
الشرعية العلوم جملة
ـ١٤٣٤حمرم(،٣٢٧-٢٤٧صص،)١(العدد،)٦(الد،القصيمجامعة  )م٢٠١٢نوفمرب/ه

 

ضعفهم يبني أن دون السنن يف هلم وأخرج داود أبو جرحهم الذين الرواة

احلوري. د أمحد عودة حممد
مساعد وعلومه،أستاذ الشريف احلديث   ختصص

اإلنسانية والعلوم اآلداب اإلسالمية،كلية الدراسات طيبة،قسم   جامعة

  

يف للنشر ـ٤/٤/١٤٣٣قبل )ه

البحث البحثملخص هذا يف مرويامقمت قبول يف يؤثر بكالم داود أبو فيهم تكلم الذين الرواة باستقراء
بالتدليس- وصفهم كمن فيهم يطعن مل وإن ـعفهم–حىت ض ـبني ي أن ـري غ من سننه يف هلم مث،وأخرج

السنن يف مرويام يف،استقرأت جيد ال حيث هلم باإلخراج متثل والذي عنهم الرواية يف داود أيب منهج وبينت
أحاديثهم غري متابعة،الباب شاهدا،أو الصنعة،أو أهل يفهمه مبا احلديث ضعف يبني من،أو صح ما ينتقي أو

.أحاديثهم



احلوري أمحد عودة  حممد

 

املقدمة

: الدراسةحمددات

ـهالبحثاختياربسب : وأمهيت



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٤٩

: إىلالبحثهذايفعمدت: الدراسةمنهج

 ٢٧-٢٥صداودأيبرسالة) ١(

هواألصليداودأيبعبارةمصدرألنذلكمحجرابنذيبعلىداودأيبعبارةنقليفاعتمدتوقد) ٢(
ذلكذكركماكتابهحجرابنضمنهوقد،منهقطعةهواملطبوعأنومعلوماآلجريسؤاالت
 اآلجريسؤاالتحتقيقمقدمةانظر . للسؤاالتحتقيقهيفالعمريعليحممدالدكتور



احلوري أمحد عودة  حممد

 

: وخامتةمبحثاعشروأحدمقدمةيفيكونأنالبحثهذاطبيعةاقتضتوقد



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٥١

األول داود: املبحث أبو فيهم قال رواة،)ضعيف( : من تسعة وهم
السبيعي: أوالً إسحاق أيب بن يوسف بن .إبراهيم

األول

 )١٦٠ / ١(التهذيبذيب،حجرابن:انظر) ٣(

 )٢١ص(التحصيلحتفة،العراقي) ٤(

 ٢٧١١ح٣/٢٠،اجلهادكتاب،السنن،داودأبو)٥(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

الثاين

.(البصريويقالالكويفاجلهمأبوالتميميخواربنمحادبنمحيد: ثانياً

. (

عنإسحاقأيبعنإسرائيلثناوكيعطريقمن٤٢٤٦ح) ٤٤٤ / ١(- حنبلبنأمحدمسند:انظر)٦(
 ...اهللاعبدقال: قالعبيدةأيب

 ٥٢٢٤ح٤/٥٢٤األدبكتاب،السنن،داودأبو)٧(

املدينةإىلوأصحابهسلموعليهاهللاصلىالنيبهجرة:باب،الصحابةفضائلكتابالصحيح،،البخاري)٨(
 ٣٧٠٤ح) ١٤٢٦ / ٣(

 )٣٣ / ٣(التهذيبذيب)٩(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٥٣

البزارالبصريموالهمالتميميراشدبنعباد: ثالثاً

األول

الثاين

 ٤١٩٢ح٤/١٣٢الترجلكتاب،السنن،داودأبو)١٠(

 )٨٠ / ٥(التهذيبذيب)١١(

 ٩٠٠ح١/٣٣٨الصالةكتاب،السنن،داودأبو)١٢(

 ٢٠٨٩ح٢/١٩٢النكاحكتاب،السنن،داودأبو)١٣(

ينِكحنأَنْتعضلُوهنَّفَالَأَجلَهنَّفَبلَغنالنِّساَءطَلَّقْتموِإذَا{:بابالطالق،كتابالصحيح،،البخاري)١٤(
 ٤٥٢٩ح) ٦/٣٦( } أَزواجهنَّ



احلوري أمحد عودة  حممد

 

املدينأبوالقاسماألويسيالقرشيالعامريحيىيبنعبداهللابنعبدالعزيز: رابعاً

 ٣٣٣٣ح٢/٢٤٨البيوعكتاب،السنن،داودأبو)١٥(

 ٣٤٦٩ح٣/١١٩٥،الغفارفتح،الصنعاين)١٦(

 )٣٠٨ / ٦(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)١٧(

 ٤١٨٢ح٤/١٣٠الترجلكتاب،السنن،داودأبو)١٨(

 )٣٦٠ / ١(الباريفتح،رجبابن)١٩(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٥٥

البصريمثاملدينالعمريالعدويزيدبنحممدبنواقدبنعثمان: خامساً

.(رىالبص: ويقال: الواسطىالقطانسعيدبنعنبسة: سادساً

(

 )١٤٣ / ٧(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)٢٠(

 ١٥١٦ح١/٥٥٩الوتركتاب،السنن،داودأبو)٢١(

 )٢٠٥ / ١(املسند،ارالبز)٢٢(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

املدينهاشمأبواملخزومياحلارثبنعبدالرمحنبناملغرية: سابعاً

 )١٤٠ / ٨(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)٢٣(

 ٢٥٨٣ح٢/٣٣٥اجلهادكتاب،السنن،داودأبو)٢٤(

 )٢٣٦ / ١٠(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)٢٥(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٥٧

األول

الثاين

الثالث

 ١٦٠٣ح٢/٢٢الزكاةكتاب،السنن،داودأبو)٢٦(

 )٤٥ / ٤(الصحيح،خزميةابن)٢٧(

 ٣٢٧٥ح٣/٢٢٤والنذوراألميانتابك،السنن،داودأبو)٢٨(

 )٦٠١ / ٥(األثرغريبيفالنهاية باِحلجاِز،قُريظَةبينواِدي:مهزور)٢٩(

 ٣٦٤١ح٢/٣٥١األقضيةكتاب،السنن،داودأبو)٣٠(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

أميةبينموىلالرقيإسحاقأبواجلزريراشدبنالنعمان: ثامناً

الرازيعمروأبو: ويقال،سلمةأبوالبجلي،العالءبنحيىي: تاسعاً

 )٤٠٤-٤٠٣ / ١٠(التهذيبذيب حجر،ابن: انظر)٣١(

 ١٦٢١ح٢/٣٠الزكاةكتاب،السنن،داودأبو)٣٢(

 )٢٢٩ / ١١(التهذيبذيب حجر،ابن: ظران)٣٣(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٥٩

 ) ضعيف( اخلالصة

رواةثالةوهم ) تغري( : داودأبوفيهمقالمن: الثايناملبحث

باإلمجاعإمامحجةاملشرقأهلإمامراهويهبنإبراهيمبنإسحاق: والًأ

 ٣٢٦١ح٣/٢٢٠والنذوراألميانكتاب،السنن،داودأبو)٣٤(

 )٢٨٤ / ١٠(واملوضوعةالضعيفةاألحاديثسلسلة:انظر)٣٥(

الكيالابنأوردهداودأيبمقالةوألجل) ٥٩ / ١(- ردهميوجبالمبافيهماملتكلمالثقاتالرواة)٣٦(
 )٥٠ص ( ،االغتباطيفالعجميابنوسبط،)٨٩ / ١(،لنرياتاالكواكبيف



احلوري أمحد عودة  حممد

 

 )١٩١ / ١(التهذيبذيبحجر،ابن: انظر)٣٧(

 املزي:أي)٣٨(

وقعتإذاالفأرةيفميمونةحديثفيهأخطأالذيالثاينواحلديث) ١٨٣ / ١(االعتدالميزان،الذهيب)٣٩(
 ٩٠صالنرياتالكواكبحمققبنيكماالسمنيف

 )١١/٣٧٨(النبالءأعالمسري،الذهيب)٤٠(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٦١

: أحاديثه

األول: 

 ٩٣٨ح) ٣٥٣ / ١(الصالةكتاب،السنن،داودأبو)٤١(

 )٤٩٠ / ٤(الباريفتح،رجبابن:وانظر)  ١١٦ / ١(احلديثعلل،حامتأيبابن)٤٢(

 ٢٥٣٩ح) ٥٦ / ٢(الكربىالسنن،البيهقي)٤٣(

 ١٣٧٥ح) ٢١٠ / ٤(املسندالبزار،)٤٤(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

: الثاين

: الثالث

 ٢٥٩٤ح٢/٣٣٧اجلهادكتاب،سننال،داودأبو)٤٥(

 ١٦٧٩ح)٤/١٩٦(األلويةيف:وسلم،بابعليهاهللاصلىاهللارسولعناجلهادكتاباجلامع،،الترمذي)٤٦(

ذكاةيفجاءمابابوسلم،عليهاهللاصلىاهللارسولعناألطعمةكتاب،اجلامعيفالترمذيأخرجه)٤٧(
 صِحيححسنحِديثٌهذَا:وقال١٤٧٦ح) ٧٢ / ٤(اجلنني

 ٤٢٩٢تالتهذيبتقريبحجر،ابن: انظر)٤٨(

 ) ٣٨٥ / ٤(احلبريالتلخيص،حجرابن)٤٩(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٦٣

: الرابع

–

اخلامس

 ٤٠٢٩ح)٧٦ / ٤(كتاب،السنن،داودأبو)٥٠(

ماباباجلهادكتابيفاجلامعيفالترمذيعندوروايته) ٣٢١ / ٢(التهذيبتقريبحجر،ابن: انظر)٥١(
 .غريبحسنحديثهذا:عيسىأبوقال١٧٦٥ح) ٢٣٨ / ٤(،القمصيفجاء

ضعفاءيفالكامل:انظر،هشامبنمعاذمناكريمنعديابنوعده) ٥٥-١٦/٥٤(الكمالذيب)٥٢(
 )٤٣٤ / ٦(الرجال



احلوري أمحد عودة  حممد

 

.).احلليبنعيمأبوهشام،بنعبيد: ثانياً

للنسائيالكربىيفالنسائيخرجوقد،٤٤٦٥-٤٤٦٤ح)٤/٣٧٠(احلدودكتاب،السنن،داودأبو)٥٣(
 داودأيبصنيعمبثلاحلديثنيهذين) ١٤٠ / ٤(سننهيفينوالدارقط) ٤٨٥ / ٦(

- باالختالطالرواةمنرميمبناالغتباطيفالعجميابنسبطذكرهوقد) ٧١ / ٧(التهذيبذيب)٥٤(

 .داودأيبمقالةألجل) ٤٨٧ / ١(النرياتالكواكبيفالكيالوابن) ٢٣٧ص(

 ١٩٨٤ح)٢/١٤٩(احلجكتاب،السنن،داودأبو)٥٥(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٦٥

األنص: ثالثاً املثىن بن اهللا عبد بن اهللاحممد عبد أبو البصري القاضي اري

–

: أحاديثستةداودأبولهروى

األول

الرواةمنرميمبناالغتباطيفالعجميابنسبطذكرهوقد) ٤٤٠ / ١(الباريفتح،حجرابن)٥٦(
أيبمقالةألجل) ٤٠٠-٣٩٧ / ١(النرياتالكواكبيفالكيالوابن) ٣٢٦ / ١(-باالختالط

 .داود

 )٤٨١-٤٨٠ / ٦(الباريفتح،رجبابن)٥٧(

 )٦٠١/ ٣(االعتدالميزان،الذهيب)٥٨(

 ٥٢ح١/١٩الطهارةكتاب،السنن،داودبوأ)٥٩(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

: الثاين

الثالث

 )٤٥ / ٢(املنريالبدر،امللقنابن)٦٠(

 ١٠٤١ح١/٤٠١الصالةكتاب،السنن،داودأبو)٦١(

 )٤٨١-٤٨٠ / ٦(الباريفتح،رجبابن)٦٢(

 ١٥٦٣ح٢/٣الزكاةكتاب،السنن،داودأبو)٦٣(

 )١٠٥-١٠٤ / ٢) (األم(داودأيبضعيف)٦٤(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٦٧

: الرابع

: اخلامس

: السادس

) تغري(اخلالصة

 ٤٥٥٦ح٤/٣١١كتابالديات،السنن،داودأبو)٦٥(

 ٤٦٣٦ح٤/٣٣٩السنةكتاب،السنن،داودأبو)٦٦(

صلىالنيبرؤيايفجاءما:بابسلموعليهاهللاصلىاهللارسولعنالرؤياكتاب،اجلامع،الترمذي)٦٧(
 ٢٢٨٧ح) ٥٣٩ / ٤(والدلوامليزانسلموعليهاهللا

 ٤٦٦٤ح٤/٣٤٩السنةكتاب،السنن،داودأبو)٦٨(

رضيعليبنللحسنسلموعليهاهللاصلىالنيبقولباب:باب،الصلحكتاب،الصحيح،البخاري)٦٩(
 ٢٥٥٧ح) ٩٦٢/ ٢(عنهمااهللا



احلوري أمحد عودة  حممد

 

)بذاكحديثهليسأوبذاكليس( : داودبوأفيهمقالمن: الثالثاملبحث

الغصنأبوقيسبنثابت: أوالً

 )١٣ / ٢(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)٧٠(

 ١٥٩٠ح٢/١٨الزكاةكتاب،السنن،داودأبو)٧١(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٦٩

هراةقاضيالبصريالعمياحلواريأبواحلواريبنزيد: ثانياً

األول

                                                             
 )٢٨٨ / ٢(البزاردزوائعناألستاركشف،اهليثمي)٧٢(=

 ٧٦٢٩ح) ١١٤ / ٤(الكربىالسننالبيهقي،)٧٣(

 )٣٥١ / ٣(التهذيبذيب)٧٤(

 ٥٢١ح١/٢٠٥الصالةكتاب،السنن،داودأبو)٧٥(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

الثاين

القاضيالبصريسلمةأبوالنَّاجيمنصوربنعباد: ثالثاً

 ٢١٢ح) ٤١٥ / ١(،اجلامع،الترمذي)٧٦(

 ٤١٢١ح٤/١١١اللباسكتاب،السنن،داودأبو)٧٧(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٧١

األول

الثاين

الثالث

 )٩١- ٩٠ / ٥(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)٧٨(

 ١٣٣ح١/٥٠الطهارةكتاب،السنن،داودأبو)٧٩(

 )١٦٦ / ٢(اروحني،حبانابن)٨٠(

 ١١٨٨ح١/٤٦١االستسقاءكتاب،السنن،داودأبو)٨١(

 )٢٧ / ٢(-األم-داودأيبضعيف)٨٢(

 ١٢٣٢ح١/٤٧٥السفرصالةكتاب،السنن،داودأبو)٨٣(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

الرابع

البصريسلمةأبوصيدالينالزاذانبنعمارة: رابعاً

 ٢٢٥٨ح٢/٢٤٤الكالقكتاب،السنن،داودأبو)٨٤(

 ٤٤٦٤ح٤/٢٦٩احلدود،السنن،داودأبو)٨٥(

 ٣٢٦س) ٢٤٩ / ١(اآلجريسؤاالت)٨٦(

 )٣٦٥ / ٧(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)٨٧(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٧٣

املدينعثمانأبواملخزومياملطلبموىلميسرةعمروأيببنعمرو: خامساً

األول

 ٤٠٣٦ح٤/٧٩اللباسكتاب،السنن،داودأبو)٨٨(

 )٣٥٥ / ٨(األوسطاملعجم،الطرباين)٨٩(

 )٨١- ٨٠ / ٥(الرجالضعفاءيفالكامل،عديابن)٩٠(

 )١٧٦ / ٣(االعتدالميزان،الذهيب)٩١(

 )٧٣ / ٨(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)٩٢(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

الثاين

الثالث

الرابع

 ٣٥٣ح١/١٣٨الطهارةكتاب،السنن،داودأبو)٩٣(

 )٣٦٢ / ٢(الباريفتح،حجرابن)٩٤(

 ١٣٢٩ح١/٥٠٩التطوعكتاب،السنن،داودأبو)٩٥(

 ١٥٤١ح١/٥٦٥الوتركتاب،السنن،داودأبو)٩٦(

 ٦٠٠٢ح٥/٢٣٤٠،الرجالغلبةمنالتعوذ: باباالستئذان،كتاب،الصحيح،لبخاريا)٩٧(

 ١٨٥٣ح٢/١٠٩املناسككتاب،السنن،داودأبو)٩٨(

 )٨٤٦ح٢٠٣ /  ٣(للمحرمالصيدأكليفجاءماباب،احلجكتاب،اجلامع،الترمذي)٩٩(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٧٥

اخلامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

 ٢٨١٨ح٣/٥٦الضحاياكتاب،السنن،داودأبو)١٠٠(

 ١٥٢١ح٤/١٠٠سلموعليهاهللاصلىاهللارسولعناألضاحيكتاب،امعاجل،الترمذي)١٠١(

 ٢٩٩٧ح٣/١١٢اخلراجكتاب،السنن،داودبوأ)١٠٢(

 ٢١٢٠ح٢/٧٧٨يستربئها،أنقبلباجلاريةيسافرهلباب: باب،البيوعكتاب،الصحيح،البخاري)١٠٣(

 ٣٣٠٣ح٣/٢٣١والنذوراألميانكتاب،السنن،داودأبو)١٠٤(

 ٣٣٣٠ح٣/٢٤٧اللبيوعكتاب،السنن،داودوأب)١٠٥(

 ٢١٦١ح٢/١٣املستدرك،احلاكم)١٠٦(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

العاشر

عشراحلادي

عشرالثاين

                                                             
 ٣٥٧٣ح٣/٣٢٣،األقضيةكتاب،السنن،داودأبو)١٠٧(=

 )٤٠٢ / ١٠(العللالدارقطين،)١٠٨(

 ٤٤٦٦ح٤/٢٧١احلدودكتاب،السنن،داودأبو)١٠٩(

 ١٤٥٥ح٤/٥٦البهيمةعلىيقعفيمنجاءما:باب،احلدودكتاب،اجلامع)١١٠(

 ٤٨٠٠ح٤/٤٠٠األدبكتاب،السنن،داودأبو)١١١(

 ٥١٩٤ح٤/٥١٤األدبكتاب،السنن،داودأبو)١١٢(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٧٧

: عشرالثالث

احلمصيالعنسيسليمبنعياشبنإمساعيلبنحممد: سادساً

األول

 )٤٤٦٤ح٤/٢٦٩( احلدودكتاب،السنن،داودأبو)١١٣(

 )٢٣٦ / ١(الكبريالترمذيعللترتيب)١١٤(

 )٥٢ / ٩(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)١١٥(

 ٥٧٣٥تالتهذيبتقريب،حجرابن)١١٦(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

الثاين

الثالث

ــع الراب

 ٢٥٥ح١/١٠٥الطهارةكتاب،السنن،داودأبو)١١٧(

 )٧ / ٢(داودأيبصحيح،األلباين)١١٨(

 ٤٠٧٣ح٤/٩٣اللباسكتاب،السنن،داودأبو)١١٩(

 )٣٠٦ / ١٠(الباريفتح،حجرابن:انظر)١٢٠(

 )٤٧٤ / ١(االعتدالميزان،الذهيب:انظر)١٢١(

 )٢٨٩ / ٤(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)١٢٢(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٧٩

اخلامس

السادس

العابدالبصريخلفأبوالعميخلفبنموسى: سابعاً

.

                                                             
 ٥٠١٠ح٤/٤٥٩األدبكتاب،السنن،داودأبو)١٢٣(=

 ٥٠٨٥ح٤/٤٨٣األدبكتاب،السنن،داودأبو)١٢٤(

 ٥٠٩٨ح٤/٤٨٦األدبكتاب،السنن،داودأبو)١٢٥(

 )٣٠٤ / ١٠(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)١٢٦(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

األول

الثاين

الثالث

 ٣٦٦٩ح٣/٣٦٣العلمكتاب،السنن،داودأبو)١٢٧(

 ٧٢٤٤ح) ٤٦٣ / ١٣(املسند،البزار)١٢٨(

 )٢٤ / ١(اإلحياءأحاديثختريج)١٢٩(

 )٤١٥ / ٦(الصحيحةالسلسلة،األلباين)١٣٠(

 ٣٩٤٠ح٤/٣٧العتقكتاب،السنن،داودأبو)١٣١(

 ٢٣٧٠ح٢/٨٨٥الرقيقيفالشركةباب،الشركةكتاب،الصحيح،البخاري)١٣٢(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٨١

ـيس( اخلالصة ل

) بذاكحديثهليسأوبذاك

 ٣٩٨٥ح٤/٥٨السنن،داودأبو)١٣٣(

لبنتنعلموال: " املطبوعةيف:اهلامشيفشاكرالشيخقال:)٤٣٥ / ١٢(انالبيجامع،الطربي)١٣٤(
جعفرأباأنورأيت،"يريدأبنت: " فيهاأنإالمثله،املخطوطةويف،. . . "لشهرنعلمواليزيد،

بنتأمساء " ومرة " سلمةأم " مرةيقولإنه: يقولوكأنهالقوسني،بنيالزيادةذهأثبت،ماأراد
 .غريهاأم،"سلمةأم: " بقولهيريداليتأهينعلموال،"يزيد

 )٤٢٦ / ٧(النبالءأعالمسري،الذهيب)١٣٥(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

)بشيءليس( : داودأبوفيهمقالمن: الرابعاملبحث

).(زبريق(احلمصيإسحاقأبوالزبيديالضحاكبنالعالءبنإبراهيم: أوالً

األول

الثاين

 )١٣٠-١٢٩ / ١(التهذيبذيبحجر،ابن: انظر)١٣٦(

 ٢٣٣١ح)٢/٢٧٠(الصومكتاب،السنن،داودأبو)١٣٧(

 )٢٤١ / ٦(واآلثارالسننمعرفة،البيهقيصححه)١٣٨(

 )٢٧٤ / ١٦(القاريعمدة،ينالعي)١٣٩(

 ٤٠٣٤ح)٤/٧٨(اللباسكتاب،السنن،داودأبو)١٤٠(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٨٣

سجستانقاضيالبصريحريزأبواألزدياحلسنيبنعبداهللا: ثانياً

.

عبدامللكوامسه،لقبهوفليح،املدينحيىيأبواملغريةأيببنسليمانبنفليح: ثالثاً

 )٥٢ / ١٢(الكبرياملعجم،الطرباين)١٤١(

 )١٦٤ / ٥(التهذيبذيبحجر،ابن: انظر)١٤٢(

 ٣٦٧٩ح٣/٣٦٧األشربةكتاب،السنن،داودأبو)١٤٣(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

.

األول

الثاين

 )٢٧٢ / ٨(التهذيبذيبحجر،ابن: انظر)١٤٤(

 ٧٣٤ح١/٢٦٧الصالةكتاب،السنن،اوددأبو)١٤٥(

 ٩٣٢ح١/٣٥١الصالةكتاب،السنن،داودأبو)١٤٦(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٨٥

الثالث

ـع ـ الراب

اخلامس

السادس

 ١٠٨٦ح١/٤٢٢الصالةكتاب،السنن،داودأبو)١٤٧(

 ٨٦٢ح١/٣٠٧الشمسزالتإذااجلمعةوقتباب،اجلمعةكتاب،الصحيح،البخاري)١٤٨(

 ٢٢٥٤ح٢/٢٤٢الطالقكتاب،السنن،داودأبو)١٤٩(

منكانإنعليهاهللالعنةأنواخلامسة { باب،التفسريكتاب،الصحيح،البخاري)١٥٠(
 ٤٤٩٦ح٤/١٧٧٢}الكاذبني

 ٣١٩١ح٣/١٨٢اجلنائزكتاب،السنن،داودأبو)١٥١(

 ٩٧٣ح) ٦٦٨ / ٢(املسجديفاجلنازةعلىالصالةباب،اجلنائزكتاب،الصحيح،مسلم)١٥٢(

 وحياتكعمركمدةلكأحبتهلهويقولالدارالرجلالرجليعطىأن:العمرى)١٥٣(

 ٣٥٥٦ح٣/٣١٩اإلجارةكتاب،السنن،داودأبو)١٥٤(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

السابع

الثامن

التاسع

 ١٦٢٥ح)١٢٤٥ / ٣(،العمرىباب،اهلباتكتاب،الصحيح،مسلم)١٥٥(

 ٣٦٦٦ح٣/٣٦١العلمكتاب،السنن،داودأبو)١٥٦(

 )٦٣٢ / ٦(احلديثعلل:حامتأيبابن)١٥٧(

 ٣٧٢٦ح٣/٣٩١األشربةكتاب،السنن،داودأبو)١٥٨(

 ٥٢٩٠ح٥/٢١٢٩باملاءاللنبشربباب،األشربةكتاب،الصحيح،البخاري)١٥٩(

 ٣٨٥٨ح٤/١الطبكتاب،السنن،داودأبو)١٦٠(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٨٧

الكويفاليماميأبوعبداهللاحلنفيالسحيميطلقبنسياربنجابربنحممد: رابعاً

 / ٤(احلميةيفجاءما:بابسلم،وعليهاهللاصلىاهللارسولعنالطب: كتاب،اجلامع،الترمذي)١٦١(

 ٢٠٣٧ج) ٣٨٢

 )٧٨ / ٩(التهذيبذيبحجر،ابن: انظر)١٦٢(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

ـيس( اخلالصة ل

) بشيء

)دلسرمباأويدلس( : داودأبوفيهمقالمن: اخلامساملبحث

يفالكوأبوحيىيموالهماهلمداينميمونبنخالدزائدةأيببنزكريا: أوالً

 ١٨٢ح١/٧٢كتاب،السنن،داودأبو)١٦٣(

 ٨٥ح) ١٣١ / ١(الذكرمسمنالوضوءتركيفجاءماباب،الطهارةكتاباجلامع،،الترمذي)١٦٤(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٨٩

األول

الثاين

 )٢٨٥ / ٣(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)١٦٥(

 .٣١ص،بالتدليساملوصوفنيمبراتبالتقديساهلتعريف ،حجرابن:انظر)١٦٦(

 ١٨ح١/٨الطهارةكتاب،لسننا،داودأبو)١٦٧(

 )١٩٤ / ١(وغَيِرهاالْجنابِةحاِلِفىتعالَىاللَِّهِذكِْرباب:باب،االميانكتاب،الصحيح،مسلم)١٦٨(

 ٢٦٤١٩ح) ٢٧٨ / ٦(املسند)١٦٩(

 ٥٣ح١/١٩الطهارةكتاب،السنن،داودأبو)١٧٠(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

الثالث

الرابع

اخلامس

                                                             
 ٦٢٧ح) ١٥٣ / ١(الِْفطْرِةِخصاِل:باب،الطهارةكتاب،الصحيح،مسلم)١٧١(

 ٨٨ح) ٤٧ / ١(الصحيح،خزميةابن)١٧٢(

 ٣٤٨ح١/١٣٧الطهارةكتاب،السنن،داودأبو)١٧٣(

 )  ٣٢١ / ١(التحقيقتنقيح،اهلاديعبدابن: انظر)١٧٤(

 ٣١٦٤ح٣/١٧٢اجلنائزكتاب،السنن،داودأبو)١٧٥(

 ٦٦٢ح١/٢٤٩الصالةكتاب،السنن،داودأبو)١٧٦(

 ١٦٠ح)٨٢ / ١(الصحيح،خزميةابن)١٧٧(

 ١٤١٨ح١/٥٣٣الوتركتاب،السنن،داودأبو)١٧٨(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٩١

السادس

السابع

–الثامن

٨/٦٣أَحصاهامنوفَضِلتعالَىاللَِّهأَسماِءِفى:باب،والتوبةوالدعاءالذكركتاب،الصحيح،مسلم)١٧٩(
 ٦٩٨٥ح

 ٢٩٢٧ح٣/٨٩الفرائضكتاب،السنن،داودأبو)١٨٠(

أَصحاِبِهبين-وسلمعليهاهللاصلى- النَِّبىِّمؤاخاِة:باب،الصحابةفضائلكتاب،الصحيح،مسلم)١٨١(
 ٦٦٢٨ح) ١٨٣ / ٧(عنهمتعاىلاهللارضى

 )١٩ص) (املفقوداجلزء(اآلثارذيب،الطربي)١٨٢(

 ٣٣٣١ح٣/٢٤٧البيوعكتاب،السنن،داودأبو)١٨٣(

 ١٨٣٩٤ح) ٢٧٠ / ٤(املسندحنبل،بنأمحد)١٨٤(

 ٣٥٠٧ح٣/٣٠٣البيوعكتاب،السنن،داودأبو)١٨٥(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

التاسع

العاشر

عشراحلادي

/ ٢. (جازمسمىمكَاٍنِإلَىالدَّابَِّةظَهرالْباِئعاشترطَِإذَا:باب،الشروطكتاب،الصحيح،البخاري)١٨٦(

 ٢٥٦٩ح) ٩٦٨

 ٣٥٢٨ح٣/٣١٠اإلجارةكتاب،السنن،داودأبو)١٨٧(

 ٢٣٧٦ح)٨٨٨ / ٢(وحملوبمركوبالرهنباب:بابالرهنكتاب،الصحيح،البخاري)١٨٨(

 ١٠١١٤ح) ٤٧٢ / ٢(املسندحنبل،بنأمحد)١٨٩(

 ٣٦٠٧ح٢/٣٣٧األقضيةكتاب،السنن،داودأبو)١٩٠(

 )١٦٦٧ / ٤) (التفسري(السننمنصور،بنسعيد)١٩١(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٩٣

عشرالثاين

عشرالثالث

 ٣٨٩٨ح٤/١٩الطبكتاب،السنن،داودأبو)١٩٢(

 ٤٠٣٤ح٤/٧٨اللباسابكت،السنن،داودأبو)١٩٣(

 / ٦(ِمنهالْغِليِظعلَىواِالقِْتصاِراللِّباِسِفىالتَّواضِعباب: باب،اللباسكتاب،الصحيح،مسلم)١٩٤(

 ٥٥٦٦ح) ١٤٥

 ٢٩٧٢ح)١٤٩ / ٢(الكربىالسننالبيهقي،)١٩٥(

 ٤٧١٩ح٤/٣٦٦السنةكتاب،السنن،داودأبو)١٩٦(

 ١٥٩٦ح) ٥/٣٦(البزارمسند)١٩٧(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

عشرالرابع

اخلطاببنزيدموىلالبصريفضالةأبوأميةأيببنفضالةبنمبارك: ثانياً

 ٥٢٣٤ح٤/٥٢٨األدبكتاب،السنن،داودأبو)١٩٨(

 ١١١٦ح)٣٨١ص(املفرداألدب)١٩٩(

 ٢٣٧٦ح) ٨٨٧ / ٢(الْمالَِئكَِةِذكِْر: باباخللق،بدءكتاب،الصحيح،البخاري)٢٠٠(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٩٥

األول

 )٢٧ / ١٠(التهذيبذيبحجر،ابن: انظر)٢٠١(

 ٤٣ص،بالتدليساملوصوفنيمبراتبالتقديساهلتعريفحجر،ابن: انظر)٢٠٢(

 ١٦٧٢ح٢/٥٢الزكاةكتاب،السنن،داودأبو)٢٠٣(

 )٢٣٢ / ٦(املسند،البزار)٢٠٤(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

الثاين

الثالث

الكويفالكليبجنابأبوحيةأيببنحيىي: ثالثاً

 ٤٧٩٦ح٤/٣٩٨األدبكتاب،السنن،داودأبو)٢٠٥(

 ٥١٢٧ح٤/٤٩٥األدبكتاب،السنن،داودأبو)٢٠٦(

 )٦٥٧ / ٥(احلديثعلل:حامتأيبابن)٢٠٧(

 )١٧٨-١٧٧ / ١١(هذيبالتذيبحجر،ابن: انظر)٢٠٨(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٩٧

األول

الثاين

أويدلس( اخلالصة

)دلسمبار

 ٥٧صالتقديسأهلتعريفحجر،ابن: انظر)٢٠٩(

 ٥٥١ح١/٢١٦الصالةكتاب،السنن،داودأبو)٢١٠(

 )٤٤٥ / ١(احملتاجحتفة)٢١١(

 ١١٤٧ح١/٤٤٤الصالةكتاب،السنن،داودأبو)٢١٢(

 )٤٩٠ / ٤(داودأيبشرح،العيين)٢١٣(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

الأوبه،حيتجالأوحديثه،يكتبال(: داودأبوفيهمقالمن: السادساملبحث
)عليهيعتمد

.(البصريعبدالقيسموىلإمساعيلأبوفريوزعياشأيببنأبان: أوالً

 )٨٧-٨٥ / ١(التهذيبذيب: انظر)٢١٤(

 ٤٢٩ح١/١٦٣الصالةكتاب،السنن،داودأبو)٢١٥(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٢٩٩

املدينالعدوياخلطاببنعمربنعاصمبناهللاعبيدبنعاصم: ثانياً

األول

الثاين

 )٤٢ / ٥(التهذيبذيبحجر،ابن: انظر)٢١٦(

 ٧٧٤ح١/٢٨١الصالةكتاب،السنن،داودأبو)٢١٧(

 ١٥٠٠ح١/٥٥٥الوتركتاب،السنن،داودأبو)٢١٨(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

الثالث

الرابع

اخلامس

،٣٥٦٢ح) ٥٥٩ / ٥(سلموعليهاهللاصلىاهللارسولعنالدعواتكتاباجلامع،،الترمذي)٢١٩(
 .عاصمايضعفالالترمذيأنويلحظ:تقل

 )٢٣١ / ١(املسند،البزار)٢٢٠(

 ٢٣٦٦ح٢/٢٨٠الصيامكتاب،السنن،داودأبو)٢٢١(

 )٢٤٧ / ٣(الصحيحخزمية،ابن)٢٢٢(

 ٣١٦٥ح٣/١٧٣اجلنائزكتاب،السنن،داودأبو)٢٢٣(

حديث:وقال) ٩٨٩ح٣١٤ / ٣(امليتتقبيليفجاءماباب،اجلنائزكتاب،اجلامع،الترمذي)٢٢٤(
 صحيححسنحديثعائشة

 ٤١٧٦ح٤/١٢٨الترجلكتاب،السنن،داودأبو)٢٢٥(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٣٠١

السادس

احلسنأبوالكويفالقيسياجلديلالعويفجنادةبنسعدبنعطية: ثالثاً

األول

                                                             
 )١٢٨ / ٢(اروحني)٢٢٦(

 ٥١٠٧ح٤/٤٨٨األدبكتاب،السنن،داودأبو)٢٢٧(

املولودأذنيفاألذان:باب،سلموعليهاهللاصلىاهللارسولعناألضاحيكتاب،اجلامع،الترمذي)٢٢٨(
 ١٥١٤ح٤/٩٧

 )٣٦٧ / ٤(احلبريالتلخيص: انظر)٢٢٩(

 )٢٠١-٢٠٠ / ٧(التهذيبذيبحجر،ابن: انظر)٢٣٠(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

الثاين

الثالث

الرابع

اخلامس

 ٤٥٢ح١/١٧٢الصالةكتاب،السنن،داودأبو)٢٣١(

 ١٦٣٩ح٢/٣٩الزكاةكتاب،السنن،داودأبو)٢٣٢(

 ٣١٣٠ح٣/١٦٢اجلنائزكتاب،السنن،داودأبو)٢٣٣(

 )٥٧٠ / ٣(احلديثعللحامت،أيبابن)٢٣٤(

 ٣٤٧٠ح٣/٢٩٣اإلجارةكتاب،السنن،داودأبو)٢٣٥(

 )٦٤٥ / ٣(احلديثعلل،حامتأيبابن)٢٣٦(

 ٣٩٨٠ح٤/٥٧السنن،داودأبو)٢٣٧(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٣٠٣

السادس

نوالثامالسابع

التاسع

 )١٥٨ / ٨(- اآلثارمشكلشرح)٢٣٨(

 )١٥٤ص(والكذابنيالضعفاءأمساءتاريخ،شاهنيابن)٢٣٩(

 ٣٩٨٩ح٤/٥٩السنن،داودأبو)٢٤٠(

٥/٦٠٧بكرأيبمناقبباب،سلموعليهاهللاصلىاهللارسولعناملناقبكتاب،اجلامع،الترمذي)٢٤١(
 ٣٦٥٨ح

 ٤٠٠٠ح٤/٦٣السنن،داودأبو)٢٤٢(

 ٤٣٤٦ح٤/٢١٧املالحمكتاب،السنن،داودأبو)٢٤٣(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

.(العنربيالتميميربيعةبنثعلبةبنالتلببنحجرةبنغالب: رابعاً

.علي،البصريموىلالسلمياخلراساينرجاءأبوالوراقطهمانبنمطر: خامساً

كلمةاجلهادأفضلجاءما:باب،سلموعليهاهللاصلىاهللارسولعنالفنتكتاب،اجلامع،الترمذي)٢٤٤(
 ٢١٧٤ح) ٤٧١ / ٤(،جائرسلطانعندعدل

 )٢١٦ / ٨(التهذيبذيبحجر،ابن: انظر)٢٤٥(

 ٣٨٠٠ح٣/٤١٦األطعمةكتاب،السنن،داودأبو)٢٤٦(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٣٠٥

األول

الثاين

الثالث

 )١٥٢ / ١٠(التهذيبذيبحجر،ابن: انظر)٢٤٧(

 ١٤٠٥ح١/٥٣٠القرآنسجودكتاب،السنن،داودأبو)٢٤٨(

 )٥٥٥ / ٢(الباريفتح،حجرابن)٢٤٩(

 ١٨٤٤ح٢/١٠٦املناسككتاب،السنن،اوددأبو)٢٥٠(

 )٣٥١٤ح١٣٧ / ٤(ِخطْبِتِهوكَراهِةالْمحِرِمِنكَاِحتحِرِميباب،النكاحكتاب،الصحيح،مسلم)٢٥١(

 ٢١٩٢ح٢/٢٢٤الطالقكتاب،السنن،داودأبو)٢٥٢(

 )٤٨٦ / ٣(-ألباين + شاكر-الترمذيسنن)٢٥٣(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

الرابع

ـامس ـ اخل

السادس

السابع

 ٢٣١٠ح٢/٢٦٣الطالقبكتا،السنن،داودأبو)٢٥٤(

 )٧٩ / ٢(اهلدايةأحاديثختريجيفالدراية،حجرابن)٢٥٥(

 ٢٦٥٩ح٣/٤اجلهادكتاب،السنن،داودأبو)٢٥٦(

 )٣٣٢ / ٢(-األم-داودأيبضعيف،األلباين:ذلكتفصيلانظر)٢٥٧(

 ٣٦٠٠ح٣/٣٣٤األقضيةكتاب،السنن،داودأبو)٢٥٨(

 )٣٦٠ / ٥(احلديثحامت،عللأيبابن)٢٥٩(

 ٤٥٠٩ح٢٩٣/ ٤الدياتكتاب،السنن،داودأبو)٢٦٠(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٣٠٧

الثامن

يكتبال(اخلالصة

)عليهيعتمدالبه،أوحيتجالحديثه،أو

)حنوهاأومناكريلهأوخطأحديثهيف(: داودأبوفيهمقالمن: السابعاملبحث

حلبنزيلالدمشقياالسديجنيحبنمتام: أوالً

                                                             
 )٢٠٩ / ١٢(الباريفتح،حجرابن)٢٦١(

 ٣٣٠٥ح٣/٣٣٢والنذوراألميانكتاب،السنن،داودأبو)٢٦٢(

 )٤٤٨ / ١(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)٢٦٣(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

الريزلنكويفاألزرقالرازيقيسأيببنعمرو: ثانياً

األول: 

 .

 ٤٨٥٦ح٤/٤١٤األدبكتاب،السنن،داودأبو)٢٦٤(=

 )٨٢ / ٨(التهذيببذي،حجرابن:انظر)٢٦٥(

 ٣١٠ح١/١٢٢الطهارةكتاب،السنن،داودأبو)٢٦٦(

 ) .٣٨ / ٢(املنهاج،النووي: انظر)٢٦٧(

 .املذكورالبابيفوجهنيمنعكرمةعنللحديثداودأيبروايةوهي:قلت)٢٦٨(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٣٠٩

الثاين

الثالث

الرابع

 )١٥٨ / ٣٥(الكمالذيب ،املزي)٢٦٩(

 ٢٥٦٠ح٢/٣٣٠اجلهادكتاب،السنن،داودأبو)٢٧٠(

 ٣٧٨٩ح٣/٤١٣األطعمةكتاب،السنن،داودأبو)٢٧١(

 ٤٢٩٢ح٤/١٧٧كتاب،السنن،داودأبو)٢٧٢(

 )٢٨٧ / ٢(الفنتيفجاءمبااجلماعةإحتاف،التوجيري:ضعفهيفالقولتفصيلوانظر)٢٧٣(

 )١٦١ / ٥(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)٢٧٤(

 ٤٧٢٥ح٤/٣٦٨السنةكتاب،السنن،داودأبو)٢٧٥(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

الكويفدحممأبو،االسديالربيعبنقيس: ثالثاً

،

                                                             
 )٣٩٩ / ٣(الضعيفةاألحاديثسلسلة،األلباين)٢٧٦(

 )٣٥٠ / ٨(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)٢٧٧(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٣١١

 :

األول

الثاين

الثالث

الرابع

 ٥٢٠ح١/٢٠٤الصالةكتاب،السنن،داودأبو)٢٧٨(

 ٣٣٣٩ح٣/٢٥٠البيوعكتاب،السنن،داودأبو)٢٧٩(

 ١٣٠٥ح)٥٩٨ / ٣(الوزنيفالرجحانيفجاءماباب،البيوعكتاباجلامع،الترمذي)٢٨٠(

 ٣٥٣٧ح٣/٣١٣اإلجارةكتاب،السنن،داودأبو)٢٨١(

 ١٢٦٤ح) ٥٦٤ / ٣(البيوعكتاباجلامع،الترمذي)٢٨٢(

 )٥٩٤ / ٣(احلديثعللحامت،أيبابن)٢٨٣(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

الكويفالسكوين: ويقال،السلويل: ويقال،اليامياهلمدايناملورعبنحماضر: رابعاً

                                                             
 ٣٧٣٦ح٣/٤٠٥األطعمةكتاب،السنن،داودأبو)٢٨٤(

ِإنَّماالْخمرِإنَّ" :الْكُوفَِةأَهِلعلَماِءِمنطَواِئفقال،)٤٦ / ١٠(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)٢٨٥(
ِهيرمِبخاصَّةً،الِْعناخما،واهداعفَِإنَّممرحيهِمنرالَِّذيالْقَد،ِكرسلَايومرحايم،هونادمالَوز

 ٢/٤٦٠،واحلكمالعلوممعجا،رجبابن" علَيِهمذَِلكينِكرونَالْأَمصاِرعلَماُء

 ٢٨٣١ح٣/٦٣الضحاياكتاب،السنن،داودأبو)٢٨٦(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٣١٣

الكويفالياميمصرفبنطلحةبنحممد: خامساً

حديثهيف(اخلالصة

)حنوهاأومناكريلهأوخطأ

 )٢١٢- ٢١١ / ٩(التهذيبذيب)٢٨٧(

 ٤٢١٣ح٤/١٣٩الترجلكتاب،السنن،داودأبو)٢٨٨(

 )٨٢ / ٣(الرجالضعفاءيفالكامل،عديابن)٢٨٩(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

معنيشيخيفضعفهمن: الثامناملبحث
املدينسليمانأبوالهممواألموياحلصنيبنداود: أوالً

األول

الثاين

علىوالردالتنبيه،العسقالينلَطياملَاحلسنيأبو . املعاصيأصحابيكفروناخلوارجمنفرقة:الشراة)٢٩٠(
 .٥٣ص،والبدعاألهواءأهل

 )١٥٧ / ٣(التهذيبذيبحجر،ابن: انظر)٢٩١(

 )١٢٣٨ح١/٤٤٧(،السفرصالةكتاب،السنن،داودأبو)٢٩٢(

 )١١ / ٦(الباريفتح،رجبابن: انظر)٢٩٣(

 )٢٢٤٢ح٢/٢٣٩ ( النكاحكتاب،السنن،داودأبو)٢٩٤(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٣١٥
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الرابع

 )٤٤٨ / ٣(مذيالترجامع)٢٩٥(

 )٣٥٩٣ح٣/٣٣٠ ( األقضيةكتاب،السنن،داودأبو)٢٩٦(

 )٢١٥ / ١(القرآنأحكام،الشافعياألمام)٢٩٧(

 )٤٤٦٤ح٤/٢٦٩( احلدودكتاب،السنن،داودأبو)٢٩٨(

 )٢٣٦ / ١(الكبريالترمذيعللترتيب)٢٩٩(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

القاصاملصرىموالهمالسهمىالقراشىالسمحأبومسعانبندراج: ثانياً

.

األول

الثاين

ـيخيفضعفهماخلالصة ـتةش س

: أحاديث

 )١٨١ / ٣(التهذيبذيبحجر،ابن: انظر)٣٠٠(

 ٩٠١ح١/٣٣٩الصالةكتاب،السنن،داودأبو)٣٠١(

 ٢٥٣٢ح٢/٣٢٤اجلهادكتاب،السنن،داودأبو)٣٠٢(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٣١٧

واحدراووهو) فالنعنأحدثال(: داودأبوفيهمقالمن: التاسعاملبحث
شيوخهمنوهواألعرجالعباسأبوإبراهيمبنسهلبنالفضل

.

 )١٠٢ / ٢(احلفاظتذكرة،الذهيبانظر. فرد:أيجيدحديثيفوتهيكادالوكان)٣٠٣(

 )٢٥٠ / ٨(التهذيبذيب)٣٠٤(

 )٢٠٠ / ٢٣(النبالءأعالمسري،الذهيب)٣٠٥(

 )٢٣٣ / ١(- الترمذيعللشرح،رجبابن:انظر)٣٠٦(

 )٢٩ص(داودأيبرسالة)٣٠٧(

 ٢/٩٢١،الصحاح،اجلوهري... . سواءومجعهاواحدهاواألنثى،الذكرعلىيقعطائر،: احلبارى)٣٠٨(

 ٣٧٩٩ح)٣/٤١٦(األطعمةكتاب،السنن،داودأبو)٣٠٩(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

عنأحدثال(اخلالصة

)معناهاأوفالن

واحدراووهو) باملتروكليس(: داودأبوفيهمقالمن: العاشراملبحث

)(الكويفإمساعيلأبوالبجلىعامربنبكري

.

 )٤٦٨ / ٢(الضعفاءيفاملغين،الذهيب)٣١٠(

 )٤٣٠ / ١(التهذيبذيب: انظر)٣١١(



وأخرج داود أبو جرحهم الذين ضعفهمالرواة يبني أن دون السنن يف هلم
 

 

٣١٩

األول

الثاين

الثالث

.

واحدراووهو) كذاب(: داودأبوفيهمقالمن: عشراحلادياملبحث
املديناملزينعوفبنعمروبناهللاعبدبنكثري

 ١٥٠ح١/٥٨الطهارةكتاب،السنن،ودداأبو)٣١٢(

 ١٥٦ح١/٦٠الطهارةكتاب،السنن،داودأبو)٣١٣(

 بعدهوما١٩٩ح٨٤/ ١اخلفنيعلىاملسح: بابالوضوء،:كتاب،الصحيح،البخاري)٣١٤(

 ٣٣٩٦ح٣/٢٦٨البيوعالطهارةكتاب،السنن،داودأبو)٣١٥(



احلوري أمحد عودة  حممد

 

 )٣٧٧ / ٨(التهذيبذيب،حجرابن:انظر)٣١٦(

 ٢٠ص،الطلبةطلبة،النسفي،ِلِلانِتفَاِعونحوهاأَرضاالسُّلْطَاِنإعطَاُء: لِْإقْطَاعا)٣١٧(

 )٧٩٢ / ١(األثرغريبيفالنهاية،األثريابن،املدينةقُربناحية)٣١٨(

)٣١٩(روفَضما:الغخفعما:واجلَلْساألرضمنانتألثراغريبيفاألثري،النهايةابن . منهاار)٧٤٢ / ٣( 

 ٣٠٦٤ح٣/١٣٨اخلراجكتاب،السنن،داودأبو)٣٢٠(

 )١٦٣ / ٣(واآلثارالسننمعرفة،البيهقي)٣٢١(
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Abstract. In this research, you extrapolated those narrators who spoke Abu Dawood Words affect the 

acceptance of Mroyatem - even if they did challenge them like described  

Fraud - and directed them in his Sunan, however, shows 

their weakness, then Astqrot Mroyatem in al-Sunan, and the approach indicated by Abu Dawood 

in the novel about them, which Represents the de does not find them where the door is in the 

conversations, or follow-up, Or witnesses, or talk shows weakness including the people understand the 

workmanship, or select What is true of the conversations. 
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