

 ،بكدري بدن اهلل عبد بن وحييى ،اخلزاعي محاد بن ونعيم ،اجلبار عبد ابن النرض األسود

 .ومجاعة الفرج بن واصبغ ،مرض بن بكر بن وإسحاق ،الغفاري زهدم بن وحييى

 بدن املدؤمن وعبدد ،العذري صالح بن إبراهيم بن وإسحاق ،ماجة ابن عنه روى

 .ودريهم ،الطرباين القاسم وأبو ،قديد بن خلف ابن احلسني بن وعأ ،النسفي خلف

 کدان :يدونس ابدن وقال .فيه واتكل مو ،أ، عن وکتب ،عنه کتبت :حاتم أ، ابن قال

 يوجدد يكن مل بام ثوحد   ،للحديث حافظا وکان ،العلامء وبموت ،البلد بأخبار عاملا

 .ومائتني وثامنني اثنتني سنة ،القعدة ذي يف وتويف ،دريه عند

 ،کتبده دري من ثحيد   ،وراقة صاحب وکان ،عيتشي   :قاسم بن مسلمة وقال :قلت

 1.(ذلك جلأل فيه فطعن

 صددوق ،املرصدي موالهم ،السهمي صالح بن عثامن بن حييى) :حجر ابن وقال

 سنة مات ،عرشة احلادية من أصله دري من ثحد   لكونه ،بعضهم هولين   ،لتشيعبا رمي

 2.(وثامنني اثنتني

                                                             

 .225  ، 11 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .310  ، 2 ج، التهذيب ريب. تق 2



 2137 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1(.صدوق السهمي صالح بن عثامن بن حييى) :الذهبي وقال

 أبدو ،ياألخبدار ،احلداف  ،العالمة :صفوان بن صالح ابن عثامن بن حييى) :وقال

 واتكل مو[ أ، عنه وکتب] ،عنه کتبت :حاتم أ، ابن وقال.. .املرصي السهمي زکريا

 2.(العامل هذا مثل به يطرح فال ،مفرس   دري جرح هذا :قلت .فيه

  وتوقيقه مدحه

 .للحديث حافظا وکان ،العلامء وبموت ،البلد بأخبار عاملا کان :يونس ابن قال

 .به احتج: ابن حب ان

 .272   ،12ج ،ابن حب ان صحيح

 .به احتج   :حاتم أ، ابن

 .40  ،39   ،1ج حاتم، أ، ابن تفسري

هو: احلاکم  .عديدة مواضع يف له وصحح ،املستدرك يف ثق 

 .326   ،1ج الصحيحني، عىل املستدرك 

 .تنيمر   به احتج  : الطربي

                                                             

 .524   ،2 ج الضعفاء، يف . املغني 1

 .355، 354   13 ج، النبالء أعالم . سري 2



 2138 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .647   ،2ج و ،123   ،1ج اآلثار، هتذيب

 1.مرة وثالثني اثنتني به احتج: الطحاوي

 ال خالف وفيه صدوق وهو:  )أيضا وقال احلسن، القسم من حديثه عد  : اهليثمي

 2(يرض

 .صدوق: الذهبي قال

 .صدوق: حجر ابن قال

 .أحاديثه حسن: األلباين

 .310   ،6ج الغليل، إرواء

  عهتشيّ 

  .(عبالتشي   رمي): حجر ابن وقال ،(عيتشي  ) :قاسم بن مسلمة قال

ثنا)... :الصدوق الشيخ روى  شدعيب بن ومطلب ،صالح بن عثامن بن حييى حد 

ثنا :قالوا ،البرصيون رشيد بن وأمحد ،ياألزد  حدازم أ، عدن محداد بدن إبدراهيم حد 

ثنا :قال ،املديني  أ، عن ،جده عن ،أبيه عن ،املسيب بن سعيد بن عمر بن عمران حد 

                                                             

 ...114   ،1ج اآلثار، مشكل . رشح 1

 .72   ،10ج ،266   ،4ج الزوائد، . جممع 2



 2139 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مدن ،ثالث حرمات هللأن   :)صىل  اهلل عليه وآله( اهلل رسول قال :قال ،اخلدري سعيد

 حرمدة :شديئا لده اهلل حيفد  مل حيفظهدن مل ومن ،هودنيا دينه أمر له اهلل حف  حفظهن

 1.(عرتيت وحرمة ،وحرمتي ،االسالم

 بدن عأ ثنا ،الفرج بن صبغأ ثنا ،صالح بن عثامن بن حييى ثنا)... :الذهبي وروى

 أبدو فدخل ،النخيلة فنزل ،معاوية علينا قدم :قال أبيه عن ،يزيد بن داود عن ،عابس

 أبا يا :فقال شاب إليه فقام !ويذکرهم الناس عىل صيق فكان ،بالكوفة املسجد هريرة

 مدن :لعدأ يقدول)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول سمعت أنت باهلل نشدتك هريرة

 2.(نعم الل هم :قال ؟عاداه من وعاد وااله من وال الل هم ،مواله فعأ مواله کنت

 ،عفدري بدن يدسدع ثندا ،السهمي صالح بن عثامن بن حييى ثنا)... :احلاکم وأخرج

 قدال ،شهاب ابن عن ،حييى بن الرسى عن ،الرسام أ، بن عمران بن حفص حدثني

 عدىل ةقب د يف فوجدتده ،عليده مألسل   امللك عبد تيتأف ،الغزو أريد ناأو دمشق قدمت

 أتعلم شهاب ابن يا :يل فقال ،جلستثم   متفسل   ،سامطان وحتته ،القائم بقرب فرش

 فقمت ،هلم   :فقال .نعم :فقلت ؟طالب أ، بن عأ قتل صباح املقدس بيت يف کان ما

 ؟کدان ما :فقال عأ   فأحنا ،وجهه إيل   لفحو   ،ةالقب   خلف تيتأ حتى الناس وراء من

                                                             

 .146  ، . اخلصال 1

 .81  ، 1 ج، مواله فعأ مواله کنت من حديث طرق . رسالة 2



 2140 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 هدذا يعلدم أحد يبق مل :فقال !دم حتته وجدإال   املقدس بيت من حجر يرفع مل :فقلت

 1.(يفتو حتى به ثتحد   فام ،أحد منك يسمعن   ال ،ودريك دريي

ثنا :قال ،صالح بن عثامن بن حييى)...  :العقيأ ضعفاء ويف  :قال ،محاد بن نعيم حد 

ثنا ثنا :قال ،الشيباين موسى بن الفضل حد   أ، عدن عطيدة عدن ،مسلم بن عمران حد 

 ويطهدرکم البيدت أهل الرجس عنكم ليذهب اهلل يريدإن ام  :قوله يف ،اخلدري سعيد

ثم   ،واحلسني واحلسن وفاطمة عليا)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول مجع قال تطهريا

 وطهدرهم الدرجس عدنهم اذهدب الل هم ،بيتي أهل هؤالء :فقال الكساء عليهم أدار

 2.(تطهريا

ثنا)... :الطحاوي وروى  سدلمة بدن حممد ثنا :قال ،صالح بن عثامن بن حييى حد 

 الفضلأن   :احلرضمي عقبة بن عياش عن ،وهب بن اهلل عبد علينا أمىل :قال ،املرادي

 عبدد بن الزبري ابنتي ضباعة أو ،احلكيم أم بنأن   :حدثه ةأمي   بن عمرو بن احلسن بن

)صدىل  اهلل عليده وسدل م(  اهلل رسدول أصاب :قالت اأن   ،إحدامها عن حدثه ،املطلب

 نحن ما إليه فشكونا)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي   ابنة فاطمة وأختي أنا فذهبت ،سبيا

 سدبقكن   :)صىل  اهلل عليده وسدل م( النبي   فقال ،السبي من شيئا يعطيناأن   وسألنا ،فيه

                                                             

 .113  ، 3 ج، تدرك. املس 1

 .304  ، 3 ج، العقيأ . ضعفاء 2



 2141 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ثالثدا صدالة کل   إثر عىل اهلل نتكرب   :لكن   خري هو ما عىل سأدلكن   ولكن ،بدر يتامى

 وحده اهللإال   إله وال ،حتميدة وثالثني وثالثا ،تسبيحة وثالثني وثالثا ،تكبرية وثالثني

 1.(واحدة ،قدير شئ کل عىل وهو ،احلمد وله امللك له ،له رشيك ال

ثنا) : د شيخه وهو د عنه الطرباين وروى  بن ومطلب ،صالح بن عثامن بن حييى حد 

 ،يزيد بن خالد حدثني ،سعد بن الليث حدثني ،صالح بن اهلل عبد ثنا ،األزدي شعيب

 عليدا عدادأن ده  ثدهحد   الدؤيل سنان أباأن   :أسلم بن زيد عن ،هالل أ، بن سعيد عن

 يف احلسدن أبا يا عليك فناختو   لقد :له فقلت ،اشتكاها ةشكو يف )ري اهلل تعاىل عنه(

 الصدادق سدمعت ألين   ؛منده نفيس عىل فتختو   ما واهلل ولكني   ك :فقال .هذا شكوك

د  ههندا ورضبدة ،ههنا رضبة سترضبإن ك  :يقول)صىل  اهلل عليه وسل م(  املصدوق

 کدام ،أشدقاها صاحبها ويكون ،حليتك خيضب حتى دمها فيسيلد  صدديه إىل اروأش

 2.(ثمود أشقى الناقة عاقر کان

ثنا)  بدن الدرحيم عبد ثنا ،الكويف برش بن سفيان ثنا ،صالح بن عثامن بن حييى حد 

 قدال ،قدال ،أبيده عن ،عجرة بن کعب بن إسحاق عن ،زياد أ، بن يزيد عن ،سليامن

 عدز   اهلل ذات يف لسوسدا کدانفإن ه  ؛عليا واتسب   ال : اهلل عليه وسل م()صىل   اهلل رسول

                                                             

 .299  ، 3 ج، اآلثار معاين . رشح 1

 .106  ، 1 ج، الكبري . املعجم 2



 2142 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(وجل  

ثنا)  بن عن ،أيوب بن حييى ثنا ،صالح بن اهلل عبد ثنا ،صالح بن عثامن بن حييى حد 

 رسدول قال :قال)ري اهلل عنه(  هريرة أ، عن ،القرظي کعب بن حممد عن ،جريج

 يومهم من ليوافوا ؛الدواب عىل القيامة يوم األنبياء رشحي :)صىل  اهلل عليه وسل م( اهلل

 احلسدن ابنداي ويبعدث ،الدرباق عدىل أندا وأبعدث ،ناقته عىل صالح ويبعث ،املحرش

 2.(ةاجلن   نوق من ناقتني عىل واحلسني

ثنا)  عبدد بدن شدداد حددثني ،عفدري بدن سدعيد ثنا ،صالح بن عثامن بن حييى حد 

 عدىل دخلأن ه  :أبيه عن ،شداد بن يعىل عن أبيه عن ،أوس بن شداد ولد من ،الرمحن

 شدداد فجلدس ،فراشده عىل العا  بن وعمرو جالس وهو)ري اهلل عنه(  معاوية

)صدىل  اهلل عليده  اهلل رسدول سدمعت إين   ؟بينكام جيلسني ما تدريان هل :وقال ،بينهام

 .دددرة عدىلال  إ اجتمعدا مدا فدواهلل ؛بينهام ففرقوا مجيعا رأيتمومها إذا :يقولوسل م( 

 3.(بينكام قأفر  أن   فأحببت

ثنا)  بدن ويوسدف ،التنييسد يوسدف بن اهلل عبد ثنا ،صالح بن عثامن بن حييى حد 

                                                             

 .148  ، 19 ج، الكبري . املعجم 1

 .43  ، 3 ج، الكبري . املعجم 2

 .289  ، 7 ج، الكبري . املعجم 3



 2143 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ،ذؤيب بن قبيصة عن ،شهاب ابن عن ،يونس عن ،سعد بن رشدين ثنا :قاال ،عدي

 سود خراسان من رايات خترج :قال)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي   عن ،هريرة أ، عن

 1.(بايلياء ينصب حتى شئ يردها ال

ثنا)  عدن أ، ثنا ،سعد بن رشدين بن القاهر عبد ثنا ،صالح بن عثامن بن حييى حد 

)صدىل  اهلل  اهلل رسدول سدمعت :قال ،أبيه عن ،سامل عن ،شهاب بن عن وعقيل ،قرة

 2.(بعض رقاب بعضكم يرضب ؛اراکف   بعدي ترجعوا ال :يقولعليه وسل م( 

ثنا)   حريز عن ،يونس بن عيسى ثنا ،محاد بن نعيم ثنا ،صالح بن عثامن بن حييى حد 

 النبي   عن ،مالك بن عوف عن ،أبيه عن ،نفري بن جبري بن الرمحن عبد عن ،عثامن بن

 عدىل فتندة أعظمهدا ،فرقة وسبعني بضع عىل تيأم   تفرتق :قال)صىل  اهلل عليه وسل م( 

 3.(احلالل وحيرمون حلراما ونفيحل   ،برأَيم األمور يقيسون قوم أمتي

  أحاديثه عدد

 

                                                             

 .227  ، 3 ج، الشاميني . مسند 1

 .218  ، 12 ج ،الكبري . املعجم 2

 .51، 50  ، 18 ج، الكبري . املعجم 3



 2144 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث وتسع مخسامئة عنه روي

 .حديثان: ماجة ابن سنن

 .حديثا عرش سبعة: احلاکم مستدرك

 .حديثا عرش ستة: للبيهقي الكربى السنن

 .واحد حديث: ابن حب ان صحيح

 .حديثان: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثا ثونوثال ومخسة مائتان: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثا وثالثون أربعة: للطرباين: الدعاء

 .حديثا وثالثون مخسة: للطرباين الشاميني مسند

 .أحاديث مخسة: للطرباين عأ کذب من حديث طرق

 .أحاديث أربعة: للطرباين األوائل کتاب

 .أحاديث تسع: الدراقطني سنن

 .أحاديث ثامنية: للبيهقي اإليامن شعب

 .واحد حديث: للبيهقي رواآلثا السنن معرفة

 .حديثان: للبيهقي النبوة دالئل

 .واحد حديث: للبيهقي والصفات األسامء



 2145 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .واحد حديث: للذهبي (مواله کنت من) حديث طرق رسالة

 .واحد حديث: عوانة أ، مستخرج

 .حديثا وثالثون اثنان: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .أحاديث ثالثة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .أحاديث ثامنية: الرب عبد البن هيدالتم

 .حديثا وعرشون اثنان: عساکر ابن تاريخ

 .حديثا وأربعون مخسة: نعيم أل، الصحابة معرفة

 .أحاديث عرش: نعيم أل، األولياء حلية

 .حديثان: للطربي اآلثار هتذيب

 .حديثان: الشهاب مسند

 .واحد حديث: للرامهرمزي الفاصل احلد

 .حديثان: الاللكائي السنة لأه اعتقاد أصول رشح

 .أحاديث ستة: الطربي تفسري

 1.حديثان: حاتم أ، ابن تفسري

                                                             

 ،9ج حاتم، أ، البن ،والتعديل اجلرح .219   8ج الشاهرودي، لعأ ،احلديث رجال علم مستدرکات: يف ترمجته . راجع 1

 له من معرفة يف الكاشف .358   ،12ج اجلوزي، البن املنتظم .355   ،13ج للذهبي، النبالء، أعالم سري .175  
 



 2146 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 عيسى الرمَّ بن ( حييى211)

 (هد201 ت)

 

 زکريداء أبدو ،النهشأ التميمي حممد ابن ويقال ،الرمحن عبد بن عيسى بن حييى) 

 عبددو مسدعود وأ، ،األعمدش عدن روى ،الرملدة سكن ،اجلرار الفاخوري الكويف

 أ، بن الرمحن عبد بن وحممد ،العزيز عبد بن عمر بن العزيز وعبد ،املساور بن األعىل

  .ودريهم ،کدام بن ومسعر ،ليىل

 يدونس بن وعيسى ،اياس أ، بن وآدم ،عيسى بن عثامن بن عيسى أخيه ابن وعنه

 ،رامةک بن عثامن بن وحممد ،املخزومي اهلل عبد بن وحممد ،شيبة أ، وابنا ،الفاخوري

 حييى بن حممد بن وأمحد ،العسقالين أمحد بن وعيسى ،اخلصيب أ، بن حممد بن وعأ

  .وآخرون عفان ابن عأ بن واحلسن ،القطان سعيد بن

 .حديثه أقرب ما :أبيه عن ،أمحد بن اهلل عبد قال

 .عليه الثناء أحسنأن ه  أمحد عن بلغني :داود أبو وقال

                                                                                                                                                         

 .371  ، 2 ج ،للذهبي ،الستة کتب يف رواية



 2147 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .بشئ ليس :معني ابن عن ،الدوري وقال

ة :العجأ وقال  .تشيع فيه وکان ،ثق 

 .بالقوي ليس :النسائي وقال

 .األعمش عند رأيته فطاملا ؛عنه اکتبوا :معاوية أبو قال ،سنان بن أمحد وقال

 ابدن عدن آخدر وقدال .حديثده يكتب ال :معني ابن عن ،مريم أ، ابن وقال :قلت

  .ضعيف :معني

 بدن عيسدى حدثني :الصغري تارخيه يف ريالبخا وقال ، الثقات يف ابن حب ان ذکره

 .نحوها أو  ومائتني إحدى سنة عيسى بن حييى زکرياء أبو مات قال: عيسى بن عثامن

 .ضدعف وفيده ،بده بأس ال :مسلمة وقال .ومائتني إحدى سنة مات قانع ابن :وقال

 1.(عليه يتابع ال يرويه ما عامة :عدي ابن وقال

 واخلداء بالفداءد  الفداخوري النهشدأ ميميالت عيسى بن حييى): حجر ابن وقال

 ورمدي ،خيطدئ صددوق ،الرملدة نزيدل ،الكدويفد  وراءين باجليمد  اجلرارد  املعجمة

 2(.بالتشيع

                                                             

 .231، 230  ، 11 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .312، 311  ، 2 ج، التهذيب . تقريب 2



 2148 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وقاقته 

 .صحيحه يف مسلم به احتج :مسلم

 .عليه الثناء أحسن:  أمحد

ة :العجأ قال  .ثق 

 . األعمش عند رأيته فطاملا ؛عنه اکتبوا :معاوية أبو قال 

 الثقات، واحتج به يف صحيحه.: يف ابن حب ان ذکره

 1.حديثه له حوصح   سننه يف له جخر   :الرتمذي

ه؛و: احلاکم  حدديث هدذا) :وقدال عيسدى بن حييى سنده يف حديثا روى حيث ثق 

 2.(خيرجاه ومل الرمأ عيسى بن بيحيى احتج فقد ؛مسلم رش  عىل صحيح

 .عنده الثقات عنإال   فيه يروي ال الذي التمهيد کتابه يف به احتج  : الرب عبد ابن

 .صحيحه يف له خرج: خزيمة ابن

 .باملقبولة أسانيده وصف الذي اآلثار مشكل رشح کتابه يف به احتج :الطحاوي

 عىل اعتامدا تفسريه کتب وقد مورد، من أکثر يف تفسريه يف به احتج  : حاتم أ، ابن

                                                             

 .306   5ج الرتمذي، . سنن 1

 .388  ، 1 ج، . املستدرك 2



 2149 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.واألسانيد األخبار أصح

 .خيطئ صدوق: حجر ابنقال 

 مسلم له خرج :وقال .موث ق وهو فيه تكل م من أسامء ذکر :کتابه يف ذکره: الذهبي

 2.األصول يف ال الشواهد يف

  تشيعه

 ،(عتشدي   فيه وکان) :هحق   يف قالوه ما ذلك ودليل ،الشيعة من عيسى بن حييى کان

 .(عبالتشي   ورمي)

 حييى ...ثنا) :احلاکم اهرو ما ،منها(ع) البيت هلأ فضل يف أحاديث ةعد   روى وقد

 قدال ،قدال ،اهلل عبدد عدن ،علقمة عن ،إبراهيم عن ،األعمش عن ،الرمأ عيسى بن

 3.عبادة عأي  وجه إىل النظر :)صىل  اهلل  عليه وآله وسل م( اهلل رسول

 بن عدى عن ،األعمش عن ،الرمأ عيسى بن حييى )...أخربنا :واخرج الرتمذي

)صىل  اهلل عليه وسدل م(  النبي   إىل عهد لقد " :قال ،أع عن ،حبيش بن زر عن ،ثابت

                                                             

 .555   ،2ج حاتم، أ، ابن . تفسري 1

 .198  ، 1 . املصدر السابق، ج 2

 .142، 141  ، 3 ج، . املستدرك 3



 2150 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(منافقإال   يبغضك وال ،مؤمنإال   كحيب   الأن ه  األمي   النبي  

 أ، بدن حبيدب عن األعمش عن ،الرمأ عيسى بن حييى )...ثنا :وروى الطرباين

وسل م( )صىل  اهلل عليه  اهلل رسول قال ، قال ،عباس بن عن ،جبري بن سعيد عن ،ثابت

 من هارون بمنزلة يمن   هو ،دمي ودمه ،حلمي حلمه ،طالب أ، بن عأ   هذا :سلمة ألم  

 2(.بعدي نبي   الإال  أن ه  موسى

 سدعيد عن ،ثابت أ، بن حبيب عن ،األعمش عن ،الرمأ عيسى بن حييى )...ثنا

 هدذا :مةسل ألم  )صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول قال ،قال ،عباس بن عن ،جبري بن

 الإال  أن ه  موسى من هارون بمنزلة من ي هو ،دمي ودمه ،حلمي حلمه طالب أ، بن عأ

 3بعدي(. نبي  

 بن عدي عن ،األعمش عن ،الرمأ عيسى بن حييى ويف تاريخ مدينة دمشق: )...نا

، عن ،حبيش بن زر عن ،ثابت  إيل  )صىل  اهلل عليه وسل م(   األمي   النبي   لعهد :قال عأ 

 4منافق(.إال   يبغضك وال مؤمنإال   حيب ك الأن ه 

راأن   ،وهب بن زيد نا ،األعمش نا ،عيسى بن حييى نا )...  محلدت لعثامن: قال عام 

                                                             

 .306  ، 5 ج ،الرتمذي . سنن 1

 .15، 14  ، 12، ج الكبري . املعجم 2

 .15، 14  ، 12 ج ،الكبري . املعجم 3

 .276  ، 42 دمشق، ج مدينة . تاريخ 4
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 يل مدا :قدالثدم   عدثامن فغضب ،فرضبوين عأ   َفَعدوا ،عدوا الناس رقاب عىل قريشا

! ؟فرضدبوه(  )صدىل  اهلل عليده وسدل م  حممدد أصحاب من رجل عىل عدوا ولقريش

 يف وقاتلده الباديدة الفئدة تقتلدك :لعدامر يقول)صىل  اهلل عليه وسل م(    النبي   سمعت

 1النار(.

   والتفسري احلديّ كتب يف مروياته

 .رواية وتسعني وقع يف أسانيد ستة

 .واحدة رواية: مسلم صحيح يف

 .روايات ثالث: ماجة ابن سنن

 .واحدة رواية: داود أ، سنن

 .روايات أربع: يالرتمذ سنن

 .واحدة رواية: أمحد مسند

 .روايتان: احلاکم مستدرك

 .واحدة رواية: للبيهقي الكربى السنن

 .روايات ثالث: للبيهقي اإليامن شعب

                                                             

 .421  ، 43 دمشق، ج مدينة . تاريخ 1
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 .روايات عرش: شيبة أ، البن املصنف

 .روايتان: عاصم أ، البن السنة

 .رواية عرشة ثامين: والكبري واألوسط الصغري واملعجم کالدعاء الطرباين کتب

 .روايات ثالث: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 واحدة رواية: خزيمة ابن صحيح

 .واحدة رواية: ابن حب ان صحيح

 .واحدة رواية: احلميدي مسند

 .واحدة رواية: اجلعد ابن مسند

 .واحدة رواية: الرب عبد البن التمهيد

 .رواية عرشة اثنا: عساکر البن دمشق تاريخ

 1.رواية ثونثال: الطربي تفسري

 

 األسلمي يعل بن حييى( 212)

                                                             

   ،9ج للذهبي، ،النبالء المأع سري ،224   ،8ج الشاهرودي، لعأ ،احلديث رجال علم مستدرکات: يف ترمجته . راجع 1

 .357   للعجأ، الثقات معرفة .423
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 (هد180 ت)

 أ، بدن إسامعيل عن روى .الكويف زکرياء أبو ،القطواين األسلمي يعىل بن حييى)

 ،خليفدة بن وفطر ،األسود بن وعثامن ،سليامن أ، بن امللك وعبد ،واألعمش ،خالد

 بدن وقديس ،ياملحلمد اهلل عبدد بن وناصح ،الرهاوي فروة وأ، ،خباب بن ويونس

  .وخلق الربيع

 هشدام وأبدو ،سدعيد بدن وقتيبدة ،والدق بدن وجندل ،شيبة أ، بن بكر أبو ،وعنه

 نعيم وأبو ،محاد بن والوليد ،املغلس بن وجبارة ،الوراق أبان بن وإسامعيل ،الرفاعي

  .وآخرون ،الرواجني يعقوب بن وعباد ،الطحان

 .بشئ سلي :معني ابن حييى عن ،الدورقي اهلل عبد قال

 .احلديث مضطرب :البخاري وقال

 .بالقوي ليس ،احلديث ضعيف :حاتم أبو وقال

  .الشيعة من کويف عدي ابن وقال

 .نكارة فيه ،فاطمة تزويج يف طويال حديثا صحيحه يف له ابن حب ان وأخرج :قلت

 وقدع لدن أدري فدال ،املقلوبدات الثقدات عن يروي :الضعفاء يف ابن حب ان قال وقد

د فيجدب ،رصد بن رضار أ، عنه الراوي من أو نهم ،ذلك  وقدال ،رويدا عدام   بالتنك 
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 1.(األسانيد يف يغلط :البزار

  توقيقه

 .املفرد األدب کتابه يف به احتج  : البخاري

هو: ابن حب ان  عدن صدحيحه يف خيدرج ال وهدو. صدحيحه يف لده أخدرج حدني ثق 

 .متهمقد   يف قال کام ،املجروحني

 2.املستدرك يف ثاحدي له حصح  : احلاکم

 يف جداء کدام ،األسدانيد بأصدح   خرجده الدذي تفسدريه يف به احتج: حاتم أ، ابن

 3.متهمقد  

 4.له توثيق وهذا اآلثار، مشكل رشح يف به احتج  : الطحاوي

 وقدد ،(ع) البيدت أهدل فضدائل يف ولروايته عهتشي   ألجل هو به طعن من أکثر إن  

 .منصفا کان ملن کاف وهذا به، همواحتجاج له واحد من أکثر توثيق ذکرنا

                                                             

 .266  ، 11 ج، التهذيب . هتذيب 1

 ..128   ،3. ج 2

 .3033  ، 9، ج حاتم أ، ابن . تفسري 3

 .210   ،6. ج 4
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  عهتشيّ 

 

 (شيعتهم مجلة يف وهو کويف) :الكامل يف وعبارته الشيعة، من کويف: عدي ابن قال

 .233   7 ج الكامل

 .شيعي :عنه حجر ابن وقال 

 .319   2ج التهذيب تقريب 

 وهو شيعي( ) :وقال فيه األلباين

 517   10سلسلة األحاديث الضعيفة، ج

ثنا)... :الشيعي يالطرب روى  الكندي القاسم بن وعأ األسلمي يعىل بن حييى حد 

 ،نباتدة بدن األصبغ عن ،احلزور ابن عأ عن ،املساور بن عأ عن ،املساور بن وحييى

)صىل  اهلل عليده ) اهلل رسول بغلة عىل وهو ،بالبرصة )عليه السالم(   عأ مع کنا :قال

 أخدربکمإال   :فقال ،()صىل  اهلل عليه وآله() حممد أصحاب حوله اجتمع وقد ،(وآله(

 أفضدل :قدال .املدؤمنني أمدري يدا بىل :قلنا ؟الرسل جيمع يوم اهلل عند اهلل خلق بأفضل

 وأفضدل ،أندا األوصدياء وأفضدل ،األوصياء بعدهم اخللق أفضل وإن ،حممد الرسل

 احلسن عنيي ،كمنبي   سبطا األسبا  خري وإن   ،األسبا  ،واألوصياء الرسل بعد الناس

 عبد بن محزة الشهداء أفضل وإن   ،الشهداء األسبا  بعد اخللق أفضل وإن   ،واحلسني
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 ،اجلنداحني ذو طالدب أ، بدن وجعفر ،صىل  اهلل عليه وآله() النبي   ذلك قال ،املطلب

 يف يكن مل ،الزمان آخر يف امن   واملهدي ،كمنبي   هبا (وجل   عز  ) اهلل خص   بكرامة خمتصان

 1.(دريه ينتظر مهديا مماأل من أمة

ثنا... ) :الطويس الشيخ وأخرج  ،موسى بن عمر عن ،األسلمي يعىل بن حييى حد 

صىل  ) النبي   عن ،(السالم عليهم) عأ عن ،آبائه عن ،عأ بن زيد عن ،الوجيهي يعني

 مدن اهلداديإن دك  أمدا ،بدك واملبتىل املبتىلإن ك  أما ،عأ يا :له قالأن ه  ،اهلل عليه وآله(

 2(. القيامة يوم إىل ضل فقد طريقتك خالف ومن ،اتبعك

ث له روى اول    يعدىل بدن حييدى ثندا... ) :حهوصدح   احلداکم أخرجده مدا وناملحد 

 أرقدم بدن زيد عن،مطرف بن زياد عن،إسحاق أ، عن،زريق بن عامر ثنا، األسلمي

 حييدىأن   يريدد نمد: )صىل  اهلل عليه وآله وسل م( اهلل رسول قال، قال)ري اهلل عنه( 

؛ طالدب أ، بن عأ   فليتول  ،ر،   وعدين التي اخللد ةجن   ويسكن موتى ويموت حيايت

 3.(ضاللة يف يدخلكم ولن ،هدى من خيرجكم لنفإن ه 

ثنا... ) :ابن حب ان وروى  عن عروبة أ، بن سعيد عن، األسلمي يعىل بن حييى حد 

                                                             

 .479، 478  ، االمامة . دالئل 1

 .499  ، . األمايل 2

 .194  ، 5، ج اينللطرب الكبري املعجم ،128  ، 3 ج، . املستدرك 3
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 بني فقعد)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي   إىل بكر أبو جاء :قال ،مالك بن أنس عن قتادة

 قدال ،وإين   وإين   ،اإلسالم يف وقدمي مناصحتي علمت قد ،اهلل رسول يا :فقال ،يديه

 قد :له فقال عمر إىل بكر أبو فرجع ،عنه فسكت قال ؟فاطمة جنيتزو   قال ؟ذاك وما

عليه وسل م( )صىل  اهلل  النبي   إىل فاطمة خطبت قال ؟ذاك وما :قال .وأهلكت هلكت

 الدذي مثل فأطلب)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي   آيت حتى مكانك :قال ،يعن   فأعرض

 قد  اهلل رسول يا :فقال ،يديه بني فقعد)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي   عمر فأتى .طلبت

 جنديتزو   قدال ؟ذاك ومدا :قدال .وإين   وإين   ،اإلسدالم يف وقددمي مناصحتي علمت

 عأ   إىل بنا قم ،فيها اهلل أمر ينتظرأن ه  :له فقال بكر أ، إىل فرجع .عنه فسكت ؟فاطمة

د :فقداال ،يل فسيال أعالج وأنا فأتياين :عأ قال .طلبنا الذي مثل يطلب نأمره حتى  اإن 

 حتدى ردائدي أجدر   فقمدت ،ألمر فنبهاين :عأ قال ،بخطبة كعم   ابن عند من جئناك

 علمت قد ،اهلل رسول يا :فقلت ،يديه بني فقعدت( )صىل  اهلل عليه وسل م النبي   أتيت

 ؟فاطمدة جنديتزو   :قلدت ؟ذاك وما :قال .وإين   وإين   ،ومناصحتي اإلسالم يف قدمي

د ،منه لك بد   فال فرسك اأم   :قال .يندْ وب   فريس :قلت ؟شئ وعندك :قال  كن  دْ َبد اوأم 

 منها فقبض ،حجره يف وضعتها حتى هبا فجئت .وثامنني مائة بأربع فبعتها :قال .فبعها

 طامرش   رسيرا هلا فجعل .زوهاجيه  أن   وأمرهم ،طيبا هبا إبتغنا !بالل أي :فقال ،قبضة

 حتدى شديئا ثحتدد   فال أتتك إذا :لعأ وقال ،ليف حشوها أدم من ووسادة ،بالرش 
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  .جانب يف وأنا ،البيت جانب يف قعدت حتى أيمن أم   مع فجاءت ،آتيك

 أخوك :أيمن أم قالت ،أخي هنا ها :فقالاهلل عليه وسل م(  )صىل   اهلل رسول وجاء

 فقدال البيدت)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول ودخل .نعم :قال .ابنتك زوجته وقد

)صىل  اهلل عليده  فأخذه ،بامء فيه فأتت ،البيت يف قعب إىل فقامت .بامء إيتيني :لفاطمة

 :وقال ،رأسها وعىل ثدييها بني فنضح ،متفتقد   .ميتقد   :هلا قالثم   ،فيه ومج  وسل م( 

 :هلا)صىل  اهلل عليه وسل م(  قالثم   .الرجيم الشيطان من يتهاوذر   بك أعيذها إين   الل هم

 الشيطان من يتهاوذر   بك أعيذها إين   الل هم :وقال ،کتفيها بني فصب   ،فأدبرت .أدبري

 .يريدد الدذي فعلمدت .عدأ   قال ،بامء إيتوين)صىل  اهلل عليه وسل م(  قالثم   .الرجيم

 عدىل فصدب   تقددم :يل قدالثم   ،فيه ومج   فأخذه ،به وأتيته ماء القعب فمألت فقمت

 :قدالثم   .الرجيم الشيطان من يتهوذر   بك أعيذه إين   الل هم :قالثم   ،ثديي وبني رأيس

 طانالشدي مدن يتدهوذر   بدك أعيدذه إين   الل هدم :وقدال کتفي   بني فصبه .فأدبرت ،أدبر

  .والربکة اهلل بسم بأهلك ادخل :لعأ قالثم   .الرجيم

  1.)ري اهلل عنه( عأ   أعطى ما ذکر

 بدن سدامك عدن ،اهلل عبدد بدن ناصدح عن ،يعىل بن حييى ثنا)... :الطرباين وروى

 ،ويص نبدي   لكل اهلل رسول يا :قلت ،قال ،سلامن عن ،اخلدري سعيد أ، عن ،حرب

                                                             

 .409   ،22ج للطرباين، الكبري املعجم ،396 ،393  ، 15 ج ابن حب ان، . صحيح 1
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 :قلت ،إليه فأرسعت .سلامن يا :فقال ،رآين بعد کان ام  فل ،يعن   فسكت ؟كوصي   فمن

 کان ألن ه ؛قلت مل :قال .نون بن يوشع ،نعم :قلت ؟موسى ويص   نمَ  تعلم :قال !لبيك

 ،يتعدد   وينجدز ،بعددي أتدرك مدن وخري يرس   وموضع وصيي   فإن   :قال ؟!أعلمهم

 .(طالب أ، بن عأ   ؛ديني ويقيض

 أو األسدلمي حييى يف منه طعن دون لظاهره خالفا احلديث مؤوال ،الطرباين قال 

 1.(!باخلالفة ال أهله يف أوصاهأن ه  يعني .وصيي :قوله ) :دريه

 إسامعيل عن ،أبيه عن ،الربيد بن هاشم بن عأ ثنا ،األسلمي يعأ بن حييى ثنا)...

 ان  ک قال ،اهلل عبد عن ،عبيدة عن ،سلمة بن اهلل عبد عن ،ةمر   بن عمرو عن ،رجاء بن

 .ةاجلن د أهدل مدن رجل عليكم يطلع :فقال)صىل  اهلل عليه وسل م(  النبي   عند جلوسا

 2.(وصعد فسلم)ري اهلل عنه(  طالب أ، بن عأ فدخل

 بدن هبدرية عن ،إسحاق أ، عن ،خالد أ، بن إسامعيل عن ،يعىل بن حييى ثنا)... 

 عليدا يبعث الليه وسل م( )صىل  اهلل ع اهلل رسول کان :قال ،عأ بن احلسن عن ،يريم

 3.(الراية أعطاهإال   مبعثا

                                                             

 .221  ، 6 ج، الكبري . املعجم 1

 .167، 166  ، 10 ج، الكبري . املعجم 2

 .79  ، 3، ج الكبري . املعجم 3
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 عدن ،نرصد بن أسبا  عن ،األسلمي يعأ بن حييي ثنا... ) :حاتم أ، ابن وأخرج

ُکواأن   الن اُس  أَحِسَب  امل) :قوله يف السدى  َفتَن ا وَلَقدْ  ُيْفتَنُونَ  ال وُهمْ  آَمن ا َيُقوُلواأن   ُيرْتَ

ِذينَ  ِذينَ  اهلل  َفَليَْعَلَمن   مْ َقبِْلهِ  ِمنْ  ال   :صددقوا الذين :قال (اْلكاِذبنِيَ  وَليَْعَلَمن   َصَدُقوا ال 

 1.(وأصحابه طالب أ، بن عأ

ثنا)... :عساکر وابن شيبة أ، ابن وروى  ،خباب بن يونس عن ،يعىل بن حييى حد 

 ،املدينة حائط يف)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول مع وعأ أنا خرجت :قال أنس عن

 اهلل رسول فقال :قال !اهلل رسول يا احلديقة هذه أحسن ما :عأ فقال ،بحديقة فمررنا

 بسدبع مدر   حتدى ،عدأ يدا منهدا أحسدن ةاجلن   يف حديقتك " :)صىل  اهلل عليه وسل م(

 يف حديقتك :فيقول !اهلل رسول يا احلديقة هذه أحسن ما :عأ يقول ذلك کل ،حدائق

 2.(هذه نم أحسن ةاجلن  

)صىل  اهلل عليده  النبي   وجعل)... :السابقة الرواية تتمة يف عدي البن الكامل ويف

 حتدى يبددونا ال قدوم صددور يف ضغائن] قال ؟يبكيك ما :عأ فقال ،يبكيوسل م( 

 3.(يفقدوين

                                                             

 .3033  ، 9، ج حاتم أ، ابن . تفسري 1

 .324   42ج عساکر، بنا تاريخ ،502   7 ج، . املصنف 2

 .173  ، 7 ج، . الكامل 3
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 عدن ،الفقيمدي عن ،الصرييف بسام عن ،يعىل بن حييى نا: )...عساکر ابن وأخرج

 مدن ؛لعدأ )صىل  اهلل عليه وسدل م(   اهلل رسول قال ،قال ذر أ، نع ،ثعلبة بن معاوية

 (عصداين عصداك ومدن :وقاال .اهلل أطاع أطاعني ومن :خيثمة زاد .أطاعني أطاعك

 1.(وجل   عز   اهلل عىص عصاين ومن

 بدن احلسن عن ،الصرييف بسام عن ،يعىل بن حييى قثنا... ) :حنبل بن أمحد وروى

 نحن  :فقال ،عأ عن ،العرين وهو حبة عن ،راشد أ، بن نرشدي عن ،الفقيمي عمرو

 حدزب الباديدة الفئدة وحدزب ،اهلل حدزب وحزبنا ،األنبياء أفرا  وأفراطنا ،النجباء

 2.(امن   فليس ناعدو   وبني بيننا سوى ومن ،الشيطان

ثنا...  ) :التنزيل شواهد ويف ثنا :قدال ،األسلمي يعىل بن حييى حد   بدن رعدام   حدد 

 وکفى) يقرأ مسعود بن اهلل عبد کان :قال  ،مطرف بن زياد عن ،إسحاق أ، نع زريق

 کدذلك ،مصدحفه يف وهي :رعام   وقال.(عزيزا قويا اهلل وکان بعأ القتال املؤمنني اهلل

 3.(رأيتها

 

                                                             

 .306  ، 42، ج دمشق مدينة . تاريخ 1

 .319   حنبل، بن أمحد، الصحابة . فضائل 2

 .10، 9  ، 2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 3
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  أحاديثه عدد

  .حديثا ومخسون سبعة عنه روي

 .واحد حديث: للبخاري املفرد األدب يف له

 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .واحد حديث: احلاکم مستدرك

 .واحد حديث: حنبل البن الصحابة فضائل

 .اثنان حديثان: للبيهقي الكربى السنن

 .واحد حديث: اإليامن شعب

 .أحاديث ةعرش: شيبة أ، البن املصنف

 .واحد حديث: ابن حب ان صحيح

 .واحد حديث: للطرباين الصغري املعجم

 .أحاديث أربعة: للطرباين األوسط املعجم

 .حديثا عرش أربعة: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: للطرباين الدعاء

 .أحاديث ثالثة: الدراقطني سنن

 .واحد حديث: للطحاوي اآلثار مشكل رشح
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 .أحاديث ثامنية: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: البزار مسند

 .واحد حديث: الروياين مسند

 .اثنان حديثان: نعيم أل، األولياء حلية

 .واحد حديث: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .واحد حديث: الطربي تفسري

 1.واحد حديث: حاتم أ، ابن تفسري

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ضدعفاء .169   ،9،جحداتم أ، البن والتعديل، اجلرح ،304   ،10ج األمني، للسيد الشيعة أعيان: يف ترمجته . راجع 1

 .526   ،4ج للسمعاين، األنساب .311 ،  8ج للبخاري، الكبري التاريخ .435   ،4ج العقيأ،
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  يعمر بن حييى( 213)

 (هد90 سنة قبل ت)

 

 القييس د عدي أبو :ويقال ،سعيد أبو :ويقال د سليامن أبو ،البرصي يعمر بن حييى)

 موسى وأ، ،هريرة وأ، ،ذر وأ، ،روعام   ،وعأ ،عثامن عن روى .مرو قاي ،اجلديل

 ،وجابر ،عمر وابن ،اسعب   وابن ،رصد بن وسليامن ،وعائشة ،سعيد وأ، ،األشعري

 . ومجاعة ،الديأ األسود وأ،

 ،وعكرمدة ،وقتدادة ،بريددة بدن اهلل وعبد ،التيمي وسليامن ،عقيل بن حييى :وعنه

 بدن اهلل وعبدد ،اخلدوار أ، بن عطاء بن وعمر ،الربيع بن والرکني ،اخلرساين وعطاء

 . ودريهم ،سويد بن وإسحاق ،قيس ابن واألزرق ،السدويس کليب

ة :والنسائي حاتم وأبو زرعة أبو قال  .ثق 

 بدن احلسدني وقدال .ال :قدال .عائشدة من سمع :داود ال، قلت :اآلجري وقال 

 بن قيس وقال ،يعمر بن حييى املصاحف نقط من لأو   :موسى بن هارون عن ،الوليد

 ابدن وحييدى ،طلحة بن موسى ؛ثالثة الناس فصحاء :عمري بن امللك عبد عن ،الربيع

  .جابر بن وقبيصة ،يعمر

 علدام وأکثدرهم ،زمانده أهدل فصدحاء من کان :وقال الثقات يف ابن حب ان وذکره
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 . مسلم بن قتيبة هوال   ،مرو قضاء عىل وکان ،الشديد الورع مع ،باللغة

  .لقيه نعم   احلديث صحيحإال  أن ه  راعام   يلق مل :الدارقطني قالو :قلت

 علدم صداحب نحويدا کدان :سعد ابن وقال .رجل رعام   وبني بينه :داود أبو وقال

ة وکان ،والشاهد باليمني يقيض وکان ،بمرو القضاء ويل ،والقرآن بالعربية  . ثق 

 روايتده وأکثر .تابعي ،مروزي ،نحوي ،أديب ،فقيه ،يعمر بن حييى :احلاکم وقال

 بن قتيبة فقبله ،مرو إىل احلجاج نفاه ،الديأ األسود أ، عن النحو وأخذ ،التابعني عن

 القضاء عىل استخلف بلد من انتقل إذا وکان ،خراسان مدن أکرب يف قىض وقد ،مسلم

 وعرشدين تسدع سدنة مات :الكامل يف ،اجلزري األثري ابن عأ ،احلسن أبو وقال ،هبا

 1.(نظر وفيه ،قال کذا .ةومائ

 د[ سداکنة] مهملدة بينهام وامليم التحتانية بفتح د يعمر بن حييى) :حجر ابن وقال

ة   ،وقاضيها مرو نزيل ،البرصي  2.(فصيح ثق 

 العددواين سدليامن أبدو ،املقدرئ ،مدةالعال   ،الفقيه ،يعمر بن حييى: )الذهبي وقال 

 قدال .ةاحلج   ومحلة ،العلم أوعية من وکان.. .عدي أبا ويكنى ،مرو قاي ،البرصي

أن   قبدل وذلك ،املصاحف نقط من لأو   کانأن ه  :وقيل .عائشة من يسمع مل :داود أبو

                                                             

 .267، 266  ، 11 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .319  ، 2 ج، التهذيب . تقريب 2
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 أ، عدن ذلدك أخدذ ،وفصداحة لسدن ذا وکدان ،طويلدة بمدة الكتابة تشكيل يوجد

 1.(األسود

 

  توقيقهاالتفاق عل 

 .صحيحه يف به احتج  : البخاري

 .هصحيح يف به احتج  : مسلم

 .ثقة: زرعة أبو قال

 .ثقة: حاتم أبو قال

ة :النسائي قال  .ثق 

 علدام وأکثدرهم ،زمانده أهدل فصدحاء من کان :وقال الثقات يف ذکره: ابن حب ان

 .الشديد الورع مع ،باللغة

 .لقيه نعم   احلديث صحيحإال  أن ه  عامرا يلق مل :الدارقطني قال

 ،بمدرو القضداء ويل ،والقدرآن بالعربيدة علم صاحب ،نحويا کان :سعد ابن قال

ة وکان ،والشاهد باليمني يقيض وکان  .ثق 

                                                             

 .442، 441  ، 4 ج، النبالء أعالم . سري 1
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 روايتده وأکثدر ،تابعي ،مروزي ،نحوي ،أديب ،فقيه ،يعمر بن حييى: احلاکم قال 

 .الديأ األسود أ، عن النحو وأخذ ،التابعني عن

 1.وثقته حديثه عىل فقمت  : الذهبي  قال

 .ثقة: حجر ابن 

  تشّيعه

 

المع) البيت أهل وتفضيله عهتشي   عىل نص     من واحد دري الصحابة عىل( ليهم الس 

 :منهم والعلامء  خنياملؤر  

 بتفضديل القدائلني األوىل الشديعة من عياشي   وکان) :عنه قال حيث كان،خل   د ابن

 النجدود أ، بدن عاصدم حكدى ،ددريهم من فضل لذي تنقيص دري من ،البيت أهل

أن   :يقول يعمر بن حييىأن   بلغه الثقفي يوسف بن اجج  احلأن   د ذکره ماملقد   د املقرئ

 وکدان)صىل  اهلل عليه وسدل م(  اهلل رسول ذرية من (عنهام اهلل ري) واحلسني احلسن

 مد  تقد وقدد ،خراسان وايل ،مسلم بن قتيبة إىل اجاحلج   فكتب ،بخراسان يومئذ حييى

 أندت :فقدال ،يديده بني فقام ،يهإل به فبعث .يعمر بن بيحيى إيل   ابعثأن   :أيضا ذکره

                                                             

 .75   ،1ج احلفاظ، . تذکرة 1
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 واهلل ؟!)صدىل  اهلل عليده وسدل م( اهلل رسول يةذر   من واحلسني احلسنأن   تزعم الذي

 .خرجتأن   أماين فهو :قال .ذلك من لتخرجن   أو شعرا منك األکثر أللقني

 هدينا کال ويعقوب إسحاق له ووهبنا  :يقول ثناؤه جل   اهلل فإن   :قال .نعم :قال

 وهدارون وموسدى ويوسدف وأيوب وسليامن داود ذريته ومن قبل من هدينا ونوحا

 وإبدراهيم عيسى بني وما قالآيه  وعيسى وحييى وزکريا املحسنني نجزي وکذلك

 ما :اجاحلج   له فقال (.وسالمه عليه اهلل صلوات) وحممد واحلسني احلسن بني ال   أکثر

  .قط هبا علمت وما قرأهتا لقد واهلل ،خرجت قدإال   أراك

 !اسدتخرج ما أحسن ما هدر   هفلل   ،العجيبة الغريبة البديعة االستنباطات من وهذا

  !استنبط ما وأدق  

 ؟نشدأت أين :قال .بالبرصة :فقال ؟ولدت أين :له قال اجاحلج  ثم  أن   عاصم قال

 هدل عندي خدربين :قدال .رزق :قال ؟لك هي ىأن   العربية فهذه :قال .بخراسان :قال

 ما ترفع كفإن   ،األمري أَيا سألتني إذ أما :فقال .عليك أقسمت :فقال .تفسك ؟أحلن

 1.(يءيالس اللحن واهلل ذلك :فقال .يرفع ما وتضع ،يوضع

 البيدت أهل بتفضيل القائلني األوىل الشيعة من عياشي   وکان) :خلكان ابن وعبارة

                                                             

اج رواها: احلاکم يف مستدرکه، ج .174، 173  ، 6 ج، الزمان أبناء وأنباء األعيان . وفيات 1 ته مع احلج  . 164،   3وقص 

 .266، 265  ، 13 ج للبالذري، األرشاف، وأنساب
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 .(دريهم من فضل لذي تنقيص دري من

الم عليه) عليا ليفض   کانأن ه  تعني  مجيدع عدىل البيدت أهدل سديد هدو الذي( الس 

 !..(.البيت أهل بتفضيل القائلني منأن ه  :لقوله معنى هناك يكون ال وإال ،الصحابة

 فيكون رافضيا، ولو کان ينتقص الشيخني مثال لكان مغال يف الرفض.

دالم) عدأ تفضيل قصدهأن   القول يمكن وال  أراد اموإن د عدثامن، عدىل( عليده الس 

الم) عليا يفضل ومن أيضا، وعثامن الشيخني  فيهم بام اجلميع عىل لهتفضي ( عليه الس 

 . احلديث أهل عند رافيض فهو الشيخني عىل

 بكر أبى عىل مهقد   فمن .الصحابة عىل وتقديمه ،عأ ةحمب   عوالتشي  ) حجر ابن قال

  1.(فشيعي وإال ،رافيض عليه ويطلق ،عهتشي   يف دال فهو وعمر

 

عليده ال حييى کحال بعدض الصدحابة الدذين کدانوا يفضدلون عليدا )لقد کان ح

الم  ويدرون لعدأ، عونيتشدي   کدانوا الصدحابة من مجاعة )إن   :قال ابن خلدون .(الس 

 ومعه الزبري مثل ،له وأسفوا ذلك من فواتأف   سواه إىل به عدل وملا ،دريه عىل استحقاقه

 الددين يف قددمهم لرسدوخ القدومأن  إال   وددريهم األسود بن واملقداد يارس بن رعام  

                                                             

 .460  ، الباري فتح . مقدمة 1
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 1.(واألسف فبالتأف   النجوى عىل ذلك يف يزيدوا مل األلفة عىل وحرصهم

 البيت أهل يفضل وکان) :التفضيل مسألة وأکد عنه قال حيث احلنبأ، العامد ابن د

 2.(لغريهم تنقص دري من

 ددري مدن البيدت أهل بتفضيل ويقول يتشيع حييى وکان) :قال احلموي، ياقوت د

 3.(لغريهم تنقيص

 النحدو أخدذ ،العرب ولغات والنحو بالقرآن الكريم عاملاً  )وکان :د اليافعي، قال

 عىل البيت أهل بتفضيل يقولون الذين من املذکور حييى وکان ،الديأ األسود أ، عن

 4.(دريهم

 بدالقرآن عاملدا تابعيدا يعمر بن حييى کان) :كانخل   ابن عن نقال ،قال الدمريي، د 

 البيت أهل بتفضيل يقول ،حسنا عاتشي   عيتشي   ،األول الشيعة من اشيعي   وکان ،والنحو

 5.(الصحابة من ألحد تنقيص دري من

                                                             

 .171  ، 3 ج، خلدون ابن . تاريخ 1

 .175  ، 1 ج، ذهب من أخبار يف الذهب . شذرات 2

 .43  ، 20 ج، دباءاأل . معجم 3

 .213، 212  ، 1 ج،  اليقظان وعربة اجلنان . مرآة 4

 .191  ، 1 ج، الكربى احليوان . حياة 5
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 1.(دريهم لفضل انتقا  دري من البيت ألهل وتشيع) :عنه قال ،الزرکأ د 

 يقدول ،حسدنا عاتشدي   عيتشي   ،األول الشيعة من عياشي   کان) :قال سمعون، ابن د 

 2(.م)ري اهلل تعاىل عنه الصحابة من ألحد تنقيص دري من البيت أهل يلبتفض

 عىل اعلي   ليفض   کان حييىأن   وهي واحدة حقيقة دتؤک   ذکرناهم من مجيع أقوال إن  

 رافيضدأن ده  :قلنداأن   نخطئ ال هلذا الثالثة، اخللفاء عىل تفضيله هو واملقصود دريه،

  !هذا باعتقاده

 :منهم الشيعة، من هوعد   واحد من أکثر ذکره ةاإلمامي الشيعة ومن

 احتجداج) :عندوان حتدت اجاحلج   مع تهقص   ذکر حيث الكويف، سليامن بن حممد د

 أبناء واحلسني احلسنأن   عىل ،الكريم القرآن من حمكمة بآية يعمر بن حييى الشيعة فقيه

 3.(مروان بني لعام   من الطغاة أطغى عليه اعرتضمل ا  )صىل  اهلل عليه وآله( اهلل رسول

 .تشيعه عىل االتفاق وذکر اإلسالم وفنون الشيعة يف ذکره الصدر، حسن د

   33. 

 .الشيعة مواقف کتابه يف اجاحلج   مع تهبقص   استشهد امليانجي، األمحدي د

                                                             

 .177  ، 8 ج، . األعالم 1

 .127  ، 1 ج سمعون، ابن . أمايل 2

 .224  ، 2، ج ( ع)  املؤمنني أمري اإلمام . مناقب 3
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 .70 ،69   ،1 ج

 األسدود أ، عدن ،يعمدر بدن حييى عن)... :عساکر ابن أخرجه ما عنه روي  اول  

 ذر بدأ، رأيت فام )صىل  اهلل عليه وسل م(   اهلل رسول أصحاب رأيت قد :لقا ،الديأ

 1.(شبيها

 ،عروبدة أ، بدن سعيد عن ،األسلمي يعمر بن حييى نا)... :حزم البن املحىل ويف

 رسول أتيت) :طالب أ، بن عأ قال :قال ،أنس عن ،البرصي احلسن عن ،قتادة عن

 ،االسدالم يف قددمي علمدت قدد ،اهلل رسدول يدا :فقلدت)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل

 ومدا :قدال ؟فاطمدة جنديتزو   :قدال ؟عأ يا ذاك وما :قال .ىن  وأ ىن  وأ ،ومناصحتي

دأو ،منهدا لدك بد   فال فرسك ماأ :قال .ودرعي فريس عندي قلت ؟عندك  درعدك ام 

 قبضة هامن قبضثم   ،حجره يف فوضعتها هبا فاتيته وثامنني بأربعامئة فبعتها :قال .فبعها

 2.(طيبا هبا ابغنا ،بالل يا :وقال

 

  أحاديثه عدد

                                                             

 .216  ، 66 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .490  ، 9 ج، . املحىل 2



 2173 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 نقدط من لأو   )وهو :قال ابن کثري ،يعمر هو أول من  نقط املصاحف بن حييى إن  

 ،روايات وله ،ومعامالت أحوال وله ،وعلامئهم ،الناس فضالء من وکان ،املصاحف

 1.الدؤيل( األسود أ، عن العربية أخذ ،الفصحاء أحد وکان

عليهم ل أهل البيت )ة مدينة هبذا العمل هلذا الشيعي الرافيض الذي يفض  ذا فاألم  هل

الم  .حديثا وثالثون واثنان يف کتب احلديث ثالثامئة عنه روي .( عىل دريهمالس 

 .أحاديث ثامنية: البخاري صحيح يف له

 .حديثا عرش أحد: مسلم صحيح

 .حديثا وثالثون سبعة: أمحد مسند

 .يثانحد: الرتمذي سنن

 .حديثا عرش سبعة: داود أ، سنن

 .أحاديث ثالثة: ماجة ابن سنن

 .أحاديث ثامنية: احلاکم مستدرك

 .اثنان حديثان: النسائي سنن

 .أحاديث ستة: للنسائي الكربى السنن

                                                             

 .88  ، 9 ج، والنهاية . البداية 1
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 .حديثا وعرشون ثامنية: للبيهقي الكربى السنن

 .أحاديث مخسة: داود أ، مسند

 .ثاحدي عرش أربعة: للصنعاين املصنف

 .حديثا وعرشون مخسة: شيبة أ، البن املصنف

 . أحاديث ثالثة: يعىل أ، مسند

 .حديثا عرش أحد: ابن حب ان صحيح

 .أحاديث مخسة: خزيمة ابن صحيح

 .واحد حديث: للطرباين الصغري املعجم

 .حديثان: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث مخسة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث ثةثال: الشاميني مسند

 .أحاديث أربعة: للطرباين الدعاء

 .حديثا عرش أربعة: عاصم أ، البن السنة

 .أحاديث ثالثة: للخالل السنة

 .أحاديث ثالثة: الدراقطني سنن

 .حديثان: املحامأ أمايل
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 .أحاديث تسعة: راهويه ابن مسند

 .حديثا عرش ثامنية: البزار مسند

 .حديثان: الشايش مسند

 .واحد حديث: الروياين مسند

 .حديثا عرش مخسة: للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث ستة: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .أحاديث عرشة: حزم البن املحىل

 .حديثان: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثا عرش سبعة: الرب عبد البن التمهيد

 .أحاديث مخسة: عساکر ابن تاريخ

 .حديثا عرش ستة: الطربي تفسري

 1.أحاديث تسعة: حاتم أ، ابن سريتف

 

                                                             

 اجلدرح .368   ،7ج سدعد، البدن الكدربى، الطبقدات .304   ،10ج األمني، للسيد الشيعة، أعيان: يف ترمجته . راجع 1

 .53   ،32ج للمدزي، الكدامل، هتذيب .523   ،5ج البن حب ان، الثقات، .196   ،9ج حاتم، أ، البن والتعديل،

 .258   ،4ج للسمعاين، األنساب، .46   النديم، ابن فهرست
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  زياد أيب بن ( يزيد214)

 (هد137 ت)

 

 أنسدا رأى .الكدويف مدوالهم ،اهلل عبدد أبدو ،اهلاشمي القريش زياد أ، بن يزيد) 

 ابدن الرمحن وعبد ،النخعي وإبراهيم ،نوفل بن احلارث بن اهلل عبد مواله عن وروى

 مقدرن بدن معقل بن اهلل وعبد ،السامن صالح وأ، ،نعم أ، بن الرمحن وعبد ،ليىل أ،

 ابدن مدوىل ومقسدم ،اسعب د بن اهلل عبد بن عأ بن وحممد ،وعكرمة ،وجماهد ،املزين

  .ومجاعة ،اجلعد أ، بن وسامل ،البناين وثابت ،اسعب  

 ،معاوية بن وزهري ،وشعبة ،وزائدة د أقرانه من وهو د خالد أ، بن إسامعيل :وعنه

 بن وعبيدة ،ورشيك ،عياش ابن وأبكر ،عوانة وأبو ،وهشيم ،مسلم بن العزيز وعبد

د ،مسدهر بدن وعدأ ،احلميد عبد بن وجرير ،والسفيانان ،محيد  ،فضديل ابدن دوحمم 

  .وآخرون
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 :فضيل ابن عن ،املنذر بن عأ وقال .رفاعا کان :شعبة عن ،شميل بن النرض قال

 وقال .بذاك حديثه ليس :أبيه عن ،محدأ بن اهلل عبد وقال .الكبار الشيعة ةأئم   من کان

  .باحلاف  ليس :ةمر  

 ابن عن املوصأ يعىل أبو وقال .بالقوي ليس :معني ابن عن ،الدارمي عثامن وقال

 .أقرهبام ما :فقال ؟السائب بن عطاء أو هو إليك أحب أيام :له قيل .ضعيف :معني

  .طاءع من حفظا أحسن کان :جرير عن ،شيبة أ، ابن عثامن وقال 

ة   زياد أ، بن برد وأخوه .يلقن بآخره وکان ،احلديث جائز :العجأ وقال  وهو ،ثق 

 ،سدليم أ، بدن ليث مهدي ابن عن ،القطان سنان بن أمحد وقال .يزيد أخيه من أرفع

 . عندي حاال أحسنهم ليث :زياد أ، بن ويزيد ،السائب بن وعطاء

 .بدالقوي لديس :حداتم أبو وقال .به حيتج   وال ،حديثه يكتب لني :زرعة أبو وقال

 أعلدم ال :داود أ، عدن اآلجدري وقال حديثه، يضعفون سمعتهم :اجلوزجاين وقال

  .منه إيل أحب ودريه ،حديثه ترك أحدا

 عدن جرير وقال .حديثه يكتب ضعفه ومع ،الكوفة شيعة من هو :عدي ابن وقال

 .. .سنة ةعرش مخس أو عرشة أربع ابن وأنا عأ بن احلسني قتل :يزيد

 ،لقن ما يلقن وکان ،وتغري حفظه ساء کربإال  أن ه مل ا  ،صدوقا کان ابن حب ان: وقال

 .صحيح التغري قبل منه سمع من فسامع ،حديثه يف املناکري فوقعت
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 عدىل فهدو د: هلتغري   فيه ونتكل مي کانوا وان د ويزيد ،سفيان ابن يعقوب وقال... 

 أمحد قال ،الثقات يف شاهني ابن وقال .ومنصور احلكم مثل يكن مل وإن والثقة العدالة

ة زياد أ، بن يزيد :املرصي صالح بن  . فيه تكل م من قول يعجبني وال ،ثق 

ة  کان :سعد ابن قال   .بالعجائب فجاء عمره آخر يف اختلطإال  أن ه  نفسه يفثق 

  .بالقوي هو وليس ،نظر منه سامعه ويف ،جماهد عن روى :الربدجيي وقال

  .منه القلب يف :خزيمة ابن وقال

 ضعيف ،الصحيح يف عنه خيرج ال :الدارقطني وقال .بالقوي ليس :النسائي وقال

  .القن إذا ويلقن ،کثريا خيطئ

 ،يشدملهم العلدم وتعداطي والصدق السرت اسم فان :کتابه مةمقد   يف مسلم وقال

 .اآلثار المح   من ظرائهمون ،سليم أ، بن وليث ،زياد أ، بن ويزيد ،السائب بن کعطاء

 ،الثالثدة هدؤالء بدني اجلمدع يف مهددي ابدن عن متقد  مل ا  موافق وهو .کالمه آخر إىل

 يزيدد ترمجة مسلم رشح مةمقد   يف فذکر النووي وأدرب ،اآلخرين عىل ليثا وتفضيله

 مسلم مرادأن ه  وزعم ،الرتمجة هذه قبل املذکورة الدمشقي زياد أ، وابن ،زياد أ، بن

  1.(خيفى ال نظر وفيه .زياد أ، ابن يزيد :قولهب

 بدن اهلل عبدد مواله عن ،هاشم بني موىل ،الكويف زياد أ، بن يزيد) :الذهبي وقال

                                                             

 .289، 287  ، 11 ج التهذيب، . هتذيب 1



 2179 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عامل شيعي ،إدريس وابن ،زائدة وعنه ،ليىل أ، وابن ،جحيفة وأ، ،نوفل بن احلارث

 1.(يرتك مل احلف  رديء صدوق فهم

ثاملح االمام) :السري يف وقال  عبد موىل ،الكويف موالهم ،اهلاشمي ،اهلل عبد أبو د 

 2...(.العلم أوعية من وکان.. ..التابعني صغار يف معدود ،نوفل بن احلارث ابن اهلل

  

  والتعديل اجلر  بني يزيد

 قسدم قبدل من وتوثيق ومدح قبول مورد وقع وقد هذا، يزيد يف األقوال اختلفت

 .واحلديث الرجال علامء من کبري

 السدرت اسدم فدان :کتابده مدةمقد   يف مسدلم قال صحيحه، يف به استشهد: مسلمف

 ... زياد أ، بن ويزيد ،السائب بن کعطاء ،يشملهم العلم وتعاطي والصدق

 .عطاء من حفظا أحسن کان :جرير عن، شيبة أ، ابن عثامن قال

ة  :العجأ قال  .احلديث جائزثق 

  3.ثهحدي ترك أحدا أعلم ال ثبت: داود أ، عن

                                                             

 .382  ، 2 ج  للذهبي الستة، کتب يف رواية له من معرفة يف . الكاشف 1

 .129  ، 6 ج، النبالء أعالم . سري 2

 .303   1ج داود أل، اآلجري . سؤاالت 3
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 !ثبت: فيه داود أ، قول حجر ابن يذکر ومل 

 . صدوقا کان :ابن حب ان قال

 العدالدة عدىل فهدو هلتغدري   فيه ونتكل مي کانوا وان ويزيد :سفيان ابن يعقوب قال

 .والثقة

دة  زيداد أ، بن يزيد املرصي صالح بن أمحد قال: الثقات يف شاهني ابن قال  والثق 

 .فيه تكل م من قول يعجبني

ة  کان: سعد ابن قال   .نفسه يفثق 

 احتج   عبداهلل ولكن بذاك، حديثه ليس: فيه قالأن ه  ابنه  عنه روى: حنبل بن أمحد

 1.تنيهمر   بيزيد

ة  عنإال   يكتب ال کان د حنبل ابن د اهلل عبدأن   متقد   وقد: )حجر ابن قال  عنددثق 

 2.(أبيه

  

ة، وقدد جعدل مسنده ثامنية وثامنني مر   ا يؤکد توثيق ابن حنبل له روايته عنه يفول  

 مة.ة کام بينا يف املقد  مسنده حج  

                                                             

  .282 و 277   1ج السنة . کتاب 1

 .19  ، املنفعة . تعجيل 2
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 .نةالس   بكتابه تنيمر   بيزيد احتج  : حنبل بن أمحد بن عبداهلل

  1.سننه من موارد ثامنية يف ليزيد وحسن الرتمذي حصح  : الرتمذي

 احلديث انأرک أحدفإن ه  خيرجاه مل وإن ويزيد) :حديثا له أورد وقد فيه احلاکم قال

  2.(الكوفيني يف

 .له احلاکم بتوثيق يشعر وهذا

 األخبدار بأصح تفسريه کتب وقد ة،،مر   عرشين تفسريه يف به احتج  : حاتم أ، ابن

 .لديه وثاقته عن ينبئ به االحتجاج فكثرة إسنادا،

 .ةمر   وعرشين اثنني بالتمهيد فيه احتج  : الرب عبد ابن

 عدن خيدرج الأن ده  کتابده مدةمقد   يف ذکدر وقد ات،مر   مخس به احتج: خزيمة ابن

 .املجروحني

إال   هذا کتابه يف خيرج ال وهو ة،مر   عرشة مخس اآلثار هتذيب يف به احتج  : الطربي

  3.األخبار من لديه صح ما

 األسدانيد من اختاره الذي کتابه يف ةمر   وعرشين اثنني بيزيد استشهد: الطحاوي

                                                             

 .243 و 195 ،  5 ج و .130   ،3وج .205و 166و 164   و .138،   2وج  .75  ،1ج  الرتمذي، . سنن 1

 .333  ،3. ج 2

 .عباس ابن مسند األخبار، من اهلل رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار هتذيب . راجع 3
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 1.املقبولة

أن   اتمدر   سدبع فيده قدالإال  أن ده  بالضعف يزيد عىل حكمه من بالردم: اهليثمي 

  2.حسن حديثه

 .العلم أوعية من... صدوق: الذهبي قال 

 قدال ذمده، يف بدالغ وبعضهم الرجاليني، من جمموعة زياد أ، بن يزيد ضعف لقد

 يصدح   ال ضدعيف فحدديث.. .داود أ، سدنن يف الذي احلديث اوأم  ) :مثال النووي

  3.(ضعفه عىل جممع رواته أحد زياد أ، بن يزيد ألن   ؛هب االحتجاج

هو فقد اإلمجاع، هذا يتحقق ومل کذلك، ليسأن ه  واحلق    وابن ،داود وأبو ،العجأ ثق 

 ابدن حب دان بالصددق ووصفه املرصي، صالح بن وأمحد ،سفيان بن ويعقوب ،سعد

 املقبدول روايدة طوااشرت لن کتبهم يف البعض به واحتج   ،أحاديثه له وحسن ومسلم،

 وابن ،حاتم أ، وابن ،الرب عبد وابن ،والطحاوي ،واهليثمي ،کالرتمذي.. .واألصح

 .حنبل بن وعبداهلل ،والطربي ،خزيمة

 قدد صدالح بدن أمحد زمانه يف مرص ثوحمد   ،وتغري   حفظه ساء قد هبأن   اهتموه وقد

                                                             

   ،7ج  .8   ،6ج  .401  ،5ج .315   ،4ج .127 ،  3. ج357  ،2ج اآلثدار، مشكل مثال: رشح . راجع 1

 .167   ،8ج  .32

 .309   ،10و ج .175   ،10و ج  .36   ،9وج  .258و 86و 66و 73   ،8ج  الزوائد، . جممع 2

 .8  ، 7 ج، مسلم صحيح . رشح 3
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ة   ،زياد أ، بن يزيد) :قوله عنه روي االهتامات، هذه رفض  مدن قدول يعجبني وال ثق 

 عىل فهو ،هلتغري   فيه ونتكل مي کانوا وان ويزيد: )سفيان ابن يعقوب وقال .(فيه تكل م

 .(والثقة العدالة

 وروايتده عهتشدي  أن   ويبدو اهتموه، الذي أولئك عىل رد هو العلمني هذين وکالم

 .تضعيفه يف السبب هي املحرجة، األخبار بعض

 سليامن عن ،زياد أ، بن يزيد عن...) :شيبة أ، ابن جهاخر ما الروايات، تلك من 

 بدرزة أبدا سدمعأن ده  هدالل أبدو الدار هذا رب   أخربين :قال ،األحو  بن عمرو بن

 ،له فاسترشفوا دناء فسمعوا ،سفر يف ( ) اهلل رسول مع کانوا مأن   ثحيد   األسلمي

 فدالن هدذا :فقدال عرجدثدم   فأتاهم ،اخلمر حترمأن   قبل وذلك ،فاستمع رجل فقام

  :يقول وهو ،اآلخر أحدمها وجييب يتغنيان ومها ،وفالن

  .فيقربا جينأن   عنه احلرب زوى  ،عظامه تلوح  جوادي  يزال ال

 إىل دعهام الل هم ،رکسا الفتنة يف أرکسهام الل هم) :فقال يديه ( ) اهلل رسول فرفع

  1.(دعا النار

 أ، بن يزيد عن) :ماجة ابن رواه ما وهو املشهور، الرايات حديث يزيد روى وقد

)صىل  اهلل  اهلل رسول عند نحن بينام :قال ،اهلل عبد عن ،علقمة عن ،إبراهيم عن ،زياد

                                                             

 .133   ،7ج للطرباين، األوسط املعجم ،695  ، 8 ج، . املصنف 1



 2184 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ،)صدىل  اهلل عليده وسدل م( النبدي   رآهدم فلام .هاشم بني من فتية أقبل إذعليه وسل م( 

 " فقال .نكرهه شيئا وجهك يف نرى نزال ما :فقلت ،قال .لونه وتغري   عيناه أدرورقت

 بدالء بعددي سديلقون بيتدي أهدل وإن   .الددنيا عىل اآلخرة لنا اهلل اختار بيت أهل اإن  

 ،اخلري فيسألون .سود رايات معهم املرشق قبل من قوم يأيت حتى  ،وتطريدا وترشيدا

 إىل يددفعوها حتدى ،يقبلونده فال ،سألوا ما فيعطون ،فينرصون فيقاتلون ،يعطونه فال

 فليأهتم ،منكم ذلك أدرك فمن .جورا ملؤوها کام قسطا، فيملؤها بيتي أهل من رجل

  1.(الثلج عىل حبوا ولو

ثنا :الرسخيس قدامة أبو احلاف  قال ) :عليه قامعل   الذهبي قال  :قال أسامة أبو حد 

 .قتهصد   ما قسامة يمينا مخسني عندي حلف لو ،الرايات يف إبراهيم عن يزيد حديث

 بعده ومن قبله من فإن ،کذلك قائل وأنا ،أسامة أبو واهلل معذور :د بيالذه أي د  قلت

 2.(خطأ أو عمدا منه فاآلفة ،أثبات أئمة

أن ده  الرجدل يف قولده من بالردم والذهبي الكالم، هذا يقرأ وهو احلرية املرء تلف

 د يقول کام د عمدا منه اآلفة کانت فإن   احلديث، هلذا روايته يف يصدقه ملإال  أن ه  صدوق

 ! الذهبي فعل کام ،بالصدق وصفه يصح   وال ،إذن ابکذ   فالرجل

                                                             

 .1366  ، 2 ج، ماجة ابن . سنن 1

 .132، 131  ، 6 النبالء، ج أعالم . سري 2



 2185 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 طريدق مدن روي قد احلديث هذاأن   إذ ؛أوىل بالذهبي فاخلطأ .خطأ أو :قوله اوأم  

 قيس بن عمر طريق من املستدرك يف احلاکم رواه فقد زياد، أ، بن يزيد فيه ليس آخر

 ...مسعود بن عبداهلل عن علقمة عن إبراهيم عن احلكم عن

 السابق احلديث من بعضا ارالبز   وروى يزيد، من خيلو آخر طريق من ارالبز   ورواه

 املرشدق قبدل مدن السدود الرايات تقبل ثم  )... : قال حه،وصح   حييى فيه ليس بسند

 ؛الثلج عىل حبوا ولو ،فبايعوه رأيتموه فإذا د شيئا ذکرثم   د قوم يقتله مل قتال فيقتلونكم

 1.(املهدي اهلل فةخليفإن ه 

 هبدذا الوجده هدذا ددري من کالمه نحو روي قد احلديث وهذا) :معقبا ارالبز   قال 

 هدذا معندى أکثدر روي قد کان وإن ،احلديث هذا يفإال   نعلمه ال اللف  وهذا ،اللف 

 2.(صحيح إسناد وإسناده ،ثوبان وجاللة تهلصح   احلديث هذا اخرتنا افإن   ،احلديث

 کدان الدذي اإلنصاف عدم لبيان قليال، به أطلنا وإنام بحثنا حمل احلديث هذا ليس

 ألهل ذکر فيه دام ما نبوي بحديث الطعن عندهم السهل فمن البعض، عند زال وال

الم) البيت  (. عليهم الس 

 ،للحديث روايته يف خيطئ مل يزيداأن   دتؤک   لبعضها أرشنا التي احلديث هذا وطرق

                                                             

 .515   ،6ج  النبوة، دالئل أيضا؛ آخر طريق من البيهقي ورواه .310   ،4ج  البزار، . مسند 1

 .100  ، 10 ج، البزار . مسند 2



 2186 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 . ودريه الذهبي زعم کام

 اسعب د ابدن تكدذيب روايتده هدو البعض قبل من بيزيد الطعن أسباب من علول

 عأ   عىل دخلت :زياد أ، بن يزيد عن) :الباري فتح مةمقد   يف جاء اخلارجي، لعكرمة

 عدىل يكدذبأن ده  قدال ؟!هلدذا ما :فقلت ،عنده دمقي   وعكرمة اسعب   ابن اهلل عبد بن

  1.(أبى

 يف اسعب د بدن اهلل عبدد بدن عأ عن زياد أ، بن يزيد رواية وأما) :حجر ابن قال

 وهدو بنقله حيتج   ال يزيدأن   :وقال ،يزيد بضعف انحب   بن حاتم أبو هارد   فقد تكذيبه

  2.(قال کام

 توثيق يف الرجاليني أقوال کل رتوتبخ   عكرمة، عن التهمة دفع تم   الرسعة وهبذه

 !ومدحه يزيد

   تشيّعه

 

( الكبدار الشيعة أئمة من کان) أو (الكوفة شيعة من) وأ( شيعي) کانأن ه  فيه قالوا

                                                             

 .425   حجر، البن الباري، فتح . مقدمة 1

مة 2  .427، 426  ، الباري فتح . مقد 



 2187 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 . عالتشي   يف للغلو قريب وهذا

 ابدن أخرجده ما رواها، التي األحاديث ومن حديث، تسعامئة من أکثر يزيد روى

 وصار :قال ،سنة عرش أربعة ويل احلسني قتل :قال ،زياد أ، بن يزيد عن)... :عساکر

 يف ناقدة ونحدروا ،السدامء آفداق وامحدرت ،رمدادا عسدكرهم يف کدان الدذي الورس

 1.(النريان حلمها يف يرون فكانوا ،عسكرهم

 

 عبدد بدن (احلدارث بدن اهلل عبدد عدن ،زيداد أ، بن يزيد عن...) :احلاکم وروى

 نالوا د أصحابه من د  قوماأن   )صىل  اهلل عليه وآله( النبي   بلغ :قال ،ربيعة عن ،املطلب

)صىل  اهلل  اهلل رسول فغضب .کناس يف نبتت نخلة کمثل دحمم   مثلإن ام  :له وقالوا ،منه

 خدري يف فجعلندي ؛فدرقتني فجعلهم خلقه خلق اهللأن   الناس اأَي   :قالثم   عليه وآله(

 يف فجعلندي ؛بيوتدا جعلهمثم   ،قبيال خريهم يف فجعلني ؛قبائل جعلهمثم   ،الفرقتني

 2.(بيتا وخريکم ،قبيال خريکم ان  أ يه وآله(:)صىل  اهلل عل اهلل رسول قالثم   ،بيتا خريهم

 :فيده اخلوئي السيد قال اإلمامية، کتب يف عديدة روايات زياد أ، بن ليزيد روي 

 حممدد بن إسامعيل عنه وروى ،)عليه السالم( جعفر أ، عن روى :زياد أ، بن يزيد)

                                                             

 .313   ،3ج  للذهبي، النبالء، أعالم سري .230  ، 14 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .247  ، 3 ج، . املستدرك 2



 2188 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .13 ديثاحلد ،15 األرشبدة کتاب من اخلمر شارب باب ،6 اجلزء :الكايف .املنقري

 باب ،9 اجلزء :التهذيب .مثله ،املنقري حممد بن إسامعيل عن ،بإسناده الشيخ ورواها

 1.(453 احلديث ،واألطعمة الذبائح

 :قدال ليىل أ، بن الرمحن عبد عن ،زياد أ، ابن يزيد عن: )...األثر کفاية يف روي 

 سلمة أم   بيت يفوسل م(  ))صىل  اهلل عليه وآله النبي   عند کنت :)عليه السالم( عأ قال

 بدن الدرمحن وعبد ،واملقداد ،ذر وأبو ،سلامن منهم ؛أصحابه من مجاعة علينا دخل إذ

 وصديك فمدن ،وسدبطني وصديا نبدي   لكدلأن   اهلل رسدول يدا :سدلامن فقال ،عوف

 هلدم وکدان نبدي ألدف أربعة بعث اهللأن   ،سلامن يا :قالثم   ساعة فأطرق ؟وسبطيك

 ووصديي ،األنبيداء خري ألنا ،بيده نفيس فوالذي ،سبط ألف نيةوثام ويص ألف أربعة

 2...(.األسبا  خري وسبطاي ،األوصياء خري

 

   أحاديثه عدد

 

                                                             

 .112  ، 21 ج، احلديث رجال . معجم 1

 .147  ، القمي للخزاز األثر . کفاية 2



 2189 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثا عرش وثالثة تسعامئة أسانيد يف يزيد وقع

 .واحد حديث: مسلم صحيح يف له

 .حديثا عرشون: داود أ، سنن

 .حديثا عرش مخسة: الرتمذي سنن

 حديثا وعرشون سةمخ: ماجة ابن سنن

 .أحاديث ثالثة: النسائي سنن

 .أحاديث ةعرش: للنسائي الكربى السنن

 .واحد حديث: للنسائي الصحابة فضائل

 .واحد حديث: للنسائي املؤمنني أمري خصائص

 .أحاديث ستة: الدارمي سنن

 .حديثا وثامنون ثامنية: أمحد مسند

 .أحاديث تسعة: احلاکم مستدرك

 .حديثا وعرشون ستة: رباينللط األوسط املعجم

 .حديثان: للطرباين الصغري املعجم

 .حديث مائة: للطرباين الكبري املعجم

 .احاديث ثالثة: للطرباين الدعاء



 2190 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .حديثا وأربعون ستة: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثا وعرشون ثالثة: للبيهقي اإليامن شعب

 .أحاديث عرش: للبيهقي واآلثار السنن معرفة

 .أحاديث مخسة: زيمةخ ابن صحيح

 .حديثا وتسعون أربعة: شيبة أ، البن املصنف

 .وثالثون سبعة: للصنعاين املصنف

 .أحاديث عرش: الدارقطني سنن

 .أحاديث ثالثة: عاصم أ، البن السنة

 .وثالثون ثالثة: يعىل أ، مسند

 .أحاديث مخسة: داود أ، مسند

 .حديثا مخسون: البزار مسند

 حاديثأ ستة: الشايش مسند

 .أحاديث مخسة: اجلعد ابن مسند

 .حديثا عرش اثنا: راهوية ابن مسند

 .أحاديث ثامنية: احلميدي مسند

 .حديثان :الشهاب مسند



 2191 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .أحاديث تسعة: الروياين مسند

 .حديثا تسعون: عساکر البن دمشق تاريخ

 .حديثا وعرشون اثنان: الرب عبد البن التمهيد

 .حديثا رشع مخسة: نعيم أل، األولياء حلية

 .حديثا وعرشون مخسة: للطحاوي اآلثار معاين رشح

 .حديثا وعرشون اثنان: للطحاوي اآلثار مشكل رشح

 .حديثا عرش مخسة: للطربي اآلثار هتذيب

 .حديثا أربعون: الطربي تفسري

 1.حديثا عرشون: حاتم أ، ابن تفسري

 

 يعفور أيب بن ( يونس215)

 (ت يف القرن الثاين اهلجري)

                                                             

 اجلدرح .334   ،8ج  للبخداري، الكبدري، التداريخ .340   ،6ج  سدعد، البدن الكدربى، الطبقدات: يف ترمجته . راجع 1

   ،7ج   عددي، البدن الكامدل،  .365   ،2ج  للعجدأ، الثقدات، معرفة .265   ،9ج  حاتم، أ، البن ديل،والتع

 .129  ، 6 ج، النبالء أعالم سري .275



 2192 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 عدن روى .الكدويف العبدي د واقد :وقيل د وقدان واسمه ،يعفور أ، بن سيون) 

 . جحيفة أ، بن وعون ،والزهري ،قيس بن واألسود ،اهلل عبد وأخيه ،أبيه

 ،منصدور بدن وسدعيد ،شيبة أ، بن وعثامن ،األصبهاين بن سعيد بن حممد :وعنه

 .وآخرون ،لرواجنيا يعقوب بن وعباد ،األرحبي بكري ابن وحييى ،محيد بن وجعفر

 ،علم به يل ليس :داود أ، عن اآلجري وقال .ضعيف :معني ابن عن الدوري قال 

  .ضعيف :قالأن ه  معني ابن عن بلغني

ابن  وذکره .حديثه يكتب نل   عندي هو :عدي ابن وقال .صدوق :حاتم أبو وقال

 . الثقات يف حب ان

 .االثبدات حدديث يشدبه ال ام الثقات عن يروي :فقال الضعفاء يف عادهأو .قلت

 .عالتشدي   يف يفدر  نل د وکدان ،ضدعف فيه :الساجي وقال .ضعيف :النسائي وقال

ة :الدارقطني وقال .حنبل بن أمحد فهوضع    1.(به بأس ال :العجأ وقال .ثق 

  

 د الفاء وضم املهملة وسكون التحتانية بفتح يعفور أ، بن يونس) :حجر ابن وقال

 2.(خيطئ صدوق الكويف العبدي د افبالق د وقدان واسمه

                                                             

 .397  ، 11 ج، التهذيب . هتذيب 1

 .351  ، 2، ج التهذيب . تقريب 2



 2193 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

  وقاقته

 

 .صحيحه يف له جخر  : مسلم

 .صدوق:حاتم أبو قال

 .صدوق: الرازي زرعة أبو

ه؛و: حنبل بن أمحد  1.عنه عبداهلل ابنه رواية خالل من ذلك ويظهر ثق 

 .حديثه بيكتُ  نل   عندي هو:عدي ابن قال 

  .الثقات يف ابن حب ان ذکره

 . ثقة: الدارقطني قال

 .به بأس ال: العجأ قال

 

 التشيّع  يف افراطه

                                                             

 .266. السنة،    1



 2194 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 .ذلك جلاز عالتشي   يف يغلو قال ولو ع،التشي   يف يفر  نل   کان:الساجي فيه قال

الم)والصادق الباقر اإلمام أصحاب من الطويس الشيخ هعد     1(.عليه الس 

 زياد عن ،نزار بن عأ نا ،يعفور أ، بن يونس نا)...  :فقال عساکر، ابن عنه أخرج

 قال :يقول طالب أ، بن عأ سمعت :قال انحي   جدي حدثني ،األسدي زياد أ، بن

 مدن ،تيسدن   عدىل وتقتل تيمل   عىل تعيشإن ك  :)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول يل

  2.(أبغضني أبغضك ومن نيأحب   كأحب  

 ،أبيده عدن ،جحيفة أ، بن عون عن ،يعفور أ، بن يونس ثنا...) :الطرباين وروى

 تزال ال :فقال ،خيطب وهو)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول عند يعم   مع کنت :قال

 وکدان لعمي فقلت ،صوته هبا وخفض .خليفة عرش اثنا يميض حتى صاحلا تيأم   أمر

  3.(قريش من کل هم بني يا :قال ؟عم   يا قال ما :أمامي

ثنا)...  :وقال )ري اهلل  عمدر بدن اهلل عبد عن ،أبيه عن ،يعفور أ، بن يونس حد 

)صىل   اهلل رسول سمعت :يقول ،)ري اهلل عنه( اباخلط   بن عمر سمعت :قالعنه( 

                                                             

 .324   و150   الطويس، . رجال 1

 .269  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .120  ، 22 ج، الكبري . املعجم 3



 2195 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 1.(ونسبي سببيإال   منقطع القيامة يوم ونسب سبب کل :يقولاهلل عليه وسل م( 

 أبا سمعت :قال ،يعفور أ، بن يونس عن)... :الشيعي  الطربي جرير ابن وروى 

 فإذا ،إليكم وجيشا ،إلينا جيشا بعث السفياين خرج إذا :يقول عليه السالم( )  اهلل عبد

 2.(وذلول صعب کل عىل فأتونا ذلك کان

  

 عدد أحاديثه 

 

 .حديثا وثالثني ثالثة: أحاديثه بلغت

 .واحد حديث: مسلم صحيح يف

 .واحد حديث: ماجة ابن سنن

 .واحد حديث: أمحد مسند

 .واحد حديث: احلاکم مستدرك

 .حديثان: للطرباين األوسط ملعجما

                                                             

 .45  ، 3 ج، الكبري . املعجم 1

 .487  ، االما مة . دالئل 2
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 .أحاديث مخسة: للطرباين الكبري املعجم

 .حديثان: للبيهقي الكربى السنن

 .واحد حديث: البزار مسند

 .واحد حديث: الشايش مسند

 .أحاديث عرش: عساکر البن دمشق تاريخ

 .واحد حديث: للبيهقي النبوة دالئل

 .واحد حديث: عوانة أ، مستخرج

 .واحد حديث: حنبل بن أمحد بن عبداهلل :السنة

 .واحد حديث: نعيم أل، األولياء حلية

 1.أحاديث أربعة: حنبل البن الصحابة فضائل

 

 

 المندي أرقم بن يونس( 216)

                                                             

 البن حب دان، الثقات، .200 ،  21ج  اخلوئي، للسيد احلديث، رجال معجم ،30   للربقي، الرجال،: يف ترمجته . راجع 1

 .410   ،8ج  للبخاري، الكبري، التاريخ .247   ،9ج  م،حات أ، البن والتعديل، اجلرح .651   ،7ج 
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 (اهلجري الثاين القرن يف ت)

 

 ،يعفور أ، بن وحممد ،سريين بن حممد :عن البرصي أرقم بن يونس) :الذهبي قال

 ،القواريري اهلل وعبد ،املديني بن عأ :وعنه .زيادة أ، بن ويزيد ،الدؤيل حرب وأ،

 ابدن ندهلي   نعدم .الضدعفاء وال الثقدات يف أره ومل .عقبة بن وحممد ،مسعدة بن ومحيد

 1.(خراش

 اهلل عبيدد وعنده ،وطبقتده زيداد بن يزيد عن أرقم بن (يونس):  امليزان لسان ويف 

   .هىانت .خراش بن الرمحن عبد نهلي   ،القواريري

  2.(عيتشي   کان :وقال الثقات يف ابن حب ان وذکره

 

 أ، بن يزيد سمع ،عيتشي   وکان ،البرصي الكندي أرقم بن يونس) :البخاري وقال

 3.(عقبة ابن دحمم   عنه روى ،احلديث معروف ،زياد

  توقيقه

                                                             

 .408  ، 11 ج، اإلسالم . تاريخ 1

 .331  ، 6 ج حجر، البن امليزان، . لسان 2

 .410،   8. التاريخ الكبري، ج  3
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 بده يطعدن مل حداتم وأبو املعتمدين، الرجاليني أحد قبل من جرح يونس يف يرد مل

هو نول  . هوذم   جرحه عن تأخرمل ا  شيئا عليه وجد ولو  ده،تشد   من ردمبال  :ثق 

 .الثقات يف ذکره: ابن حب ان

ة  کان نعم  إال   خيرج ال وهو املختارة، األحاديث يف ذکره: املقديس الضياء  لديه،ثق 

  1.ثقة يونس يكون هذا فعىل

  تشيعه

 .(عيتشي   وکان) :فيه ابن حب انو البخاري قال

الم) البيت أهل فضل يف العديدة أحاديثه قالوا ما يؤکد ال  و  مدا منها ،(عليهم الس 

 بن الرمحن عبد عن ،زياد أ، بن يزيد ثنا ،أرقم بن يونس ثنا)... :حنبل بن أمحد رواه

 سمع نمَ  اهلل أنشد :الناس ينشد الرحبة يف)ري اهلل عنه(  عليا شهدت قال ،ليىل أ،

 «مواله فعىل مواله کنت من» :خم ددير يوم يقولعليه وسل م(  )صىل  اهلل اهلل رسول

 :فقدالوا ،أحددهم إىل أنظر کأين   ،بدريا عرش اثنا فقام :الرمحن عبد قال ؟فشهد قاممل ا 

 أوىل ألسدت» :خم ددير يوم يقول)صىل  اهلل عليه وسل م(  اهلل رسول سمعنا ان  أ نشهد

                                                             

1   . 312. 
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 فمدن» :قدال .اهلل رسدول يدا ،بىل :فقلنا «؟!هاهتمأم   وأزواجي ،أنفسهم من باملؤمنني

 1«.عاداه من وعاد وااله من وال الل هم   ،مواله فعأ مواله کنت

 

 لديىل أ، عدن (األعمدش عدن ،أرقدم بدن يونس ثنا)...  :عاصم أ، ابن وأخرج

 )صدىل  اهلل عليده وسدل م(   اهلل رسدول علينا خرج :قال ،أرقم بن زيد عن ،احلرضمي

 فعدأي  مدواله کندت مدن» :فقدال. بدىل :قالوا «أنفسكم؟ من بكم أوىل ألست» :فقال

 2.(«مواله

ثنا)...  :شاهني ابن وروى ثنا :قال ،أرقم بن يونس حد   عدن ،ديندار بن سعيد حد 

ثنا :قال ،املنذر بن زياد  ذاناألأن   نتحددث اکن د :احلنفيدة البن قلت :قال ،العالء حد 

 کانأن ه  فزعمتم ،دينكم أحسن إيل عمدتم :وقال ففزع ،األنصار من رجل رآها رؤيا

 إيل انتهدى به عرج)صىل  اهلل عليه وسل م( مل ا  اهلل رسول ولكن   ،الباطل واهلل هذا ،رؤيا

 قبدل السدامء يف أحدد رآه ما ملكا إليه (وجل   عز  ) اهلل وبعث فوقف ،السامء من مكان

  3.(ذاناأل مهعل   ،اليوم لكذ

                                                             

 .119  ، 1 ج، أمحد . مسند 1

 .592  ، عاصم أ، ابن، . السنة 2

 .275 ومنسوخه،   احلديث . ناسخ 3
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ثن)... :التنزيل شواهد ويف  ،جعفر أم عن ،انحب   بن زيد عن ،أرقم بن يونس احد 

 وسئل) )صىل  اهلل عليه وآله( اهلل رسول سمعت :قالت ،عميس بنت أسامء هتاجد   عن

 1.(طالب أ، بن عأ (هو) :قالآيه  املؤمنني وصالح :(تعاىل قوله عن

 وعدوف ،إسدامعيل أبدو النواء کثري نا ،أرقم بن يونس نا: )... عساکر ابن وروى

ثنا ليته :رجل فقال اسعب   ابن عند کنا :قاال ،الكردي ميمون عن ،األعرا،  عدن حدد 

د كألحددثن   أما :فقال اسعب   ابن فسمعه .عأ )صدىل  اهلل عليده   اهلل رسدولأن   ؛احق 

 دواَج وَ  مإن   :فقال ،عأ باب وترك ،تفسد   املسجد يف الشارعة باألبواب أمر وسل م( 

 ،عأ باب وترکي أبوابكم يسدِّ  من دتمَج وَ  كمأن   بلغنين ه أ :إليهم فأرسل ،ذلك من

 مأمور عبد  إال   أناأن   ،نفيس قبل من ترکت وال ،نفيس قبل من سددت ما د واهللد  وإين  

  2.(إيل   يوحى ماإال   بعأت  أن   ،ففعلت بشئ أمرت

 3الطري. حديث رواة من  أرقم بن ويونس

 

  رواياته عدد

                                                             

 .346  ، 2 ج  احلسكاين، للحاکم التفضيل، لقواعد التنزيل . شواهد 1

 .137  ، 42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 2

 .258   ،42ج  دمشق، . تاريخ 3
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 .رواية وعرشين مخسة السنن کتب يف مروياته عدد بلغت

 .واحد حديث: أمحد مسند

 .واحد حديث: احلاکم مستدرك

 .اثنان حديثان: للبيهقي الكربى السنن

 .اثنان حديثان: يعىل أ، مسند

 .واحد حديث: للطرباين الصغري املعجم

 .أحاديث أربعة: للطرباين األوسط املعجم

 .واحد حديث: للطرباين الكبري املعجم

 .واحد حديث: عاصم أ، البن نةالس

 .حديثان: الدارقطني سنن

 .واحد حديث: شاهني البن ومنسوخه احلديث ناسخ

 .أحاديث سبعة: عساکر ابن تاريخ

 1.أحاديث ثالثة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

                                                             

 الكبدري، التداريخ .287   ،9ج  البن حب ان، الثقات، .236   ،9ج  حاتم، أ، البن والتعديل، اجلرح: يف ترمجته . راجع 1

 .477   ،4ج  للذهبي، االعتدال، ميزان .410   ،8ج  للبخاري،
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 خٌاب بن ( يونس217)

 ت يف القرن الثاين اهلجري()

 

 عن روى .الكويف اجلهم أبو ويقال زةمح أبو موالهم األسيدي، خباب بن يونس) 

 وطلدق األسدي، عمرو بن واملنهال جرب، بن وجماهد مطعم، بن جبري بن ونافع أبيه،

 األسددي، اهليداج أ، بدن وجريدر البخدرتي، وأ، بريددة، بدن اهلل وعبد حبيب، بن

ة بن يعىل عن وأرسل .ودريهم  . مر 

د، ابنه وعنه،  بدن اهلل وعبدد أقرانه، من ومها عتمر،امل بن ومنصور الزبري، وأبو حمم 

 ومحاد أنيسة، أ، بن وثور والثوري، وشعبة، الفزاري، مسلم وعبادة خثيم، بن عثامن

 سدليامن، بدن ومعتمدر األسدلمي، يعدىل بدن وحييدى املهلبي، عباد بن وعباد زيد، بن

 . وآخرون

 أمحد بن اهلل عبد وقال عنه. الرواية تعجبنا ما القطان: حييى عن املديني بن عأ قال

ث ال مهدي ابن کان أبيه: عن  عبدد وال حييدى سدمعت ما موسى: أبو وقال عنه. حيد 
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ثان الرمحن  . عنه سفيان عن حيد 

 بدن إسدحاق وقدال عدثامن. يشتم وکان سوء، رجل معني: ابن عن الدوري وقال

اب اجلوزجداين: وقال شئ. ال معني: ابن عن منصور  حداتم: أبدو وقدال مفدرت. کدذ 

 عن اآلجري وقال احلديث. منكر البخاري: وقال بالقوي. ليس احلديث، ربمضط

 املدديني، ابن يعني عليا، سمع من حدثني الصحابة، شت ام خباب: بن يونس داود أ،

ث ال يقول:  . يميني أتوسد حتى أحد 

 کدذلك. الرافضدة ولديس مسدتقيمة، عنه شعبة أحاديث رأيت وقد داود: أبو قال

 خبداب بدن يونس سمعت عباد: بن عباد عن إسامعيل ابن موسى عن داود أبو وقال

ان بن عثامن يقول:  واحدة، قتل له: فقلت .)صىل  اهلل عليه وسل م( النبي   ابنتي قتل عف 

جه فلم   األخرى؟! زو 

 موضدع يف وقدال بثقدة. ليس مرة: وقال فيه. خمتلف بالقوي، ليس النسائي: وقال

 عندنا هو خباب بن يونس وکذلك احلديث، يف يبالقو ليس مهاجر بن إبراهيم آخر:

 .مهاجر بن إبراهيم دون

بده. سدعيد بن حييىأن   اجلوزي ابن ونقل :قلت   يف صددوق السداجي: وقدال کذ 

 وقال الرأي. خبيث کان حنبل: بن أمحد قال السوء. رأيه جهة من فيه تكل موا احلديث

ة کان معني: ابن  أ، بن عثامن قال الثقات، يف نيشاه ابن وقال عثامن. يشتم وکان ،ثق 
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ة  خباب بن يونس شيبة:  وقدال عنده. الروايدة حتدل ال ابدن حب دان: وقال صدوق.ثق 

 أبدو احلداکم وقدال عدثامن. يسب کان مفرطة؛ شيعية فيه سوء رجل کان الدارقطني:

 سدب   ومدن عدثامن. يشتم کان ألن ه ذلك؛ يف وأحسنا الرمحن، وعبد حييى ترکه أمحد:

 الدرفض. يف يغلدو کدان العقيأ: وقال عنه. يروى الأن   أهل فهو الصحابة من أحدا

 شديعي العجدأ: وقدال عثامن. يتناول کانأن ه  عنه ومشتهر سفيان: بن يعقوب وقال

.  خبداب بدن هالل وبني بينه ليس يقول: معني ابن سمعت خيثمة: أ، ابن وقال دال 

إال   نكدارة حديثه يف ليس قال: داود أ، وعن الشيعي. فوق خباب بن ويونس نسب،

 . وليي   وعأ   القرب: عذاب حديث يف زادأن ه 

 فسدألته خباب بن يونس أتيت قال: عباد بن عباد ثنا سبالن زياد بن إبراهيم وقال

 هي؟ ما قلت: الناصبية. أخفاها کلمة هنا فقال: به، فحدثني القرب، عذاب حديث عن

، قال إنف ولي ك؟ من قربه يف ليسألأن ه  قال:  هبدذا. سدمعنا مدا واهلل فقلت: نجا. عأ 

 القصدة بقية فذکر خبيث! عثامين أنت قال: البرصة. أهل من قلت أنت؟ أين من قال:

 1األصل(. يف حكاه ما نحو

 مدوالهم األسديدي، وموحدتني د بمعجمة خباب د بن )يونس :وقال ابن حجر

                                                             

 .386، 384  ، 11 ج، التهذيب . هتذيب 1
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 1السادسة(. من بالرفض ورمي خيطئ، صدوق ،الكويف

 2.(ودريه النسائي فهوضع   ،انالقط   بهکذ   ،بغيض الذهبي فيه: )رافيض قالو

 

 التحقيق يف وقاقته 

 

 فحدني بعينده، الظلم هو وهذا عثامن، يف هتكل مو عهتشي   بسبب القوم فيه تكل م قدل

 دضاضدة، دون قوندهيوث   تراهم( السالمليهع) طالب أ، بن بعأ ويطعن ناصبي يأيت

 وتطعن جترحه مباضعهم عليه تنهال ،مثال ،عثامن يف تكل مي لشيعي األمر يصل وحني

 قد (منافقإال   يبغضك وال مؤمنإال   كحيب   ال عأ   يا) :النبوي النص وکأن  ! وثاقته يف

 أهل يد عىل بساطة بكل املسألة هذه انقلبت لقد !اخللفاء من ودريه عثامن حق   يف ورد

 الكدذب، دليدل وبغضده واإليدامن دقالص دليل عثامن حب   فصار والتعديل، اجلرح

 3!اخلذالن من باهلل نعوذ وکذب، نفاق هوحب   والعدالة الصدق دليل عأ   بغض وصار

                                                             

 .348  ، 2 ج  ،التهذيب . تقريب 1

 .563  ، 2 ج، الضعفاء يف . املغني 2

 .386، 384  ، 11 ج، التهذيب . هتذيب 3
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 1.بغيض رافيض الذهبي جعله وقد

 رأيده جهدة مدن فيده واتكل م) :وقد بني أکثر من واحد سبب جرحهم له، إذ قالوا 

مفرطة.  شيعية فيه سوء جلر عثامن... کان يشتم وکان ...الرأي خبيث )کان ،(السوء

  2.)صىل  اهلل عليه وسل م( النبي   ابنتي قتل انعف   بن عثامن) :قالأن ه  وروي

 بالصدق له سمعت من شهادة هفريد   ،بالكذب رميه اأم  ) :قال السيد حمسن األمني 

 مضدطرب :وقدوهلم .اهلدوى إىل وميدل ،حتامدلإال   بالكدذب رميده وليس ،والوثاقة

 وکدذلك .نكارة حديثه يف ليسأن ه  :داود أ، شهادة هيرد   .احلديث منكر أو ،احلديث

 أهدل فضدائل روايةإال   الشيعة من ينكرون وما .داود أبو زعمهمل ا  خالفا ،شيعي کل

 مع جمهوال الرجل هلذا شيخهم عد   الشيعة عتور   يف وکفى ،منصف ينكرها وال ،البيت

 امقل  أن ه  ترى وأنت .أکثر کانت هبم هخلطت لكون ؛والوثاقة بالصدق له خصومه شهادة

 يف الكتداب هدذا يف عنهم نقلناه ما عفتتب   .متناقض دري ،شيعي حق   يف کالم هلم يكون

 . التحامل عىل دليل وذلك ،باب کل

 األولني آبائنا يف هبذا سمعنا ما :قال من قول فيشبه .هبذا سمعنا ما :ادعب   قول ماأ

 العصدبية مدن شئ مع له سامعه عدم کذبه عىل لدليلا فجعل ،اختالقإال   هذاأن  

                                                             

 .563   ،2ج  الضعفاء يف . املغني 1

 .385  ، 11 ج، التهذيب . هتذيب 2
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 1(.سمعه قد کذب ورب   ،يسمعه مل صدق فرب   ،دليال يكون ال وهذا ،والعناد

 

 

   ذكر بعض من وقّقه ومدحه

 

 .کدذلك الرافضدة ولديس مسدتقيمة عنه شعبة أحاديث رأيت وقد :داود، قال أبو

 .نكارة حديثه يف ليس :قال داود أ، وعن

 السوء. رأيه جهة من فيه واتكل م ،احلديث يف  صدوق :الساجي قال

ة  کان :معني ابن قال  2فيام رواه ابن حجر عنه.ثق 

ة  خباب بن يونس :شيبة أ، بن عثامن   صدوق.ثق 

 ابن شاهني: ذکره يف تاريخ أسامء الثقات.

  3وقال يف حديثه: حسن صحيح. ،ج له يف سننهالرتمذي: خر  

  1ح حديثه.حلاکم وصح  : وقع يف أسانيد ااحلاکم

                                                             

 .326  ، 10 ج، الشيعة ان. أعي 1

 .306. وراجع تاريخ ابن أ، خيثمة،    2

 .385،   3. سنن الرتمذي، ج  3
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 2ابن أ، حاتم: احتج  به يف تفسريه.

تني يف هتذيب اآلثار. الطربي: احتج  به  مر 
3 

 .خيطئ صدوق: قال فيه ابن حجر

 قالوا يف تشّيعه 

 يف يغلدو )کان،(مفرطدة شديعية فيده) ،عدثامن( يشدتم )وکدان ،(بغديض )رافيض 

 .(وليي   أ  وع القرب عذاب حديث يف زاد) (دال   )شيعي  ،الرفض(

 وثاقتده يبعدد وال ،(السالمليهع) الصادق أصحاب يف وذکره) :قال السيد األمني

 الشديعة بغري خلطتهأن   والظاهر .ستعرف کام بذلك له خصومه لشهادة ؛علمه وسعة

 4.الشيعة( من أکثر کانت

 ، وترجم له اإلمامية يف کتبهم.الشيعه وقد ذکره الشيخ الطويس يف رجال 

 احلسدن إىل رجل جاء قال: جماهد، عن خباب، بن يونس )...عن :اينأخرج الطرب

 مثقلة، محالة أو جمحفة، حلاجة لثالثة؛إال   تصلح ال املسألةن  ا فقاال: فسأهلام، واحلسني

                                                                                                                                                         

 .579،   4. مستدرك احلاکم، ج  1

 .411،   12. تفسري ابن أ، حاتم، ج  2

 .19،   1. هتذيب اآلثار، ج  3

 .325  ، 10 ج، الشيعة . أعيان 4
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 ابني أتيت الرجل: له فقال يسأله، ومل فأعطاه عمر ابن أتىثم   وأعطياه. فادح، دين أو

ك  يغدران کاناإن ام  ( ) اهلل رسول ابنا عمر: ابن فقال تسألني. مل وأنت فسأالين، عم 

 1.(درا العلم

 عن ةمك   أهل من رجل حدثني ،خباب بن يونس ... حدثني)روى ابن عساکر: و

 ،االثنني يوم )صىل  اهلل عليه وسل م(   اهلل رسول عىل ةالنبو   أنزلت قال ،مالك بن أنس

 بينهام ليس ،الثالثاء يوم عأ   وأسلم ،االثنني يوم خدجية وأسلمت ،االثنني يوم وبعث

 2.(ليلةإال  

 ،مالك بن أنس عن  ،حارض بن عثامن عن ،خباب بن يونس ... نا) :وأخرج أيضا

)ري اهلل  عأ فقال ،بحديقة فمر   )صىل  اهلل عليه وسل م(   اهلل رسول  مع خرجنا :قال

 بسدبع مدر   حتدى .نهدام أحسن ةاجلن   يف حديقتك :قال !احلديقة هذه أحسن ما :عنه(

  النبدي   عليده فريد   !احلديقة هذه أحسن ما ،اهلل رسول يا :عأ يقول ذلك کل ،حدائق

)صىل  اهلل عليه   النبي   وضعثم   .منها أحسن ةاجلن   يف حديقتك  :)صىل  اهلل عليه وسل م(

 ؟اهلل رسدول يدا يبكيك ما :عأ له فقال ،فبكى عأ منكبي إحدى عىل رأسه وسل م( 

)ري اهلل  عأ   فقال !الدنيا أفارق حتى لك يبدونا ال ،أقوام صدور يف ضغائن :الق

                                                             

 .91  ، 4 ج ،األوسط . املعجم 1

 .28  ، 42 ج، دمشق مدينة يخ. تار 2
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 :قال .مجيال تلقى :قال .أستطع مل فإن :قال .تصرب :قال ؟اهلل رسول يا أصنع فام :عنه(

 1.دينك( لك ويسلم :قال .ديني يل ويسلم

 ،قدال اءاحلمدر أ، عدن ،نافع عن ،خباب بن يونس )...عن :ويف شواهد التنزيل

 ،الصالة إىل خرج إذا أشهر ،عرشة أو ،ثامنية)صىل  اهلل عليه وآله وسل م(  النبي   شهدت

 البيدت أهدل الصالة ،اهلل ورمحة عليكم السالم :فيقول فاطمة بباب مر   ،الغداة إىل أو

 تطهريا ويطهرکم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب اهلل يريدإن ام 2.اهلل( ورمحكم 

)صىل   النبي   خدمت :قال احلمراء، أ، عن :داود أ، عن خباب بن يونس )...عن 

 إىل جاءإال   الصالة إىل فيه خيرج يوم مر   فام ،أشهر تسعة من نحوااهلل عليه وآله وسل م( 

 ،وبرکاته اهلل ورمحة عليكم السالم :يقولثم   ،الباب بعضاديت فأخذ وفاطمة، عأ باب

 . اآلية اهلل يريدإن ام  اهلل رمحكم الصالة

 اهلل يريددإن دام  :بيتدي يف نزلدت اآلية هذه: أن  سلمة أم   قالت :قال سعيد أ، عن

 اهلل، رسول البيت ويف :قالت تطهريا ويطهرکم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب

 اهلل، رسول يا :قلت ،البيت باب عىل جالسة وأنا وفاطمة، واحلسني، واحلسن، وعأ،

                                                             

 .502  ، 7 ج ،الكويف شيبة أ، البن . املصنف،324، 323   ،42 ج، دمشق مدينة . تاريخ 1

 .80، 79  ، 2، ج احلسكاين للحاکم، التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 2
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 1اهلل(. رسول أزواج من أنت :قال ؟البيت أهل من ألست

  أحاديثه عدد

 روي عنه واحد وتسعون حديثا.

 .احاديث ستة: أمحد مسند

 .حديثان: حنبل البن الصحابة فضائل

 .واحد حديث: الرتمذي سنن

 .حديثان: ماجة ابن سنن

 .أحاديث ستة: احلاکم مستدرك

 .أحاديث ثالثة: للنسائي الكربى السنن

 .حديثان: للبيهقي الكربى السنن

 .واحد حديث: داود أ، مسند

 .أحاديث ثالثة: للصنعاين املصنف

 .أحاديث أربعة: شيبة أ، البن املصنف

 .أحاديث ثالثة: للطرباين الصغري املعجم

                                                             

 .82  ، 2 ج ،التفضيل لقواعد التنزيل . شواهد 1
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 .أحاديث أربعة: للطرباين األوسط املعجم

 .أحاديث سبعة: للطرباين الكبري املعجم

 .أحاديث أربعة: للطرباين: الدعاء

 .أحاديث ثامنية: زارالب مسند

 .حديثان: الشهاب مسند

 . واحد حديث: للبيهقي اإليامن شعب

 .واحد حديث: للبيهقي النبوة دالئل

 .واحد حديث: الرب عبد البن التمهيد

 .أحاديث عرشة: عساکر ابن تاريخ

 .واحد حديث: الدنيا أ، البن األخالق مكارم

 .أحاديث أربعة: نعيم أل، الصحابة معرفة

 .واحد حديث: األصبهاين إسامعيل أل، النبوة لدالئ

 .حديثان: للطربي اآلثار هتذيب

 .أحاديث ثالثة: احلسكاين للحاکم التنزيل شواهد

 .أحاديث سبعة: الطربي تفسري

 .واحد حديث: حاتم أ، ابن تفسري
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 1.واحد حديث: جماهد تفسري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

: 4 االعتدال ميزان.  449: 7 امليزان . لسان190: 20 احلديث رجال معجم .335 و 141 الطويس رجال: يف ترمجته . راجع 1

 احلسدني عبدد ،( ع)  الصدادق اإلمام وأصحاب رواة يف الفائق .384: 2 التهذيب تقريب.  404: 8 الكبري التاريخ.  479

 .377   ،2ج  للعجأ، الثقات، معرفة ،467  ، 3 ج، الشبسرتي
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 المنى

 

 دارم أيب بن بمر أبو( 218)

 (هد351 ت)

 بن حييى بن الرسى بن حممد بن أمحد ،الشيعي املسند احلاف  دارم أ، بن بكر أبو) 

 بدن وأمحد ،ارالصف   اهلل عبد بن إبراهيم سمع ،الكوفة ثحمد   ،الكويف التميمي الرسى

  .وعدة ومطينا هارون بن وموسى ،الكويف راحلام   موسى

 إبراهيم بن وحييى ،حلامميا ابن احلسن وأبو ،مردويه ابن بكر وأبو ،احلاکم :وعنه

 وکدان ،الصدحابة عدىل احلدط   يف مجدع :وآخدرون ،القاي احلريي بكر وأبو ،املزکى

 .احلديث يف اهتم وقد ،يرتفض

 وکان ،مائة وثالث ومخسني إحدى سنة وقيل ،ومخسني اثنتني سنة املحرم يف توىف

 ال ،املبني اإلفك من به حدث ما فيها ذکرنا امليزان يف سيئة ترمجة له ،باحلف  موصوفا

  .اهلل رعاه

 عبد أبو انا ،السلفي طاهر أبو انا ،منري بن جعفر انا ،عأ بن احلسن عىل أبو أخربنا

 بن موسى بن أمحد نا ،بالكوفة دارم أ، بن بكر أبو انا ،املزکى زکريا أبو انا ،الثقفي اهلل
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 قدال ،يقدول بشدري بن النعامن سمعت :الشعبي عن ،زکريا عن ،نعيم أبو انا ،إسحاق

 ال مشدتبهات ذلدك وبدني ،بدني   واحلرام بني   احلالل: (وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول

 يف وقدع ومدن ،وعرضده لدينده اسدتربأ الشدبهات تدرك من ،الناس من کثري يعلمها

 ،احلدديث .يواقعده نأ يوشدك احلمدى جندب إىل کدالراعي ،احلرام يف وقع الشبهات

 عدن کالمهدا أبيده عدن نمدري ابن عن مسلم وأخرجه ،منعي أ، عن البخاري أخرجه

 1.زکريا

ي   بن حممد بن أمحد) :الذهبي وقال ي   بن حييى بن الرس   بكدر أبو احلاف  هو ،الرس 

هلا يف بالكوفة تويف   .الكويف دارم أ، بن  الصدحابة ثلدب يف يدروي .رافضي اً  وکان ،أو 

م ،املناکري ث .بالوضع واهت  ل هارون بن موسى عن حد   2.(احلام 

 أبدو ثاملحدد   ،دارم أ، بن حييى بن الرسى بن حممد بن (محدأ) :امليزان لسان ويف

 هإن   :وقيل ،مائة وثالث ومخسني سبع سنة أول يف مات ،الكذاب الرافيض الكويف بكر

  .ةوعد   هارون بن وموسى ،احلامر موسى بن أمحد عن ثحد   القصار إبراهيم حلق

 الكدويف محداد بدن أمحدد بدن حممدد وقال ،ثقة دري فيضرا :وقال احلاکم عنه روى

 ما أکثر کان أيامه آخر يف ثم ،دهره عامة مراأل مستقيم کان :موته خر  أ أن بعد ،احلاف 

                                                             

 .885 – 884   ،3 ج ي،للذهب احلفاظ تذکرة .1

 .68   ،26 ج، اإلسالم تاريخ .2
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 أسدقطت حتدى فاطمدة رفدس عمر ن  أ :عليه يقرأ ورجل حرضته .املثالب عليه يقرأ

 بكدر أبدو {َوِمْن َقبِْلدهِ } عمر {فِْرَعْونُ  َوجاءَ } :تعاىل قوله يف ،آخر خرب ويف .بمحسن

 ذاناأل هبذا الناس نذ  أ حني هن  إ ثم .ذلك عىل فوافقته .وحفصة عائشة {َواملُْؤَتِفكاُت }

 ووافقتده .دحمم   آل مبغيض تلتقط عدن قعر من نار خترج :متنه حديثا وضع ،املحدث

 بكدل له الذکر وأکثر عليه وکرب فسألني ،احلديث هذا أمر يف سعيد ابن وجاءين .عليه

 هأن   زعم .ذاناأل يف به ونوحيتج   .عنه کتبته ما يدي عن وأخرجت حديثه ترکت ،قبيح

 عدن ،رفيع بن العزيز عبد عن ،عياش بن بكر أ، عن ،احلامين عن ،هارون ابن سمع

 وآلده عليده اهلل صدىل  ) النبدي يل فقدال دالمدا کنت :قال (،عنه اهلل ري) خمدورة أ،

 عدن مجاعدة بده حددثنا وهدذا .العمدل خدري عدىل حي أذانك آخر يف اجعل (:وسلم

 ،الندوم مدن خري الصالة أذانك آخر يف اجعل :هو امن  إو ،احلامين حييى عن ،احلرضمي

 1.(جنازته أحرض ومل ترکته

  توقيقه

 

 أربعدة املسدتدرك يف عنده روى وقدد احلداکم، شديوخ مدن دارم أ، يعترب: احلاکم

                                                             

 .268   ،1 ج حجر، البن امليزان لسان .1
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 .أحدمها أو الشيخني رش  عىل حاديثهأ من عرش ثامنية وصحح حديثا، وأربعني

 1.(ثقات آخرهم عن ورواته) :وقال حديثا له ذکراحلاکم

 حممدد إسحاق أبو ثنا ،بالكوفة احلاف  دارم أ، بن بكر أبو (وحدثنا) عنه ووروى

 يعقوب ثنا ،اهلاشمي موسى بن اهلل عبد ابن موسى ثنا ،اهلاشمي عيسى بن هارون بن

 ....(سليامن بن جعفر بن

 برشدف معروفدون هاشدميون هدمکل   آخدرهم عن احلديث هذا رواة: احلاکم قال

 2.(األصل

 ومل. (ثقدة ددري رافيضد): دارم أ، ابن شيخه يف قوله احلاکم عن الذهبي نقل وقد

 تراجدع قد فيكون عنه، صدر قد کان وإن دة،املتعد   کتبه يف هذا احلاکم کالم عىل أعثر

 حياتده، آخدر يف کتبده واملسدتدرك مستدرکه، يف موردا عرش ثامنية يف ياهإ لتوثيقه عنه

 .دارم أ، ابن شيخه يف واملعتمد األخري رأيه هذا فيكون

 مدراأل مسدتقيم کان) :موته خر  أ أن بعد احلاف  الكويف محاد بن أمحد بن حممد قال

 .(املثالب عليه يقرأ ما أکثر کان أيامه آخر يف ثم   ،دهره عامة

 کدان هدذا وقبدل ضده،ترف   أظهدر حياتده أيام آخر يف هأن   به الطعن سبب هو وهذا

                                                             

 .352   3ج املستدرك، .1

 .331   ،3 ج، املستدرك .2
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 الرسدي بدن حييى بن الرسي بن حممد بن أمحد وفيها) :احلنبأ العامد ابن قال مستقيام،

 :بديعيته يف الدين نارص ابن قال ،دارم أ، بن بكر أبو الكويف التميمي

 (نحيف برفضه شيعهم%  الضعيف دارم أ، ابن) 

 1.(رفضه بسبب فضعف رافضيا کان أي

 قدال .مرفوضدا هدذا لكن   ،الرفض وهو تضعيفه، سبب عن العامد ابن أفصح هنا

 وبني بينه فهو املذهب اوأم   واحلف ، الصدق هو امإن   احلديث رواية يف العربة) :األلباين

 لكثدري أخرجدوا قد ،ودريمها ،" الصحيحني"صاحبي نجد ولذلك حسيبه، فهو ه،رب  

 2.(ودريهم والشيعة خلوارجکا املخالفني الثقات من

 .واملعرفدة باحلف  وصف نل   وهو ،واملجود ،واملحدث ،باحلاف  وصفه: الذهبي

 أ، ابن أحاديث تصحيح يف ةمر   من أکثر احلاکم الذهبي وافق املستدرك تلخيص ويف

 ر،متدأخ   والدذهبي بالكذب، اهتمه األخرى کتبه يف ثم   لديه، وثاقته يعني الذي دارم،

 رأى امل د ولكدن بالكدذب، اهتمه أحدهم أن   ينقل ومل الرجاليني، من سبقه نعم   ينقل

 فيه وقال رأيه اجتهد .(ع) فاطمة رفس عمر أن   :وروايته ،(ع) البيت أهل يف أحاديثه

 .العصبية إال عليه دليل ال وکالمه قال، ما

                                                             

 .11   ،3 ج الذهب، شذرات .1

 .262  ،5ج الصحيحة األحاديث سلسلة .2
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 عنده رووا بدل بده، يطعدن مل دارم أ، ابدن معدارصي مدن أي  أحد   أن   إىل نخلص

 ،حجدر وابن کالذهبي ريناملتأخ   بعض إال   به يطعن ومل ،کاحلاکم أحاديثه حواوصح  

 بسبب احلنبأ العامد ابن أوضح کام وذاك ،اهلوى أساسه أنفسهم عند من اجتهاد وهو

 ...املسند ثاملحد   املجود   احلاف  فهو وإال   ترفضه

  ترّفضه

 

 .رافضدي اً  وکدان) ،(ضيدرتف   نوکدا ،الصحابة عىل احلط   يف مجع) :فيه الذهبي قال

 العامد ابن وقال (الرافيض الكويف بكر أبو املحدث) ،(املناکري الصحابة ثلب يف يروي

 برفضده شديعهم%  الضدعيف دارم أ، ابن) بديعيته يف الدين نارص ابن قال) :احلنبأ

 (رفضه بسبب فضعف رافضيا کان :أي (نحيف

 أبدا يكنى ،دارم أ، بابن املعروف ،رسيال حممد بن أمحد) :فيه الطويس الشيخ قال

 ،بعددها ما وإيل وثالثامئة وثالثني ثالث منه وسمع التلعكربي عنه روى ،کويف ،بكر

 1.(إجازة منه وله

 إبراهيم ثنا ،احلاف  دارم أ، بن بكر أبو (وحدثنا): )احلاکم أخرجه ما أحاديثه من

                                                             

 .411  ، الطويس رجال .1
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 عن ،إسحاق أ، عن ،إرسائيل ثنا ،ىموس بن اهلل عبيد ثنا :(قاال) ،العبيس اهلل عبد بن

 عبد إين   :قال (عنه اهلل ري) عأ عن ،األسدي اهلل عبد بن عباد عن ،عمرو بن املنهال

 الناس قبل يتصل   .کاذب ال  إ بعدي يقوهلا ال ،األکرب يقالصد   ناأو ،رسوله وأخو اهلل

 1.(األمة هذه من أحد يعبده أن قبل سنني بسبع

 إسحاق بن موسى بن أمحد ثنا احلاف  دارم أ، بن بكر أبو (افحدثن) :احلاکم وقال

 عدن إسدحاق أ، عدن ،عيداش بن بكر أبو ثنا ،النهشأ حييى بن وضاح ثنا ،التميمي

 مندرب عدىل (عنده اهلل ري) طالب أ، بن عأ بويع ملا :قال ،النخعي يزيد بن األسود

  (شعر) املنرب يدي بني واقف وهو ثابت بن خزيمة قال وآله عليه اهلل صىل اهلل رسول

 الفتن من نخاف ال   حسن أبو*  فحسبنا عليا بايعنا نحن إذا

  وبالسنن بالكتاب قريشا أطب*  هن  إ بالناس الناس أوىل وجدناه

 البدن الضمر عىل يوما جرى ما إذا*  دباره تشق ما قريشا ن  إو

 2.(نحس من فيه الذي کل فيهم وما*  کله اخلري من فيهم الذي وفيه

 اهلل عبدد بدن إبراهيم ثنا ،دارم أ، بن بكر أبو (حدثني) :وصححه احلاکم وروى

 ،اجلحداف أ، عن ،حرب بن السالم عبد ثنا ،النهدي إسامعيل بن مالك ثنا ،العبيس

                                                             

 .112 – 111   ،3 ج، املستدرك .1

 .115 – 114   ،3 ج، املستدرك .2
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 يأ :فسدئلت (عنها اهلل ري) عائشة عىل تيعم   مع دخلت :قال ،عمري بن مجيع عن

  .فاطمة :قالت (؟وآله عليه اهلل صىل  ) اهلل رسول إىل أحب   کان الناس

  ؟الرجال فمن :قيل

 1.(قواما صواما علمته ما کان إن ،زوجها :قالت

 :منها له أحاديث ةعد   احلسكاين وأخرج

 حددثنا :قال ،علوية بن احلسني أخربنا :قال ،احلاف  دارم أ، ابن بكر أبو أخربنا)

 ،رشيدك عدن ،الثوري سفيان نع ،نمري بن اهلل عبد حدثنا :قال ،اهلروي الصلت أبو

 عليده اهلل صدىل  ) اهلل رسدول قال :قال ،حذيفة عن ،يثيع بن زيد عن ،إسحاق أ، عن

 2.(املستقيم الطريق بكم يسلك ؛امهدي   هاديا جتدوه عليا واتول   وإن :(موسل   وآله

 حممدد بدن احلسدني اهلل عبدد أبدو حددثنا :قال احلاف  دارم أ، بن بكر أبو حدثنا)

 :قال ،هراسة بن إبراهيم حدثنا :قال ،األمحيس إسامعيل بن حممد حدثنا :قال ،البجأ

 عرشة العلم :قال ،اسعب   ابن عن ،عامر عن ،اخلفاف بن خالد عن ،العالء أبو حدثنا

 وهدو ،النداس مجيدع بدني العارش واجلزء ،تسعة منها طالب أ، بن عأ أعطي ،أجزاء

                                                             

 .157   ،3 ج، املستدرك .1

 .83   ،1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد .2
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 1(.منهم أعلم اجلزء بذلك

 :قال ،املنذر بن حممد بن املنذر أخربنا ،بالكوفة احلاف  دارم أ، بن بكر أبو أخربنا)

 زيداد بدن إسدامعيل عدن ،أبيده عن ،سعيد بن احلسني يعم   ثنيدح :قال ،أ، حدثني

 رشاحيدل بدن يزيدد حددثني :قدال ،شدخربة آل مدوىل مهاجر بن إبراهيم عن ،البزاز

 عليده اهلل صدىل  ) اهلل رسدول حدثني :يقول عليا سمعت :قال ،عأ کاتب األنصاري

دِذيَن } :وجدل   عز   اهلل قول تسمع أما عأ يا :فقال ،صدري إىل مسنده وأنا (وآله إِن  ال 

احِلاِت ُأولئِ  دةِ  كآَمنُوا َوَعِمُلوا الص  ي   وموعددي ،وشديعتك أندت هدم {ُهدْم َخدرْيُ اْلرَبِ

 2.(حمجلني دراء تدعون للحساب األمم اجتمعت إذا ،احلوض وموعدکم

  أحاديثه عدد

 .حديثا وثامنون مخسة له

 .حديثا وأربعون أربعة: احلاکم

 .أحاديث عرش: للبيهقي الكربى السنن

 .حديثا عرش مخسة: للبيهقي اإليامن شعب

                                                             

 .110 – 109   ،1 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد .1

 .459   ،2 ج، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد .2
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 .حديثان: للبيهقي النبوة دالئل

 .واحد حديث: للبيهقي اآلداب

 .واحد حديث: الدارقطني سنن

 .أحاديث ثالثة: عساکر ابن تاريخ

 1.أحاديث تسع: التنزيل هدشوا

                                                             

 عب داس للشديخ واأللقداب، الكندى .158   ،1ج ،للتفريش الرجال نقد .112   ،3ج الشيعة، أعيان: يف ترمجته راجع .1

ي، اظ، تذکره .88   1ج للذهبي، املغني .194   ،1ج القم   .384   ،3ج للذهبي، احلف 
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 جداول
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 األول اجلدول

 رواياهتم جمموع ذكر مع هلم املْتجم الرواة أسامء

 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 دايل يف التشي ع )رافيض( 149 (1) أبان بن تغلب

 شيعي 16 (2) إبراهيم بن الزبرقان

 رافيض 48 (3) إبراهيم بن حممد بن أ، حييى

 شيعي جلد )رافيض( 6 (4) إبراهيم بن ميمون

 شيعي 246 (5) إبراهيم النخعي

 مرسف يف التشي ع )رافيض( 211 (6) أجلح عبد اهلل بن حجية

 شيعي 16 (7) أمحد بن صبيح

 رافيض 11 (8) أمحد بن عأ بن الفرات

 رافيض 602 (9) أمحد بن املفضل احلفري

 شيعي 84 (10) إسحاق بن منصور السلويل

 رافيض 74 (11) إسامعيل بن أبان الوراق
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 رافيض من الغالة 38 (12) إسامعيل أبو ارسائيل املالئي

 رافيض 146 (13) إسامعيل بن زکريا اخللقاين

إسامعيل بن عبد الرمحن 

 السدي
 رافيض 4060 (14)

 رافيض 122 (15) إسامعيل بن موسى الفزاري

 شيعية شديدة )رافيض(فيه  16 (16) أسيد بن زيد اجلامل

 رمي بالرفض 72 (17) األصبغ بن نباتة

 من شيعة عأ )ع( 37 (18) إياس بن عامر الغافقي

 شيعي إمامي 33 (19) بسام بن عبد اهلل الصرييف

 رافيض 7 (20) بكري بن عبد اهلل

 رافيض 35 (21) تليد بن سليامن الكويف

 رافيض 86 (22) ثابت بن دينار

 شيعي 39 (23) زثابت بن هرم

 دال يف التشي ع )رافيض( 17 (24) ثعلبه بن يزيد احلامين
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 رافيض 87 (25) ثوير بن أ، فاختة

 رافيض 207 (26) جابر بن يزيد اجلعفي

 تشي ع مفر  )رافيض( 354 (27) جرير بن عبد احلميد

 )يرى رأي الرافضة( 53 (28) جعفر بن زياد األمحر

 رافيض 858 (29) جعفر بن سليامن الضبعي

 رافيض 18 (30) مجيع بن عمري التيمي

 )رمي بالرفض( 35 (31) احلارث بن حصرية

 )کان داليا يف التشي ع( رافيض 151 (32) احلارث اهلمداين

 يتشي ع 105 (33) حبان بن عأ

 )من دالة الشيعة( 42 (34) حبة بن جوين العرين

 شيعي 903 (35) حبيب بن أ، ثابت

 يغايل يف التشي ع )رافيض( 62 (36) ن عثامنحرام ب

 )من روؤساء الشيعة( رافيض 18 (37) احلسن بن احلسني العرين

ل علياً بعد النبي )رافيض( 29 (38) احلسن بن صالح بن حي  يفضِّ
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 رافيض 19 (39) احلسني بن احلسن األشقر

 شيعي 900 (40) حفص بن دياث النخعي

 يضراف 61 (41) احلكم بن ظهري

 رافيض 400 (42) احلكم بن عتيبة

 يف التشي ع )رافيض( 171 (43) حكيم بن جبري األسدي
 دال 

 رافيض 14 (44) محران بن أْعنَي 

 من شيعة الصادق )ع( 230 (45) محزة الزيات

 من شيوخ الشيعة 10 (46) حنان بن سدير

 من عتق الشيعة )رافيض( 20 (47) خالد بن طهامن

 رافيض 614 (48) القطواينخالد بن خملد 

 عابوا عليه التشي ع 32 (49) خلف بن سامل

 شيعي إمامي 1 (50) اخلليل بن أمحد

 يغلو يف الرفض 4 (51) داهر بن حييى

 من دالة الشيعة 58 (52) داود بن أ، عوف
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 رافيض 11 (53) دينار أبو سعيد

 )رمي بالرفض( 7 (54) دينار بن عمر البزار

 يفر  يف التشي ع )رافيض( 913 (55) نسالربيع بن أ

 شيعي 7 (56) الربيع بن حبيب

 من شيعة عأ )ع( 274 (57) زاذان أبو عبد اهلل

 کان علويا 16 (58) زبيد بن احلارث اليامي

 رافيض 23 (59) زکريا بن حييى

 رافيض 58 (60) زياد بن املنذر

 من الشيعة 1634 (61) زيد بن احلباب

 شيعي 796 (62) اجلعد الغطفاين سامل بن أ،

 )وهو من الغالني( رافيض 92 (63) سامل بن أ، حفصة العجأ

 شيعي 3 (64) سامل بن عبد الواحد املرادي

 رافيض 7 (65) سدير بن حكيم

 من عتق الشيعة )رافيض( 12 (66) سعاد بن سليامن
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 رافيض 41 (67) سعد بن طريف

 تشي عمن أهل ال 17 (68) سعيد بن أوس

 شيعي 7860 (69) سعيد بن جبري

 شيعي 59 (70) سعيد بن خثيم

 رافيض 266 (71) سعيد بن عفري

سعيد بن عمرو بن أشوع 

 اهلمداين
 دال زائغ )رافيض( 35 (72)

 رافيض 220 (73) سعيد بن فريوز

 )کان داليا يف التشي ع( رافيض 74 (74) سعيد بن حممد اجلرمي

 شيعي 6992 (75) سعيد بن املسيب

 رافيض 8 (76) سفيان بن الليل

 يتشي ع 316 (77) سلمة بن الفضل

 يتشي ع 1448 (78) سلمة بن کهيل

 من شيعة عأ )ع( 125 (79) سليامن بن رصد
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 من شيعة عأ )ع( 1321 (80) سليامن بن طرخان

 )کان رافضيا داليا( 79 (81) سليامن بن قرم

 رافيض 11626 (82) سليامن بن مهران األعمش

 رافيض 19 (83) سوار أبو إدريس

 رافيض 6 (84) شبيل بن عزرة

 دايل املذهب )رافيض( 661 (85) رشيك بن عبد اهلل النخعي

 رافيض 37 (86) صعصعة بن صوحان

 شيعي 185 (87) رضار بن رصد

 شيعي 2924 (88) طاووس بن کيسان

 من وجوه الشيعة )رافيض( 127 (89) ظامل بن عمرو

 )شيعي جلد( رافيض 45 (90) عائذ بن حبيب بن املالح

 يتشي ع 9 (91) عاصم بن محيد

 أحد الشيعة 32 (92) عاصم بن عمرو

 رافيض 775 (93) عامر بن وائلة
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 رافيض 705 (94) عباد بن العوام

 رافيض 47 (95) عباد بن زياد

 )من دالة الشيعة( 199 (96) عب اد بن يعقوب الكويف

 رافيض 33 (97) ن ربعيعباية ب

 )وکان شديد التشي ع( رافيض 138 (98) عبد بن عبد

 )کان داليا( رافيض 36 (99) عبد اجلبار بن العباس

 رافيض 5 (100) عبد الرمحن بن خراش

 )کان... رافضيا( 99 (101) عبد الرمحن بن صالح األزدي

 متهم بالرفض 35149 (102) عبد الرزاق بن مهام

 رافيض 25 (103) م أبو الصلتعبد السال

 )من کبار الشيعة( 31 (104) عبد العزيز بن سياه

 رافيض 60 (105) عبد الغفار بن القاسم

 )من أجالد الشيعة( رافيض 4 (106) عبد الكريم بن يعفور

 يتشي ع 44 (107) عبد اهلل بن اجلهم
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 رافيض 23 (108) عبد اهلل بن داهر

 شيعي 196 (109) عبد اهلل بن داود

 من وجوه الشيعة 7 (110) عبد اهلل بن الزبري األسدي

 کان شيعيا 53 (111) عبد اهلل بن زرير الغافقي

 رافيض 567 (112) عبد اهلل بن شداد

 يغلو يف التشيع )رافيض( 79 (113) عبد اهلل بن رشيك

 )رافيض خبيث( 42 (114) عبداهلل بن عبدالقدوس

 شيعي 14 (115) عبد اهلل بن عبد امللك

 )کان داليا يف التشيع( رافيض 290 (116) عبد اهلل بن عمر مشكدانة

 رافيض 290 (117) عبد اهلل بن عيسى

 مفر  يف التشي ع )رافيض( 3859 (118) عبد اهلل بن هليعة

 )من دالة الرافضة( 15 (119) عبدامللك بن أعني

 شيعي 15 (120) عبد امللك بن مسلم

 يغلو يف التشي ع )رافيض( 7 (121) مهامعبد الوهاب بن 
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 رمي بالتشي ع 19 (122) عبيد اهلل بن خليفة

 )وکان معروفا بالرفض( 2155 (123) عبيد اهلل بن موسى العبيس

 51 (124) عثامن بن عمري البجأ
)دال يف التشي ع، يؤمن بالرجعة( 

 رافيض

( 784 (125) عدي بن ثابت  )رافيض دال 

 )کان رافضيا( 434 (126) عطية العويف

 رافيض 13 (127) العالء بن أ، العباس

 من عتق الشيعة )رافيض( 43 (128) العالء بن صالح

 من الشيعة 1041 (129) علقمة بن قيس النخعي

 )کان رأسا يف التشي ع( رافيض 65 (130) عأ بن بذيمة

 )دال يف التشيع( رافيض 24 (131) عأ بن ثابت

 رافيض 4243 (132) عأ بن اجلعد

 شديد التشي ع )رافيض( 15 (133) عأ بن احلزور

 رافيض 676 (134) عأ بن زيد بن جدعان
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 شيعي 76 (135) عأ بن عابس

 رمي بالتشي ع 402 (136) عأ بن عاصم

 )داليا يف التشي ع( رافيض 40 (137) عأ بن دراب

 )شديد التشي ع( رافيض 99 (138) عأ بن قادم

 )شيعي حمض( 161 (139) بن املنذر عأ

 )کان داليا يف التشي ع( رافيض 153 (140) عأ بن هاشم بن الربيد

 رافيض 243 (141) عامر بن زريق

 من)مشايخ الشيعة( 185 (142) عامر بن معاوية

 رمي بالتشي ع 39 (143) عمران بن ظبيان

 رمي بالرفض 7 (144) عمران بن مسلم

 من کبار الرافضة 3 (145) عمران بن ميثم

 )رافيض خبيث( 65 (146) عمرو بن ثابت

 يغلو يف التشي ع )رافيض( 28 (147) عمرو بن جابر

 )کان من الرافضة( 685 (148) عمرو بن محاد بن طلحة
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 رماه أهل املدينة )بالتشي ع( 4372 (149) عمرو بن دينار

 رافيض 50 (150) عمرو بن عبد الغفار

 شيعي إمامي 9286 (151) اهلل السبيعيعمرو بن عبد 

 رافيض 605 (152) عوف بن أ، مجيلة

 رافيض 20 (153) دالب بن اهلذيل

 دال يف التشي ع )رافيض( 4 (154) فرات بن األحنف

 )کويف املذهب( رافيض 869 (155) الفضل بن دکني

 )دال يف التشي ع( رافيض 254 (156) الفضل بن حممد الشعراين

 )شديد التشي ع( رافيض 87 (157) ن مرزوقفضيل ب

 )کان يغايل يف التشي ع( رافيض 167 (158) فطر بن خليفة

 رافيض 10 (159) قيس بن أ، مسلم

 دال يف التشي ع )رافيض( 69 (160) کثري بن إسامعيل النواء

 رافيض 52 (161) کثري بن حييى

 من دالة الشيعة )رافيض( 7 (162) کدير الضبي
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 17 (163) بن زياد النخعي کميل
..کان من رؤساء .)رافيض

 الشيعة(

 )کان شديد التشي ع( رافيض 200 (164) مالك بن إسامعيل النهدي

 يغلو يف التشي ع )رافيض( 33 (165) حممد بن إبراهيم الصوري

 شيعي 6 (166) حممد بن إسامعيل الزبيدي

 يرتفض 35 (167) حممد بن بدر احلاممي

 شيعي إمامي 14 (168) نيمحممد بن تس

 )کان يغلو يف التشي ع( رافيض 266 (169) حممد بن جحادة الكويف

حممد بن خازم أبو معاوية 

 الرضير
(170) 110 

)اشتهر عنه الغلو يف التشي ع( 

 رافيض

 رافيض 313 (171) حممد بن راشد

 يغلو يف التشي ع )رافيض( 92 (172) حممد بن عبد الرمحن الطفاوي

 يتشي ع 688 (173) د بن عبد اهلل بن الزبريحمم

 شيعي 80 (174) حممد بن عبيد اهلل اهلاشمي
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 من الشيعة 15 (175) حممد بن عأ السلمي

 ( رافيضعالتشي  )کان يغلو يف  1000 (176) حممد بن فضيل بن دزوان

 شيعي 38 (177) حممد بن کثري القريش

 رافيض 325 (178) حممد بن مسلم الطائفي

 رمي بالتشي ع 44 (179) حممد موسى الفطري

 يغلو يف الرفض 42 (180) خمول بن إبراهيم

 مغال يف التشي ع )رافيض( 23 (181) خمول بن راشد

 دال يف التشي ع )رافيض( 8 (182) مسور بن الصلت

 قطع عرقوبه يف التشي ع 11 (183) مصدع أبو حييى

 الشيعة کان من 38 (184) مصعب بن سالم التميمي

ر  من)مشايخ الشيعة( 20 (185) معاوية بن عام 

 شيعي إمامي 27 (186) معروف بن خربوذ

 شيعي إمامي 3 (187) معمر بن حييى

 يتشي ع 95 (188) مندل بن عأ
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 )دال يف التشي ع( رافيض 116 (189) منصور بن أ، األسود

 من)اخلشبية د الرافضة د( 188 (190) منصور بن املعتمر

 )سيئ املذهب( 356 (191) املنهال بن عمرو

 )من الغالة يف الرفض( 30 (192) موسى بن قيس

 يغلو يف التشي ع )رافيض( 13 (193) ميناء بن أ، مينا

 رافيض 25 (194) نرص بن مزاحم

 شيعي 15 (195) نوح بن دراج

 رافيض 168 (196) نوح بن قيس

 لرفض()کان داليا يف ا 49 (197) هارون بن سعد

 من الشيعة 115 (198) هارون بن املغرية

 )إال  أن ه يرتف ض( 25 (199) هاشم بن الربيد

 کان يتشي ع 128 (200) هانئ بن هانئ

 )کان خمتاريا( رافيض 87 (201) هبرية بن يريم

 يتشي ع 4 (202) اهلذيل بن عمري
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 شيعي 706 (203) هشام بن سعد

 شيعةمن ال 2212 (204) هشام بن عامر

 من الشيعة 660 (205) هشيم بن بشري

 )ووکيع رافيض( 16613 (206) وکيع بن اجلراح

 )کان يغلو يف التشي ع( رافيض 213 (207) حييى بن اجلزار

 مغال يف التشي ع )رافيض( 101 (208) حييى بن سلمة

 )شيعي بغيض( 165 (209) حييى بن عبد احلميد احلامين

 رمي بالتشي ع 509 (210) حييى بن عثامن

 رمي بالتشي ع 96 (211) حييى بن عيسى الرمأ

 شيعي 57 (212) حييى بن يعىل

 يفضل أهل البيت )ع( رافيض 332 (213) حييى بن يعمر

 913 (214) يزيد بن أ، زياد
ة الشيعة الكبار(  )کان من أئم 

 رافيض

)کان لن يفر  يف التشي ع(  33 (215) يونس بن أ، يعفور
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

عدد 

 مروياته
 تشي عه

 رافيض

 کان يتشيع 25 (216) يونس بن أرقم

 )رافيض بغيض( 91 (217) يونس بن خباب

 رافيض 85 (218) أبو بكر بن أ، دارم

 !املعجم هذا يف املذکورون الرواة رواه ما کل حديثا. وهو 147522: املجموع
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 الثاِّن اجلدول

 كتٌهم يف والشيعة السنة هلم روى رواة

 مروياته عدد رقم الرتمجة اسم الراوي

 149 (1) د أبان بن تغلب1

 16 (2) د إبراهيم بن الزبرقان2

 48 (3) د إبراهيم بن حممد بن أ، حييى3

 6 (4) د إبراهيم بن ميمون4

 246 (5) د إبراهيم النخعي5

 211 (6) د أجلح عبد اهلل بن حجية6

 16 (7) د أمحد بن صبيح7

 602 (9) د أمحد بن املفضل احلفري8

 74 (11) امعيل بن أبان الوراقد إس9

 38  (12) د إسامعيل أبو ارسائيل املالئي 10
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 مروياته عدد رقم الرتمجة اسم الراوي

 4060 (14) د إسامعيل بن عبد الرمحن السدي11

 122 (15) د إسامعيل بن موسى الفزاري12

 72 (17) د األصبغ بن نباتة13

 37 (18) د إياس بن عامر الغافقي14

 7 (20) د بكري بن عبد اهلل15

 35 (21) بن سليامن الكويفد تليد 16 

 86 (22) د ثابت بن دينار17

 39 (23) د ثابت بن هرمز18

 17 (24) د ثعلبه بن يزيد احلامين19

 207 (26) د جابر بن يزيد اجلعفي20

 354 (27) د جرير بن عبد احلميد21

 53 (28) د جعفر بن زياد األمحر22

 858 (29) د جعفر بن سليامن الضبعي23

 18 (30) يع بن عمري التيميد مج24

 35 (31) د احلارث بن حصرية25
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 مروياته عدد رقم الرتمجة اسم الراوي

 151 (32) د احلارث اهلمداين26

 105 (33) د حبان بن عأ27

 42 (34) د حبة بن جوين العرين28

 903 (35) د حبيب بن أ، ثابت29

 18 (37) د احلسن بن احلسني العرين30

 29 (38) د احلسن بن صالح بن حي31

 19 (39) ن احلسن األشقرد احلسني ب32

 900 (40) د حفص بن دياث النخعي33

 400 (42) د احلكم بن عتيبة34

 171 (43) د حكيم بن جبري األسدي35

 230 (45) د محزة الزيات36

 10 (46) د حنان بن سدير37

 20 (47) د خالد بن طهامن38

 614 (48) د خالد بن خملد القطواين39

 58 (52) د داود بن أ، عوف40
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 مروياته عدد رقم الرتمجة اسم الراوي

 274 (57) د زاذان أبو عبد اهلل41

 796 (62) د سامل بن أ، اجلعد الغطفاين42

 3 (64) د سامل بن عبد الواحد املرادي43

 7 (65) د سدير بن حكيم44

 41 (67) د سعد بن طريف45

 7860 (69) د سعيد بن جبري46

 59 (70) د سعيد بن خثيم47

 266 (71) د سعيد بن عفري48

 74 (74) سعيد بن حممد اجلرميد 49

 1448 (78) د سلمة بن کهيل50

 79 (81) د سليامن بن قرم52

 11626 (82) د سليامن بن مهران األعمش53

 661 (85) د رشيك بن عبد اهلل النخعي54

 37 (86) د صعصعة بن صوحان55

 2924 (88) د طاووس بن کيسان56
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 مروياته عدد رقم الرتمجة اسم الراوي

 127 (89) د ظامل بن عمرو57

 45 (90) ن حبيب بن املالحد عائذ ب58

 775 (93) د عامر بن وائلة59

 47 (95) د عباد بن زياد60

 199 (96) د عب اد بن يعقوب الكويف61

 33 (97) د عباية بن ربعي62

 36 (99) د عبد اجلبار بن العباس63

 99 (101) د عبد الرمحن بن صالح األزدي64

 35149 (102) د عبد الرزاق بن مهام65

 23 (108) عبد اهلل بن داهر د66

 7 (110) د عبد اهلل بن الزبري األسدي67

 79 (113) د عبد اهلل بن رشيك68

 42 (114) د عبداهلل بن عبدالقدوس69

 14 (115) د عبد اهلل بن عبد امللك70

 3859 (118) د عبد اهلل بن هليعة71
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 مروياته عدد رقم الرتمجة اسم الراوي

 15 (119) د عبدامللك بن أعني72

 2155 (123) العبيسد عبيد اهلل بن موسى 73

 784 (125) د عدي بن ثابت74

 434 (126) د عطية العويف75

 43 (128) د العالء بن صالح76

 1041 (129) د علقمة بن قيس النخعي77

 4243 (132) د عأ بن اجلعد78

 676 (134) د عأ بن زيد بن جدعان79

 402 (136) د عأ بن عاصم80

 99 (138) د عأ بن قادم81

 153 (140) د عأ بن هاشم بن الربيد82

 243 (141) د عامر بن زريق83

 185 (142) د عامر بن معاوية84

 3 (145) د عمران بن ميثم85

 65 (146) د عمرو بن ثابت86
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 مروياته عدد رقم الرتمجة اسم الراوي

 685 (148) د عمرو بن محاد بن طلحة87

 4372 (149) د عمرو بن دينار88

 50 (150) د عمرو بن عبد الغفار89

 9286 (151) بن عبد اهلل السبيعيد عمرو 90

 605 (152) د عوف بن أ، مجيلة91

 20 (153) د دالب بن اهلذيل92

 4 (154) د فرات بن األحنف93

 869 (155) د الفضل بن دکني94

 254 (156) د الفضل بن حممد الشعراين95

 87 (157) د فضيل بن مرزوق96

 167 (158) د فطر بن خليفة97

 10 (159) ، مسلمد قيس بن أ98

 69 (160) د کثري بن إسامعيل النواء99

 52 (161) د کثري بن حييى100

 7 (162) د کدير الضبي101
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 مروياته عدد رقم الرتمجة اسم الراوي

 17 (163) د کميل بن زياد النخعي102

 200 (164) د مالك بن إسامعيل النهدي103

 14 (168) د حممد بن تسنيم104

 110 (170) د حممد بن خازم أبو معاوية الرضير105

 688 (173) د حممد بن عبد اهلل بن الزبري106

 15 (175) د حممد بن عأ السلمي107

 1000 (176) د حممد بن فضيل بن دزوان108

 325 (178) د حممد بن مسلم الطائفي109

 42 (180) د خمول بن إبراهيم110

 38 (184) د مصعب بن سالم التميمي111

ر112  20 (185) د معاوية بن عام 

 3 (187) د معمر بن حييى113

 95 (188) د مندل بن عأ114

 116 (189) د منصور بن أ، األسود115

 188 (190) د منصور بن املعتمر116
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 مروياته عدد رقم الرتمجة اسم الراوي

 356 (191) د املنهال بن عمرو117

 30 (192) د موسى بن قيس118

 13 (193) د ميناء بن أ، مينا119

 25 (194) د نرص بن مزاحم120

 87 (201) يمد هبرية بن ير121

 706 (203) د هشام بن سعد122

 16613 (206) د وکيع بن اجلراح123

 165 (209) د حييى بن عبد احلميد احلامين124

 509 (210) د حييى بن عثامن125

 57 (212) د حييى بن يعىل126

 913 (214) د يزيد بن أ، زياد127

 33 (215) د يونس بن أ، يعفور128

 85 (218) أ، دارم د أبو بكر بن129



 2251 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 الثالث الجدول

 عنهم الرواية على ومسلم البخاري اتفق الذين الثقات الروافض أسماء

 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

مروياته عند 

 البخاري

مروياته عند 

 مسلم

 6 6 (27) د جرير بن عبد احلميد1

 5 2 (42) د احلكم بن عتيبة2

 24 31 (48) د خالد بن خملد القطواين3

 2 43 (71) د سعيد بن عفري4

ددد سددعيد بددن عمددرو بددن أشددوع 5

 اهلمداين
(72) 2 3 

 3 4 (73) د سعيد بن فريوز6

 3 4 (74) د سعيد بن حممد اجلرمي7

 5 3 (89) د ظامل بن عمرو8
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

مروياته عند 

 البخاري

مروياته عند 

 مسلم

 28 1 (93) د عامر بن وائلة9

 6 2 (94) د عباد بن العوام10

 410 117 (102) د عبد الرزاق بن مهام11

 7 18 (112) عبد اهلل بن شدادد 12

 3 2 (117) د عبد اهلل بن عيسى13

 2 3 (118) د عبد اهلل بن هليعة14

 1 1 (119) د عبدامللك بن أعني15

 18 36 (123) د عبيد اهلل بن موسى العبيس16

 11 23 (125) د عدي بن ثابت17

 1 10 (152) د عوف بن أ، مجيلة18

 5 5 (155) د الفضل بن دکني19

 1 30 (164) د مالك بن إسامعيل النهدي20

 1 3 (169) د حممد بن جحادة الكويف21

 2 2 (170)د حممد بدن خدازم أبدو معاويدة 22
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

مروياته عند 

 البخاري

مروياته عند 

 مسلم

 الرضير

 29 18 (176) د حممد بن فضيل بن دزوان23

 1 1 (178) د حممد بن مسلم الطائفي24

 1 1 (181) د خمول بن راشد25

 1 1 (186) د معروف بن خربوذ26

 1 2 (190) د منصور بن املعتمر27

 350 53 (206) د وکيع بن اجلراح28

 11 8 (213) د حييى بن يعمر29

 !رواية 1373: الروايات جمموع
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 الرابع اجلدول

 عنهم بالرواية الٌخاري انفرد الذين الروافض أسامء

 مروياته عدد الرتمجة رقم الراوي اسم

 1 (16) اجلامل زيد بن أسيد د1

 1 (38) حي بن صالح بن احلسن د2

 1 (96) الكويف يعقوب بن عب اد د3

 1 (114) عبدالقدوس بن عبداهلل د4

 13 (132) اجلعد بن عأ د5

 3 (172) الطفاوي الرمحن عبد بن حممد د6

 .رواية عرشون: املجموع
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 اخلامس اجلدول

 عنهم بالرواية مسلم انفرد الذين الروافض أسامء

 مسلم عند مروياته عدد الرتمجة مرق الراوي اسم

 3 (1) تغلب بن أبان د1

 1 (14) السدي الرمحن عبد بن إسامعيل د2

 1 (20) اهلل عبد بن بكري د3

 13 (29) الضبعي سليامن بن جعفر د4

 1 (81) قرم بن سليامن د5

 1 (85) النخعي اهلل عبد بن رشيك د6

 3 (116) مشكدانة عمر بن اهلل عبد د7

 1 (134) جدعان بن زيد بن أع د8

 2 (140) الربيد بن هاشم بن عأ د9

 1 (141) زريق بن عامر د10
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 مسلم عند مروياته عدد الرتمجة مرق الراوي اسم

 1 (148) طلحة بن محاد بن عمرو د11

 1 (157) مرزوق بن فضيل د12

 1 (178) الطائفي مسلم بن حممد د13

ر بن معاوية د14  1 (185) عام 

 1 (196) قيس بن نوح د15

 1 (197) سعد بن هارون د16

 3 (207) اجلزار بن حييى د17

 1 (215) يعفور أ، بن يونس د18

 .رواية 37: املجموع

 .رواية 1430: الصحيحني يف الروافض روايات کل جمموع
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 السادس اجلدول

 عنهم رووا ما ومقدار الشيعة من ومسلم الٌخاري هلم روى من أسامء

 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

مرويات البخاري 

 عنه 

يات مرو

 مسلم عنه 

 3  (1) د أبان بن تغلب1

 4 1 (5) د إبراهيم النخعي2

 1  (9) د أمحد بن املفضل احلفري3

 2 1 (10) د إسحاق بن منصور السلويل4

  6 (11) د إسامعيل بن أبان الوراق5

 3 4 (13) د إسامعيل بن زکريا اخللقاين6

 1  (14) د إسامعيل السدي7

 1  (20) د بكري بن عبد اهلل8

 6 6 (27) د جرير بن عبد احلميد9

 9 13 (35) د حبيب بن أ، ثابت10

  1 (38) د احلسن بن صالح بن حي11
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

مرويات البخاري 

 عنه 

يات مرو

 مسلم عنه 

 45 28 (40) د حفص بن دياث النخعي12

 5 2 (42) د احلكم بن عتيبة13

 2  (45) د محزة الزيات14

 24 31 (48) د خالد بن خملد القطواين15

 1  (57) د زاذان أبو عبد اهلل16

 14  (61) د زيد بن احلباب17

 23 24 (62) د سامل بن أ، اجلعد18

 90 153 (69) د سعيد بن جبري19

 3 2 (72) د سعيد بن عمرو بن أشوع20

 3 4 (73) سعيد بن فريوز د21

 3 4 (74) د سعيد بن حممد اجلرمي22

 108 147 (75) د سعيد بن املسيب23

 21 9 (78) د سلمة بن کهيل24

 4 7 (79) د سليامن بن رصد25

 45 15 (80) د سليامن بن طرخان26

  1  (81) د سليامن بن قرم27



 2259 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

مرويات البخاري 

 عنه 

يات مرو

 مسلم عنه 

 525 382 (82) د سليامن األعمش28

  1  (85) د رشيك بن عبد اهلل29

 67 76 (88) د طاووس بن کيسان29

 5 3 (89) د ظامل بن عمرو30

   1 (96) د عب اد بن يعقوب31

 1 1 (104) ن سياهد عبد العزيز ب32

  6 (109) د عبد اهلل بن داود33

   1 (114) د عبداهلل بن عبدالقدوس34

  3  (116) د عبد اهلل بن عمر مشكدانة35

 1 1 (119) د عبدامللك بن أعني36

  27 (123) د عبيد اهلل بن موسى العبيس37

 11 31 (125) د عدي بن ثابت38

 24 38 (129) د علقمة بن قيس39

  2  (140) د عأ بن هاشم40

 1  (142) د عامر بن معاوية41

  1  (148) د عمرو بن محاد بن طلحة42
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

مرويات البخاري 

 عنه 

يات مرو

 مسلم عنه 

 71 62 (149) د عمرو بن دينار43

 80 138 (151) د عمرو بن عبد اهلل السبيعي44

 5 5 (155) د الفضل بن دکني45

 1  (157) د فضيل بن مرزوق46

 1 30 (164) د مالك بن إسامعيل النهدي47

 1 3 (169) د حممد بن جحادة48

د حممد بن خازم أبو معاوية 49

 الرضير
(170) 2 2 

 10 5 (173) د حممد بن عبد اهلل بن الزبري50

 29 18 (176) د حممد بن فضيل51

 1  (179) د حممد موسى الفطري52

 1  (183) د مصدع أبو حييى53

ر54   1  (185) د معاوية بن عام 

 1 1 (186) خربوذد معروف بن 55

   1 (187) د معمر بن حييى56

 1 2 (190) د منصور بن املعتمر57
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 اسم الراوي
رقم 

 الرتمجة

مرويات البخاري 

 عنه 

يات مرو

 مسلم عنه 

  2 (191) د املنهال بن عمرو58

  1  (197) د هارون بن سعد59

  7  (203)  د هشام بن سعد60

  4 (204) د هشام بن عامر61

 22 28 (205) د هشيم بن بشري62

 350 53 (206) د وکيع بن اجلراح63

  3  (207) حييى بن اجلزار د64

  1  (211) د حييى بن عيسى الرمأ65

 11 8 (213) د حييى بن يعمر66

  1  (214) د يزيد بن أ، زياد67
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 السابع اجلدول

 والشيعة الروافض من الٌخاري شيوخ

 الشيخ اسم
 رقم

 الرتمجة

 يف مرويات عدد

 البخاري صحيح
 تشي عه

اق أبان بن إسامعيل د1  رافيض 6 (11) الور 

 رافيض 31 (48) القطواين خملد بن خالد د2

 رافيض 4 (74) اجلرمي حممد بن سعيد د3

 رافيض 36 (123) العبيس موسى بن اهلل عبيد د4

 رافيض 5 (155) دکني بن الفضل د5

 التشي ع شديد 30 (164) النهدي إسامعيل بن مالك د6
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 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 الثامن الجدول

 لشيعةوا الروافض من مسلم شيوخ

 الرتمجة رقم الراوي اسم
 يف مروياته

 مسلم صحيح
 تشي عه

 رافيض 3 (44) اجلرمي حممد بن سعيد د1

 (رافيض) داليا 3 (116) مشكدانة عمر بن اهلل عبد د2

 رافيض 1 (148) طلحة بن محاد بن عمرو د3

 رافيض 5 (155) دکني بن الفضل د4

 



 2264 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 التاسع اجلدول

 احلديثية المتب أهم يف الشيعة لروايات املئوية النسٌة

 املئوية النسبة الشيعة روايات عدد کاملة أحاديثه عدد الكتاب اسم

 %20 1608 8000 البخاري صحيح

 % 26 2073 8000 مسلم صحيح

 %18 1061 5761 النسائي سنن

 % 40 1736 4341 ماجة ابن سنن

 %29 1424 4800 داود أ، سنن

 %47 1887 3956 الرتمذي سنن

 %25 7758 30000 أمحد مسند

 %23 163 700 مالك موطأ

 .حديثا 64858: املذکورة الثامنية الكتب أحاديث جمموع

 17710: الثامنية الكتب هذه يف الشيعة رواة أحاديث جمموع



 2265 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه
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 !تقريبا الثلث بمقدار أي% 27: الكتب هذه يف الشيعة لروايات املئوية النسبة تبلغ
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 الدراسة نتائج

 

 توصدلنا التي النتائج نربز أن نستطيع الشيعة رواة عامل يف الطويلة الرحلة هذه بعد

 :يأ بام هلا

 شع  احلديث ومنهم الشيعة الثقات، رواة من هم هلم ترمجنا الذين الرواة مجيع إن   د

الرتاث.  کتب يف کبري رشخ هناك سيكون هؤالء الرواة وبدون الطوائف األخرى، إىل

 مدن کبدريا قسدام رووا قدد الرواة فهؤالء ؛األمر سيكون کارثيا أن   قلنابل ال نبالغ إن 

 عدد األسانيد التي وقعوا فيهدا د وهدي وبلغ والتفسريي، احلديثي ةالسن   أهل تراث

ة د مائدة وسدبعة وأربعدني ألفدا ومخسدامئة واثندان عدد األحاديث التي رووها مكرر  

 !!(147522)وعرشون حديثا 

روايدات هدؤالء أو حدذفنا أسدامءهم مدن أسدانيد تلدك  لو حدذفنا اأنن   وال شك  

وحتدري العلدامء والفقهداء وأهدل  ،ت الفوىض کتب السدنن واحلدديثالروايات، لعم  

 لو) :قال حيث املديني ابن ومنهم املسألة، هلذه واحد من أکثر هتنب   األختصا ، وقد

 د عالتشي   نىيعد  الرأي لذلك الكوفة أهل ترکت ولو ،القدر حلال البرصة أهل ترکت
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 1.(احلديث لذهب يعنى .الكتب خربت :قوله .الكتب خربت

 لدذهب هؤالء د الشديعة د حديث رد   )فلو :وقال الذهبي يف ترمجة أبان بن تغلب

 2(.!نةبي   مفسدة وهذه ،النبوية اآلثار من مجلة

وا يفضدلون عليدا )ع( من بني الرواة الكثري من الصحابة الروافض الذين کان د إن  

 ،وخبداب ،واملقداد ،ذر   وأبى ،سلامن عن - وروىالشيخني. قال ابن عبد الرب: ) عىل

 (عنه اهلل ري) طالب أ، بن عأ أن   - األرقم بن وزيد ،اخلدري   سعيد وأبى ،وجابر

 3(.!دريه عىل هؤالء لهوفض   ،أسلم من لأو  

األئمدة ة أهل البيت )ع(، ومل نرتجم ألولئك الصدحابة )رض( وضافة إىل أئم  باإل

ا لدو أضدفنا ا سنفرد هلدم دراسدة خاصدة، وال شدك إنن دعىل إنن  ، )ع( يف هذا الكتاب

 !جم هلم هنا خلرجنا بنتائج مذهلةرواياهتم التي تبلغ آالفا إىل روايات الشيعة املرت

 حلداجتهم إىل روايدات هدو امإن د والدروافض الشيعة إىل رجوع أهل احلديث د إن   

عة وأثرهم العظيم عىل کتب مجهور املسلمني احلديثيدة هؤالء، وهذا يثبت فضل الشي

فلم نجد کلمة شكرا أو امتنان قيلت يف حق هؤالء الرواة،  ،خاصة، وبالردم من هذا

                                                             

 .157  ، البغدادي للخطيب الرواية، علم يف الكفاية .1

 .5   ،1 ج االعتدال، ميزان .2

 .1090   ،3 ج، االستيعاب .3
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والسلفيني طافحة بشتائم قاسية  کتب الذهبي وابن تيمية أوعن الشيعة، والغريب أن  

ونتائجده يف تعريدف  يف حق هؤالء الرواة والشيعة، وکلنا أمل أن يساهم هذا البحث

 القدامى وفضلهم عىل دريهم. العامل اإلسالمي بدور الشيعة

 منهم وکثري للشيعة، االصطالحي باملعنى الشيعة من املذکورين الرواة أدلب إن   د

 الروافض. من

د کل من قالوا فيه: )مرسف يف تشي عه( أو )مفر  يف تشي عه( )مغال يف تشدي عه( أو 

 عي ة شديدة( أو )من عتق الشيعة( فهو رافيض باصطالحهم.)شيعي جلد( أو )فيه شي

د بلغ عدد الرواة الروافض الذين احتج هبم البخاري ومسلم يف صحيحيهام تسعا 

 وعرشين رافضيا ثقة!

وبلغ عدد الروافض الدذين انفدرد البخداري باالحتجداج هبدم سدتة مدن الدرواة 

ا مسلم فانفرد واحتج بثامنية عرش   راويا رافضيا.الروافض الثقات، أم 

وبعد مجع هذه األعداد يكون عدد الرواة الروافض يف الصحيحني ثالثة ومخسدني 

 وقد ذکرناهم يف اجلداول: الثالث والرابع واخلامس.  !راويا

د يبلغ عدد الشيعة والروافض الذين روى عنهم البخاري ومسلم سدبعا وسدتني 

 راويا.

يات الشيعة يف اجلدول التاسع، فال بدد د حني ينظر املنصف إىل النسب املئوية لروا
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باملائدة مدن  20أن يعرتف بانجدازاهتم وفضدلهم عدىل الصدحاح السدت ة، فقدد رووا 

باملائة من سنن ابن ماجدة،  40باملائة من صحيح مسلم، و 26صحيحج البخاري، و

 أي قرابة نصفه! باملائة من سنن الرتمذي، 47وروى هؤالء الرواة 

الكذب، ونسبت إليهم  من حلمالت تعرضوا قد الرواة هؤالء ن  أ إىل التنبيه ينبغي د

 ترکيب البعض عند السهل فمن سائدا، املنهج هذا کان وقد هلم، ليست هي روايات

 نفدي يف أو اخللفداء، أحد فضائل يف کالما( ع) عأ عن يروون الشيعة من رواته سند

 الزواج حتريم رواية ومنه جدا، کثرية النوع هذا عىل واألمثلة الشيعة، عند فقهي حكم

أو بعض الروايات عدىل  ،(ع) عأ عن احلنفية بن حممد لسان عىل رويت التي املؤق ت

م رووها عن عأ )ع( يف فضل الشديخني  لسان رواة کبار من الشيعة يضعونا عىل أن 

اعون يلجأون مثال، وقد  أبلغ ليكون الروايات جعل من األسلوب هذا إىل کان الوض 

 .خصومهم دعوى إبطال يف ةاحلج   يف

 وصدح األخدرى، للمددارس اإلسدالمي الدرتاث نقلدوا الذين الرواة هؤالء إن   د

 نقلوهدا( ع) البيدت أهل علوم من قسام أيضا نقلوا قد منهم، واألخذ عليهم االعتامد

 البيدت أهل عن نقلهم يف متثب تني صادقني الرواة هؤالء کان وقد األطهار، األئمة عن

يؤکد أن  تراث أهل البيت )ع( قد ُنقل بشكل صدحيح، فدالرواة أنفسدهم ، وهذا (ع)

الذين نقلوا أحاديثا ألهل السنة، أمثال: أبان بن تغلب، وحممد بدن مسدلم الطدائفي، 
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 ودريمها، هم أنفسهم من نقل علوم أهل البيت )ع( عند الشيعة.

 لإلسدالم، الطبيعدي االمتداد هي خاصة، مدرسة( ع) البيت ألهل أن   يثبت وهذا

 .أنفسهم اإلمامية قبل اجلمهور علامء وث قهم ثقات رجال رواها

 املدذاهب أتبداع بدني سدائدة کانت التي التعايش حالة عن الدراسة هذه تكشف د

 مدن الفريقني رجال يمنع مل هذا أن   إال   العقائدي، االختالف من فبالردم اإلسالمية،

ثني هذا يمنع ومل لبعض االستامع  الشديعة رجداالت عن األخذ من رجالينيوال املحدِّ

 حاليا. املسلون يفتقده ما وهذا والروافض منهم،

 نظدر ولدو احلدارض، عرصنا يف األعىل الصوت صاحبة هي والدماء العنف لغة إن  

 عدن يأخدذون کدانوا کيف لرأوا خاصة، األوىل الثالثة القرون يف السلف إىل اجلميع

 .منهم الثقات يف تشكيك وأ تردد دون منهم الروافض وعن الشيعة

 الشديعة اهتدام حدول ادعاءاهتم وتبطل املغرضني من کثري عىل الدراسة هذه ترد د

 تيمية ابن لسان قذفه ما أکثر وما الرخيصة، االفرتاءات من ودريها والعاملة بالكذب

 1ورواهتم. الشيعة ضد جائرة هتم من

 الطافحدة سدانيدهاوأ الروايدات عدن يدتخىل   أن الرجدل هدذا يسدتطيع کان فهل

  الثقات؟ الشيعة برجاالت

                                                             

 .316   ،20ج الفتاوى راجع مثال: جمموع .1
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شديعة  رجدال أسدانيدها يف التي بالروايات مليئة فهي هذا؛ بعكس تشهد کتبه إن  

 ليثبت عليه يت كئ موضعا وجعلها کتبه من عديدة موارد يف صححها وقد وروافض،

ثني إن   وحقدهم، تناقضهم من هذا وکل ونظرياته، أفكاره  يف بروايات احتجاج املحد 

 ل دن نجده عدىل سار لن ودريه تيمية ابن عىل رد هو ثقات روافض أو شيعة سندها

 .اهلزيل الباطل بغبار الفضاءات مألوا

 اإلجيدا، وأثدرهم الشيعة بامي االعرتاف إىل الدراسة هذه خالل من ندعو إن نا د

 السنة ألهل قدموها التي اخلدمات تلك وتقدير خا ، بشكل الرشيف احلديث عىل

 والتكفدري التبدديع ألفداظ عىل اعتادوا الذين املتعصبني أولئك وندعو فضلهم، وبيان

مده ملدا االنصاف بعني ينظروا أن لإلمامية،  أو للدرتاث، حفد  مدن قدديام الشديعة قد 

 الالئدق دري من فإن ه کتبهم، من وَيملوها وحيذفوها مجيعا هؤالء روايات يف ليطعنوا

 يف أسدهم مائددة عدىل جيلسون نفسه الوقت ويف عة،للشي والقتل التكفري محالت شن

 !الثقات والروافض الشيعة من السلف اعدادها

 املختلفة، الفقهية واآلراء العقائدية املذاهب تشييد يف احلكام دور نسيان ينبغي ال د

 صديادة يف احلكدام وخاصة اآلخرين دور يلغي ال احلجم، وهبذا الشيعة رواة فظهور

 .األمراء عىل اخلروج وحرمة واالرجاء اجلربالفاسدة ک األفكار

ثني بعض إن   بل  کالمه، يسمع مل من کل به َيدد عصا السلطان من جعل قد املحد 
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 ": يقدول، الشدافعي سمعت: قال، حييى بن حرملة حدثني: )قال حاتم أ، ابن روى

ث ال: فيقدول، الرجل إىل جييء کان، بالعراق احلديث عرف ما شعبة لوال  الوإ، حتدد 

 1.!(السلطان عليك استعديت

 بكدالم موثقني الشيعة رواة تراجم واملحاورين الباحثني أمام الدراسة هذه تضع د

 معرفدة يسدهل ل ا الرواة، هؤالء وثاقة يف حتقيقات أيضا وتضم، املعتربين، الرجاليني

 .الكثرية الكتب إىل الرجوع يف جهد بذل دون الراوي حال

 للجميدع ليتبني املقارنة، للدراسات جديدة آفاقا الدراسة ههذ تفتح أن نأمل إن نا د

 اإلسالمية. احلضارة بناء يف اإلجيا، الشيعة أثر

عي الكامل يف هذا العمل وقد يعرتيه النقص، عىل أمل أن نوسع الدراسة يف  د ال ند 

 .العاملني ربِّ  هلل الطبعات الالحقة، واحلمد

                                                             

 .160   ،1 ج، ومناقبه الشافعي آداب .1
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 واملراجع ملصادرا

 . الكريم القرآن د1

 سدعيد حتقيدق ،(هدد911) السديوطي الددين جدالل القرآن، علوم يف اإلتقان د2

 .لبنان الفكرد دار، هد1416 سنة األوىل الطبعة املندوب،

( هدد460) الطويس جعفر أبو الكيش، برجال املعروف الرجال، معرفة اختيار د3

سة، هد1404 الطبع، سنة  .الرتاث إلحياء( ع) البيت آل مؤس 

 قيس بن سفيان بن عبيد بن حممد بن اهلل عبد بكر أبو، الدنيا أ، البن اإلخوان، د4

دق(هدد 281: املتدوىف) الددنيا أ، بدابن املعروف القريش، األموي البغدادي : . املحق 

 1409، األوىل: الطبعة بريوت - العلمية الكتب دار: النارش عطا القادر عبد مصطفى

– 1988. 

، اخلراساين اخلرسوجردي موسى بن عأ بن حلسنيا بن أمحد للبيهقي، اآلداب، د5

 املندوه السعيد اهلل عبد أبو: عليه وعل ق به اعتنى ،(هد 458: املتوىف) البيهقي بكر أبو

 1988 - ه 1408، األوىل: الطبعدة لبنان - بريوت، الثقافية الكتب مؤسسة: النارش

 م.
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 املندذر بدن إدريدس بن دحمم بن الرمحن عبد حممد أبو، ومناقبه الشافعي آداب د6

م ،(هد 327 ت) حاتم أ، ابن الرازي، احلنظأ، التميمي ق له قد   وعلدق أصدله وحق 

 بدريوت، العلمية الكتب دار، ه 1424، األوىل: الطبعة، اخلالق عبد الغني عبد: عليه

 .لبنان -

 بدن عدثامن بدن إبدراهيم بدن حممدد بدن اهلل عبد، شيبة أ، بن بكر أبو األدب، د7

ق( هد 235: املتوىف) العبيس ستيخوا  دار: الندارش القهدوجي رضدا حممدد. د: املحق 

 .م 1999 - ه 1420، األوىل: الطبعة لبنان - اإلسالمية البشائر

 أمحد بكر أبو، وأخالقهم تعاىل اهلل عباد أحوال يف املخرجة الصغرى األربعون د8

 بسديوين بدن السدعيد حممد جرها أبو املطهرة السنة خادم حتقيق:، البيهقي احلسني بن

 1987 - ه 1407 األوىل الطبعة، لبنان - بريوت العلمية الكتب دار االبياين زدلول

 .م

، الددين ندارص حممدد األلبداين،، السدبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء د9

 د االسدالمي املكتدب ،1985 - ه 1405 الثانية الطبعة:، الشاويش زهري بإرشاف

 .بريوت

 ،(هدد463) القرطبدي النمدري يوسدف عمدر أبو الرب، عبد ابن االستذکار، د10

 الكتدب دار م2000 األوىل الطبعدة: معدوض، عدأ وحممدد عطدا حممد سامل حتقيق:



 2275 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 .لبنان د بريوت العلمية،

 أ، بدن عدأ احلسدن أبى الدين عز األثري ابن، الصحابة معرفة يف الغابة أسد د11

 اسدامعيليان انتشارات، الشيباين الواحد عبد بن الكريم عبد بن حممد بن حممد الكرم

 .خرسو نارص - هتران

 حتقيدق ،(ه 911ت) السديوطي الددين جدالل املوطأ، برجال املبطأ اسعاف د12

 الطبعدة:، بدريوت والتوزيدع، والنرش للطباعة اهلجرة دار جرب، فوزي موفق وتعليق:

 .م 1990 - ه 1410 األوىل

 الشديباين أسدد بدن هدالل بدن حنبل بن حممد بن أمحد اهلل دعب أبو، األرشبة د13

ق ،(هد 241: املتوىف)  الثانيدة: الطبعدة الكتب عامل: النارش السامرائي، صبحي: املحق 

 .م 1985 د ه 1405

 ،(ه 852 ت) عدأ بدن أمحد العسقالين حجر ابن، الصحابة متيز يف اإلصابة د14

 دار، معوض حممد عأ الشيخ، املوجود عبد أمحد عادل الشيخ وتعليق: وحتقيق دراسة

 . م 1995 - ه 1415 األوىل الطبعة:، لبنان - بريوت العلمية الكتب

 دار ،1980 اخلامسدة الطبعدة: ،(هدد1410) الدزرکأ الدين خري األعالم، د15

 .لبنان د بريوت للماليني، العلم

 أعدالم مدن طربيسال احلسن بن الفضل عأ أبو، اهلدى بأعالم الورى إعالم د16
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 .الرتاث إلحياء السالم( )عليهم البيت آل مؤسسة حتقيق:، اهلجري السادس القرن

 وختدريج: حتقيدق ،(هدد1371) العدامأ األمدني حمسن السيد الشيعة، أعيان د17

 .لبنان د بريوت د للمطبوعات التعارف دار األمني، حسن

 العبداس أبدو الدين تقي، اجلحيم أصحاب ملخالفة املستقيم الرصا  اقتضاء د18

 تيميدة ابدن حممدد بدن القاسدم أ، بن اهلل عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد

 .(هد 728: املتوىف) الدمشقي احلنبأ احلراين

 285) سدنة يف املتوىف احلر، إسحاق بن إبراهيم إسحاق أبو، الضيف إکرام د19

قه ،(هد ج حق  م راجعده الغرازي، عائض بن اهلل عبد عامر أبو أحاديثه: وخر   لده: وقدد 

 .بطنطا الصحابة مكتبة م 1987=  ه 1407 األوىل الطبعة: الوادعي، هادي بن مقبل

 عبد بن قليج ابن مغلطاي الدين عالء، الرجال أسامء يف الكامل هتذيب إکامل د20

 بدن أسدام حممدد بدن عدادل حممدد أ، الرمحن عبد أ، حتقيق: ،(ه 762) احلنفي اهلل

 .والنرش للطباعة احلديثة الفاروق النارش، هد1422 األوىل الطبعة:، إبراهيم

 التربيدزي، اخلطيدب اهلل عبدد بن حممد اهلل عبد أبو، الرجال أسامء يف اإلکامل د21

 )عليهم البيت أهل مؤسسة األنصاري، اهلل عبد حممد احلاف  بن اهلل أسد أ، :(تعليق)

 .السالم(

 يف ذکر من سوى الرجال من أمحد اإلمام مسند يف رواية له من ذکر يف االکامل د22
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 بدن عأ بن حممد الدين شمس املحاسن أبو، املعجم حروف عىل مرتبا الكامل هتذيب

قده( هد 765 - 715) الشافعي احلسيني محزة بن احلسن  عبدد الددکتور ووث قده: حق 

 – کراتيشد اإلسدالمية الدراسدات جامعدة منشورات سلسلة، قلعجي امني املعاطي

 .باکستان

 والكندى األسدامء يف واملختلدف املؤتلدف عن االرتياب رفع يف الكامل إکامل د23

 احلديثدة الفداروق االسدالمي، الكتداب دار، مداکوال ابن احلاف  األمري واألنساب،

 .والنرش للطباعة

 الدراسات قسم حتقيق:( ه460) الطويس احلسن بن حممد جعفر أبو، األمايل د24

 دار والتوزيدع والنرشد للطباعدة البعثة مؤسسة، ه 1414 األوىل مية، الطبعة:اإلسال

 .الطبعة،الثقافة

دي بابويدة بدن احلسدني بدن عأ بن حممد جعفر أبو األمايل، د25 ( هدد381) القم 

 .البعثة مؤسسة يف والنرش الطباعة مرکز، هد1417 األوىل الطبعة:

 إبراهيم إبراهيم الدکتور وختريج: حتقيق، البيع حييى ابن رواية املحامأ أمايل د26

 .األردن د القيم ابن دار د ه 1412 األوىل الطبعة: القييس،

 عبدد بدن احلسن أبو، وسل م( عليه اهلل )صىل   النبي عن املروية احلديث أمثال د27

 الكتداب مؤسسدة، متدام الفتداح عبدد أمحد عليه: عل ق،الرامهرمزي خالد بن الرمحن
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 .م 1988 - ه 1409 األوىل الطبعة فقط الثقافية الكتب ةمؤسس، الثقافية

 اخلرسداين اهلل عبد بن قتيبة بن خملد بن محيد أمحد أبو، زنجويه البن األموال د28

 األستاذ فياض، ذيب شاکر الدکتور حتقيق:( هد 251: املتوىف) زنجويه بابن املعروف

 والدراسدات للبحدوث فيصدل امللدك مرکدز: الندارش سعود، امللك بجامعة املساعد

 .م 1986 - ه 1406، األوىل: الطبعة السعودية،، اإلسالمية

 السدمعاين التميمدي منصدور بدن حممدد بن الكريم عبد سعيد أبو األنساب، د29

 .بريوت د والتوزيع والنرش للطباعة اجلنان دار، هد1408 األوىل الطبعة: ،(هد562)

 اهلل، محيدد حممدد الدکتور حتقيق:، حييى بن أمحد البالذري األرشاف، أنساب د30

 .م1959 بمرص، املعارف دار مطابع

 مندده بدن حييى بن حممد بن إسحاق بن حممد اهلل عبد أبو، منده البن اإليامن د31

 مؤسسة: النارش الفقيهي نارص بن حممد بن عأ د: املحقق ،(هد 395: املتوىف) العبدي

 .1406 الثانية: الطبعة بريوت، د الرسالة

دة أخبدار لددرر اجلامعة األنوار بحار د32  بداقر حممدد املجليسد، األطهدار األئم 

حة الثانيدة الطبعة:، لبنان - بريوت الوفاء مؤسسة ،(هد1111)  - ه 1403 املصدح 

 .م 1983

 بدن يوسدف املحاسن أبو، ذم أو بمدح أمحد اإلمام فيه تكل م فيمن الدم بحر د33
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 عبدد روحيدة الددکتورة وتعليدق: حتقيدق املربد، بابن املعروف اهلادي عبد بن احلسن

 .لبنان .بريوت العلمية الكتب دار.ه 1413 األوىل الطبعة،السويفي الرمحن

 بابن املعروف حممد بن إبراهيم بن الدين زين، الدقائق کنز رشح الرائق البحر د34

 الكتدب دار بيضون، عأ حممد منشورات هد،1418 األوىل الطبعة ،(هد970) نجيم

 .بريوت د العلمية

 مطبعدة، األوىل الطبعدة، الصددر بداقر حممد، الوثقى العروة رشح يف بحوث د35

 .ه 1391 األرشف النجف - اآلداب

قده ،(ه 774 ت) إسامعيل الفداء أ، الدمشقي کثري ابن، والنهاية البداية د36  حق 

 األوىل طبعدةال، العدر، الدرتاث إحياء دار، شريي عأ حواشيه: وعل ق أصوله ودق ق

 .م 1988 د ه 1408

 املتوىف  )العبداس بدن حممدد بن عأ التوحيدي، حي ان أبو والذخائر، البصائر د37

 .بريوت د صادر دار، هد 1408 األوىل الطبعة ،(هد 400 نحو

 ابدن جدرادة أ، بدن أمحدد بدن عمر الدين کامل حلب، تاريخ يف الطلب بغية د38

سة ،1408 الطبع سنة ار،زک سهيل الدکتور حتقيق: العديم،  .بريوت د البالغ مؤس 

 ،(هدد327) الدرازي حاتم أ، ابن الرمحن عبد حممد أبو، البخاري خطأ بيان د39

 .ترکيا د بكر ديار، اإلسالمية املكتبة
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قه للجاح ، والتبيني، البيان د40 م حق   دبلدوم عطدوي، فدوزي املحدامي له: وقد 

 .بريوت – اللعازارية اللبناين كتابال رشکة، العام القانون يف الدکتوراه

 سعيد أبو، الصديف يونس بن أمحد بن الرمحن عبد، املرصى يونس ابن تاريخ د41

 .ه 1421، األوىل: الطبعة بريوت، العلمية د الكتب دار: النارش ،(ه 347: املتوىف)

 صدفوان بدن اهلل عبدد بدن عمرو بن الرمحن عبد، الدمشقي زرعة أ، تاريخ د42

 راشدد، بدن امليمون أ،: رواية ،(هد 281ت) الدمشقي زرعة بأ، املشهور ي،النرص

 دمشق. د العربية اللغة جممع، القوجاين اهلل نعمة اهلل شكر: وحتقيق دراسة

 بدن حممد الدين شمس الذهبي،، واألعالم املشاهري ووفيات االسالم تاريخ د43

 الكتداب دار، تدمري السالم دعب عمر الدکتور حتقيق: ،(ه 748 ت) عثامن بن أمحد

 .م 1998 - ه 1409 الثانية الطبعة:،بريوت، العر،

 صدبحي حتقيق: ،(هد385) شاهني بن عمر حفص أبو، الثقات أسامء تاريخ د44

 .تونس د السلفية الدار .هد 1404 األوىل الطبعة: السامرائي،

 بن جرير بن مدحم الطربي، جعفر أبو ،(الطربي تاريخ) وامللوك األمم تاريخ د45

سدة ،ه1403 الرابعدة الطبعدة: ،(هدد 310 ت، )اآلمأ دالب بن کثري بن يزيد  مؤس 

 .األعلمي

 دراسدة ،(463 ت) عدأ بن أمحد بكر أ، البغدادي، اخلطيب بغداد، تاريخ د46
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 العلميدة الكتدب دار، هدد1417 األوىل الطبعدة:، عطا القادر عبد مصطفى وحتقيق:

 .د لبنان بريوت

 املحفوظة الوحيدة النسخة عن (ه 427 سنة املتوىف  ) للسهمي جرجان اريخت د47

( 676 رقدم) الد ولديم األسقف مستملكات من أکسفورد بجامعة بودلني مكتبة يف

 الكتب، عامل العثامنية، املعارف دائرة مدير خان، املعيد عبد حممد الدکتور: مراقبة حتت

 .الرابعة الطبعة:

 حققده خالد، بن بقي رواية ،(ه 240 ت) العصقري يا خ بن خليفة تاريخ د48

م  .والتوزيع والنرش للطباعة الفكر دار زکار، سهيل الدکتور األستاذ له: وقد 

 اجلعفدي إبراهيم بن إسامعيل بن حممد اهلل عبد أ، البخاري،، الكبري التاريخ د49

 .ترکيا بكرد ديار د اإلسالمية املكتبة ،(هد 256)

 ماجدد حتقيدق: النجفي، الرباقي أمحد السيد ابن حسني السيد وفة،الك تاريخ د50

 .احليدرية املكتبة انتشارات، هد1424 األوىل الطبعة: العطية، أمحد

 بدن اهلل هبدة بدن احلسن بن عأ القاسم أبو عساکر، ابن دمشق، مدينة تاريخ د51

 .هد1415 ،الطبع سنة لبنان، د بريوت الفكر، دار ،(هد571ت) الشافعي، عبداهلل

 شدبه بن عمر زيد أبو شبه، البن ،(النبوية املدينة أخبار) املنورة املدينة تاريخ د52

قه: ،(ه 262 ت) البرصي النمريي  إيران - قم - الفكر دار، شلتوت حممد فهيم حق 
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 .ارم شارع -

 واضح ابن وهب بن جعفر بن يعقوب أ، بن أمحد اليعقو،،، اليعقو، تاريخ د53

 .لبنان د بريوت صادر، دار ،(هد284) لعبايسا الكاتب

( هدد276 ت) مسدلم بن عبداهلل حممد أبو قتيبة، ابن احلديث، خمتلف تأويل د54

 .لبنان د بريوت العلمية، الكتب دار

ه ؛الرازى مسكويه عىل أبو األمم، جتارب د55  - امامى ابوالقاسم له: قدم و حقق 

 .للطباعة رسوش دار: طهران

 الطبعدة لبندان، د بريوت العلمية، الكتب دار املبارکفوري، حوذي،األ حتفة د 56

 .هد 1410األوىل،

، بكر أ، بن الرمحن عبد السيوطي، النواوي، تقريب رشح يف الراوي تدريب د57

قه( هد911 ت)الدين جالل  .طيبة دار: النارش، الفاريا، حممد نظر قتيبة أبو: حق 

اظ، تذکرة د58  دار ،(هد 748) عثامن بن أمحد بن حممد دينال شمس الذهبي، احلف 

 .العر، الرتاث إحياء

 احلسن أبو تأليف( هد 1420) األلباين، الدين نارص حممد األلباين، تراجعات د59

 .الرياض د املعارف دار. القاي احلكيم عبد حممد حتقيق: الشيخ،

( املوفق) سنياحل بن( باهلل املرشد) حييى للشجري،، اخلميسية األمايل ترتيب د60
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 القداي: رت بهدا( هدد 499 املتوىف) اجلرجاين، الشجري احلسني زيد بن إسامعيل بن

 حسدن حممدد: حتقيق( هد 610: املتوىف  ) العبشمي القريش أمحد بن حممد الدين حميي

، األوىل: الطبعدة لبندان - بدريوت، العلمية الكتب دار: النارش إسامعيل، حسن حممد

 .م 2001 - ه 1422

 عبدد بدن العظيم عبد الدين زکي، الرشيف احلديث من والرتهيب الرتديب د61

 سدنة، عدامرة حممد مصطفى عليه وعل ق، أحاديثه ضبط( ه 656 ت) املنذري القوي

 . د بريوت والتوزيع والنرش للطباعة الفكر دار .هد1408 الطبع

 املتوىف   كريالعس سعيد بن اهلل عبد بن احلسن أمحد أل، املحدثني تصحيفات د62

 العليا بالدراسات املساعد األستاذ مرية، أمحد حممود وحتقيق: دراسة( ه 382) سنة يف

 املطبعدة م 1982 - ه 1402 األوىل الطبعدة:، املندورة باملديندة اإلسدالمية باجلامعة

 .احلديثة العربية

دة رجال بزوائد املنفعة تعجيل د63  أبدى العسدقالين، حجدر ابدن، األربعدة األئم 

 .بريوت العر، الكتاب ، دار(ه 852 ت) عأ بن أمحد الفضل

 النيسدابوري الثعلبدي إبراهيم بن حممد بن أمحد إسحاق، أبو الثعلبي، تفسري د64

 األسدتاذ وتددقيق: مراجعدة، عاشور بن حممد أ، اإلمام: ومراجعة حتقيق( ه 427)

 بلد العر،، الرتاث حياءإ دار األوىل: الطبعة هد، 1422: الطبع سنة الساعدي، نظري
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 .لبنان - بريوت: النارش

 الدرازي إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حاتم أ، ابن العظيم، القرآن تفسري د65

 .لبنان د بريوت الفكر، دار الطبيب، حممد أسعد حتقيق:( هد327)

( هد852) عأ بن أمحد الدين شهاب العسقالين، حجر ابن، التهذيب تقريب د66

 .هد1390 الثانية، الطبعة: لبنان، د بريوت رفة،املع دار

 حجر بن عأ بن أمحد الفضل أبو الكبري، الرافعي ختريج يف احلبري التلخيص د67

 .الفكر دار ،(ه 852) سنة املتوىف العسقالين،

 جديددة طبعدة األلباين، الدين نارص حممد، السنة فقه عىل التعليق يف املن ة متام د68

 د الرياض، األردن - عامن والتوزيع للنرش الراية دار اإلسالمية ملكتبةا ومزيدة، منقحة

 .ه 1409 الثالثة الطبعة ،ه 1373 األوىل الطبعة: د السعودية

 حتقيق: ،(هد463) القرطبي النمري يوسف عمر أبو الرب، عبد ابن التمهيد، د69

 املغدرب،، 1387 الطبدع سدنة البكري، الكبري عبد حممد العلوي، أمحد بن مصطفى

 .األوقاف عموم وزارة

 بن حييى بن الرمحن عبد املعلمي، األباطيل، من الكوثري تأنيب يف بام التنكيل د70

 الددين نارص حممد: وتعليقات خترجيات ،(هد1386 ت) اليامين العتمي حممد بن عأ

 1406، الثانية: الطبعة اإلسالمي املكتب، محزة الرزاق عبد الشاويش، زهري األلباين،
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 .م 1986 - ه

 بن الرمحن عبد الدين جالل السيوطي، مالك، موطأ عىل رشح احلوالك تنوير د71

حه: ضبطه ،(ه 911 ت) الشافعي بكر أ، ، اخلالددي العزيز عبد حممد الشيخ وصح 

 م 1997 د ه 1418 األوىل الطبعة: لبنان، – بريوت العلمية الكتب دار

 جعفدر أبدو، اآلمأ دالب بن کثري بن يزيد بن جرير بن حممد، اآلثار هتذيب د72

ق ،(هد 310ت) الطربي ، األوىل: الطبعدة، رضدا عأ بن اهلل عبد بن رضا عأ: املحق 

 .سوريا د دمشق - للرتاث املأمون دار، ه 1416

 عدأ بدن أمحدد الددين شدهاب العسدقالين، حجدر ابدن التهدذيب، هتذيب دد73

 .هد1404 األوىل، الطبعة: الفكر، دار( هد852)

 ت) يوسف احلجاج أبى الدين مجال املزي، الرجال أسامء يف الكامل هتذيب دد74

قه، م 1985 - 1406 الرابعة الطبعة:(، ه 742  عليده: وعل دق، نصده وضدبطه، حق 

اد بشار الدکتور  .لبنان د بريوت الرسالة، مؤسسة معروف، عو 

 ،(هدد 354 ت) البستي ميالتمي حاتم أ، أمحد بن حممد حب ان، ابن، الثقات د75

 .اهلند د الدکن آباد حيدر العثامنية، املعارف دائرة جملس هد،1393 األوىل الطبعة

، احلسدني حممدد بن صالح بن إسامعيل بن حممد، األثر علم يف النظر ثمرات د76

 بدداألمري کأسددالفه: املعددروف، الدددين عددز، إبددراهيم أبددو، الصددنعاين ثددم الكحددالين
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 للنرشد العاصدمة دار: النارش،علفدة أ، بدن صربي بن رائد: قاملحق   ،(هد1182ت)

 .ه 1417، األوىل: الطبعة السعودية - الرياض - والتوزيع

 بابوية بن احلسني بن عأ بن حممد جعفر أبو األعامل، وعقاب األعامل ثواب د77

 . قم د الرىض منشورات القانية، الطبعة( هد381) القمي

 القرطبدي النمدري يوسدف عمدر أبو الرب عبد ابن ه،وفضل العلم بيان جامع د78

 .هد1398 لبنان، د بريوت العلمية، الكتب دار( هد463)

 األنصداري أمحدد بدن حممدد اهلل عبدد أ، القرطبي، القرآن، ألحكام اجلامع د79

 .م 1985 - ه 1405 لبنان - بريوت العر، الرتاث إحياء دار(، هد671)

 اخلطيدب عدأ بدن أمحدد بكدر أبدو السامع، دابوآ الراوي ألخالق اجلامع د80

 . الرياض د املعارف مكتبة، الطحان حممود حتقيق: ،(هد463) البغدادي

 حممد،الطربي جعفر أبو ،(الطربي تفسري) القرآن آي تأويل عن البيان جامع د81

 بن اهلل عبد الدکتور: حتقيق( هد 310 ت، )اآلمأ دالب بن کثري بن يزيد بن جرير بن

، األوىل: الطبعدة واإلعالن، والتوزيع والنرش للطباعة هجر دار، الرتکي املحسن عبد

 .م 2001 - ه 1422

 الرمحن عبد الدين جالل السيوطي النذير، البشري أحاديث يف الصغري اجلامع د82

 والتوزيع، والنرش للطباعة الفكر دار، هد1401 األوىل الطبعة:( هد911) بكر أ، بن
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 .بريوت

 الطبعة لبنان، د بريوت املعرفة، دار احلنبأ، رجب ابن واحلكم، العلوم عجام د83

 .هد1417 السادسة

، هد1372 األوىل الطبعة: ،(هد327) الرازي حاتم أ، ابن والتعديل، اجلرح د84

 د العدر، الدرتاث إحياء دار اهلند، د الدکن آباد بحيدر العثامنية املعارف دائرة جملس

 .بريوت

 حممد بن ناهية: ويقال الرمحن( )عبد إياس أبى بن آدم إياس، أ، بن آدم جزء د85

: املتدوىف) متيم أو تيم بنى موىل، العسقالنى احلسن أبو املروذى اخلراسانى شعيب بن

 الشدبكة ملوقدع التابع املجاين الكلم جوامع برنامج يف نرش خمطو ،: النارش ،(ه 221

 [ خمطو  ابالكت] 2004، األوىل: الطبعة اإلسالمية

 ت) األندليس حزم بن سعيد بن أمحد بن عأ حممد أ،، العرب أنساب مجهرة د86

 م 1983 - 1403: الطبدع سدنة األوىل،: الطبعدة العلامء، من جلنة حتقيق: ،(ه 456

 .بريوت – العلمية الكتب دار: طبعة

قه ،(ه 181) سنة املتوىف   املبارك بن اهلل عبد، اجلهاد د87  عليه: وعل ق هل وقدم حق 

دة القدرى بجامعدة القضاء قسم يف املشارك األستاذ محاد، نزيه الدکتور  املكرمدة، بمك 

 .احلديث املطبوعات دار النارش:
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( هد 1266 ت) النجفي حسن حممد، االسالم رشائع رشح يف الكالم جواهر د88

قه  د سدالميةاإل الكتب دار الثانية، الطبعة: القوچاين، عباس الشيخ عليه: وعل ق حق 

 .طهران

: املتدوىف) الدرتکامين بدابن الشدهري، عثامن بن عأ الدين عالء، النقي اجلوهر د89

 .(هد 750

سدة حتقيق:( ه 1320 ت) الطربيس النوري حسني، مستدرك خامتة د90  آل مؤس 

 .ه 1415 قم - األوىل الطبعة:، الرتاث إلحياء السالم عليهم البيت

 الشدافعي النسدائي شعيب بن أمحد الرمحان عبد أبو املؤمنني، أمري خصائص د91

قه( هد303)  نينوى مكتبة األميني، هادي حممد فهارسه: ووضع أسانيده وصحح حق 

 .طهران د احلديثة

 العالمدة " املطهدر بدن يوسف بن احلسن الرجال، معرفة يف األقوال خالصة د92

سدة: املطبعدة وىل،األ: الطبعدة القيدومي، جدواد الشيخ فضيلة: التحقيق ،"احلأ  مؤس 

سة د اإلسالمي النرش  .الفقاهة نرش مؤس 

 الدين صفي الفقيه للحاف  الرجال، أسامء يف الكامل هتذيب تذهيب خالصة د93

 .ه 923 سنة بعد املتوىف اليميني، األنصاري اخلزرجي اهلل عبد بن أمحد

ة، دالئل د94  بدن حممدد بدن لإسامعي القاسم أ، الدين موفق احلاف  اإلمام النبو 
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ه ،(ه 535 ت) األصبهاين التيمي الفضل ج عليه وعل ق حقق  م أحاديثه وخر   لده: وقد 

 .العاصمة دار، احلميد الراشد سليامن بن مساعد الرمحن عبد أبو

ة دالئل د95  بدن أمحدد بكدر أ، البيهقدي، الرشيعة، صاحب أحوال ومعرفة النبو 

ج أصوله وث ق(، ه 458 ت) احلسني  املعطدي عبدد الدکتور عليه: وعل ق يثهحد وخر 

 .م 1985 - ه 1405 األوىل الطبعة:، لبنان - بريوت العلمية، الكتب دار قلعجي،

( ه 911 ت) بكدر أ، بن الرمحن عبد السيوطي، مسلم صحيح عىل الديباج د96

ق ان ابن دار األثري، احلويني إسحاق أبو عليه: وعل ق أصله حق   األوىل الطبعدة:، عف 

 .م 1996 ه 1416

( هد310) الدوال، الرازي األنصاري محاد بن أمحد بن حممد الطاهرة، الذرية د97

 .الكويت د السلفية الدار، هد1407 األوىل الطبعة:

، الضدواء دار ،(هدد1389) الطهراين بزرك آقا الشيعة، تصانيف إىل الذريعة د98

 .لبنان د بريوت

 سدنة بعدد املتدوىف) احلأ   داود بن عأ بن احلسن الدين تقى، داود ابن رجال د99

قه ،(ه 707 م: حق   منشدورات العلدوم، بحدر آل صدادق حممد السيد العالمة له وقد 

 .النجف - احليدرية املطبعة

 البغدادي الواسطي الغضائري احلسني بن أمحد، الغضائري البن الرجال، د100
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د السي د: حتقيق ،(5 ق) : الطبعدة احلدديث، دار: لندارشا، اجلداليل احلسيني رضا حمم 

 .ق 1422، األُوىل

 .طهران جامعة د انتشارات الربقي، عبداهلل أ، بن أمحد جعفر أبو الرجال، د101

 جواد حتقيق( هد385) الطويس احلسن بن حممد جعفر أبو الطويس، رجال د102

 التابعدة اإلسدالمي النرشد مؤسسدة د هد1415 األوىل الطبعة: األصفهاين، القيومي

فة بقم املدرسني جلامعة  .املرش 

 دار ،(هدد 287) بكدر أبدو الشديباين عاصدم أ، بن عمرو بن أمحد، الزهد د103

 عبد العأ عبد: ومراجعة حتقيق، الثانية: الطبعة ،1408: الطبع سنة د للرتاث الريان

 .حامد احلميد

 واضح بن باركامل بن اهلل عبد الرمحن عبد أبو، املبارك البن والرقائق الزهد د104

 .(هد 181: املتوىف) املْروزي ثم الرتکي، احلنظأ

 األعدرا،، بدابن املعدروف زيداد بن حممد بن أمحد،الزاهدين وصفة الزهد د105

 الطبعدة:، بطنطدا الصدحابة مكتبدة السيد، فتحى جمدي ، حتقيق:(ه 340)سنة املتوىف  

 .ه 1408 األوىل

، احلرصدي، عدأ بدن إبدراهيم حاقإسد أبدو األلبداب، وثمر اآلداب زهر د106

 – بدريوت والطباعدة والتوزيدع للنرش اجليل دار(، هد 453)عام يف املتوىف  ، القريواين
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 .1972 الرابعة الطبعة: لبنان،

 بدن داود بدن اهلل عبدد بدن سدهل البخداري نرص أبو، العلوية السلسلة رس د107

م، اهلجري لرابعا القرن أعالم من البخاري، اهلل عبد بن أبان ابن سليامن  وعل دق له قد 

 يف ومكتبتها احليدرية املطبعة منشورات، بحر صادق حممد السيد الكبري العالمة عليه:

 .ه 1381 - م 1962 األرشف النجف

 ت) الرازي محدان بن أمحد حاتم أبو والعربية، اإلسالمية الكلامت يف الزينة د108

 والبحدوث الدراسات مرکز اليعر،، اهلمداين اهلل فيض حسني عليه: عل ق ،(هد322

 .هد1415 د األوىل الطبعة: اليمني،

 حممدد األلبداين، وفوائددها فقههدا من ويشء الصحيحة األحاديث سلسلة د109

 .األوىل الطبعة: الرياض، د املعارف مكتبة ،(هد1420) الدين نارص

 .(هد1420) الدين نارص حممد األلباين الضعيفة، األحاديث سلسلة د110

دق:( هد311) احلنبأ البغدادي اخلالل حممد بن أمحد بكر أبو السنة، د111  املحق 

 .الرياض الرايةد دار م،1989 األوىل الطبعة: الزهراين، عطية الدکتور

اك عمرو بكر أ، عاصم أ، ابن السنة، د112  287 ت)الشديباين خملدد بن الضح 

 - ه 1413 الثالثة الطبعة:، المياإلس املكتب، األلباين الدين نارص حممد ختريج: ،(ه

 . م 1993
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( هدد275)القزويندي يزيدد بن حممد عبداهلل أبو ماجة ابن ماجة، ابن سنن د113

 .الفكر دار الباقي، عبد فؤاد حممد وتعليق: حتقيق

 األثدرم اإلسدكايف هدانئ بدن حممدد بدن أمحد بكر أبو، األثرم بكر أ، سنن د114

 دار: الندارش صدربي حسن عامر: املحقق ،(هد 273: املتوىف) الكلبي: وقيل الطائي،

 .م 2004، األوىل: الطبعة، اإلسالمية البشائر

 (.هد275) السجستاين األشعث بن سليامن داود أبو داود، أ، سنن د115

( هدد279) سدورة بدن عيسى بن حممد عيسى أبو الرتمذي الرتمذي، سنن د116

قه  .هد 1403 لبنان، د بريوت الفكر، دار. اللطيف عبد الوهاب عبد وصححه: حق 

 وخدرج عليده عل ق (ه 385 ت) الدارقطني عمر بن عأ، الدارقطني سنن د117

 الكتدب دار، ه 1417 األوىل الطبعدة:، الشدورى سيد بن منصور بن جمدي أحاديثه

 م 1996 -. لبنان - بريوت العلمية

 هبدرام بدن الفضدل بن الرمحن بن عبداهلل حممد ابو الدارمي الدارمي، سنن د118

 . هد1349، دمشق د االعتدال مطبعة ،(هد255)

 املكدي اخلراسداين شدعبة بدن منصدور بدن سدعيد، منصور بن سعيد سنن د119

قه ،(هد227)  دار األعظمدي، الرمحن حبيب الشيخ املحدث األستاذ عليه: وعل ق حق 

 .لبنان - بريوت العلمية، الكتب
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 اخلرسوجردي موسى بن عأ بن احلسني نب أمحد للبيهقي، الصغري، السنن د120

ق ،(هد 458: املتوىف) البيهقي بكر أبو، اخلراساين  قلعجدي، أمدني املعطي عبد: املحق 

 1410، األوىل: الطبعة باکستان - کراتيش، اإلسالمية الدراسات جامعة: النرش دار

 .م 1989 - ه

 عبد دکتور حتقيق: النسائي، شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو الكربى، السنن د121

 الكتب دار، هد1411 األوىل الطبعة:، حسن کرسوي وسيد البنداري، سليامن الغفار

 .بريوت - العلمية

 دار( هدد458) عدأ بدن احلسني بن أمحد بكر أبو البيهقي، الكربى، السنن د122

 .الفكر

 عدأ بدن شدعيب بدن أمحدد الدرمحن عبدد أبدو النسدائي، النسدائي، سنن دد123

 .هد1348،لبنان د بريوت الفكر، دار ،(هد303)

 الطبعدة: السجسدتاين، األشدعث بدن سليامن داود، أل، اآلجري سؤاالت د124

سة د السعودية االستقامة دار مكتبة هد،1418 األوىل  .بريوت د الريان مؤس 

 بن بسطام بن زياد بن عون بن معني بن حييى زکريا أبو اجلنيد، ابن سؤاالت د125

ق ،(هد233: املتوىف  ) البغدادي، بالوالء ريامل الرمحن عبد  سيف نور حممد أمحد: املحق 

 .م 1988د  ه 1408، األوىل: الطبعة املنورة، املدينة - الدار مكتبة: النرش دار
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 هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهلل عبد أبو، أمحد لإلمام داود أ، سؤاالت د126

قا ،(هد241: املتوىف  ) الشيباين أسد بن  مكتبدة: الندارش، منصدور حممد زياد .د: ملحق 

 .1414، األوىل: الطبعة، املنورة املدينة - واحلكم العلوم

 بدن موسدى بدن حممدد بن احلسني بن حممد، للدارقطني السلمي سؤاالت د127

 فريق: حتقيق ،(هد 412: املتوىف  ) السلمي الرمحن عبد أبو، النيسابوري سامل بن خالد

 الدرمحن عبدد بدن خالد د. و احلميد اهلل عبد بن سعد د. وعناية افبإرش الباحثني من

 .ه 1427، األوىل: الطبعة اجلرييس،

 والتعدديل، اجلرح يف املديني بن لعأ شيبة أ، بن عثامن بن حممد سؤاالت د128

 الطبعدة:، الريداض املعدارف مكتبة القادر، عبد بن اهلل عبد بن موفق وحتقيق: دراسة

 .م 1984 - ه 1404 األوىل

 أحدوال عدن البغدداديني أسدئلة مدع) السدجزي عأ بن مسعود سؤاالت د129

 احلكدم بن نعيم بن محدويه بن حممد بن اهلل عبد بن حممد احلاکم اهلل عبد أبو، الرواة(

 موفق: املحقق ،(هد 405: املتوىف) البيع، بابن املعروف النيسابوري، الطهامين الضبي

، األوىل: الطبعة بريوت - اإلسالمي الغرب دار: النرش دار ادر،الق عبد بن اهلل عبد بن

 .م 1988 د ه 1408

 748 ت) عثامن بن أمحد بن حممد الدين شمس الذهبي،، النبالء أعالم سري د130
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 الطبعة: األرنؤو ، شعيب أحاديثه وخرج الكتاب حتقيق عىل أرشف، م( 1374د  ه

سة هد،1413 التاسعة  .لبنان د تبريو الرسالة، مؤس 

 احلنبأ العامد ابن احلي عبد الفالح أبو، ذهب من أخبار يف الذهب شذرات د131

 .بريوت العر، الرتاث إحياء دار ،(هد1089 ت)

 بدن البداقي عبدد بن حممد الزرقاين، مالك اإلمام موطأ عىل الزرقاين رشح د132

 - الدينيدة فدةالثقا مكتبدة، سدعد الرؤوف عبد طه: حتقيق األزهري، املرصي يوسف

 .2003 - ه 1424، األوىل: الطبعة القاهرة

 بالطحاوي املعروف سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبو اآلثار، مشكل رشح د133

سة، هد1415 األوىل الطبعة األرناؤو ، شعيب حتقيق: ،(هد321)  .الرسالة مؤس 

 عبد بن سالمة بن حممد بن أمحد، جعفر أ، الطحاوي اآلثار، معاين رشح دد134

 الثالثدة الطبعدة: ،(ه 321 ت) احلنفدي املرصدي احلجدري األزدي سدلمة بن امللك

 .لبنان د بريوت العلمية، الكتب دار هد،1416

 إبدراهيم، الفضدل أبدو حممدد حتقيدق: احلديدد، أ، البن البالدة نج رشح د135

 .کاهورش احللبي البا، عيسى العر،، الرتاث إحياء دار ،1959 األوىل الطبعة:

، اخلرکدويش النيسدابوري إبراهيم بن حممد بن امللك عبد، املصطفى رشف د136

 .ه 1424 - األوىل: الطبعة مكة، – اإلسالمية البشائر دار( هد407 املتوىف) سعد أبو
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 أ، حتقيدق: ،(هدد 458) البيهقدي احلسدني بن أمحد أبوبكر اإليامن، شعب د137

 العلمية الكتب دار، ه 1410 األوىل الطبعة:، زدلول بسيوين بن السعيد حممد هاجر

 .لبنان - بريوت

 )صلوات البيت أهل يف النازلة اآليات يف التفضيل لقواعد التنزيل شواهد د138

اء احلسدكاين باحلداکم املعروف أمحد بن اهلل عبيد، عليهم( وسالمه اهلل  احلنفدي احلدذ 

 بداقر حممدد الشديخ وتعليق: حتقيق ،(اهلجري اخلامس القرن أعالم من) النيسابوري

سة ،ه 1411 األوىل الطبعة، املحمودي  الثقافدة لدوزارة التابعدة والنرشد الطبع مؤس 

 .االسالمية الثقافة أحياء جممع اإلسالمي واإلرشاد

 .الصدر حسن اإلسالم، وفنون الشيعة د139

 بن حممد الدين شمس اهلادي عبد ابن السبكي، عىل الرد يف املنكي الصارم د140

م الديامين، املقطري زيد بن حممد بن عقيل: حتقيق ،(هد 744ت) احلنبأ أمحد : لده قدد 

سة الوادعي، هادي بن مقبل الشيخ فضيلة : الطبعدة. لبندان - بدريوت، الريدان مؤس 

 .م 2003/  ه 1424، األوىل

 ،(هدد354) البسدتي التميمدي حاتم أبو حب ان بن حممد حب ان، ابن صحيح د141

 .الرسالة مؤسسة د النارش هد،1414 الثانية الطبعة: األرناؤو ، بشعي حتقيق:

 بدن إبدراهيم بن اسامعيل بن حممد عبداهلل أبو البخاري،، البخاري صحيح د142
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 .هد 1401 والتوزيع، والنرش للطباعة الفكر دار ،(هد256 ت)اجلعفي املغرية

 1420: تدوىفامل) األلبداين الددين نارص حممد، والرتهيب الرتديب صحيح د143

 .اخلامسة: الطبعة الرياض - املعارف مكتبة( هد

 اهلاشمي، القريش السقاف عأ بن حسن الطحاوية، العقيدة رشح صحيح د144

 .لبنان د بريوت الرواس، اإلمام دار

، صالة صفة صحيح د145 ن النووي، اإلمام دار السقاف، عأ بن حسن النبي   عام 

 .األردن د

 العدر،، الكتداب دار الندووي، الدين حميي النووي، برشح مسلم صحيح د146

 .هد 1407 الطبع، سنة لبنان، د بريوت

 بدن موسدى بدن إسحاق بن أمحد بن اهلل عبد بن أمحد نعيم أبو، اجلن ة صفة د147

 - للرتاث املأمون دار، اهلل عبد رضا عأ: املحقق ،(هد 430 املتوىف) األصبهاين مهران

 .سوريا، دمشق

قه رشحه الفريا،، حممد بن جعفر املنافقني، وذم النفاق صفة د148  وعل دق، وحق 

 األوىل الطبعدة:، بطنطدا للدرتاث الكتابدة دار، األثرى املرصي الرمحن عبد أبى عليه:

 .ه 1408

 اهليتمدي حجر بن أمحد، والزندقة البدع أهل عىل الرد يف املحرقة الصواعق د149
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ج ،(ه 974) املكي م حواشيه قوعل   أحاديثه خر   اللطيدف، عبد الوهاب عبد له: وقد 

، املتحددة الفنيدة الطباعدة رشکة األزهر، بجامعة الدين أصول بكلية املساعد األستاذ

 .1965 – 1385 الثانية الطبعة:

ي، محاد بن موسى بن عمرو بن حممد جعفر أ، العقيأ، الكبري الضعفاء د150  املك 

قه  دار بيضدون عدأ حممدد منشدورات، قلعجي أمني املعطى عبد الدکتور ووث قه: حق 

 .لبنان – بريوت العلمية الكتب

 عدأ بدن الرمحن عبد الفرج أبى احلنبأ، اجلوزي ابن، واملرتوکني الضعفاء د151

 (.هد 597 ت) القريش

 صبحي حتقيق: ،(ه 385 ت) عمر بن عأ الدارقطني واملرتوکني، الضعفاء د152

 .السامرائي البدري

، ه 1411 األوىل الطبعدة:،نارص حممدد األلبداين الرتمدذي، سدنن فضعي د153

 .لبنان د بريوت اإلسالمي، املكتب، م 1991

، لبنان - بريوت املعرفة دار، يعأ أ، بن حممد احلسني أبو احلنابلة، طبقات د154

 .املعرفة دار

 بدع بن عأ بن الوهاب عبد نرص أ، الدين تاج الكربى، الشافعية طبقات د155

، الطناحي حممد حممود احللو، حممد الفتاح عبد حتقيق: ،(ه 771 ت) السبكي الكايف
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 .العربية الكتب إحياء دار

م بن حممد، الشعراء فحول طبقات د156  اجلمحدي اهلل عبيدد بن( بالتشديد) سال 

ق ،(هد232 املتوىف) اهلل عبد أبو، بالوالء  .جدة – املدين دار، شاکر حممد حممود: املحق 

 أمحدد بن سليامن القاسم أبو متعمدا، عأ   کذب من حديث: طرق فيه جزء د157

 الغامري، حسن بن حممد. د وختريج: وحتقيق دراسة ،(ه 360ت) الطرباين أيوب بن

 م. 1997 - ه 1417 األوىل الطبعة:، اإلسالمية البشائر دار

 البرصدي داهللعبد أبدو منيع بن سعد بن حممد سعد، ابن الكربى، الطبقات د158

 .لبنان د بريوت، صادر دار ،(هد230) الزهري

 سديد فدؤاد حتقيدق( م 1347 - ه748)ت  الذهبي درب، من خرب يف العرب د159

  املرصية. الكتب بدار املخطوطات أمني

 العلدوي عقيدل بدن حممدد والتعدديل، اجلدرح أهدل عدىل اجلميدل العتب د160

 .والنرش لإلعالم اهلدف ،(هد1350)

 عليهم) النبي   بيت وأهل املؤمنني أمري فضائل يف الفريد والدر   النضيد العقد د161

د(، السالم ي، احلسن بن حمم    0احلديث دار. الناطقي أوسط عأ  : التحقيق القم 

 ،(هدد279) سورة بن عيسى بن حممد عيسى أبو الرتمذي، الرتمذي، علل د162

 .بنانل د بريوت الفكر، دار، هد1403 الثانية الطبعة:



 2300 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 حتقيدق ،(234 ت) السدعدي جعفدر بدن اهلل عبدد بدن عأ املديني العلل، د163

: الطبع سنة بريوت:اإلسالمي، املكتب: النارش األعظمي، مصطفى حممد: ومراجعة

 .الثانية: الطبعة م، 1980

 بابويه بن احلسني بن عأ بن حممد الصدوق، جعفر أ،، الرضا أخبار عيون د164

حه ،(هد 381 ت) القمي   م صح  ، األعلمي حسني الشيخ العالمة عليه: وعل ق له وقد 

 - ه 1404 األوىل الطبعة:، لبنان - بريوت للمطبوعات األعلمي مؤسسة منشورات

 .م 1984

 ،(هدد 283 ت) الكدويف الثقفدي حممدد بدن إبدراهيم إسحاق أبو،الغارات د165

 .احلسيني الدين جالل السيد حتقيق:

 وتعليدق حتقيدق ،(ه 728 ت) تيميدة ابدن الددين تقدي ،الكدربى الفتاوى د166

 بريوت العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد حممد وتقديم:

 .1987 - ه 1408 األوىل الطبعة:، لبنان -

، الددين شهاب العسقالين، حجر ابن البخاري، صحيح رشح الباري فتح د167

 .الثانية الطبعة: لبنان، د ريوتب والنرش، للطباعة املعرفة دار

 أبدو الددين زين احلنبأ، رجب ابن البخاري، صحيح رشح يف الباري فتح د168

 (.هد 795) البغدادي الدمشقي الدين شهاب بن الرمحن عبد الفرج
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ة العأ امللك فتح د169 ، العلم مدينة باب حديث بصح   بدن أمحدد الغدامري، عأ 

 العامة( ع) املؤمنني أمري اإلمام مكتبة ،(1380ت) املغر، احلسني الصديق بن حممد

قه إيران، – أصفهان ح حواشيه وعل ق حق   .األميني هادي حممد أسانيده: وصح 

، األضدواء دار، شريي عأ حتقيق: الكويف، أعثم بن أمحد حممد أبو الفتوح، د170

 .م 1991 - هد 1411 األوىل الطبعة: لبنان، – بريوت

 بن سليامن بن حممد " رواية، الثوري سعيد بن سفيان اهلل عبدأبو الفرائض، د171

 اهلل عبدد بدن العزيدز عبدد اهلل عبدد أ،: ختريج عنه، شيوخه عن " الواسطي احلارث

 .الرياض العاصمة دار، احلداد حممد بن حممود اهلل عبد أ،: إرشاف اهلليل،

 ه 429) املتوىف   داديالبغ حممد بن طاهر بن القاهر عبد، الِفرق بني الَفرق د172

 بدريوت - الفتدوى دار رمضان إبراهيم الشيخ عليها: وعل ق هبا اعتنى ،(م 1037 -

 للطباعة املعرفة دار م، 1994 - ه 1415 األوىل الطبعة:، لبنان - بريوت املعرفة دار

 .والتوزيع والنرش

 ،(ه 458) سدنة املتوىف البيهقي احلسني بن أمحد بكر أبو، األوقات فضائل د173

ة املنارة، مكتبة القييس، جميد الرمحن عبد عدنان وحتقيق: دراسة  الطبعدة:، املكرمة مك 

 .م 1990 ه 1410 األوىل

 .(هد241 ت) الشيباين حنبل بن أمحد الصحابة، فضائل د174
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 دار بالنسدائي املعدروف شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو، الصحابة فضائل د175

 لبنان. – بريوت العلمية الكتب

 عمر بن عأ احلسن أبو، بعض يف بعضهم وقول ومناقبهم الصحابة فضائل د176

 385 املتوىف) الدارقطني البغدادي دينار بن النعامن بن مسعود بن مهدي بن أمحد بن

 العربيدة اململكة، األثرية الغرباء مكتبة النارش، الرباح خليفة بن حممد: به اعتنى ،(هد

 .م 1998 - ه 1419، وىلاأل: الطبعة السعودية،

 إسدحاق بن إسامعيل، وسل م( وآله عليه اهلل )صىل   النبي عىل الصالة فضل د177

 األلبداين، الدين نارص حممد بتحقيق: ،(282 هد - 199) املالكي القاي اجلهضمي

 .1383 األوىل الطبعة، االسالمي املكتب

ه، و الفقيه د178  اخلطيدب مهدي بن أمحد بن تثاب بن عأ بن أمحد بكر أبو املتفق 

 دار الغدرازي يوسف بن عادل الرمحن عبد أبو: املحقق ،(هد 463 املتوىف) البغدادي

 .هد1421، الثانية: الطبعة السعودية - اجلوزي ابن

اق، حممد بن إسحاق بن حممد الفرج أبو الفهرست، د179  بدابن املعدروف الدور 

 د املعرفدة دار، هدد1417 الثانية بعة:الط رمضان، إبراهيم حتقيق: ،(هد438) النديم

 .بريوت

 أبدو النجدايش،، النجايش رجال :ب املشتهر الشيعة، مصنفي أسامء فهرست د180
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 اخلامسة الطبعة ،(هد 450) الكويف األسدي العباس بن أمحد بن عأ بن أمحد العباس

سة، هد1416 سني جلامعة( التابعة) االسالمي النرش مؤس   (.إيران) املرشفة بقم املدر 

سدة حتقيق:( ه 460) الطويس احلسن بن حممد جعفر أبو، الفهرست د181  مؤس 

سة املطبعة، الفقاهة نرش  .األوىل الطبعة: اإلسالمي، النرش مؤس 

 عدن منده بن القاسم أ،: ختريج( ه 475 )ت منده بن عمرو أبو الفوائد، د182

قه، شيوخه عن أبيه ج حق   دار، السعدين حممد احلميد عبد مسعد وآثاره: أحاديثه وخر 

 .م 1991 ه 1412 األوىل الطبعة: بطنطا، للرتاث الصحابة

 .(هد1205) البهبهاين الوحيد باقر حممد الرجالية، الفوائد د183

 حتقيدق ،(ه 414) سدنة املتدوىف   احلنبأ، النقاش سعيد أبو، العراقيني فوائد د184

 القدامش شدارع والتوزيع، والنرش للطبع آنالقر مكتبة إبراهيم، السيد جمدي وتعليق:

 .بوالق – بالفرنساوي

 عدأ بدن أمحد الدين شهاب الفضل أبو، املسند عن الذب يف املسدد القول د185

 األوىل الطبعدة: الكتدب، عامل ،(ه 852) سنة املتوىف   العسقالين، حجر بابن املعروف

 .م 1984 - ه 1404

 بداقر حممدد حتقيدق: ،(هد76) اهلاليل يسق بن سليم قيس، بن سليم کتاب د186

 . ما دليل د النارش، هد1422 الطبع سنة األنصاري،
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 بن سفيان بن عبيد بن حممد بن اهلل عبد بكر أبو، املوت بعد عاش من کتاب د187

دق ،(هد 281 املتوىف) الدنيا أ، بابن املعروف القريش، األموي البغدادي قيس : املحق 

 .1413، األوىل: الطبعة بريوت، – الثقافية الكتب مؤسسة بيضون حسام حممد

 القدريش سدفيان بدن عبيدد بدن حممدد بن اهلل عبد بكر أبو اهلواتف، کتاب د188

 القدادر عبدد مصطفى وحتقيق: دراسة ،(ه 281)سنة املتوىف الدنيا، أ، بابن املعروف

سة عطا،  .نلبنا – بريوت هد، 1413 األوىل الطبعة:، الثقافية الكتب مؤس 

 عبدداهلل أ، الدين شمس، الست ة الكتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف د189

 للثقافدة القبلة دار، هد1413 الطبع سنة ،(هد748) الدمشقي الذهبي أمحد بن حممد

سة، اإلسالمية  . السعودية د جدة القرآن، علوم مؤس 

 329 ت) يالراز إسحاق بن يعقوب بن حممد جعفر أ، الكليني،، الكايف د190

حه( ه  .اإلسالمية د هتران الكتب دار، الغفاري أکرب عأ عليه: وعل ق صح 

 حممد الكرم أ، بن عأ احلسن أ، الدين عز األثري، ابن، التاريخ يف الكامل د191

 للطباعدة صدادر دار ،(هدد630) الشديباين الواحدد عبد بن الكريم عبد بن حممد بن

 .ه 1385 والنرش

 365 ت) اهلل عبد أمحد أ، اجلرجاين، عدي ابن، الرجال ضعفاء يف الكامل د192

 جامعة خريج دزاوي، خمتار حييى املخطوطات: عىل ودق قها قرأها الثالثة، الطبعة:، ه
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 .الفكر دار، القرى أم  

 285 املتدوىف  ، )املدربد يزيد بن حممد العباس أبو واألدب، اللغة يف الكامل د193

ق ،(هد  الطبعدة: القاهرة، – العر، الفكر دار النارش إبراهيم، الفضل أبو حممد: املحق 

 .م 1997 - ه 1417 الثالثة

 والتمسك الدين رشائع ومعرفة السن ة أهل مذاهب لرشح اللطيف الكتاب د194

 املدينة، األثرية الغرباء مكتبة ،(ه 385) شاهني بن أمحد بن عمر حفص أبو بالسنن،

 اهلل عبدد: ومراجعة حتقيق، األوىل: الطبعة، ه 1416: لطبعا سنة السعودية، د املنورة

 .البصريي حممد بن

 عبدد الفدرج أبو الدين مجال اجلوزي، البن د، خمطو  د املسلسالت کتاب د195

 .(هد 597: املتوىف) اجلوزي حممد بن عأ بن الرمحن

 ت) يالاللكدائ الطدربي احلسدن بدن اهلل هبة، وجل   عز   اهلل أولياء کرامات د196

: ومراجعة حتقيق، األوىل: الطبعة، 1412: الطبع سنة، الرياض د طيبة دار ،(هد418

 .احلامن سعد أمحد. د

 بن احلسني بن عأ بن حممد جعفر أبى الصدوق،، النعمة ومتام الدين کامل د197

حه ،(هد 381 ت) القمي بابويه سة الغفاري، أکرب عىل عليه: وعل ق صح   النرشد مؤس 

سني جلامعة( التابعة) االسالمي  (.إيران) املرشفة بقم املدرِّ
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ي عباس واأللقاب، الكنى د198  .طهران الصدر، مكتبة ،(هد1359) القم 

 عبدد الددين جدالل السديوطي،، املوضوعة األحاديث يف املصنوعة الآللئ د199

 (.هد911) بكر أ، بن الرمحن

ين، األنسداب هتدذيب يف اللباب د200 الدد   صدادر دار، اجلدزري األثدري ابدن عز 

 .بريوت

 بدإرشاف: ،(ه 852 ت) عأ بن أمحد العسقالين، حجر ابن، امليزان لسان د201

 .لبنان د بريوت العر،، الرتاث إحياء دار املرعشأ، الرمحن عبد حممد

دة املدؤمنني أمدري ومناقب فضائل يف منقبة مائة د202  )علديهم ولدده مدن واألئم 

 احلسدن بن أمحد بن حممد قيمة والعامة اخلاصة طرق من ثمينة خترجيات مع السالم(،

 بداحلوزة السالم( )عليه املهدي اإلمام مدرسة يف: والنرش التحقيق، القمي شاذان بن

 الطبعة األبطحي، املوحد املرتىض بن باقر حممد السيد بارشاف: املقدسة، قم - العلمية

قة األوىل ة ذي يف املسندة، املحق   .قم " أمري " مطبعة ق، ه 1407 سنة، احلج 

، ه 1413 األوىل، الطبعة: القرطبي، خملد ابن والكوثر، احلوض يف روي ما د203

 .املنورة املدينة واحلكيم العلوم مكتبة

ثني من املجروحني د204  أ، أمحد بن حب ان بن حممد، واملرتوکني والضعفاء املحد 

 .زايد هيمإبرا حممود حتقيق( ه 354 ت) البستي التميمي حاتم
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 ت) اهليثمدي بكدر أ، بدن عدأ الددين ندور الفوائدد، ومنبع الزوائد جممع د205

 . لبنان د بريوت، العلمية الكتب دار( هد807

 ختدريج( هدد728) احلدراين تيميدة بدن أمحدد الدين تقي الفتاوى، جمموعة د206

 و م1997 ىلاألو الطبعة: الوفاء، دار د الرياض، البار أنور اجلزار، عامر األحاديث:

 .قاسم بن الرمحن عبد الشيخ طبعة

 بنرشده عندى الربقدي، خالدد بدن حممدد بن أمحد أبوجعفر، املحاسن کتاب د207

 .احلسيني الدين جالل السيد عليه: والتعليق وتصحيحه

ث د208 ( هدد360 حدود ت) الرامهرمزي والواعي، الراوي بني الفاصل املحد 

 .اخلطيب عجاج حتقيق:

 حممد أبو، الزمان حوادث من يعترب ما معرفة يف اليقظان وعربة ناناجل مرآة د209

دي، اليمندي اليافعي سليامن بن عأ بن أسعد بن اهلل عبد  ،(ه 768) سدنة املتدوىف املك 

 العلميدة الكتدب دار، بيضدون عدأ حممد منشورات، املنصور خليل حواشيه: وضع

  .م 1997 - ه 1417 األوىل الطبعة:، لبنان - بريوت

 حسدني وتعليدق: حتقيدق، املوسدوي الدين رشف احلسني عبد، املراجعات د210

 ه 1402 بدريوت - الثانيدة الطبعدة، ه 1399 سنة بغداد يف األوىل الطبعة: الراي،

 .م 1982
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 نور احلسن أبو، حممد سلطان بن عأ املصابيح، مشكاة رشح املفاتيح مرقاة د211

: الطبعدة لبنان، – بريوت، الفكر دار ،(هد 1014 ىفاملتو) القاري اهلروي املال الدين

 .م 2002 - ه 1422، األوىل

هب مروج د212  بدن احلسدني بن عأ احلسن أ، املسعودي اجلوهر، ومعادن الذ 

 .قم د إيران اهلجرة، دار، هد1408 الثانية الطبعة: ،(346ت) عأ

 الددين جدالل، كدرب أ، بدن الدرمحن عبدد، وأنواعها اللغة علوم يف املزهر د213

 – العلميدة الكتدب دار منصدور، عدأ فدؤاد: املحقدق ،(هدد 911 املتوىف) السيوطي

 .م 1998 ه 1418، األوىل: الطبعة بريوت،

 األوىل، الطبعة، الشاهرودي النامزي عأ، احلديث رجال علم مستدرکات د214

 .هتران - شفق: املطبعة ،ه 1412 االخر ربيع

 بن حممد بن عبداهلل بن حممد عبداهلل أبو احلاکم حيحني،الص عىل املستدرك د215

 املعرفدة، دار ،(هدد405 ت) النيسدابوري الطهامين الضبي احلكم بن نعيم بن محدويه

 .لبنان د بريوت

 احلداف  السدالم(، )عليه طالب أ، بن عأ املؤمنني أمري إمامة يف املسرتشد د216

 الطبعة: اهلجري، الرابع القرن أوائل توىف  امل اإلمامي، الطربي رستم بن جرير بن حممد

 .قم د الفاريس سلامن مطبعة هد،1415 األوىل
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( ه 230 ت، )اجلوهري عبيد بن اجلعد بن عأ احلسن أبو، اجلعد ابن مسند د217

 الطبدع سدنة، الثانيدة الطبعدة: حيددر، أمحدد عدامر الشيخ وفهرسة: وتعليق مراجعة

 .لبنان – تبريو العلمية الكتب دار، هد1417

 جدارود بدن داود بدن سليامن الطياليس داود أبو الطياليس، داود أ، مسند د218

 142. لبنان د بريوت املعرفة، دار( هد204) البرصي، الفاريس

( ه 430 ت) األصدبهاين اهلل عبد بن أمحد نعيم أبو، حنيفة أ، اإلمام مسند د219

 .ثرالكو مكتبة الفاريا، حممد نظر وتعليق: حتقيق

 للرتاث املأمون دار حتقيق: ،(هد307) املوصأ يعىل أبو يعىل، أ، مسند د220

 بريوت صادر، دار ،(هد 241)الشيباين حنبل بن أمحد حنبل، بن أمحد مسند د221

 .لبنان د

 املدروزي احلدنطأ خملد بن إبراهيم بن إسحاق، راهويه ابن إسحاق مسند د222

 العربية اململكة - املنورة املدينة،اإليامن مكتبة، ه 1412 األوىل الطبعة: ،(هد238 ت)

 .السعودية

 الكتدب، الشدافعي إدريدس بدن حممدد اهلل عبد أبو، الشافعي اإلمام مسند د223

 .لبنان - بريوت العلمية

 طداهر الشديخ حتقيدق القبدانيي، حسن ،(السالم عليه) عأ اإلمام د مسند224
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سة، السالمي  هد 1421، األوىل الطبعة:، لبنان - وتبري للمطبوعات األعلمي مؤس 

 .م 2000

 عبدد بن عمرو بن أمحد بكر أبو، الزخار البحر باسم: املنشور البزار، مسند د225

، األوىل: الطبعة ،(هد 292 ت) بالبزار املعروف العتكي، اهلل عبيد بن خالد بن اخلالق

 .املنورة املدينة - واحلكم العلوم مكتبة

دق ،(هد 219 ت) احلميدي الزبري بن اهلل عبد بكر أبو ،احلميدي مسند د226  حق 

ث األستاذ عليه: وعل ق أصوله ق املحد   الطبعدة:، العظمى الرمحن حبيب الشيخ املحق 

 .لبنان – بريوت العلمية الكتب دار، هد1409 الطبع سنة، األوىل

 بطالد أ، بدن عدأ ابن احلسني بن عأ بن زيد الشهيد زيد، اإلمام مسند د227

 .لبنان د بريوت احلياة مكتبة دار منشورات السالم(، )عليهم

 مهدران بدن إبدراهيم بدن إسدحاق بدن حممدد العبداس أبدو الرساج، مسند د228

قده( هدد 313 املتوىف) بالرساج املعروف النيسابوري اخلراساين ج حق   أحاديثده وخدر 

 باکستان - آباد فيصل، األثرية العلوم إدارة األثري، احلق إرشاد األستاذ: عليه وعل ق

 .م 2002 - ه 1423: الطبعة

 الطدرباين اللخمدي أيدوب بدن أمحد بن سليامن القاسم أبو الشاميني، مسند د229

قه( ه 360) ج حق   ،ه 1417 الثانية الطبعة: السلفي، املجيد عبد محدي أحاديثه: وخر 
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سة  .بريوت - الرسالة مؤس 

 البستي التميمي حاتم أ، أمحد بن حممد حب ان ابن األمصار، علامء مشاهري د230

 .املنصورة د الوفاء دار هد،1411 األوىل الطبعة: ،(هد 354 ت)

 حممدد بن أمحد السلفي طاهر أبو، الدين صدر )خمطو ( البغدادية املشيخة د231

 .(هد 576: املتوىف) األصبهاين سلفه إبراهيم بن حممد بن أمحد بن

 الددين مجال، العباس أبو، اهلل عبد بن حممد بن أمحد، البخاري ابن مشيخة د232

ق ،(هد696 ت) احلنفي، الظاهري ابن : الطبعة احلازمي، سعد عتقي عوض. د: املحق 

 .السعودية د مكة - الفؤاد عامل دار: النارش،ه 1419، األوىل

 شديبة أ، بدن حممدد بدن عبداهلل واآلثار، احلديث يف شيبة أ، ابن املصن ف د233

 دار هدد،1409 األوىل، الطبعدة: ،(هدد235 ت) العبيسد الكدويف عدثامن بن إبراهيم

 .الفكر

 عندي ،(هدد 211 ت) الصدنعاين مهدام بدن الدرزاق عبد بكر أبو، املصن ف د234

ث الشديخ عليده: والتعليق أحاديثه وختريج نصوصه بتحقيق  الدرمحن حبيدب املحدد 

 .األعظمي

قه ،(هد276 ت) مسلم بن اهلل عبد حممد أ، قتيبة ابن،املعارف د235 م حق   له: وقد 

 .بمرص املعارف دار د1969 الثانية الطبعة: عكاشة، ثروت دکتور
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دي بابويدة بدن احلسدني بدن عدأ بدن حممدد جعفر أبو األخبار، معاين د236  القم 

سة هد،1379 الطبع سنة، دفاري أکرب عأ تصحيح:( هد381)  اإلسالمي النرش مؤس 

سني جلامعة التابعة  .املرشفة بقم املدرِّ

 برش بن زياد بن حممد بن أمحد األعرا،، بن سعيد أبو األعرا،، ابن معجم د237

 إبراهيم بن املحسن عبد: وختريج حتقيق ،(هد 340 املتوىف) الصويف البرصي درهم بن

، األوىل: الطبعة السعودية العربية اململكة، اجلوزي ابن دار: النارش احلسيني، أمحد بن

 .م 1997 - ه 1418

 زاذان بدن عاصم بن عأ بن إبراهيم بن حممد بكر أبو املقرئ، ابن، املعجم د238

 احلمدن عبدد أ،: حتقيدق ،(هد 381 املتوىف) املقرئ بابن املشهور، اخلازن األصبهاين

: الطبعدة والتوزيدع للنرشد الريداض رشکدة، الريداض، الرشد مكتبة، سعد بن عادل

 .م 1998 - ه 1419، األوىل

 هدالل بدن عيسدى بدن حييدى بدن املثندى بن عأ بن أمحد يعىل أبو املعجم، د239

دق( هد 307 املتوىف) املوصأ، التميمي  إدارة: الندارش األثدري، احلدق إرشداد: املحق 

 .1407، األوىل: الطبعة آباد فيصل - األثرية العلوم

 ردا ،(هدد360) أمحدد بدن سدليامن القاسم أبو الطرباين، األوسط، املعجم د240

 .هد1415 والتوزيع، والنرش للطباعة احلرمني
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 اخلوئي املوسوي القاسم أبو الرواة، طبقات وتفصيل احلديث رجال معجم د241

 .هد1413 اخلامسة، الطبعة د

 واثدق بدن مدرزوق بدن قدانع بدن الباقي عبد احلسني أبو، الصحابة معجم د242

ق ،(هد351: املتوىف) البغدادي بالوالء األموي  مكتبة، املرصايت سامل بن الحص: املحق 

 .املنورة املدينة - األثرية الغرباء

 بن املرزبان بن العزيز عبد بن حممد بن اهلل عبد القاسم أبو، الصحابة معجم د243

ق ،(هد 317 املتوىف) البغوي شاهنشاه بن سابور ، اجلكني حممد بن األمني حممد: املحق 

 .م 2000 - ه 1421، وىلاأل: الطبعة، الكويت – البيان دار مكتبة

 الكتب دار( هد360) أمحد بن سليامن القاسم أبو الطرباين، الصغري، املعجم د244

 .لبنان د بريوت العلمية،

 حتقيدق ،(هدد360) أمحدد بدن سليامن القاسم أبو الطرباين، الكبري، املعجم د245

 .العر، الرتاث إحياء دار السلفي، املجيد عبد محدي وختريج:

 إحيداء ودار لبندان د بدريوت املثندى، مكتبدة کحالة، عمر املؤل فني، جممع د246

 .بريوت د العر، الرتاث

 ،(هدد261) العجدأ صدالح بن عبداهلل بن أمحد احلسن أبو الثقات، معرفة د247

 .املنورة املدينة الدار مكتبة، هد1405 األوىل الطبعة:
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 سديد حتقيدق: ،(هدد458) البيهقي احلسني بن أمحد واآلثار، السنن معرفة د248

 .بريوت د العلمية الكتب دار حسن، کرسوي

، النيسدابوري احلداف  عبدداهلل بدن حممد عبداهلل أبو احلديث، علوم معرفة د249

 د احلدديث األفداق دار هد،1400 الرابعة الطبعة: العر،، الرتاث إحياء جلنة حتقيق:

 .بريوت

ق:( هد277)الفسوي يوسف أبو سفيان بن يعقوب والتاريخ، املعرفة د250  املحق 

 .بريوت د الرسالة مؤسسة ،1981 الثانية الطبعة العمري، ضياء أکرم

 أ، بدن بكر وأ، املديني بن عأ عن وفيه معني بن حييى عن الرجال معرفة د251

 أبو، حمرز بن القاسم بن حممد بن أمحد رواية، ودريهم نمري بن اهلل عبد بن وحممد شيبة

، بدالوالء املدري الدرمحن عبدد بدن بسدطام بدن زياد بن عون بن معني نب حييى زکريا

ق ،(هد 233: املتوىف) البغدادي  العربية اللغة جممع: النارش القصار، کامل حممد: املحق 

 .م1985، ه 1405، األوىل: الطبعة دمشق، –

 748 ت) الذهبي عثامن بن أمحد بن حممد الدين شمس، الضعفاء يف املغني د252

 .لبنان – بريوت العلمية الكتب دار بيضون عأ حممد منشورات ،(ه

 بدن اهلل عبدد بكدر أبو، السالم( )عليه طالب أ، بن عأ املؤمنني أمري مقتل د253

 الدنيا أ، بابن املعروف القريش، األموي البغدادي قيس بن سفيان بن عبيد بن حممد
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 .(هد 281: املتوىف)

مة د254  العر، الرتاث احياء دار، الرابعة الطبعة خلدون، البن خلدون، ابن مقد 

 .لبنان – بريوت

 .هد1415 األوىل الطبعة( ه 1281 ت) األنصاري مرتىض، املكاسب د255

 الشهرستاين أمحد بكر أ، بن الكريم عبد بن حممد الفتح أبو، والنحل امللل د256

 دار القداهرة، عدةجام آداب کليدة من ماچسرت گيالين سيد حممد حتقيق: ،(هد 548)

 .لبنان - بريوت املعرفة

 عأ بن حممد اهلل عبد أ، الدين مشري شهرآشوب ابن، طالب أ، آل مناقب د257

 ،(ه 588) سنة املتوىف املازندراين الرسوي حبييش أ، بن نرص أ، ابن شهرآشوب بن

ة عىل ومقابلته ورشحه بتصحيحه قام  النجدف أسداتذة مدن جلندة خطي دة: نسدخ عدد 

 .النجف يف احليدرية املطبعة يف طبع، األرشف

 ،(هدد300 ح) الكدويف سدليامن بدن حممد(، ع) املؤمنني أمري اإلمام مناقب د258

 .املقدسة قم اإلسالميةد الثقافة إحياء جممع، هد1412 األوىل الطبعة:

 ابن حممد بن عأ بن الرمحن عبد الفرج أبو، واألمم امللوك تاريخ يف املنتظم د259

 القدادر عبدد مصطفى عطا، القادر عبد حممد وحتقيق: دراسة ،(ه 597 ت) وزياجل

حه: راجعه عطا،  العلميدة الكتدب دار، ه 1412 األوىل الطبعة:، زرزور نعيم وصح 
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 .بريوت

 إسدامعيل بن حممد الشيخ احلائري عأ أبو، الرجال أحوال يف املقال منتهى د260

 البيدت آل مؤسسدة حتقيق، هد1416 سنة ألوىلا الطبعة: ،(ه 1216 ت) املازندراين

اث إلحياء السالم عليهم  .الرت 

 بن عأ احلسن أبو، الذهأ اهلل عبد بن أمحد بن حممد الطاهر أ، حديث من د261

 املتدوىف) الدارقطني البغدادي دينار بن النعامن بن مسعود بن مهدي بن أمحد بن عمر

ق ،(هد 385  اإلسالمي للكتاب اخللفاء دار: النارش لفي،الس املجيد عبد محدي: املحق 

 .األوىل: الطبعة الكويت، –

 بكر أبو، صالح بن حممد بن اهلل عبد بن حممد، احلسان الغرائب الفوائد من د262

: الندارش بدوقريص، حممد حسام: حتقيق ،(هد 375 املتوىف) املالكي األهبري التميمي

 .م 1999 ىلاألو: الطبعة الكويت، – الدولية إيالف دار

 من جمموعة وعلله، احلديث رجال يف الدارقطني احلسن أ، أقوال موسوعة د263

 عبدد عصدام الدرمحن، عبدد منصور أرشف املسلمي، مهدي حممد الدکتور) املؤل فني

 ،(خليدل حممدد حممدود الدزامأ، إبراهيم أيمن عيد، الرزاق عبد أمحد حممود، اهلادي

 .لبنان، بريوت - والتوزيع للنرش الكتب عامل: النارش م، 2001، األوىل: الطبعة

 الدکتور حتقيق: ،(هد728) احلراين تيمية بن أمحد الدين تقي السنة، منهاج د264
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 .ُأحد دار سامل، رشاد حممد

 أمحدد بن حممد اهلل عبد أبو الدين شمس، احلديث مصطلح علم يف املوقظة د265

: الطبعدة، دددة أبدو الفتاح عبد: به ىاعتن ،(هد 748 ت) الذهبي قايامز بن عثامن بن

 .بحلب اإلسالمية املطبوعات مكتبة، هد 1412، الثانية

 دار البداقي، عبدد فدؤاد حممدد تصحيح: ،(هد179) أنس بن مالك املوطأ، د266

 .العر، الرتاث إحياء

 597 ت) القريش اجلوزي بن عأ بن الرمحن عبد الفرج أبى، املوضوعات د267

 – 1386،األوىل الطبعدة: عدثامن، حممدد الدرمحن عبدد وحتقيدق: وتقديم ضبط ،(هد

 .املنورة املدينة السلفية املكتبة ،1966

 اهلل(، )رمحده الطنطداوي حممدد الشديخ النحداة، أشهر وتاريخ النحو نشأة د268

ق  الدرتاث إحيداء مكتبدة: الندارش إسدامعيل، بن حممد بن الرمحن عبد حممد أ،: املحق 

 .هد 1426 - م 2005 األوىل: الطبعة اإلسالمي،

 الذهبي عثامن بن أمحد بن حممد عبداهلل أ، الرجال، نقد يف االعتدال ميزان د269

 .لبنان د بريوت، املعرفة دار ،(هد748 ت)

 القدرن أعدالم مدن) التفدريش احلسديني احلسني بن مصطفى الرجال، نقد د270

سة، هد1418 الطبع سنة ،(اهلجري عرش احلادي  الرتاث، إلحياء( ع) يتالب آل مؤس 
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 .قم

 دار ،(هدد762) الزيلعدي الدين مجال اهلداية، أحاديث ختريج الراية نصب د271

 273 هد1415 األوىل الطبعة: القاهرة، د احلديث

 فديام العنيدد اجلهمدي املرييسد عىل سعيد ابن عثامن سعيد أ، اإلمام نقض د272

( )عز   اهلل عىل افرتى قه التوحيد، من وجل  ج عليه عل قو حق   وآثداره: أحاديثده وخدر 

م األملعي، حسن بن رشيد الدکتور  اهلل عبدد بدن العزيدز عبدد الشديخ فضديلة لده: قد 

 .ه 1418 األوىل الطبعة، الرياض: الرشيد مكتبة، الراجحي

 بدن حممدد الدين بدر اهلل عبد أبو الزرکيش،الصالح ابن مقدمة عىل النكت د273

ق ،(هد794) الشافعي هبادر بن اهلل عبد ، فدريج بدال حممد بن العابدين زين. د: املحق 

 .م 1998 - ه 1419، األوىل: الطبعة الرياض، – السلف أضواء

 الطبدع سدنة ،(هدد255) حممدد بدن عدأ بن حممد الشوکاين األوطار، نيل د274

 .لبنان د بريوت اجليل دار ،1973

 ت) البغددادي باشا إسامعيل، املصنفني وآثار املؤل فني أسامء العارفني هدية د275

 ( ه 1339: الوفاة

مة الساري هدي د276  الفضدل أبدو حجدر بدن عدأ بدن أمحدد الباري، فتح مقد 

 .بريوت د املعرفة دار، هد1379 الطبع سنة ،(هد852) العسقالين
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 الطبعدة: لبندان، د بريوت، الغدير مرکز خليفات، مروان السفينة، ورکبت د277

 .هد 1430 الرابعة،

، العدامأ احلدر احلسن بن حممد، الرشيعة مسائل حتصيل إىل الشيعة وسائل د278

سة حتقيق:، هد1414 الثانية الطبعة  . الرتاث إلحياء السالم( )عليهم بيت آل مؤس 

 احسان حتقيق: ،(هد681) خلكان ابن الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات د279

 .الثقافة دار عباس،



 2320 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 

 فهرستال

 

 مقدمة

 الشيعة رواة

 الكوفة يف التشيع

 الشام يف النصب

 والذهبي حجر ابن حرية

 احلديث أهل مغالطة

 الشيعة لرواة معاوية اضطهاد

 معاوية خطى عىل

 نموذجا اجلوزجاين

 والرفض التشيع بني الفرق

  املصطلحات بعض توضيح

 والتعديل اجلرح ألفاظ
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 والتعديل اجلرح وتعارض التوثيق

 رجالينيال لدى املزاجية األحكام

 التوثيق منهج

 تغلب بن أبان

 قالوا يف توثيقه

 قالوا يف تشيعه

   عدد رواياته

   الزبرقان بن إبراهيم

 توثيقه يف قالوا

 دالئل تشيعه

 عدد أحاديثه

  حييى أ، بن حممد بن إبراهيم

 توثيقه

 تشيعه وترفضه

 عدد أحاديثه

  ميمون بن إبراهيم
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 وثاقته 

 ترمجة اإلمامية له

 هعدد أحاديث

  النخعي إبراهيم

 جاللته ووثاقته

 األدلة والقرائن عىل تشيعه

 عدد أحاديثه

   حجية بن اهلل عبد أجلح

 مدحه وتوثيقه

 شدة تشيعه

 عدد مروياته

  صبيح بن أمحد 

 توثيقه

 تشيعه

 عدد أحاديثه

 الفرات بن عأ بن أمحد
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 توثيقه 

 ترفضه

  عدد أحاديثه

  احلفري املفضل بن أمحد

 مدحه ووثاقته

 شيعه وترفضهت

  عدد أحاديثه

  السلويل منصور بن إسحاق

 مدحه ووثاقته

 تشيعه

 عدد أحاديثه

  الوراق أبان بن إسامعيل

 قالوا يف توثيقه

 دالئل تشيعه

 عدد أحاديثه

  املالئي ارسائيل أبو إسامعيل
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 قالوا يف توثيقه

 قالوا يف تشيعه

 عدد أحاديثه

  اخللقاين زکريا بن إسامعيل

 يف توثيقه خالصة األقوال

 تشيعه

 عدد أحاديثه

   السدي الرمحن عبد بن إسامعيل

 اخلالصة يف توثيقه

 تشيع السدي

 عدد أحاديثه

  الفزاري موسى بن إسامعيل

 توثيقه يف اخلالصة

 دلوه يف التشيع

 عدد مروياته يف کتب احلديث والتفسري

  اجلامل زيد بن أسيد
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 توثيق البخاري ودريه له

 تشيعه الشديد

 ديثهعدد أحا

  نباتة بن األصبغ

 توثيقه

 دلوه وترفضه

 عدد أحاديثه

  الغافقي عامر بن إياس

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  الصرييف اهلل عبد بن بسام

 توثيقه 

 تشيعه

 أحاديثه عدد

   اهلل عبد بن بكري
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 توثيقه

 ترفضه

 أحاديثه عدد 

   الكويف سليامن بن تليد 

 وثاقته

 وقفة مع جرحه

 ترفضه

 يثهأحاد عدد

  دينار بن ثابت

 وثاقته

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  هرمز بنت ثاب

 وثاقته

 تشيعه

 أحاديثه عدد
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 احلامين يزيد بن ثعلبه

 توثيق ثعلبة ومدحه

 وقفة مع جارحي ثعلبة

 ترفضه

  عند أهل احلديث أحاديثه عدد

  فاختة أ، بن ثوير

 وثاقته

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  اجلعفي يزيد بن جابر

 مدحه ووثاقته

 هتامه بالكذبا

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  احلميد عبد بن جرير

 االتفاق عىل وثاقته
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 تشيعه وترفضه

  مروياته عدد

   األمحر زياد بن جعفر

 وثاقته

 تشيعه وترفضه

 مروياته عند أهل احلديث

  الضبعي سليامن بن جعفر

 اخلالصة يف وثاقته

 ترفضه

 أحاديثه عدد

 التيمي عمري بن مجيع

 قالوا يف وثاقته

 عبارات يف تشيعه

   أحاديثه عدد 

  حصرية بن احلارث

 توثيقه
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 عبارات يف تشيعه

 أحاديثه عدد

 اهلمداين احلارث

 التحقيق يف وثاقة حارث

 اهتام الشعبي له بالكذب

 تشيعه ودلوه

 مروياته عدد

  عأ بن حبان

 توثيقه ومدحه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  العرين جوين بن حبة

 من وثقه ومدحه

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  ثابت أ، بن حبيب
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 وثاقة حبيب

 التحقيق يف تشيعه

 عند اجلمهور أحاديثه عدد

  عثامن بن حرام

 توثيقه

 دلوه يف التشيع

 أحاديثه عدد

  العرين احلسني بن احلسن

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  حي بن صالح بن احلسن

 قالوا يف توثيقه

 عبارات يف تشيعه

  أحاديثه عدد

   األشقر ناحلس بن احلسني
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 قالوا يف توثيقه

 دلوه يف التشيع

 أحاديثه عدد

  النخعي دياث بن حفص

 االتفاق عىل توثيقه

 قرائن تشيعه

 رواياته عند اإلمامية

 رواياته عند أهل احلديث

  ظهري بن احلكم

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  عتيبة بن احلكم

 االتفاق عىل وثاقته

 التحقيق يف تشيعه

 أحاديثه عدد
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  األسدي جبري بن محكي

 حول وثاقته

 دلوه يف التشيع

  أحاديثه عدد

    أْعنَي  بن محران

 توثيق محران

 ترفض محران

 أحاديثه عدد

  الزيات محزة

 جاللته ووثاقته

 تشيعه

  أحاديثه عدد

  سدير بن حنان

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد
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  طهامن بن خالد

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

   ينالقطوا خملد بن خالد

 قالوا يف توثيقه

 دالئل تشيعه

 رواياته عدد

  سامل بن خلف

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  أمحد بن اخلليل

 جاللته ووثاقته

 تشيعه

 أحاديثه 
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  حييى بن داهر

 توثيقه 

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  عوف أ، بن داود

 قالوا يف توثيقه

 أبو اجلحاف رافيض

 مروياته عدد

  سعيد أبو دينار

 توثيقه

 يعهتش

 أحاديثه عدد

  البزار عمر بن دينار

 توثيقه

 ترفضه

   أحاديثه عدد
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  أنس بن الربيع

 توثيقه

 افراطه يف التشيع

 أحاديثه عدد

   حبيب بن الربيع

 وثاقته

 تشيعه

 أحاديثه عدد

 اهلل عبد أبو زاذان

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

   اليامي احلارث بن زبيد

 مدحه ووثاقته

 تشيعه

 عدد مروياته
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  حييى بن زکريا

 توثيقه

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  املنذر بن زياد

 وثاقته

  ترفضه

  احلباب بن زيد

 االتفاق عىل وثاقته

 تشيعه

 أحاديثه عدد

   الغطفاين اجلعد أ، بن سامل

 االتفاق عىل توثيقه

 دالئل تشيعه

 يف کتب اجلمهور أحاديثه عدد

   العجأ حفصة أ، بن سامل
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 وثاقته

 يعافراطه يف التش

 مقدار روايته

 املرادي الواحد عبد بن سامل

 وثاقته

 دالئل تشيعه

  حكيم بن سدير

 توثيقه

 دلوه يف الرفض

 أحاديثه عدد

  سليامن بن سعاد

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  طريف بن سعد

 وثاقته
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 ترفضه

 أحاديثه عدد

  أوس بن سعيد

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

   جبري بن سعيد

 جاللته ووثاقته

 أدلة تشيعه

 رواياته يف کتب الشيعة

 عدد أحاديثه وآثاره

  خثيم بن سعيد

 وثاقته

 تشيعه

  عدد أحاديثه

  عفري بن سعيد
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 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  اهلمداين أشوع بن عمرو بن سعيد

 وثاقته

 اثبات تشيعه

  أحاديثه عدد

   فريوز بن سعيد

 مدحه وتوثيقه

 أدلة تشيعه

 أحاديثه عدد

   اجلرمي مدحم بن سعيد

 احتجاجهم به وتوثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  املسيب بن سعيد
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 االتفاق عىل وثاقته

 التحقيق يف نصبه واثبات تشيعه

 أحاديثه عدد

  الليل بن سفيان

 وثاقته 

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  الفضل بن سلمة

 وثاقته

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  کهيل بن سلمة

 توثيق اجلميع له

 النص عىل تشيعه

 رواياته عدد

  رصد بن سليامن
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 االتفاق عىل وثاقته

 تشيعه وأخباره

 أحاديثه عدد

  طرخان بن سليامن

 االتفاق عىل وثاقته

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  قرم بن سليامن

 وثاقته

 ترفضه

   أحاديثه عدد

   األعمش مهران بن سليامن

 اخلالصة يف مدحه وتوثيقه

 دالئل تشيع األعمش

 رواية اإلمامية عن األعمش

 عدد رواياته
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  إدريس أبو سوار

 توثيقه

 تشيعه وترفضه

 أحاديثه عدد

  عزرة بن شبيل

 توثيقه

 ترفضه

 عدد أحاديثه

 النخع  اهلل عبد بن رشيك

 توثيقه ومدحه

 تشيعه وترفضه

 عدد أحاديثه

  صوحان بن صعصعة

 مدحه وتوثيقه

 تشيعه

 من أخباره
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 أحاديثه عدد

  رصد بن رضار

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  کيسان بن طاووس

 مدحه ووثاقته

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  عمرو بن ظامل

 وثاقته

 تشيعه

 وضعه للنحو بإرشاد االمام

 أحاديثه فضله وعدد

   املالح بن حبيب بن عائذ

 مدحه ووثاقته
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 تشيعه

 أحاديثه عدد

 محيد بن عاصم

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  عمرو بن عاصم

 تو

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  ائلةو بن عامر

 االتفاق عىل وثاقته

 تشيعه ودلوه

 عدد أحاديثه

  العوام بن عباد

 االتفاق عىل وثاقته
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 تشيعه

 أحاديثه عدد

  زياد بن عباد

 دلوه يف التشيع وترفضه

 أحاديثه عدد

  الكويف يعقوب بن عب اد

 توثيقه

 ترفضه

  أحاديثه عدد

  ربعي بن عباية

 توثيقه

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  عبد بن عبد

 صة يف توثيقهاخلال

 تشيعه 



 2346 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  أحاديثه عدد

  العباس بن اجلبار عبد

 توثيقه ومدحه

 دالئل تشيعه

  أحاديثه عدد

  خراش بن الرمحن عبد

 مدحه ووثاقته

 ترفضه

 أحاديثه عدد

 األزدي صالح بن الرمحن عبد

 قالوا يف توثيقه

 عبارات يف تشيعه

 أحاديثه 

  مهام بن الرزاق عبد

 االتفاق عىل وثاقته

 بد الرزاقترفض ع



 2347 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ترمجة اإلمامية له

 من أحاديثه يف کتابه املصنف

 من أحاديثه يف املستدرك للحاکم

 من أحاديثه يف تاريخ مدينة دمشق

 من أحاديثه يف صحيح البخاري

 من أحاديثه عند مسلم

 من أحاديثه يف مسند أمحد

 من أحاديثه يف سنن ابن ماجة

 من أحاديثه يف سنن أ، داود

 الطرباينمن أحاديثه عند 

 أحاديثه عدد

  الصلت أبو السالم عبد

 وثاقته مدحه و

 ترفضه

 أحاديثه عدد

   سياه بن العزيز عبد



 2348 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 وثاقته ومدحه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  القاسم بن الغفار عبد

 توثيقه

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  يعفور بن الكريم عبد

 توثيقه

 تشيعه

  رواياته

  اجلهم بن اهلل عبد

 توثيقه

 تشيعه

 ديثهأحا عدد

  داهر بن اهلل عبد



 2349 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 توثيقه

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  داود بن اهلل عبد

 وثاقته

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  األسدي الزبري بن اهلل عبد

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  الغافقي زرير بن اهلل عبد

 وثاقته

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  شداد بن اهلل عبد



 2350 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 االتفاق عىل وثاقته

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  رشيك بن اهلل عبد

 توثيقه

 ترفضه ودلوه

 أحاديثه عدد

   عبدالقدوس بن عبداهلل

 قالوا يف توثيقه

 عبارات يف تشيعه وترفضه

 مروياته عدد

  امللك عبد بن اهلل عبد

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  مشكدانة عمر بن اهلل عبد



 2351 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 االحتجاج به وتوثيقه

 وثاقته

 دلوه يف التشيع

 أحاديثه عدد

  يسىع بن اهلل عبد

 االتفاق عىل توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  هليعة بن اهلل عبد

 التحقيق يف وثاقته وحرق کتبه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

   أعني بن عبدامللك

 توثيقه

 عبارات يف تشيعه

 أحاديثه عدد



 2352 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  مسلم بن امللك عبد

 وثاقته

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  مهام بن الوهاب عبد

 توثيقه

 دلوه يف التشيع

 ثهأحادي عدد

  خليفة بن اهلل عبيد

 توثيقه 

 تشيعه

 أحاديثه عدد

   العبيس موسى بن اهلل عبيد

 وثاقته

 تشيعه

 دالئل ترفضه



 2353 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 رواياته يف کتب السنن عدد

  البجأ عمري بن عثامن

 التحقيق يف وثاقته

 تشيعه وترفضه

  أحاديثه عدد

   ثابت بن عدي

 االتفاق عىل توثيقه

 دالئل ترفضه

 أحاديثه عدد

  عويفال عطية

 التحقيق يف وثاقة عطية

 دالئل تشيعه

 ترفضه

 مروياته عدد

  العباس أ، بن العالء

 توثيقه



 2354 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 دلوه يف التشيع

 أحاديثه عدد

  صالح بن العالء

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  النخعي قيس بن علقمة

 جاللته واالتفاق عىل وثاقته

 حول تشيعه

 أحاديثه عدد

  بذيمة بن عأ

 توثيقه

 وثاقته

 عهتشي

 ترفضه

  مروياته عدد



 2355 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

   ثابت بن عأ

 وثاقته

 دال يف تشيعه

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  اجلعد بن عأ

 مدحه وتوثيقه 

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  احلزور بن عأ

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  جدعان بن زيد بن عأ

 التحقيق يف وثاقته

 تشيعه



 2356 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أحاديثه عدد

  عابس بن عأ

 مدحه وتوثيقه

 وثاقته

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  عاصم بن عأ

 مدحه وتوثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

 دراب بن عأ

 ثناء القوم عليا وتوثيقهم له

 دلوه يف التشيع

 أحاديثه عدد

   قادم بن عأ

 قالوا يف توثيقه



 2357 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 شدة تشيعه

 أحاديثه عدد

  املنذر بن عأ

 قالوا يف توثيقه

 وثاقته

 کالم يف تشيعه

 أحاديثه عدد

   ربيدال بن هاشم بن عأ

 اخلالصة يف توثيقه

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  زريق بن عامر

 توثيقه 

 االتفاق عىل وثاقته ومدحه

 ترفضه

 أحاديثه عدد



 2358 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

   معاوية بن عامر

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  ظبيان بن عمران

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  مسلم بن عمران

 توثيقه

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  ميثم بن عمران

  هأحاديث عدد

   ثابت بن عمرو

 التحقيق يف وثاقته



 2359 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 تشيعه وترفضه

 أحاديثه عدد

  جابر بن عمرو

 من وثقه

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  طلحة بن محاد بن عمرو

 النص عىل توثيقه

 ترفضه

  أحاديثه عدد

  دينار بن عمرو

 االتفاق عىل جاللته وتوثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  الغفار عبد بن عمرو

 توثيقه



 2360 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 ترفضه

 حاديثهأ عدد

   السبيعي اهلل عبد بن عمرو

 جاللته ووثاقته

 األدلة عىل تشيعه

 مروياته عند املحدثني عدد

  مجيلة أ، بن عوف

 االتفاق عىل وثاقته

 عبارات يف تشيعه وترفضه

 أحاديثه عدد

  اهلذيل بن دالب

 توثيقه

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  األحنف بن فرات

 توثيقه



 2361 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 دلوه يف التشيع

 أحاديثه عدد

   دکني بن فضلال

 االتفاق عىل جاللته وتوثيقه

 التحقيق يف تشيع أ، نعيم

 أحاديثه عند اإلمامية

 أحاديثه عند املحدثني عدد

  الشعراين حممد بن الفضل

 مدحه وتوثيقه 

 دلوه يف التشيع

 أحاديثه عدد

   مرزوق بن فضيل

 قالوا يف توثيقه

 شدة تشيعه

 مروياته عدد

   خليفة بن فطر



 2362 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 توثيقه اخلالصة يف

 دلوه يف التشيع

 مروياته عدد

  مسلم أ، بن قيس

 توثيقه

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  النواء إسامعيل بن کثري

 توثيقه

 دلوه يف التشيع

 أحاديثه عدد

  حييى بن کثري

 توثيقه

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  الضبي کدير



 2363 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 توثيقه 

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  النخعي زياد بن کميل

 مدحه وتوثيقه

 ضهتشيعه وترف

  أحاديثه عدد

   النهدي إسامعيل بن مالك

 وثاقته

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  الصوري إبراهيم بن حممد

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  الزبيدي إسامعيل بن حممد



 2364 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  احلاممي بدر بن حممد

 وثاقته

 ترفضه

 أحاديثه عدد

   تسنيم بن حممد

 توثيقه

 ترمجته يف کتب اإلمامية

 أحاديثه عدد

   الكويف جحادة بن حممد

 جاللته ووثاقته

 تشيعه

 مروياته عدد

  الرضير معاوية أبو خازم بن حممد



 2365 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مدحه وتوثيقه

 ووثاقته

 دلوه يف التشيع

  أحاديثه عدد

  راشد بن حممد

 وثاقته

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  الطفاوي الرمحن عبد بن حممد

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  الزبري بن اهلل عبد بن حممد

 االتفاق عىل وثاقته

 تشيعه

 أحاديثه عدد



 2366 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  اهلاشمي اهلل عبيد بن حممد

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  السلمي عأ بن حممد

 وثاقته

 تشيعه

  أحاديثه عدد

   دزوان بن فضيل بن حممد

 جاللته ووثاقته

 دالئل تشيعه وترفضه

 أحاديثه عدد

  القريش کثري بن حممد

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد



 2367 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  الطائفي مسلم بن حممد

 وثاقته

 تشيعه وترفضه

 أحاديثه عدد

  الفطري موسى حممد

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  إبراهيم بن خمول

 توثيقه

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  راشد بن خمول

 االتفاق عىل وثاقته

 تشيعه

 أحاديثه عدد



 2368 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  الصلت بن مسور

 توثيقه

 دلوه يف التشيع

 أحاديثه عدد

  حييى أبو مصدع

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

   التميمي سالم بن مصعب

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

ر بن معاوية    عام 



 2369 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  خربوذ بن معروف

 توثيقه 

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  حييى بن معمر

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  عأ بن مندل

 توثيقه ومدحه

 شيعهت

 أحاديثه عدد

   األسود أ، بن منصور



 2370 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 مدحه وتوثيقه

 تشيعه الغلي 

 أحاديثه عدد

  املعتمر بن منصور

 جاللته وصدقه

 تشيعه وترفضه

 أحاديثه عدد

    عمرو بن املنهال

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

   قيس بن موسى

 توثيقه

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  مينا أ، بن ميناء



 2371 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 توثيقه

 عدالته ووثاقته

 ترفضه

 أحاديثه عدد

  مزاحم بن نرص

 توثيقه 

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  دراج بن نوح

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  قيس بن نوح

 االتفاق عىل وثاقته

 ترفضه

 أحاديثه عدد



 2372 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

   سعد بن هارون

 توثيقه

 يغلو يف الرفض

 أحاديثه عدد

  املغرية بن هارون

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  الربيد بن هاشم

 الصة يف وثاقتهاخل

 ترفضه

  مروياته عدد

  هانئ بن هانئ

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد



 2373 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

   يريم بن هبرية

 وثاقته

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  عمري بن اهلذيل

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  سعد بن هشام

 توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

  عامر بن هشام

 توثيقه ومدحه

 تشيعه

 أحاديثه عدد



 2374 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  بشري بن هشيم

 ووثاقته مدحه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

   اجلراح بن وکيع

 االتفاق عىل توثيقه

 التحقيق يف تشيعه وترفضه

 أحاديثه عدد

   اجلزار بن حييى

 توثيقه االتفاق عىل

 تشيعه ودلوه

 أحاديثه عدد

  سلمة بن حييى

 توثيقه

 ترفضه

 أحاديثه عدد



 2375 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

  احلامين احلميد عبد بن حييى

 التحقيق يف توثيقه

 وثاقته

 يعهيف تش

 أحاديثه عدد

  عثامن بن حييى

 مدحه وتوثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

   الرمأ عيسى بن حييى

 وثاقته

 تشيعه

 مروياته يف کتب احلديث والتفسري

 يعىل بن حييى

 توثيقه

 تشيعه



 2376 :معجم رواة الشيعة الثقات / صفحه

 15/7/1393 :تاريخ ،93001 :شاخهمجريان: شريفي، عسگري و فراهاني/  ،2پرينت 

 أحاديثه عدد

  يعمر بن حييى

 االتفاق عىل توثيقه

 تشيعه

 أحاديثه عدد

   زياد أ، بن يزيد

 ديليزيد بني اجلرح والتع

 تشيعه

 أحاديثه عدد

 يعفور أ، بن يونس

 وثاقته

 افراطه يف التشيع

 عدد أحاديثه

  أرقم بن يونس

 توثيقه

 تشيعه
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 أحاديثه عدد

 اجلدول األول

 اجلدول الثاين

 اجلدول الثالث

 اجلدول الرابع

 اجلدول اخلامس

 اجلدول السادس
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 اجلدول السابع

 اجلدول الثامن

 اجلدول التاسع

 نتائج الدراسة

 املصادر واملراجع

 الفهرست
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