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عند اإلمام ابن حبان البستّي من خالل كتابه ( صدوق) مدلول مصطلح 

 الثقات دراسة توثيقية تطبيقية

 

 رأفت منسي نصار

 

ABSTRACT 

In this research the researcher addressed a term used by the Imam critics, 

which is "Sadooq",  used by Imam Ibn Haban, and subjected it to definition 

through Scholars of the Arabic language and Hadeeth Shareef, and strove to 

learn its implication, through the views of the former scholars of Hadeeth, and 

the comparision between the statements of other critics, the number of 

narrators mentioned in this study is eleven, whom the Imam used the term 

"Sadooq" for in his book " Eljarh Eltaadeel", finally the researcher concluded 

his research with the most important findings and suggestions. 

 

 

 

  ملخص البحث

عند اإلمام " صدوق " تناول الباحث في هذا البحث مصطلحاً من مصطلحات األئمة النقاد ، وهو مصطلح 

ابن حبان، وتعرض لتعريفه عند علماء اللغة العربية، والحديث الشريف، واجتهد في معرفة مدلوله، من 

بين مدلول أقوال النقاد في مصطلح صدوق ومدلول قول اإلمام خالل آراء المحدثين السابقين، والمقارنة 

ابن حبان ، حيث بلغ عدد من ذكروا في الدراسة تسعة عشر راوياً قال فيهم اإلمام ابن حبان هذا 

 .المصطلح كما ورد ذلك في كتابه الثقات، وختم الباحث  بحثه بأهم النتائج والتوصيات
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 مقدمة
مُده ونستعيُنه ونستغفره، ونعوُذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده إن الحمد هلل نح     

هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ محمداً 

 :عبُده ورسولُه صلى هللا عليه وسلم، أما بعد

والتعديل، أن من أهم ما يحتاج إليه أهل الشأن في علم الجرح  فمما ال يخفى على من درس علم الجرح

والتعديل معرفة مدلول كل مصطلح من مصطلحات علماء الجرح والتعديل التي أطلقوها على الرواة، 

لمعرفة مرادهم بها، وبالخصوص المصطلحات المتجاذبة عندهم، التي ال ُيعلم مرادهم منها، هل ُيراد منها 

تجريحه؟ وهذا األمر مما احتاج إليه أهل الشأن من السابقين والالحقين، وممن أكد على  توثيق الراوي أم

نحن نفتقر إلى تحرير : "أهمية ذلك إمام الجرح والتعديل في زمانه اإلمام الذهبي رحمه هللا تعالى في قوله

نعلم باالستقراء التام عبارات التعديل والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك، أن 

، وقال اإلمام ابن كثير رحمه هللا (1)"ُعْرَف ذلك اإلمام الجهبذ، واصطالحه، ومقاصده، بعباراته الكثيرة 

 . (2)"وثم اصطالحات ألشخاص ينبغي الوقوف عليها: "تعالى

ليل ابن حبان وممن كثرت عباراته في الجرح والتعديل، وعرفت منزلته ومكانته في هذا الشأن، اإلمام الج

؛ فكان الجدير بنا معرفة مدلول مصطلحاته في الجرح والتعديل، وهذا يحتاج ( رحمه هللا تعالى) البستي 

، وهو من "صدوق: "إلى بحث كبير، فلذا اخترت من بين مصطلحاته الكثيرة مصطلًحا مهماً وهو مصطلح

ة علمية ُيستقرأ من خاللها كتبه المصطلحات المتجاذبة التي لم ُيعرف مراده به، فاحتاج إلى دراس

المختصة بالجرح والتعديل، لجمع من أطلق عليه من الرواة هذا المصطلح، مما دفعني إلى استقراء كتاب 

، ثم عمدت إلى الترجمة لكل راٍو حيث (صدوق)الثقات البن حبان واستخرج كل راِو وصفه ابن حبان ب 

وصول إلى خالصة القول فيه ثم مقارنة ذلك بقول ابن حبان استقصيت أقوال النقاد فيه جرحاً وتعديالً لل

 لمعرفة مدلول صدوق في كل راٍو عند النقاد ومقارنته بقول ابن حبان

 .وأساله سبحانه التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه

 :اختياره ودوافع البحث أهمية

 :فيما يلي البحث أهمية تكمن

 أن نستطيع حيث الحديث، أهم علوم من ُيعد   الذي التعديل، مصطلحاتمن  مهم لمصطلح التعرض -1

 .من حيث القبول أو الرد الحديث به على نحكم

المصطلح عند اإلمام ابن حبان، ومراده  منه؛ حيث ُيشكل معنى هذا  هذا مفهوم على الوقوف 2-

 . المصطلح على بعض الباحثين، فتكون مثل هذه الدراسة خير عون لهم

 .اهل ابن حبان وتوثيقه أحياناً للمجاهيل وذكرهم في كتابه الثقاتتس -3

يٍة ُتعنى بتحريِر ألفاِظ الجرح والتعديل وعباراتهما، والكشف  -4 ُة إلى وجوِد دراساٍت َحديث  الحاجُة الُملِحَّ

 . عن مقاصد قائليها، سيما أنَّها كثيرةٌ جًدا

 .اللفظة في مبلغ علم الباحث لهذه تطبيقية دراسات توثيقية على العثور عدم -5

 : هدف البحث

                                                           
(1)

 (.28ص)الموقظة في علم مصطلح الحديث  
(2)

 .بتصرف، وفي الكتاب التوقيف عليها، بدالً من الوقوف( 501: ص)الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث  
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عند اإلمام ابن حبان، " صدوق " مصطلح  من الدراسة للوقوف على المراد هذه من الباحث يهدف

 .ومقارنة مدلول هذا المصطلح عند ابن حبان بغيره من النقاد

 : الدراسات السابقة 

مع مراكز البحوث العلمية، عبر شبكة  بعد البحث والتنقيب عن موضوع الدراسة من خالل المراسلة

لم نعثر على دراسة مستقلة في هذا , اإلنترنت، وسؤال أهل العلم والتخصص من مشايخنا وأساتذتنا

، بدراسة منفردة بهذه (رحمه هللا تعالى)عند اإلمام ابن حبان " صدوق " الموضوع، وهو مدلول مصطلح 

 .الصورة

 :البحث منهج

 : آلتيا في البحث منهج يتمثل

صدوق ثم خالصة ذلك في " ابن حبان : " فيهم قال من التام لكتاب الثقات، للوقوف على االستقراء1- 

 .الراوي بعد مقارنة قول ابن حبان بأقوال النقاد

 . حروف الهجاء حسب الرواة الذين يتناولهم البحث ترتيب 2-

 .فيه القول وخالصة فيه، العلماء وأقوال وكنيته، اسمه بذكر منهم راو كل ترجمة3- 

 .َضْبط ما ُيشكل من الكلمات -4

 .ذيلت البحث بجدول فيه من قال فيهم اإلمام ابن حبان صدوق مقارنة مع قول الذهبي وابن حجر -5

من حيث التوثيق ففيه االقتصار على ذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة ، وباقي التعريف بالكتاب  -6

 .المراجع لالختصارذكرناه في قائمة المصادر و

 :خطة البحث

 :يتكون البحث من مقدمٍة، وثالثِة مباحَث، وخاتمٍة، وذلك على النحو اآلتي 

 : أما مقدمة

 .تتضمن أهمية البحث، وأسباب اختياره، والهدف من البحث، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة، وخطته

ل النقد، والتعريف بابن حبان ومنزلته عند تعريف مصطلح صدوق، ومدلوله عند أه: وأما المبحث األول

 . علماء الجرح والتعديل، واستعماالت ابن حبان له

- :وفيه أربعة مطالب

 .تعريف باإلمام ابن حبان، ومنزلته عند علماء الجرح والتعديل :المطلب األول

 . تعريف صدوق لغة واصطالحاً  :المطلب الثاني

 .حبان لمدلول صدوق الحديثاستعماالت اإلمام ابن  :المطلب الثالث

 .مدلول مصطلح صدوق عند النقاد :المطلب الرابع

الدراسة التطبيقية لمن قال فيهم اإلمام ابن حبان هذا المصطلح دراسة توثيقية  :وأما المبحث الثاني فتضمن

 .تطبيقية

 . الباحث وتوصياته للباحثين إليها توصل النتائج التي فتتضمن أهم: والخاتمة

التعريف بابن حبان ومنزلته عند علماء الجرح والتعديل، وتعريف مصطلح صدوق، : المبحث األول 

 . ومدلوله عند أهل النقد، ، واستعماالت ابن حبان له

 :وفيه أربعة مطالب

 .تعريف باإلمام ابن حبان، ومنزلته عند علماء الجرح والتعديل :المطلب األول



                                                             
 

 ISSN 2410-874X،  مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات -جامعة فلسطين 

www.up.edu.ps -University of Palestine 

 

 تعريف باإلمام ابن حبان

 .ونسبه وكنيته ووالدتهاسمه    

ة بن  ة بن سعد بن يزيد بن ُمرَّ محمد بن حب ان بن أحمد بن حب ان بن ُمَعاذ بن َمْعَبد بن سهيد بن َهِديَّة بن ُمرَّ

 .                (4) (3)زيد بن عبد هللا بن دارم بن َحْنَظلة بن مالك بن زيد َمَناة بن تميم، أبو حاتم الَتميمي  الُبْستي

ولد سنة بضع وسبعين ومائتين في ُبْست من إقليم سجستان، وتنقل في األقطار، فرحل إلى  :همولد 

 .   (5)خراسان، والشام، ومصر، والعراق، والجزيرة، ونيسابور، والبصرة، وغير ذلك من األمصار

ى، وأبا الحسين بن إدريس الَهَروي، وأبا خليفة، وأبا عبد الرحمن النَّسائي، وِعمران بن موس :شيوخه

ان، وجعفر بن أحمد الدمشقي،  َيْعلَى، والحسن بن ُسْفيان، وابن قَُتْيبة الَعْسَقالني، والحسين بن عبد هللا القط 

اج، وهذه الطبقة بالشام، والعراق،  ، وابن ُخَزْيمة، والسر  وحاجب بن أْركين، وأحمد بن الَيْحَسن الصوفي 

                                                                                       .        ومصر، والجزيرة، وخراسان، والحجاز

الحاكم، ومنصور بن عبد هللا الخالدي، وأبو معاذ عبد الرحمن بن محمد بن رزق هللا الِسِجْستاني،  :تالميذه

وزني، ومحمد بن أحمد بن منصور ال  . (6)نَّوقاني، وجماعةوأبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزَّ

 

 

   :أقوال العلماء فيه 

كان من أئمة زمانه، وطلب العلم على : ، وقال أيضاً (7)الحافظ العالمة، صاحب التصانيف: قال الذهبي

رأس الثالثمائة، وأدرك أبا خليفة، وأبا عبد الرحمن النسائي، وكتب بالشام والحجاز ومصر والعراق 

سمرقند مدة، وكان عارفاً بالطب والنجوم، والكالم والفقه، رأساً في  والجزيرة وخراسان، وولى قضاء

اْلَحافِظ اْلَجلِيل اإلَِمام ،َصاحب التصانيف: ، وقال السبكي(8) معرفه الحديث
كان : ، وقال ابن العماد(9)

ة، أحد أوعية العلم حافظاً، ثبتا، إماما، حج 
(10). 

زماناً، وكان من فقهاء الدين، وحفاظ اآلثار عالماً كان على قضاء سمرقند : وقال أبو سعد اإلدريسي

بالطب، والنجوم، وفنون العلم، ألف المسند الصحيح، والتاريخ، والضعفاء، وفقه الناس بسمرقند، وقال 

الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه، واللغة، والحديث، والوعظ، ومن عقالء الرجال، خرج إلى قضاء 

وثالث مائة، فأقام بنيسابور، وبنى الخانقاه، وقرئ عليه : ة سبع وثالثين، يعنينسا، ثم انصرف إلينا سن

: جملة من مصنفاته، ثم خرج إلى وطنه سنة أربعين، وكانت الرحلة إليه لسماع مصنفاته، وقال الخطيب

 .                        (11)كان ثقًة، نبيالً، فهماً 

                                                           
3))

هراة هذه النسبة إلى بست بضم الباء المعجمة الموحدة وسكون السين المهملة والتاء المنقوطة بنقطتين في آخرها، وهي بلدة من بالد كابل بين  

 (.882/ 8)األنساب للسمعاني . وغزنة
4) )

، تذكرة الحفاظ (42: ص)رواة السنن والمسانيد  التقييد لمعرفة: ينظر ترجمته الموسعة: ، وينظر ترجمته الموسعة(37/ 2)تاريخ اإلسالم ت بشار 

، (588/ 7)، إنباه الرواة على أنباه النحاة (800: ص)، طبقات الشافعيين (731)، طبقات الحفاظ للسيوطي (104/ 7)، ميزان االعتدال 7/080

 (.72/ 5)شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
5))

 (.72/ 5)شذرات الذهب في أخبار من ذهب  
6))

 (.800: ص)طبقات الشافعيين : ينظر 
7))

 (.37/ 2)تاريخ اإلسالم ت بشار  
8))

 (.104/ 7)ميزان االعتدال  
9))

 (.575/ 7)طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  
10))

 (.72/ 5)شذرات الذهب في أخبار من ذهب  
11))

، (731)، طبقات الحفاظ للسيوطي (104/ 7)، ميزان االعتدال 7/080، تذكرة الحفاظ (42: ص)التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد : ينظر 

 (.72/ 5)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب (588/ 7)، إنباه الرواة على أنباه النحاة (800: ص)طبقات الشافعيين 
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 .(12)(هـ 354)توفي رحمه هللا تعالى سنة :وفاته

 .إمام حافظ ثقة ال يسأل عن مثله: قلت 

 .تعريف صدوق لغة واصطالحاً  :المطلب الثاني

الصاد والدال والقاف أصل يدل على ( صدق: )قال ابن فارس: صدوق أصلها من الصدق : في اللغة -أوالا 

وٌق ُمَبالََغٌة، سمي لقوته في من ذلك َصَدَق ِصْدًقا ِخاَلُف َكَذَب َفُهَو َصاِدٌق َوَصدُ . قوة في الشيء قوال وغيره

قه. وَصَدَق َيْصُدُق َصْدقاً وِصْدقاً وَتْصداقاً ",(13)" نفسه، وألن الكذب ال قوة له، هو باطل . َقبِل قولَه: َصدَّ

ْدق: وصَدَقه اْلَحِديثَ  ِعيِد إَِذا أَوقعت بِِهْم َصَدْقُت القوَم أَْي قُْلُت لَُهْم ِصْدقاً، َوَكَذلَِك ِمَن اْلوَ : َوُيَقالُ , أَنبأَه بالصِّ

دُق ينبُئ َعْنَك اَل الَوِعيد: َوِمْن أَمثالهم. قُْلَت َصَدْقُتهم اِدقِ : َوَرُجٌل َصُدوقٌ . الصِّ وقال , (14)" أَْبلَُغ ِمَن الصَّ

 .(15)" مطابقة الحكم للواقع: "الصدق لغة: الجرجاني

 

 :الصدوق اصطالحا -ثانياا 

قال . أن تصدق في موضع ال ينجيك منه إال الكذب: قول الحق في مواطن الهالك، وقيل: "الصدق

: أال يكون في أحوالك شوب، وال في اعتقادك ريب، وال في أعمالك عيب، وقيل: الصدق: الُكشي ري  

على َما  هو كل خبر مخبره: "وقيل , (16)" هو ضد الكذب، وهو اإلبانة عما يخبر به على ما كان: الصدق

 .(17)" أَي ُذو َصاَلح اَل صدق اللَِّسان: َورجل صدق, أخبر ِبِه َفُهَو صدق

 .استعماالت اإلمام ابن حبان لمدلول صدوق الحديث :المطلب الثالث

َعَفاء َعْنُه مثل  -1 َعْمرو َكاَن يخطىء يجب أَن يْعَتبر َحِديثه إِذا َكاَن من ِرَواَية الثَِّقات َعنُه َفأَما ِرَواَية الضُّ

ْبن َخالِد الَواِسِطي  ودونه َفإِن الوهن يلزق بهم دونه أِلَنَُّه َصُدوق لم يكن لَُه َسَبب يوهن بِِه غير اْلَخَطأ، 

قاله في حق أبي هاشم الرمانيَواْلَخَطأ َمتى لم يفحش اَل يْسَتحق من وجد ِفيِه َذلِك الت ْرك، 
 (18)

 . 

ن اْلعرس بن عميَرة بنسخة َمْقلُوَبة البلية فِيَها من يحيى بن َزْهَدم يروي َعن يحيى بن َزْهَدم َعن أَِبيه عَ  -2

َوأما ُهَو ِفي َنفسه إِذا حدث َعن الثَِّقات فصدوق َثَنا َعنُه اْلُحَسْين بن إِْسَحاق اْلَحاَلل اأْلَْصَبَهانِي  بالكرخ 

قاله في حق أَْحمد بن َعليّ بنسخته، 
(19)

 . 

ْبن حاتمإِْسَحاق صدوق، قاله في حق  -3
 (20)

، وإِْسَحاق ْبن وْهب 
 (21)

، و َجْسر ابن الحسن
(22)

، و  

اْلُحَسْيُن ْبُن َنْصرِ 
(23)

، و سعيد بن زربي
(24)

، و ُسْفَيان بن َعامر
(25)

، و سالم بن ُسلَْيمان 
(26)

، و عبد  

                                                           
12))

 (.37 /2)تاريخ اإلسالم ت بشار  
13)  )

 (.771/ 5)المصباح المنير في غريب الشرح الكبير , (820-770/ 7)مقاييس اللغة 
14)  )

 (.507/ 50)لسان العرب 
15)  )

 (.578ص )التعريفات 
16)  )

 (.578ص )التعريفات 
17)  )

 (.113: ص)و( 127ص )الكليات 
18

 (.3/104)الثقات البن حبان ( (
19

 (.2/10)المرجع السابق ((
20

 (.550-2/552)السابق  المرجع( (
21

 (.550-2/552)المرجع السابق ((
22

 (.4/511)المرجع السابق ((
23

 (.2/508)المرجع السابق ((
24

 (.4/748)المرجع السابق ((
25

 (.4/204)المرجع السابق ( (
26

 (.4/254)المرجع السابق ((
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هللا بن حسين
 (27)

، وعبد هللا بن نافع
 (28)

، و َعْمرو بن قيس
(29)

ان بن ُسلَْيَمان  ، وَغسَّ
 (30)

، ومعروف  

بن عبد هللا
 (31)

، وموسى بن نصر 
(32)

 . 

، قاله في حق ِعَصام بن يِزيد يتفرد َوُيَخالف َوَكاَن َصُدوًقا -4
 (33)

. 

بِ  -5 َواَية، َوِفي اْلقلب ِمْنُه َشْيء لروايته َعِن اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد َعْن َناِفٍع َعن ْبِن ُعَمَر َعِن النَّ يِّ َصُدوق فِي الرِّ

 ُ َب َما أَ  َصلَّى هللاَّ ْبِر ِعَباَدةٌ َهَذا الَِّذي َوِهَم فِيِه َيِجُب أَْن َيَتَنكَّ خَطأ ِفيِه َوْيحتج َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل اْنتَِظاُر اْلَفَرِج ِبالصَّ

قاله في حق َعْمرو بن حميد َقاِضي دينور ِبَغْيِرِه،
(34)

 . 

َواَية، َوَكاَن  -6 ْأي َفاَل تقربنا،: النَّخِعي  َيقُول لَهُ َكاَن ُمرجياً َصُدوًقا ِفي الرِّ قاله في حق  َما دمت على َهَذا الرَّ

ْيِميّ  ائِب التَّ د ْبن السَّ ُمَحمَّ
 (35)

 . 

قاله في حق مَقاتل ْبن َحيَّان َكاَن َصُدوًقا ِفيَما يروي إِذا َكاَن دونه َثبت، -7
 (36)

 . 

 .مدلول مصطلح صدوق عند النقاد :المطلب الرابع

، وابن (37)من وصف بالصدق في الحديث، وهو من ألفاظ التعديل جعله ابن أبي حاتمالصدوق هو 

  (39)في المرتبة الثانية التي من وصف بها من يكتب حديثه، وينظر فيه، وذكره الذهبي (38)الصالح

بما  ، ولم يذكرا(41) في المرتبة الثالثة أللفاظ التعديل، وجعلها السخاوي في المرتبة السادسة (40)والعراقي

من قصر عن :" يحكم على حديث من وصف به، وذكرها ابن حجر في المرتبة الرابعة التي فسرها بقوله

 .(43) ، وجعلها السخاوي في المرتبة الخامسة(42) "صدوق" ، وذكر فيها "الثالثة قليالً 

سنون هذا وقد ظهر لي من خالل تعامل المحدثين مع أصحاب هذا الوصف أنهم يح: قال محمد أبو الليث

 .(44)أحاديثهم

وصف الراوي بهذه العبارة جرى عند المتأخرين حملها على من يكون في مرتبة من : قال الجديعو

 .، واالصطالح ال حرج فيه، لكن ليس على ذلك اإلطالق استعمال السلف(حسن الحديث: )يقولون فيه

ما نص عليه ابن أبي حاتم نعم، هي مرتبة دون الثقة في غالب استمالهم، بل حديث الموصوف بها على 

عن منهج أئمة الحديث أنه يكتب وينظر فيه، أي ال يؤخذ ثابتاً على التسليم، حتى تدفع عنه مظنة الخطأ 

 .والوهم، ويكون ذلك الحديث المعين منه محفوظاً 

                                                           
27

 (.3/81)المرجع السابق ((
28

 (.3/12)المرجع السابق((
29

 (.3/888)المرجع السابق ( (
30

 (.0/5)المرجع السابق ((
31

 (.3/722)المرجع السابق ((
32

 (.0/547)المرجع السابق ((
33

 (.2/180)المرجع السابق ( (
34

 (.2/227)المرجع ( (
35

 (.0/801)المرجع السابق ( (
36

 (.3/102)المرجع السابق ( (
37))

 (.73/ 8)الجرح والتعديل البن أبي حاتم  
38))

 (.588: ص)ت عتر  -أنواع علوم الحديث  معرفة= مقدمة ابن الصالح  
39))

 (.2/ 5)ميزان االعتدال  
40))

 (.735/ 5)شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي  
41))

 (.552-557/ 8)فتح المغيث بشرح ألفية الحديث  
42))

 (.32ص)تقريب التهذيب  
43))

 (.552-557/ 8)فتح المغيث بشرح ألفية الحديث  
44))

 (.18ص)معجم المصطلحات الحديثية  
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وقد      .                                 (45) هو من يحكم بحسن حديثه عند اندفاع تلك المظنة( الصدوق)و 

قيلت في كالم المتقدمين في طائفة كثيرة من الرواة، ووقعت في كالم ابن حبان كما سيأتي في الدراسة إن 

 . ***شاء هللا تعالى

 .الدراسة التطبيقية لمن قال فيهم اإلمام ابن حبان هذا المصطلح دراسة توثيقية تطبيقية :المبحث الثالث

 245: ه، وقيل222ابن نافع، ت : ابن األسود، وقيل: دينار، وقيل، يحيى بن (46) أبو هاشم الُرّمانيّ  -1

 .                                                                                                   روى له الجماعة (47)

َعَفاء َكاَن يخطىء، يجب أَن يْعَتبر َحِديثه إِذا َكاَن من ِرَواَية الث  : قال ابن حبان َقات َعنُه َفأَما ِرَواَية الضُّ

ُه َصُدوق لم يكن لَُه َسَبب يوهن  َعْنُه مثل َعْمرو ْبن َخالِد الَواِسِطّي ودونه َفإِن الوهن يلزق بهم دونه أِلَنَّ

بِِه غير اْلَخَطأ، َواْلَخَطأ َمتى لم يفحش اَل يْسَتحق من وجد فِيِه َذلِك الّتْرك
 (48) . 

  :هأقوال النقاد في

ةٌ :" قال الذهبي ، (53)، وابن شاهين(52)، وأحمد(51) ، وأبو زرعة(50)، ووثقه ابن سعد(49)"ِثَقٌة، ُحجَّ

، وابن حجر(55)، والنسائي(54)والدارقطني
 (56)

 .(57) كان فقيهاً وكان صدوقاً : ، وقال أبو حاتم

 . صدوق كان في معرض الرد عنه من الوهن الملزق به: ثقة، وقول ابن حبان عنه: قلت

 .(59) ،(58)"الَمعري"أَْحمد بن َعلّي بن األفطح  -2

يروي َعن يحيى بن َزْهَدم َعن أَبِيه َعن اْلعرس بن عميَرة بنسخة َمْقلُوَبة البلية فِيَها من : قال ابن حبان 

َقات فصدوق َثَنا َعنُه اْلُحَسْين بن إِْسَحاق اْلَحاَلل  يحيى بن َزْهَدم َوأما ُهَو فِي َنفسه إِذا حدث َعن الث 

 . (60) اأْلَْصَبَهانِّي بالكرخ بنسخته

         :                                                                  وال النقاد فيهأق

اَل أَْدِري اْلباَلء ِمْنُه أَو : روى عن يحيى بن َزْهَدم بطامات، وَقاَل ابن عدي: قال الذهبي، وبرهان الحلبي

 (. 61)من َشْيخه

 .لية القلب من يحيى بن َزهدمالقول فيه قول ابن حبان وهو صدوق، وب: قلت     

 .(63)["ه 262 - 251ت . ] (62)"العاَلف"إِْسَحاق ْبن حاتم ْبن بيان المدائنّي  -3

                                                           
45))

 (.135/ 5)تحرير علوم الحديث  
46))

 (.130/ 7)، تاريخ اإلسالم ت بشار (30: ص)تاريخ واسط : ينظر. كان ينزل قصر الرّماني، فسّمي الرماني 
47))

 (.30: ص)، وينظر تاريخ واسط (420: ص)تقريب التهذيب   
48)  )

 (.104/ 3)الثقات البن حبان 
(49)

(518/ 4)أعالم النبالء ط الرسالة  سير
 

50))
 (.750/  3)الطبقات الكبرى  

51))
 (.040/ 7)الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي  

52))
 (.237/ 8)العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد هللا  

53))
 (.848: ص)تاريخ أسماء الثقات  

54))
 (.30: ص)القشقري سؤاالت البرقاني للدارقطني ت  

55))
 (.747/ 72)تهذيب الكمال في أسماء الرجال  

56
 (.420: ص)تقريب التهذيب ( (

57))
 (.845/ 58)، تهذيب التهذيب (747/ 72)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال (520/ 0)الجرح والتعديل البن أبي حاتم : ينظر 

(58 )
اء الْ : المعري : ُمَشّدَدة هَِذه النِّْسبَة إِلَى معرة النُّْعَمان َوِهي َمِدينَة بِالشَّام يْنسب إِلَْيهَا كثير من اْلعلَماء فِي كل فن، انظربِفَْتح اْلِميم َواْلعين َوكسر الرَّ

 (.7/872)اللباب في تهذيب األنساب، 
59

 (.10/ 2)الثقات البن حبان  ((
60

 (.10/ 2)الثقات البن حبان ( (
61

 (.113/ 5)، لسان الميزان ت أبي غدة (15: ص)الكشف الحثيث ، (587/ 5)ميزان االعتدال : ينظر( (
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 .(64)"صدوق: قال ابن حبان      

  :أقوال النقاد

 .(66)، والذهبي(65)وثقه الخطيب

 .ثقة: قلت

روى له البخاري وابن  [ه 262 - 251: ت.] إِْسَحاق ْبن وْهب ْبن زياد الواسطّي العاَلف، أبو يعقوب -4

 .(67)"ماجه

 .(68)"صدوق:" قال ابن حبان

 :أقوال النقاد

، وقال أبو (72)صدوق: ،  وقال في موضع آخر(71)، وابن عراق الكناني(70)، والذهبي(69)وثقه الخطيب

 .صدوق (74)، وابن حجر (73)حاتم 

 .القول فيه قول ابن حبان وهو صدوق : قلت

 .                   (76)، أبو عثمان من السابعة، روى له أبو داود في مراسيله (75)"اليمامي"َجْسر بن الحسن ( مد) -5

 .     (77) صدوق: قال ابن حبان

          :                                                                  أقوال النقاد فيه

ضعيف: ، َوَقال النََّسائي(78)ليس بشي: ضعفه ابن معين، وقال مرة
 (79)

جسر ليس : ، َوَقال ِفي موضع آخر

، (82)ما أرى بحديثه بأساً : ، وقال أبو حاتم(81)ليس بالقوي: ، وقال الدارقطني(80)"بثقة، وال يكتب حديثه

                                                                                                                                                                                        
(62  )

بفتح العين المهملة  وتشديد الالم ألف وفي آخرها الفاء، هذه اللفظة لمن يبيع علف الدواب أو يجمعه من الصحاري ويبيعه، واشتهر : العاّلف

 (.255/ 0)األنساب للسمعاني : جماعة بهذه النسبة، لعل بعض أجداد المنتسبين اختص بهذه الصنعة، انظر
(63)

 (22/ 4)تاريخ اإلسالم ت بشار  
(64  )

 (550-552/ 2)الثقات البن حبان 
(65  )

 (720/ 3)تاريخ بغداد ت بشار 
(66  )

 (.22/ 4)تاريخ اإلسالم ت بشار 
(67  )

 (.15/ 4)تاريخ اإلسالم ت بشار 
(68  )

 (.550-552/ 2)الثقات البن حبان 
(69  )

 (.227/ 5)المتفق والمفترق 
(70  )

 (.807/ 5)ميزان االعتدال 
(71  )

 (.858/ 8)تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة 
(72  )

 (.554/ 8)تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة 
(73  )

 (.874/ 8)الجرح والتعديل البن أبي حاتم 
(74  )

 (.507: ص)تقريب التهذيب 
(75  )

اللباب في : والي أَكثر أَهلهَا بَنو حنيفَة، انظربِفَْتح اْليَاء َواْلِميم َوبعد اأْللف ِميم ثَانِيَة هَِذه النِّْسبَة إِلَى اْليََماَمة َوِهي َمِدينَة بالبادية من باَِلد الع: ياليمام

(.253/ 7)تهذيب األنساب 
 

76) )
 (.570: ص)تقريب التهذيب  

77))
 (.511/ 4)الثقات البن حبان  

78))
 (.30/ 8)، تهذيب التهذيب (113/ 2)تهذيب الكمال في أسماء الرجال : ، وينظر(24: ص)رواية الدارمي  -تاريخ ابن معين  

79
 (.82ص)الضعفاء والمتركون ((
(80  )

: جسر بن الحسن الكوفي ضعيف، وقال في موضع آخر :وقال النسائي: ، قال في اإلكمال وفي قول المزي(113/ 2)تهذيب الكمال في أسماء الرجال 

كما ذكره المزي عنه، وأما القول الثاني فإنه قاله في كتاب « الضعفاء»نظر، من حيث إن النسائي ذكر القول األول في كتاب  -ليس بثقة وال يكتب حديثه 

: ه في جسر بن الحسن تحكم وتقويل النسائي ما لم يقل، إذ لقائل أن يقولغير منسوب، كذا هو في غير ما نسخة، فتعيين ذكر[ أ/  30ق ]في جسر « التمييز»

: ة جداً منسوباً فما المانع أن يكون قد قال هذا في جسر بن فرقد القصاب؟ لكونه مشهوراً بالضعف دون ابن الحسن أو غيره، على أنني ألفيته في نسخة قديم

 (.507/ 7)إكمال تهذيب الكمال . ابن فرقد وهللا تعالى أعلم
81))

 (.510: ص)سؤاالت السلمي للدارقطني   
82))

 (.172/ 8)الجرح والتعديل البن أبي حاتم  
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، وقال (83)، وال أعرف لجسر هذا كثير رواية...ليس لمقدار ماله من الحديث فيه المنكر،: وقال ابن عدي

وقال ابن حجر مقبول، (84)واهي الحديث: الجوزجاني
 (85)  . 

 .ضعيف يعتبر بحديثه: قلت

 .  (86) (ه 261ت ) اْلُحَسْيُن ْبُن َنْصِر ْبِن اْلمَعاِرِك، أََبا َعلي َبْغَداِدّي  -6

   (.87) َكاَن َصُدوقاا: قال ابن حبان

 :أقوال النقاد

قال ابن يونس 
(88)

، وقال أبو (90)"الَحاِفُظ الثَّْبتُ :" ، وقال الذهبي(89)كان ثقًة ثبًتا: ، والخطيب البغدادي

 .(91)محله الصدق: حاتم

، ولعل قول أبو وقول الخطيب مقدم على غيره؛ ألنه من أهل بلدهثقة، ويكفي توثيق الخطيب له، : قلت  

 . حاتم فيه محله الصدق لقلة حديثه، وهللا أعلم

اا البن معين بينه وبين الذي سعيد بن زربي أبو عبيدة صاحب الموعظة فّرق ابن حبان في الثقات تبع -7

 . (92)قبله وخلطهما غيرهما

 .(93)قال ابن حبان صدوق    

 .القول فيه قول ابن حبان وهو صدوق:  قلت

 . (94) ُسْفَيان بن َعامر الغفاري شيخ من أهل ترمذ -8

 .(96)، وذكره مرة في الثقات(95)صدوق: قال ابن حبان

 :أقوال النقاد فيه

ليس بالقوي، وقال أبو الفتح : (99)"، وأبو زرعة(98)"، وقال أبو حاتم(97)"صدوق:" قال ابن قطلوبغا

 .(100) تركوه: األزدي

 .القول فيه قول ابن حبان مع لين فيه، وال يلتفت لتشدد األزدي فيه: قلت

أنه مولى معقل بن يسار : ،أَُبو اْلُمْنذر اْلَقاِري النحوي الكوفي، يَقال(101)سالم بن ُسلَْيمان الُمزني -9

 .(102) (171ت ) ,الُمزني

                                                           
83))

 (.284/ 8)الكامل في ضعفاء الرجال  
84))

 (.530: ص)أحوال الرجال  
85) )

 (.570: ص)تقريب التهذيب  
86))

 (.52/720)،  تاريخ دمشق(2/387)، تاريخ بغداد (508/ 2)الثقات البن حبان : ينظر 
87))

 (.508/ 2)الثقات البن حبان  
88

 (.8/47)تاريخ ابن يونس ((
(89)

 (.52/720)، تاريخ دمشق (2/387)تاريخ بغداد : ينظر 
(90  )

 (734/ 58)سير أعالم النبالء ط الرسالة 
91))

 (.44/ 7)الجرح والتعديل البن أبي حاتم  
92))

 (.871: ص)تقريب التهذيب  
93))

 (.748/ 4)الثقات البن حبان  
94))

 (.204/ 4)المرجع السابق  
95))

 .المرجع السابق، والجزء والصفحة 
96))

 (.822/ 2)الثقات البن حبان  
(97  )

 (73/ 1)الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 
(98  )

(.00/ 2)، لسان الميزان ت أبي غدة (540/ 8)ل ميزان االعتدا
 

(99)
 (.720/ 8)الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي  
100))

 (.00/ 2)، لسان الميزان ت أبي غدة (540/ 8)ميزان االعتدال  



                                                             
 

 ISSN 2410-874X،  مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات -جامعة فلسطين 

www.up.edu.ps -University of Palestine 

 

 .(103) صدوق: قال ابن حبان      

 :أقوال النقاد فيه      

وقال ابن معين , (105) سالم أحفظ لحديث عاصم من حماد بن زيد" ، وقال حماد بن سلمة (104)وثقه الذهبي

 ,(107) ليس به بأس، قد أنكر عليه حديث داود عن عاصم في القراءة: "وقال أبو داود, (106)ال بأس به 

كان نصر بن . سالم أبو المنذر أستاذ يعقوب لم يكن أحد أشد على القدرية منه: "وقال في موضع آخر

، وقال (109) صدوق يهم ليس بمتقن في الحديث: "وقال الساجي, (108) علي ينكر عليه شيئا من الحروف

ت يحيى بن سأل: وقال ابن الجنيد. (111) صدوق يهم: "وقال ابن حجر, (110) يحتمل لصدقه: ابن المثنى

: وعلق عليه الذهبي فقال (113) ال شيء:وقال ابن معين, (112)"ال: معين عن سالم أبي المنذر، أثقة هو؟ قال

وهو : وقال ابن عدي, (115) ال يتابع على حديثه: وقال العقيلي, (114) ويحتمل أن يكون أراد سالماً الطويل

رجل في طبقته ضعيف، وهو سالم  ويشتبه به:" وعلق عليهم الذهبي فقال, (116) عندي منكر الحديث

 .(117)"الطويل المدايني المعروف بالخراساني، سعدي يكنى أبا سليمان

 .صدوق أنكر عليه حديث داود عن عاصم في القراءة: قلت  

عبد هللا بن حسين األزدّي أبو حريز البصرّي قاضي سجستان صدوق يخطىء من السادسة، له  -12

 .(119) (118) األربعالبخاري تعليقاا وأصحاب السنن 

 .(120)صدوق: قال ابن حبان    

: ، وقال أحمد(122) ، وقال أبو حاتم حسن الحديث ليس بمنكر الحديث يكتب حديثه(121)أبو زرعة ثقة: قال

كان يحيى بن سعيد يحمل عليه وال أراه إال كما قال، وقال : وقال حرب عن أحمد"، (123)"منكر الحديث

: بصري ثقة، وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: عنه فقال سألت يحيى بن معين: ابن أبي خيثمة

قال لي : ثنا هشام السجستاني قال: ثنا أبو سلمة: ضعيف، وقال اآلجري عن أبي داود ثنا الحسن بن علي

                                                                                                                                                                                        
101))

األنساب للسمعاني . بضم الميم وسكون الزاى وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى مزن، وهي قرية من قرى سمرقند على ثالثة فراسخ 

(58/884.) 
102))

 (.  805 -58/822), تهذيب الكمال 
103))

 (.253/ 4)الثقات البن حبان  
104))

 (.  5/541)ديوان الضعفاء: انظر 
105))

 (.2/572) التاريخ الكبير 
106))

 (.58/820) تهذيب الكمال 
107))

 (.5/700), سؤاالت أبي عبيد اآلجري 
108))

 (.58/800)تهذيب الكمال  
109))

 (. 5/20)معرفة القراء الكبار على طبقات واألعصار 
110))

 (. 5/20)معرفة القراء الكبار على طبقات واألعصار 
111))

 (. 845ص )تقريب التهذيب  
112))

 (.273ص ) سؤاالت ابن الجنيد  
113))

 (.2/810)الجرح والتعديل 
114))

 (. 8/533) ميزان االعتدال 
115))

 (. 8/540)الضعفاء الكبير  
116))

 . 338رقم , 2/787, الكامل في ضعفاء الرجال 
117))

 . 55رقم , 5/20, معرفة القراء الكبار على طبقات واألعصار 
118))

 .أي مات بعد المائة 
119) )

 (.280/ 52)في أسماء الرجال  تهذيب الكمال: ، وينظر(700: ص)تقريب التهذيب 
120))

 (.81/ 3)الثقات البن حبان  
121))

 (.222/ 7)الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي  
122))

 ،(71/ 1)الجرح والتعديل البن أبي حاتم  
(123)

 (.22: ص)بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم 
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وهو : هي في اثنتين وسبعين آية من كتاب هللا تعالى قال أبو داود: ال قال: أبو حريز تؤمن بالرجعة قلت

صاحب قياس، : ليس حديثه بشيء، ، قال ابن أبي مريم: وقال أبو داود في موضع آخرقاضي سجستان، 

، وقال ابن عدي عامة ما يرويه ال يتابعه (125)"يعتبر به: ، وقال الدارقطني(124)وليس في الحديث بشيء 

غير محمود :"، وقال أبو إسحاق الجوزجاني(127)"ضعيف: ، وقال ابن القيسراني(126)عليه أحد

، وفي موضع آخر (130)"مختلف فيه وقد وثق:" ، وقال الذهبي(129)"َضِعيف: "وقال النسائي ،(128)"الحديث

اهُ َبْعُضُهمْ : قال  . (132)"فيه شئ:"، وفي موضع آخر قال(131)"َصالُِح اْلَحِديِث، َقوَّ

 .صدوق يخطئ كما قال ابن حجر: قلت

ة، أخرج له أبو داود، والنسائي عبُد هللا بن نافع الكوفّي، أبو َجعفر الَهاشمّي موالهم ، من الثالث -11

 .(133)في مسند علي 

  .(134)صدوق: قال ابن حبان

 :أقوال النقاد

 .(135)صدوق: قال ابن حجر

" القول فيه قول ابن حبان، وهو صدوق حسن الحديث، فقد وافق ابن حجر قول ابن حبان فيه: قلت
(136). 

سكن أَْصَبَهان ولقب ِعَصام  ِعَصام بن يِزيد بن عجاَلن مولى مّرة الّطيب من أهل اْلُكوَفة -12

 .(137)جبر

 .(138) يتفرد ويخالف وكان صدوقا حديثه عند األصبهانيين: قال ابن حبان

 .تفرد به ابن حبان: أقوال العلماء

 .  القول فيه قول ابن حبان صدوق  إال أنه يتفرد ويخالف:  قلت

 .(139)"َعْمرو بن حميد َقاِضي دينور -13

َواَية، َوفِي اْلقلب ِمْنُه َشْيء لروايته َعِن اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد َعْن َنافٍِع َعن ْبِن : قال ابن حبان  َصُدوق فِي الر 

ْبِر ِعَباَدةٌ َهَذا الَِّذي َوِهمَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقالَ اْنتَِظاُر اْلَفَرِج بِالصَّ
بِي  َصلَّى هللاَّ َب  فِيِه يَ ُعَمَر َعِن النَّ ِجُب أَْن َيَتَنكَّ

 .  (140) َما أَخَطأ فِيِه َوْيحتج بَِغْيِرهِ 

                                                           
124) )

 ، (522/ 1)، تهذيب التهذيب (288/ 52)الرجال  تهذيب الكمال في أسماء: ينظر
(125)

 (.717/ 8)، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله (780/ 2)تهذيب التهذيب : ينظر 
126))

 (.841/ 1)الكامل في ضعفاء الرجال  
(127  )

(5202/ 2)ذخيرة الحفاظ 
 

(128  )
(511: ص)أحوال الرجال 

 

(129  )
(.45: ص)والمتروكون للنسائي الضعفاء 

 

(130  )
(.121/ 5)الكاشف 

 

(131)
(.434/ 7)تاريخ اإلسالم ت بشار 

 

(132  )
(204/ 8)ميزان االعتدال 

 

133))
 (.784: ص)، تقريب التهذيب (18/ 4)تهذيب التهذيب : ينظر 

134))
 (.12/ 3)الثقات البن حبان  

135))
 (.784: ص)، تقريب التهذيب (18/ 4)تهذيب التهذيب : ينظر 

(136 )
كذا قال وال أعلم على أي أساس ذكر هذه العبارة، فهو إما مقبول أو شبه : قال  الدكتور بشار في حاشية تهذيب الكمال معقباً على كالم ابن حجر

 .غفر هللا لشيخي فقد وافق ابن حبان عليه: قلت(. 857/ 54)تهذيب الكمال في أسماء الرجال : ينظر حاشية .  المجهول 
137))

 (.180/ 2)الثقات البن حبان  
138))

 .المصدر السابق، الجزء، والصفحة 
(139  )

(.227/ 2)الثقات البن حبان 
 

140))
 (.227/ 2)الثقات البن حبان  
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               :أقوال النقاد فيه

أتى بخبر موضوع اتهم به، وقد ذكره السليماني في عداد : ، وقال مرة هالك وخبره موضوع: قال الذهبي

 .(141)من يضع الحديث

ل الخبر الذي اتهم فيه ما ذكره ابن حبان، هو صدوق يحتج به في روايته عن غير الليث، ولع: قلت

 .وتفصيل الذهبي  في القول الثاني تأكيد منه على ذلك

 .  (142)َعْمرو بن قيس بن يسير بن َعْمرو اْلُكوفِي  -14

 .(143)صدوق: قال ابن حبان

 :أقوال النقاد فيه

ال : يحيى بن معين، وقال (147)"، وابن عقيل(146)"، وابن عقدة(145)، وأبو داود (144)وثقه أبو حاتم الرازي

 .(149)ال أعرف له كثير حديث: ، وقال ابن عدي(148) ليس بثقة: شيء، ومرة 

 .القول فيه قول ابن حبان صدوق حسن الحديث، وأما قول ابن معين ال شيء لقلة حديثه: قلت

ان بن ُسلَْيَمان  -15  .(151)،(150)"اْلَهَرِويّ "َغسَّ

 .(152)صدوق: قال ابن حبان

 : أقوال النقاد

 .(154)"صدوق: ، وقال ابن قطلوبغا(153)"َصُدوٌق، ِثَقٌة أَِميٌن ُذو ِدَياَنةٍ :" إسماعيل األصبهانيقال 

 . صدوق: قلت

ْيِميّ  -16 ائِب التَّ د ْبن السَّ ُمَحمَّ
 (155) . 

ْأي : قال ابن حبان َواَية َوَكاَن النَّخِعّي َيقُول لَُه َما دمت على َهَذا الرَّ  َفاَل تقربناَكاَن مرجيا َصُدوقاا فِي الر 

(156) . 

 .القول فيه قول ابن حبان صدوق مرجئ، وتفرد به ابن حبان في القول فيه: قلت

، وكان معمراا عاش مائة  معروف بن عبد هللا الخّياط أبو الخّطاب الدمشقي ضعيف من الخامسة -17

 . (157)ثالثين سنة أو أزيد ، روى له ابن ماجه

 . (158) صدوق: قال ابن حبان     

                                                           
141))

 (.807/ 4)، لسان الميزان ت أبي غدة (728/ 3)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (814/ 7)ميزان االعتدال : ينظر 
(142)

 (742/ 4)للبخاري بحواشي محمود خليل التاريخ الكبير 
143))

 (. 888/ 3)الثقات البن حبان  
144))

 (.811/ 4)الجرح والتعديل البن أبي حاتم  
(145  )

(822/ 7)ميزان االعتدال 
 

(146 )
(887/ 4)لسان الميزان ت أبي غدة  

 

(147  )
(701: ص)ديوان الضعفاء 

 

148))
 (.745/ 3)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (875/ 8)الضعفاء والمتروكون البن الجوزي : ينظر 
149) )

 (.823/ 4)الكامل في ضعفاء الرجال  
(150  )

اء َوبعدهَا َواو هَِذه النِّْسبَة إِلَى هراة َوِهي إِْحَدى مدن ُخَراَسان اْلَمْشهُورَ : اْلهََرِوّي  ة يْنسب إِلَْيهَا خلق كثير من اْلعلَماء فِي كل فن، بِفَْتح اْلهَاء َوالرَّ

(.724/ 7)اللباب في تهذيب األنساب : انظر
 

(151  )
 (.5547: ص)سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاني 

152))
 .(5/ 0)الثقات البن حبان  

(153  )
 (.5547: ص)سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاني 

(154  )
 (.228/ 3)ممن لم يقع في الكتب الستة الثقات 

155))
 (.722/ 3)الثقات البن حبان  

156))
 (.722/ 3)الثقات البن حبان  
157)  )

 (.120: ص)تقريب التهذيب 
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 :النقاد فيهأقوال 

له أحاديث منكرة جداً، وعامة ما يرويه ال يتابع : ، وقال ابن عدي(159) ليس بالقوي: قال أبو حاتم      

َعَفاءِ :" ، وقال الذهبي(160)عليه نقلت من خط الحافظ أبي إسحاق : ، وقال مغلطاي(161)"أََحُد الضُّ

 .(162)"ومعروف الخياط صدوق: الصريفيني

 .ضعيف يعتبر به: قلت

، مولى لبكر ْبن َوائِل ْبن ربيَعة َوقد قيل مولى تيم هللاَّ ْبن َثْعلََبة (163)"النبطي"مَقاتل ْبن َحيَّان  -18

  (164) َوُيَقال مولى بني َشيَبان

 (.165) َكاَن َصُدوقاا فِيَما يروي إِذا َكاَن دونه َثبت: قال ابن حبان

 :أقوال النقاد

وثقه مروان بن محمد الَطاطري  
، وفي موضع (167)"معين، وزاد لَْيَس ِبِه َبأْس رجل َصالح، واين (166)

، (170)"ذاك مرتفع مرتفع:" ، وقال عبد الرحمن بن الحكم بن بشير(169)، وكذلك أبو داود(168)"ثقة:" آخر

، وفي موضع (172)"اإلمام، العالم، المحدث، الثقة:" ، وفي موضع آخر(171)"ثقة عالم صالح:" وقال الذهبي

، َوَقاَل (174)"لَْيَس ِبِه َبأْسٌ : ، َوَقاَل النََّساِئيُّ (173)"القدر صاحب سنة وصدق كان عابداً كبير:" آخر

اَرقُْطِنيُّ  ثَِقة :" ،  وقال برهان الدين الحلبي(176)"ال أَْحَتجُّ ِبهِ : ، َوَقاَل اْبُن ُخَزْيَمةَ (175)"َصالُِح اْلَحِديثِ : الدَّ

ثم ذكر . سكتوا عنه: ، وقال أبو الفتح األزدي(178) ونقل الذهبي عن أحمد أنه كان ال يعبأ به (177)"َصالح 

كذا قال أبو الفتح، وأحسبه التبس عليه مقاتل بن حيان . ينسب إلى الكذب: أنه قال -أبو الفتح، عن وكيع 

وقال ابن : ثم قال. بمقاتل بن سليمان، فابن حيان صدوق قوى الحديث، والذي كذبه وكيع فابن سليمان

                                                                                                                                                                                        
158))

 (.801/ 0)الثقات البن حبان  
159))

 ،(788/ 2)الجرح والتعديل البن أبي حاتم  
160))

 (.323/ 2)، تاريخ اإلسالم ت بشار (580/ 7)الضعفاء والمتروكون البن الجوزي : ، وينظر(74/ 2)الكامل في ضعفاء الرجال  
(161  )

(.323/ 2)تاريخ اإلسالم ت بشار 
 

(162  )
(.820/ 55)إكمال تهذيب الكمال 

 

(163 )
لنسبة إلى النبط، وهم قوم من العجم، والمنتسب إليهم مقاتل بن حيان بفتح النون والباء المنقوطة بواحدة  وفي آخرها طاء مهملة، هذه ا: النبطي

مولى بنى شيبان ، ولقب بحيّان النبطي، ألنه جاء من العراق، يروى : النبطي، مولى لبكر بن وائل بن ربيعة، وقد قيل مولى تيم هللا بن ثعلبة، ويقال

، روى عنه علقمة بن مرثد وبكير بن معروف، وكان صدوقا فيما يروى إذا كان عن قتادة وشهر بن حوشب والعراقيين، سكن بلخ، وله بمرو خطة

مقاتل، والحسن، ويزيد، ومصعب بنو حيان، ومات مقاتل بكابل وكان قد هرب من أبى مسلم : وهم إخوة أربعة« أبو بسطام»دونه ثبت، وكانت كنيته 

 عنه وعمر ابن عبد العزيز وعبد العزيز بن عبد الصمد العمى، روى عنه إليها وزياد ابن أبى حسان النبطي، يروى عن أنس بن مالك رضى هللا

: انظرإسماعيل ابن علية، وكان شعبة شديد الحمل عليه، وكان ممن يروى أحاديث مناكير كثيرة وأوهاما كثيرة، ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد، 

(.83-84/ 57)األنساب للسمعاني 
 

164))
 (.102/ 3)الثقات البن حبان  

165))
 (.102/ 3)الثقات البن حبان  

(166 )
 (.712/ 2)الجرح والتعديل البن أبي حاتم 

(167)
 (.70: ص)من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية ابن طهمان 

(168 )
 (.737/ 2)رواية الدوري  -، تاريخ ابن معين (35: ص)من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال 

(169 )
 (.278/ 82)مال في أسماء الرجال تهذيب الك

(170)
 (.712/ 2)الجرح والتعديل البن أبي حاتم  

(171 )
 (.800/ 8)الكاشف 

(172 )
 (.720/ 4)سير أعالم النبالء ط الرسالة 

(173)
 (.535/ 2)ميزان االعتدال  

(174)
 (.82/278)تهذيب الكمال  

(175 )
 .صالح فقط( 82/278)،وفي تهذيب الكمال (027/ 7)تاريخ اإلسالم ت بشار 

(176)
 (.55/727)إكمال تهذيب الكمال  

(177 )
 (.840: ص)الكشف الحثيث 

 (.538/ 2)ميزان االعتدال ( (178
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بن حنبل ال يعبأ بمقاتل بن حيان، وال بابن سليمانوكان أحمد . ضعيف: معين
 (179)

:" ، وقال ابن حجر

 .(180)"صدوق فاضل أخطأ األزدي في زعمه أن وكيعاً كذبه

ثقة خالفاا لما قاله ابن حبان، وقد أخطأ األزدي فيه كما قال الذهبي وابن حجر، وقد وثقه : قلت          

 .ابن معين ولم يضعفه، ولعله التبس عليه مقاتل بن حيان بمقاتل بن سليمان، وهللا أعلم

اِزّي من أهل الّرّي َوَكاَن من عقالئهم َماَت سنة َثاَلث  -19 يَن ُموَسى بن نصر الرَّ َوِست 

 . (181)(263)َوِماَئَتْين،

 .(182)من عقالء أهل الري، َصُدوق فِي الَحِديث: قال ابن حبان

  :أقوال النقاد فيه

 .(183)"الجن ة والن ار لم تخلقا، وإن ُخلِقتا فَسَيْفَنَيان: يقول. ُهَو أكفر من إبليس: قال أبو زرعة

                 .(184) من عقالء أهل الري صدوق في الحديث: وقال ابن حجر

الجّنة والّنار لم تخلقا، وإن : متروك الحديث، وهو أكفر من إبليس كما قال أبي زرعة الرازي لقوله: قلت

 .ُخلِقتا فَسَيْفَنَيان، وقول أبي زرعة مقدم على غيره؛ ألنه من أهل بلده، خالفاا لما ذهب إليه ابن حبان
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 (.538/ 2)ميزان االعتدال ( (
(180 )

 (.122: ص)تقريب التهذيب 
181))

 (.547/ 0)الثقات البن حبان  
182))

 .المصدر السابق، والجزء والصفحة 
(183  )

 (.225/ 4)تاريخ اإلسالم ت بشار 
184

روى عن . وفي نسخة أبي غدة دمج أقوال العلماء مع بعضهما البعض كأنه اسم واحد مع موسى بن نصر أبو عاصم الحنفي(. 572/ 4)لسان الميزان ( (
لدارقطني من رواية أخرجه ا. كان يتوضأ برطلين: أن النبي صلى هللا عليه وسلم: عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد بن جرير بن يزيد، َعن أَنس

موسى بن : وذكر ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات. ليس بالحافظ، َوال القوي: وقال في العلل. تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف: تمتام عنه، وقال
ولعله سقط في المخطوط الذي . 847روى عنه أصحابنا ومات سنة , نصر الرازي من عقالء أهل الرأي صدوق في الحديث يروي عن جرير بن عبد الحميد 

، تاريخ (884/ 2)لسان الميزان ت أبي غدة، : ينظر. اعتمده أبو غدة رحمه هللا، ويؤكد هذا كنية الذي دمج أبو عاصم، وأما راوي الدراسة فكنيته أبو سهل
 (.220/ 4)اإلسالم ت بشار 
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 الخـــــــــــــــاتمــة

 :تعالى ختام هذا البحث، وهذه أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها تم بحمد هللا
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 : النتائج -أوال

 :، تم التوصل إلى نتائج أهمها ما يلي"صدوق: "بعد الدراسة النقدية لمن قال فيهم اإلمام ابن حبان مصطلح

 .بلغ عدد الرواة الذين أطلق عليهم اإلمام ابن حبان صدوق تسعة عشر راوٍ  -1

أطلق عليه اإلمام ابن حبان كان خالصة القول فيهم من خالل مقارنة قوله بأقوال النقاد فيهم كل من  -2

 .متجاذب بين من يحتج بحديثهم، وُيْكَتب حديثهم لالعتبار، ومن يترك حديثهم فال يصلح لالحتجاج

فوا مدلولها، جعلوه من  مراتب التعديل، والتي حُ  -3 ْكم على إن صدوق حديثه عند أهل النقد ممن عر 

 .رواتها حسن الحديث

أبو هاشم :  بينت الدارسة أن خالصة الحكم على أربعة رواة ، قال عنهم ابن حبان صدوق، وهم -4

 .الرماني، وإسحاق بن حاتم، وحسين بن نصير، ومقاتل بن حي ان أنهم ثقات

هب، وسعيد إسحاق بن و: من خالل الدراسة تبين عدد من قال فيهم ابن حبان صدوق، ستة رواة، وهم  -5

بن زربى، وعبد هللا بن نافع، وعمرو بن قيس، وغسان بن سليمان، ومحمد السائب ولكنه رمي باإلرجاء، 

 .هم كما قال فيهم ابن حبان صدوق

يوجد ثالثة رواة صدوق يخطئ، أو يهم، أو فيه غمز خفيف في روايته عن شخص معين قال عنهم ابن  -6

الصة القول فيه وهو صدوق فيه لين، وسالم بن ُسلَْيمان سفيان بن عامر، كانت خ: حبان صدوق، وهم

 . الُمزني صدوق أنكر عليه حديث داود عن عاصم في القراءة، وعبد هللا بن الحسين صدوق يخطئ

جسر بن الحسن، ومعروف بن عبد : يوجد راويين كانت خالصة الحكم عليهم ضعيف يعتبر به، وهما -7

 .هللا الخياط

 .موسى بن نصر: صة الحكم عليه متروك، قال عنه ابن حبان صدوق وهويوجد راو واحد كانت خال -8

 . صدوق في راويين عبد هللا بن نافع، وموسى بن نصر: وافق ابن حبان قوله قول ابن حجر بقوله -9

 . صدوق في الراوي أبو هاشم الرماني: وافق ابن حبان قوله قول أبو حاتم بقوله  -11

 .دوق في الرواي سفيان بن عامرص: وافق ابن حبان ابن قطلوبغا بقوله  -11

 .  صدوق في الراوي إسحاق بن وهب: وافق ابن حبان ابن حجر وابن عراق الكناني بقوله -12

ان بن ُسلَْيَمان: وافق ابن حبان إسماعيل األصبهاني، وابن قطلوبغا بقوله -13  .صدوق في الراوي َغسَّ

 .وف الخياطوافق ابن حبان الحافظ أبي إسحاق الصريفيني بقوله صدوق في معر -14

 .أبو هاشم الرماني، ووثقه ابن حجر: روى الجماعة لراو واحد وهو  -15

إسحاق بن وهب، وكانت خالصة القول فيه صدوق كما قال ابن : روى البخاري لراو واحد وهو  -16

 .حجر، ووثقه ابن الذهبي

 

ا  :التوصيات: ثانيا

يوصي الباحث بدراسة مستفيضة لمصطلحات األئمة النقاد، ومقارنتها بأقوال بعضهم بعضاً   للوقوف    

 .على مدلوالتها، التي من خاللها نتعرف على حال الراوي من حيث اْلَقُبول أو الرد

 .نسأل هللا أن يتقبل هذا العمل، وأن يجعله خالًصا لوجهه الكريم، آمين
 

 

 

 



                                                             
 

 ISSN 2410-874X،  مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات -جامعة فلسطين 

www.up.edu.ps -University of Palestine 

 

References 
دار : عبد الجبار زكار، الناشر: العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، لإلمام صديق بن حسن خان القنوجي، تحقيقأبجد  .1

 (.م1978: )بيروت، سنة -الكتب العلمية 

عليم عبد ال: المحقق, (هـ259: المتوفى)إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، أبو إسحاق : المؤلف, أحوال الرجال .2

 1: عدد األجزاء, فيصل آباد، باكستان -حديث اكادمي : دار النشر, عبد العظيم الَبستوي

 (.ه1422: )الثالثة، سنة: دار اليمامة، الطبعة: أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال، للدكتور نور الدين عتر، الناشر .3

أبو : المحقق, البكجري المصري الحكري الحنفي، عالء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد هللا, إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال .4

 .م 2111/    هـ 1422األولى، : الطبعة, الفاروق الحديثة للطباعة والنشر, أبو محمد أسامة بن إبراهيم -عبد الرحمن عادل بن محمد 

دار : محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: قيق، تح(هـ646: المتوفى)إنباه الرواة على أنباه النحاة، أبو الحسن علي بن يوسف القفطي  .5

 4: م، عدد األجزاء1982 -هـ  1416األولى، : بيروت، الطبعة –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية  -الفكر العربي 

عبد الرحمن بن : ، تحقيق(هـ562: المتوفى)األنساب، لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد  .6

م، عدد  1962 -هـ  1382األولى، : مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة: حيى المعلمي اليماني وغيره، الناشري

 .1: األجزاء

ليوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن , بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم .7

األولى، : الطبعة, لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت , الدكتورة روحية عبد الرحمن السويفي: تحقيق وتعليق, لحنبليابن الِمْبَرد ا

 .م1992 -هـ  1413

بيدي، المحقق .8 اق الحسيني، أبي الفيض، الملق ب بمرتضى الزَّ د بن عبد الرز  د بن محم  علي : تاج العروس من جواهر القاموس، لمحم 

 (.هـ1417)مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية، سنة : هالل، الناشر

أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي , (رواية الدوري)تاريخ ابن معين  .9

: الطبعة, مكة المكرمة -سالمي مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإل: الناشر, أحمد محمد نور سيف. د: المحقق, (هـ233: المتوفى)

 4: عدد األجزاء, 1979 – 1399األولى، 

, يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي, (رواية عثمان الدارمي)تاريخ ابن معين  .11

 .دمشق –دار المأمون للتراث , أحمد محمد نور سيف. د: المحقق

عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين : المؤلف ,تاريخ أسماء الثقات .11

 1: عدد األجزاء, 1984 – 1414األولى، : الطبعة, الكويت –الدار السلفية : الناشر, صبحي السامرائي: المحقق, (هـ385: المتوفى)

اد معروف: المحقق, مد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبيمح, تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم .12 , الدكتور بشار عو 

 .م 2113األولى، : الطبعة, دار الغرب اإلسالمي

دائرة المعارف : ، الطبعة(هـ256: المتوفى)التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا  .13

 8: محمد عبد المعيد خان، عدد األجزاء: الدكن، طبع تحت مراقبة –العثمانية، حيدر آباد 

الدكتور بشار : المحقق, (هـ463: المتوفى)أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي : المؤلف, تاريخ بغداد .14

 16: دد األجزاءع, , م 2112 -هـ 1422األولى، : الطبعة, بيروت –دار الغرب اإلسالمي : الناشر, عواد معروف

دار الفكر للطباعة والنشر , عمرو بن غرامة العمروي: المحقق, علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر, تاريخ دمشق .15

 .م1995/ هـ 1415: عام النشر, والتوزيع

از الواسطي، أبو الحسن، َبْحَشل  .16 كوركيس عواد، : ، تحقيق(هـ292: المتوفى)تاريخ واسط، أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرز 

 1: هـ، عدد األجزاء 1416األولى، : عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الناشر

تحقيق , (هـ816ت)، ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ألفية العراقي)التبصرة والتذكرة في علوم الحديث  .17

 .هـ1428, 2ط, الرياض –مكتبة دار المنهاج , العربي الدائز الفرياطي: ودراسة

: لبنان، الطبعة –مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : تحرير علوم الحديث، لعبد هللا بن يوسف الجديع، الناشر .18

 .2: م، عدد األجزاء 2113 -هـ  1424األولى، 

, لبنان-دار الكتب العلمية بيروت: الناشر, (هـ748: المتوفى)المؤلف، محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي , تذكرة الحفاظ .19

 4: عدد األجزاء, م1998 -هـ1419األولى، : الطبعة

: لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمية بيروت: ، الناشر(هـ748: المتوفى)تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي  .21

 4: م، عدد األجزاء1998 -هـ1419األولى، 



                                                             
 

 ISSN 2410-874X،  مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات -جامعة فلسطين 

www.up.edu.ps -University of Palestine 

 

: الطبعة, سوريا –دار الرشيد , محمد عوامة: المحقق, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني, التهذيبتقريب  .21

 .م1986 –ه 1416األولى، 

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، معين الدين، ابن نقطة الحنبلي  .22

م،  1988 -هـ  1418الطبعة األولى : دار الكتب العلمية، الطبعة: كمال يوسف الحوت، الناشر: ، تحقيق(هـ629: ىالمتوف)البغدادي 

 1: عدد األجزاء

تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة، نور الدين، علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني  .23

: بيروت، الطبعة –دار الكتب العلمية : عبد هللا محمد الصديق الغماري، الناشر, بد الوهاب عبد اللطيف ع: ، تحقيق(هـ963: المتوفى)

 2: هـ، عدد األجزاء 1399األولى، 

الطبعة : الطبعة, مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني, تهذيب التهذيب .24

 .هـ1326األولى، 

, يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي, تهذيب الكمال في أسماء الرجال .25

 .م1981 –ه1411األولى، : الطبعة, بيروت –مؤسسة الرسالة , بشار عواد معروف. د: المحقق

أبو : محمد المعروف باألمير الصنعاني ، دراسة وتحقيقتوضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار، محمد بن إسماعيل بن صالح ابن  .26

 (.هـ1417)لبنان، الطبعة األولى، سنة  -عبد الرحمن صالح ابن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت 

خاوي المتوفى)الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة  .27 سنة  ُينشر ألول مرة على نسخة خطية فريدة بخطِّ الحافظ شمس الدين السَّ

ْوُدْونِي (هـ 912 : المتوفى)الجمالي الحنفي ( نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني)، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُْطلُْوَبَغا السُّ

مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث : شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، الناشر: ، دراسة وتحقيق(هـ879

 (ومجلد للفهارس 8) 9: م، عدد األجزاء 2111 -هـ  1432األولى، : صنعاء، اليمن، الطبعة والترجمة

وزارة المعارف للحكومة : طبع بإعانة, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، الدارمي، الُبستي, الثقات .28

دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن , مدير دائرة المعارف العثمانية الدكتور محمد عبد المعيد خان: تحت مراقبة, العالية الهندية

 .م1973/   ه 1393األولى، : الطبعة, الهند

عبد القادر : جامع األصول في أحاديث الرسول، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن األثير، تحقيق .29

[: 3،4]، الجزء (ه1389[: )1،2]الجزء : األولى، سنة: مكتبة دار البيان، الطبعة -عة المالح مطب -مكتبة الحلواني : األرنؤوط، الناشر

 (.هـ1391)

طبعة مجلس , ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم, الجرح والتعديل .31

 .م 1952هـ  1271األولى، : الطبعة, بيروت –هند دار إحياء التراث العربي ال –بحيدر آباد الدكن  -دائرة المعارف العثمانية 

حماد بن : المحقق, محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي, ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين .31

 .م 1967/ هـ  1387الثانية، : الطبعة, مكة –مكتبة النهضة الحديثة , محمد األنصاري

: المتوفى)، محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني (من الكامل البن عدي)ذخيرة الحفاظ  .32

 5: م، عدد األجزاء1996-هـ  1416األولى، : الرياض، الطبعة –دار السلف : عبد الرحمن الفريوائي، الناشر. د: ، تحقيق(هـ517

يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي , يحيى بن معينسؤاالت ابن الجنيد،  .33

, م1988هـ، 1418األولى، : الطبعة, المدينة المنورة -مكتبة الدار : دار النشر, أحمد محمد نور سيف: المحقق, (هـ233: المتوفى)

 .1: عدد األجزاء

ِجْستاني سؤاالت أبا داود السجستاني في  .34 الجرح والتعديل، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة : محمد علي قاسم العمري، الناشر: ، تحقيق(هـ275: المتوفى)

 1: د األجزاءم، عد1983/هـ1413األولى، : العربية السعودية، الطبعة

أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، أبو بكر المعروف بالبرقاني : المؤلف, سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه .35

األولى، : الطبعة, الهور، باكستان -كتب خانه جميلي : الناشر, عبد الرحيم محمد أحمد القشقري: المحقق, (هـ425: المتوفى)

 1: عدد األجزاء, هـ1414

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب : المحقق , محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي, سير أعالم النبالء .36

 .م 1985/هـ  1415الثالثة، : الطبعة , مؤسسة الرسالة, األرناؤوط

لطليحي التيمي سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاني، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي ا .37

دار الراية : كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد، الناشر. د: ، تحقيق(هـ535: المتوفى)األصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة 

 1: للنشر والتوزيع، الرياض، عدد األجزاء
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، (هـ1189: المتوفى)بو الفالح شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري الحنبلي، أ .38

 -هـ  1416األولى، : بيروت، الطبعة –دار ابن كثير، دمشق : عبد القادر األرناؤوط، الناشر: محمود األرناؤوط، خرج أحاديثه: حققه

 .11: م، عدد األجزاء 1986

عبد المعطي أمين قلعجي، : ، تحقيق(هـ322: المتوفى)الضعفاء الكبير، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي  .39

 4: م، عدد األجزاء1984 -هـ 1414األولى، : بيروت، الطبعة –دار المكتبة العلمية : الناشر

: محمود إبراهيم زايد، الناشر: ، تحقيق( هـ313: المتوفى)الضعفاء والمتروكون، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  .41

 1: هـ، عدد األجزاء1396األولى، : حلب، الطبعة –دار الوعي 

دار الكتب : عبد هللا القاضي، الناشر: ، تحقيق(هـ597: المتوفى)الضعفاء والمتروكون، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  .41

 .2×  3: ، عدد األجزاء1416األولى، : بيروت، الطبعة –العلمية 

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة , شميلسعدي بن مهدي الها: الرسالة العلمية, ألبي زرعة الرازي: الضعفاء .42

 .م1982/ه1412: الطبعة, النبوية، المملكة العربية السعودية

للدكتور عبد العزيز بن محمد بن , مع دراسة تحليلية لترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي, ضوابط الجرح والتعديل .43

 .ة العبيكان، بدون طبعةمكتب: إبراهيم العبد اللطيف، الناشر

بيروت،  –دار الكتب العلمية : ، الناشر(هـ911: المتوفى)طبقات الحفاظ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  .44

 1: ، عدد األجزاء1413األولى، : الطبعة

. محمود محمد الطناحي د. د: يق، تحق(هـ771: المتوفى)طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  .45

 11: هـ، عدد األجزاء1413الثانية، : هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر

د أحمد عمر هاشم، د : ، تحقيق(هـ774: المتوفى)طبقات الشافعيين، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  .46

 .1: م، عدد األجزاء 1993 -هـ  1413: مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ النشر: زب، الناشرمحمد زينهم محمد ع

دار , إحسان عباس: المحقق, محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد, الطبقات الكبرى .47

 .م 1968األولى،: الطبعة, بيروت –صادر 

, دار الخاني, وصي هللا بن محمد عباس: المحقق, بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني أحمد, العلل ومعرفة الرجال .48

 م 2111-هـ 1422الثانية،:الطبعة, الرياض

لبنان، الطبعة األولى، سنة   –دار الكتب العلمية : فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، نشر .49

 (.هـ1413)

: المحقق, ألبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي, في معرفة من له رواية في الكتب الستة الكاشف .51

 1992/ هـ  1413األولى، : الطبعة, مؤسسة علوم القرآن، جدة -دار القبلة للثقافة اإلسالمية , محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب

 .م

شارك في , علي محمد معوض-عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق, ألبي أحمد بن عدي الجرجاني, الرجالالكامل في ضعفاء  .51

 .م1997ـ/ه1418األولى، : الطبعة, لبنان-بيروت -الكتب العلمية , عبد الفتاح أبو سنة: تحقيقه

خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن  .52

األولى، : بيروت، الطبعة –مكتبة النهضة العربية , عالم الكتب : صبحي السامرائي، الناشر: ، تحقيق(هـ841: المتوفى)العجمي 

 1: ، عدد األجزاء1987 – 1417

نون عن أسامي الكتب والفنون، لإلمام مصطفى بن عبد هللا المعروف بحاجي خليفة، .53 دار إحياء التراث العربي، : الناشر كشف الظُّ

 .بدون طبعة

أبو عبد هللا السورقي وإبراهيم حمدي : الكفاية في علم الرواية، لإلمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق .54

 .المدني، المكتبة العلمية، بدون طبعة

: المتوفى)الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أليوب بن موسى  .55

 1: بيروت، عدد األجزاء –مؤسسة الرسالة : محمد المصري، الناشر -عدنان درويش : ، تحقيق(هـ1194

اللباب في تهذيب األنساب، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن  .56

 بيروت -دار صادر : ، الناشر(هـ631: المتوفى)ثير األ

 -عبد هللا علي الكبير وآخرون، دار المعارف : لسان العرب، لإلمام محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، تحقيق .57

 .القاهرة، بدون طبعة
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دار : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: ق، تحقي(هـ852: المتوفى)لسان الميزان، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  .58

: الهند، الناشر –ونسخة دائرة المعرف النظامية . ، العاشر فهارس11: م، عدد األجزاء 2112األولى، : البشائر اإلسالمية، الطبعة

 لبنان -مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت 

 .7: م، عدد األجزاء1971/هـ 1391الثانية، : الطبعة

الدكتور محمد صادق آيدن : ، دراسة وتحقيق(هـ463: المتوفى)أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي  المتفق والمفترق، .59

 .3: م، عدد األجزاء 1997 -هـ  1417األولى، : دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة: الحامدي، الناشر

 .المكتبة العلمية: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، الناشرالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لإلمام  .61

 .م2115/هـ  1426،  1معجم المصطلحات الحديثية، محمد أبو الليث الخير آبادي، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط .61

, دار الفكر, نعبد السالم محمد هارو: تحقيق, (هـ395ت)معجم المقاييس في اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي  .62

 .هـ1399

دار : ، الناشر(هـ748: المتوفى)معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي  .63

 1: م، عدد األجزاء1997 -هـ 1417األولى : الكتب العلمية، الطبعة

: المحقق, (هـ643ت)عبد الرحمن المعروف بابن الصالح عثمان بن : وُيعرف بمقدمة ابن الصالح, معرفة أنواع علوم الحديث .64

 .هـ1416, بيروت -ودار الفكر المعاصر, دمشق -دار الفكر, نور الدين عتر

 الدكتور نور الدين عتر: المحقق, (هـ748: المتوفى)محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي , المغني في الضعفاء .65

، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن (رواية طهمان)من كالم يحيى بن معين في الرجال  .66

: دمشق، عدد األجزاء –دار المأمون للتراث : أحمد محمد نور سيف، الناشر. د: ، تحقيق(هـ233: المتوفى)المري بالوالء، البغدادي 

1. 

 (.ه1377: )األزهر، سنةمطبعة : المنهج الحديث في علوم الحديث، لمحمد السماحي، الناشر .67

دار البشائر , عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق, (هـ748)الموقظة في علم مصطلح الحديث، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  .68

 .هـ1425, 8ط, بيروت -اإلسالمية

ار المعرفة للطباعة د, علي محمد البجاوي: تحقيق, محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي, ميزان االعتدال في نقد الرجال .69

 .م1963/ هـ 1382األولى، : الطبعة, لبنان –والنشر، بيروت 

عبد :  نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر، أحمد ابن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، تحقيق .71

 (.ـه1423)الرياض، الطبعة األولى، سنة  -هللا بن ضيف هللا الرحيلي، مطبعة سفير 
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