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  )صالح الحدیث(مدلول مصطلح 
  بن حنبلعند اإلمام أحمد 

  الصفديخلیل  صفاء. أ        و         یلى محمد رجب اسلیم      ل. د
  وعلومهقسم الحدیث / ماجستیر                قسم الحدیث وعلومه  / أستاذ مساعد

  غزة - اإلسالمیةالجامعة            
عند اإلمام أحمد بن حنبل، إذ ) صالح الحدیث(هذا البحث دراسة لمدلول مصطلح یتناول : ملخص

قامت الباحثتان بدراسة تطبیقیة لخمسة وعشرین راویًا حكم علیهم اإلمام أحمد بهذا المصطلح، ومقارنة 
الراوي بخالصة الحكم علیه من خالل أقوال النقاد، وفي نهایة قوله بأقوال النقاد، ثم نختم ترجمة 

الدراسة وضعت الباحثتان جداول توضیحیة ألحوال الرواة المترجم لهم مع بیان مقصود اإلمام أحمد 
 .بهذا المصطلح

 

Abstract: This research thoroughly investigates what is signified by the 
term(Valid Hadith)according to Imam Ahmad Bin Hanbal. The  two 
researchers conducted an application study of 25 narrators judged by bin 
Hanbal as suchusing the term dependable in addition to comparing his 
arguments with those of detractors. We end up with the narrator's biography 
judging him depending on the critics' arguments . At the end of the study, the 
two researchers provided tables of narrators' cases and illustrated the imams 
meaning of the term.  

  المقدمة
ر به عن الوقوع في باالستبصا، وهدانا ذنا بنور العلم من ظلمات الجهالةالحمد هللا الذي أنق

  أما بعد ،،،.. المبعوث رحمة للعالمین بالرسالة ، والصالة والسالم علىعمایة الضاللة
اهللا ، لذا خصَّ r، وحفظه لكتابه یشمل حفظ سنة نبیه تكفل بحفظ كتابه -جل وعال  -هللا ا فإنَّ     

، ولقد كان من یطلب الحدیث، أو )1(" ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء" أمتنا باإلسناد وشرَّفها به
ٌ وال أزِمَّة م ُط   . یحدِّث به بال إسناد كمن یرقى السطح بال سلم، وأحادیثه لیس لها خُ

واإلسناد تُعرف صحته وسالمته بمعرفة أحوال رجاله، و إنه ال یخفى على ذي بصیرة أنه لو لم ینشأ 
  . دیل لما كان لإلسناد أهمیٌة عظیمةٌ علم الجرح والتع

فعلم الجرح والتعدیل أو نقد الرجال من أهم عوامل حفظ السنة ومعرفة صحیحها من سقیمها، ولذا 
  . لم یعدّ العلماء الكالم في أحوال الرجال من باب الغیبة المحرمة، بل جعلوه الزمًا لحفظ السنة

، احتیاطًا للدین، والتفتیش عن أمور الناقلین، دثینفوجب بذلك النظر في أحوال المح: "قال الخطیب
  )2("وحفظًا للشریعة من تلبیس الملحدین
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، فالن ضعیف: إنه لیشتد علي أن أقول: محمد بن بندار الجرجاني قال لإلمام أحمد ورُ ي أنَّ     
  )3("فمتى یعرف الجاهل الصحیح من السقیم؟، إذا سكت أنت وسكت أنا: "فقال أحمد، فالن  ذاب

وجود األئمة النقاد األجالء الذین بینوا لنا أحوال  واألخبار في ذلك كثیرة لیس هذا مقامها، وواهللا إنَّ 
لحفظ شریعته، ولقد أكرم اهللا األمة والسنَّة بهم، وبما وصل  _وجل عز_الرواة لهو تسخیر من اهللا 

  . إلینا من مصنفاتهم في هذا العلم المهم الجلیل
اإلمام أحمد بن حنبل، فكان ال  حكمًا على الرواة جرحًا وتعدیالً وأكثرهم  هذا  لفنومن أجلِّ علماء 

بدَّ لطلبة علم الحدیث من دراسة مدلول مصطلحاته، والوقوف على مراده منها، وقد وقع اختیارنا في 
  .عند هذا اإلمام الجلیل) صالح الحدیث(هذا البحث على دراسة مدلول مصطلح 

  :ختیارهأهمیة البحث وسبب ا
نا أشدُّ حاجًة   ً أهمیًة عظیمإنَّ لدارسة مدلوالت مصطلحات األئمة     نّ ٕ افتقر إلیها األئمة قبلنا، وا

، فقد قال اإلمام الذهبي والكالم في الرواة یحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والمیل، : "إلیها وافتقارًا
وخبرة كاملة بالحدیث وعلله ورجاله، ثم نحن نفتقر إلى تحریر عبارات التعدیل والجرح، وما بین ذلك 

ه من العبارات المتجا ذ واصطالحَ ِب ْ ه فَ ذلك الجِ ْ ر َ باالستقراء التامِّ عُ ذبة، ثم أهمُّ من ذلك أن نعلم
ه بعباراته الكثیرة  دَ   )4("ومقاصِ

مة، وخاصة مصطلحات ویكفي قول اإلمام الذهبي داللة على أهمیة دراسة مصطلحات األئ   
  . على ال واة الذي هو من أجلِّ علماء هذا الفن ومن المكثرین في الحكماإلمام أحمد 

  :أهداف البحث
  .عند األئمة) صالح الحدیث(بیان مدلول  •
  .التعرف على مصطلحات النقاد ومقارنتها ببعض •
من األكاذیب وذلك بنقد  rإظهار جهود العلماء ومدى حرصهم على تنقیة حدیث رسول اهللا  •

  .الرواة ووضع كلٍّ منهم في مرتبته
  .مراتب التعدیل عند اإلمام أحمد بن حنبلمن ) صالح الحدیث(إثبات أنَّ مصطلح  •

  : الدراسات السابقة
وقد دُرس منهجه في الجرح والتعدیل في رسالة علمیة لنیل درجة الدكتوراه للباحثة سلوى الدقس،    

في البرنامج المشترك بین جامعة عین شمس بمصر )اإلمام أحمد ومنهجه في نقد الرجال(بعنوان 
  . راف األستاذ الدكتور إبراهیم إبراهیم هالل، واألستاذ الدكتور نافذ حمادوجامعة األقصى بغزة، بإش
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عند اإلمام ) صالح(طلعنا علیها بعد اختیارنا للدراسة ، فرأینا أن الباحثة قد درست مدلول مصطلح وأ
بجمیع الصیغ، لكن بدراسة عامة ولیست تطبیقیة من خالل دراسة أحوال الرواة، حیث اعتمدت على 

  . قول اإلمام أحمد، بقولي اإلمامین الذهبي وابن حجر في الراوي مقارنة
بهذه الصیغة فقط عند اإلمام أحمد، ) صالح الحدیث(وبهذا لم نعثر على من درس مدلول مصطلح 

دراسًة علمیًة من خالل جمع أقوال النقاد من كتب التراجم المختلفة في الراوي، ومقارنتها بقول اإلمام 
ختیارنا على دراسة هذا المصطلح عند اإلمام أحمد من خالل دراسة خمسة وعشرین أحمد، لذا وقع ا

، ونقارن قوله بأقوال النُّقاد؛ لنعرف ما هو )صالح الحدیث(راویًا حكم علیهم اإلمام أحمد بمصطلح 
  . مدلول هذا المصطلح عند اإلمام أحمد

  : منهج الدراسة
  :سیكون المنهج في هذا البحث كالتالي

اعتمدت الباحثتان في جمع أقوال اإلمام أحمد على ستة كتب، كتابه العلل ومعرفة الرجال بروایة  •
 ابنه عبد اهللا، ومن كالمه في علل الحدیث ومعرفة الرجال روایة ابنه صالح وتلمیذیه المروذي

أبي داود له، والجرح والتعدیل البن أبي حاتم، وتهذیب الكمال للمزي، وتاریخ  والمیموني، وسؤاالت
  .بغداد للخطیب البغدادي

  .ترتیب أسماء الرواة المتَرجم لهم في البحث ترتیبًا أبجدیاً  •
  . إذا كان الراوي من رواة الكتب الستة ستعتمد الباحثتان تسمیة ابن حجر له في تقریب التهذیب •
اإلمام أحمد في الراوي، ثم نورد أقوال النقاد فیه، ونتبعها بقولي الذهبي وابن حجر  نورد أوًال قول •

ن لم یوجد أشرنا إلى ذلك ٕ   .فیه إن وجدا، لما عرِف من استقرائهما ألحوال الرواة ، وا
ن لم تكن له روایة فیها بیَّنا ذلك، وسنعتمد في  • ٕ ذكر من خرَّج للراوي من أصحاب الكتب الستة، وا

  .رموز ابن حجر في التقریب الجداول
  . التعریف بنسب الراوي من كتب األنساب إن كان غریباً  •
  . نختم ترجمة الراوي بخالصة الحكم علیه من خالل أقوال النقاد •
ً بما ورد في من كتب الجرح والتعدیل وذلك لكثرتها و الكتاب فقط اسم االقتصار على ذكر  • اكتفاء

 .فهرس المراجع
  :خطة البحث
  . البحث إلى مقدمة وتمهید ومبحثین وخاتمة وقد قُسم
والدراسات السابقة، ومنهج  مل على أهمیة البحث وسبب اختیاره، وأهداف البحث،توتش :المقدمة 
  . الدراسة
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  :وفیهحنبل، ومنزلته بین أئمة الحدیث ،  ترجمة موجزة لإلمام أحمد بن :التمهید
  .ترجمة موجزة لإلمام أحمد بن حنبل:  وًال 

  .  منزلته بین أئمة الحدیث: ثانیاً 
  : وفیه مطلبان   ،، واستعماالت اإلمام أحمد لهذا المصطلح)صالح الحدیث( مفهوم :المبحث األول 
  . )صالح الحدیث(مفهوم  :المطلب األول 
  ) . صالح(استعماالت اإلمام أحمد لمصطلح  :المطلب الثاني 
  .الدراسة التطبیقیة للرواة :المبحث الثاني 

  .وفیها أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها الباحثتان :الخاتمة 
  التمهید

  ترجمة موجزة لإلمام أحمد بن حنبل ومنزلته بین أئمة الحدیث
  : )5(ترجمة موجزة لإلمام أحمد بن حنبل:  وًال 

یباني      زي )6(هو أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشَّ َ و ْ ر َ ، یلتقي نسبه مع )7(الم
عدنان، ولد في بغداد وأصله من مرو حیث أتت بن في نزار بن معد  - صلى اهللا علیه وسلم–النبي 

  . وهي حامل به على األرجح، أمه إلى بغداد 
رساله إلى الكتّاب،      ٕ ، وكفله جده، وقد اهتمت أمه بتربیته وا توفي والده في مقتبل عمره، فنشأ یتیمًا

، ووافق ذلك میوًال ورغبة عنده، حیث ظهرت وهیأت له أسرته ا ألجواء المناسبة لیكون عالمًا فقیهًا
نجابته وفطنته منذ صغره حتى صار قدوة ألقرانه، مما دفع أحد اآلباء في زمانه أن یقول متعجبًا من 

               أنا أنفق على أوالدي وأجیئهم بالمؤدبین على أن یتأدبوا فما أراهم یفلحون، وهذا: "علمه وأدبه
  . )8(!"بن حنبل غالم یتیم انظروا كیفاأحمد 
ث هو عن نفسه ذهب للكتاب سنیناً     كنت وأنا : "فقال ،ثم صار یجلس في مجالس الدیوان كما حدّ

یم أختلف إلى الكتَّاب ثم أختلف إلى الدیوان وأنا ابن أربعة عشرة سنة َل   .  )9("غُ
بدأ اإلمام أحمد بالكتابة والسماع عن علماء بغداد، وكانت سنة مائة وتسع وسبعین أول سنة     

طلب فیها الحدیث وهو ابن ست عشرة سنة، وقد رحل إلى بالد كثیرة في طلب الحدیث، فقال 
سافرت في طلب العلم والسُّنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب : "عن رحالته متحدثاً 

، وأرض هوازن وفارس وخراسان والجبال جزائر والمدینة والحجاز والیمن والعراقین جمیعاً وال
  . )10("واألطراف

لنا میراثًا عظیمًا حفظه تالمیذه وأبناؤه من بعده، وكان أكثرهم فضًال في هذا المقام أبو ترك وقد    
  . بكر الخالل الذي رحل من أجل البحث عن مسائل اإلمام أحمد
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حیاة حافلة بالعلم والدعوة والثبات على المنهج رغم المحن، وكانت وفاته یوم الجمعة  توفي بعد
وسبعین سنة، فجزاه اهللا  الثاني من ربیع األول عام مائتین وواحد وأربعین، وكان یبلغ من العمر سبعاً 

  . عن المسلمین خیر الجزاء
  : منزلته بین أئمة الحدیث: ثانیاً 

إنه إمام أهل السنة، الطود الشامخ والجبل األشم، حفظ اهللا بعلمه وبثباته الدین، والكالم عن 
وقد تواترت األخبار ! منزلته في هذه السطور القلیلة ال یفي بشيء من حقه وفضله ومكانته وعلمه

  .  یر ذلكفي كتب التراجم بذكر فضله وعظیم منزلته في الحدیث والفقه والعبادة والزهد والورع وغ
إمام في الحدیث، إمام في الفقه، إمام في : أحمد بن حنبل إمام في ثمان خصال: "قال الشافعي

  )11("اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة
م منه وبنى على كالمه، فقال    مد بن حنبل بارع كان أح" :وقد ذكر ابن أبي حاتم أن الشافعي تعلَّ

الفهم لمعرفة الحدیث بصحیحه وسقیمه، وتعلم الشـــافعي أشیاء من معرفة الحدیث منه، وكان 
وبنى  نعم، جعله أصالً : حدیث كذا وكذا قوى اإلسناد محفوظ؟ فإذا قال أحمد: الشافعي یقول ألحمد

  )12("علیه
م أحد الربانیین األربعة في الحدیث ربانیو الحدیث أربعة، فأعلمهم : "فقال ،وجعله القاسم بن سال 

  )13(."..بالحالل والحرام أحمد بن حنبل
وال  rأسود الرأس أحفظ لحدیث رسول اهللا ما رأیت : "وساق الخطیب بسنده إلى الدارمي أنه قال   

  )14("معانیه من أبي عبد اهللا أحمد بن حنبلأعلم بفقه 
: أبوك یحفظ ألف ألف حدیث، فقیل له: قال لي أبو زرعة: وجاء في السیر عن ابنه عبد اهللا أنه قال

تُه، فأخذتُ علیه األبواب: قال وما یدریك؟ ْ ر   .ذاكَ
فهذه حكایة صحیحة في سعة علم أبي عبد اهللا، وكانوا یعدون في ذلك المكرر، : قال الذهبي معلقاً 

ال فالمتون المرفوعة القویة ال تبلغ عشر معشار واألثر، وفتوى التابعي، وما  ٕ فسر، ونحو ذلك، وا
  )15(.ذلك

  المبحث األول
  ت اإلمام أحمد لهذا المصطلحصالح الحدیث واستعماال مفهوم

  ) صالح الحدیث( مفهوم: المطلب األول 
فال بدَّ قبل البدء في دراسة مدلول هذا المصطلح المهم والكثیر التداول بین أئمة النقد، أن       

االصطالحي عند أئمة الجرح والتعدیل، ومنزلته في مراتب ألفاظ الجرح ف معناه اللغوي، و نعرِّ 
نه في هذا المطلب   . والتعدیل، وهذا ما سنبیّ
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  التعریف اللغوي:  وًال 
  . الصاد والالم والحاء أصل واحد، یدل على خالف الفساد  :قال ابن فارس

ح صالحًا وصلوحًا : یقال ح الشيء یصُل َل َ ح أو ص ُل َ   )16(.ص
الَ یصلحونالَّذین ی{: ومنه قوله تعالى َ ض و ْ ، ویكون في القضایا 152:الشعراء} فسدون فِي اَألر

ا وَإِن {: المعنویة المتعلقة بالنفس واإلنسان، ومنه قوله تعالى ً فُور انَ غَ ن اهللا كَ ِإ تصلحوا وتتقوا فَ
یما   .129:النساء )17(.}رحِ

الح َ ٌل ص فسه، والمصلح فِي َأعماله وُأموره : ورجُ َ ، والصالح فِي ن ُصلحٌ   .)18(م
ذا ما أضفنا  ٕ لُّوه من )الصالح(لكلمة ) الحدیث(وا ، فإن معناها اللغوي یكون استقامة الحدیث وخُ

  . الفساد 
  التعریف االصطالحي : ثانیاً 
وصف حدیث  اتفقوا أنَّ و "النقد في أحكامهم على الرجال،  لقد كثر استخدام هذه اللفظة عند أئمة     

  " . هذا هو األصل فیهالراوي بالصالح من عبارات التعدیل ا
عِّفة لحال الراوي، ولكنها ال ترتقي أیضاً       رجة الصحة إ ى د وقد بیَّن الذهبي أنها لیست مضَ

فهذه العبارات كلها جیدة لیست ): "صالح الحدیث(الكاملة، فقال بعد أن ذكر عدة ألفاظ منها 
قِّیًة لحدیثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق علیها، لكن كثیرًا ممن  مضعِّفة لحال َ ر ُ الشیخ نعم، وال م

مه بٌ بین االحتجاج وعدَ   )19("ذكرنا متجاذَ
یختلف عما إذا كان مقرونا بالحدیث، فإن إفراده قد ) صالح(خدامهم للفظ وینبغي التنبیه أن است   

  .  یقصدون به صالح الدین فقط
من عادتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصالحیة في الحدیث قیَّدوا ذلك فقالوا صالح : "قال ابن حجر

  )20("الحدیث، فإذا أطلقوا الصالح فإنما یریدون به في الدیانة
في المرتبة الرابعة من مراتب التعدیل، وهي آخر المراتب عنده، وهو  )21(ابن أبي حاتموقد جعله     

  . أول من وضع مراتب ألفاظ الجرح والتعدیل، ویكتب حدیثه لالعتبار 
عنده في أدنى مراتب التعدیل، وكذلك وضعه في أدنى ) صالح الحدیث(وهذا یعني أن مصطلح    

 ،)22(ئمة الذین زادوا على مراتبه وألفاظه، فوضعه ابن الصالحمراتب التعدیل من جاء بعده من األ
  .في السادسة وهي آخر مراتب التعدیل عنده )24(في المرتبة الرابعة، ووضعه السخاوي )23(والعراقي
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  )صالح (استعماالت اإلمام أحمد لمصطلح : المطلب الثاني 
من خالل الكتب الستة المذكورة ) صالح(لقد تتبعنا بدایًة أقوال اإلمام أحمد التي تضمنت كلمة 

  : في منهج الباحثتین
  : فوجدنا استخدامه لهذا المصطلح قد جاء على وجهین 

  :وهي  ،، وجاء على عدة صیغ )ظ تعدیل آخرأي لیس مقرونا بلف(مفردًا : الوجه األول
  .)25(صالح  -
  .)26(صالح الحدیث  -
  .)27(صالح إن شاء اهللا  -
  .)28(صالح الحدیث إن شاء اهللا  -
  .)29(أرجو أن یكون صالح الحدیث  -
  .)30(ما أصلح حدیثه  -
  .)31(رجل صالح  -

  :  صیغهرونًا بغیره كلفظ ثقة أو صدوق وغیرها ، وهذه مق: الوجه الثاني 
  .)33(، وصالح الحدیث ثقة)32(ثقة صالح الحدیث -
  .)35(، ورجل صالح ثقة)34(رجل صالح ثقة من الثقات -
  .)36(ثقة ثقة رجل صالح  -
  .)37(ثقة ثقة أثبت من فالن صالح الحدیث  -
  .)38(ثقة رجل صالح خیر ثقة  -
  .)40(، وأرجو أن یكون صالح الحدیث )39(أرجو أن یكون ثقة صالح الحدیث -
  .)41(رجل صالح ثقة لیس به بأس حدیثه حدیث أهل الصدق  -
  .)43(، وشیخ صالح الحدیث )42(شیخ قدیم ثقة صالح -
  .)44(صدوق صالح الحدیث -
  .)45(لیس به بأس صالح الحدیث  -
  .)46(ال بأس به رجل صالح  -
  .)47(شیخ صالح  -
  .)48(مقارب الحدیث صالح  -
                                )49(مرجئ ما أصلح حدیثه  -
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  المبحث الثاني                                         
  الدراسة التطبیقیة

ومقارنته بأحكام النُّقاد اآلخرین ) صالح الحدیث(إنَّ الناظر في قول اإلمام أحمد بن حنبل        
سیَّما من اشتهر واعتمد قوله في الجرح والتعدیل كفیل بأن یعطي تصورًا واضحًا عن مقصد اإلمام 

عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعدیل  لیبحث :" ویؤكد ذلك المعلمي بقوله ،حمد بهذا المصطلحأ
واصطالحه مستعینًا على ذلك بتتبع كالمه في الرواة واختالف الروایة عنه في بعضهم مع مقارنة 

  .)50("كالمه بكالم غیره
نماذج من الرواة الذین قال فیهم اإلمام أحمد بن  _إن شاء اهللا تعالى_ في هذا المبحث  سنتاولو  

ثمَّ نتبعه بقول اإلمام أحمد بن حنبل، ثمَّ أقوال النقاد  ،، فنذكر اسم الراوي أوالً )صالح الحدیث(حنبل 
وفي نهایة المبحث سیكون جدوًال نبیِّن فیه عدها نذكر خالصة الحكم في الراوي، اآلخرین، وب

ارنته بقولي اإلمامین الذهبي وابن حجر لما عرفا من استقرائهما ألحوال خالصة الحكم في الراوي ومق
  .الرواة

لي -1 َ ج َ سي )51(أبان بن عبد اهللا بن أبي حازم الب َ م ْ   . روى له األربعة : الكوفي  )52(األح
صدوق صالح الحدیث، وقال  :)54(قال مرة صالح الحدیث، و : )53(قال فیه: قول اإلمام أحمد

  . ثقة: )55(أیضاً 
، وابن حبان وذكره ابن خلفونوابن شاهین، والعجلي، وابن نمیر،  وثقه ابن معین،:  )56(أقوال النقاد

عنه، وما سمعت  )57(كان عبد الرحمن بن مهدي یحدث عن سفیان: وقال الفالسفي الثقات، 
عزیز الحدیث عزیز الروایات، ولم : فقال ،بن سعید القطان یحدث عنه، أما ابن عديایحیى 

: ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبانو  وأرجو أنه ال بأس به، أجد له حدیثًا منكر المتن فأذكره،
لیس بالقوي، وذكره العقیلي في : ، وقال النسائيكان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكیر

   .الضعفاء
  . صدوق في حفظه لین :حجر قال ابنو. له مناكیر، حسن الحدیث: قال الذهبيو 

ولعل في  ،كما قال ابن حبان وضعفه لیس فاحشاً  ،صدوق في حفظه لین :خالصة الحكم في الراوي
  . واهللا  علم  كالم ابن عدي ردٌ علیه فهو من أئمة االستقراء حیث لم یجد له حدیثًا منكراً 

رِّي -2 َ ام روى  إسحاق الكوفي، نزیل بغداد،، ویقال بن عباس، أبو )58(إبراهیم بن أبي العباس السَّ
  . له النسائي حدیثًا واحدًا 

  .ال بأس به ثقة: )60(صالح الحدیث، وقال في موضع: )59( قال مرة :قول اإلمام أحمد
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شیخ ، وذكره ابن حبان في : وثقه معاویة بن صالح، والدارقطني، وقال أبو حاتم: )61(أقوال النقاد
وقال ابن لم أقف على قول للذهبي فیه، و ، فحجبه أهله حتى ماته اختلط إنَّ :وقال ابن سعد ،الثقات
  . ثقة تغیر بآخره فلم یحدِّث :حجر

  .ثقة واختالطه ال یضره؛ ألنَّ أهله حجبوه : خالصة الحكم في الراوي 
ي أبو یحیى الكوفي  )62(إسماعیل بن سالم -3 دِ َ   . روى له مسلم وأبو داود والنسائي : اَألس

: بخ ، وسمعت أحمد یقول: قال ؟إسماعیل بن سالم :قلت ألحمد :قال أبو داود: قول اإلمام أحمد 
  . لیس به بأس : )65(ثقة ثقة ، وقال أیضاً : )64( ، وقال مرة)63(صالح الحدیث إسماعیل بن سالم

وزاد ، والدارقطنيوابن معین، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وابن خراش،  ،وثقه ابن سعد:  )66(أقوال النقاد
مستقیم الحدیث، وقال ابن : حجة ، وقال أبو حاتم مرة: ثبت، وزاد ابن معین في روایة: ابن سعد

  . ثقة ثبت  :قال ابن حجرثقة، و: قال الذهبيو ، أرجو أنه ال بأس به :عدي
  .ثقة ثبت :خالصة الحكم في الراوي 

یم(أشعث بن أبي الشعثاء  -4 َل ُ   . روى له الجماعة :  المحاربي) س
  . ثقة: )68(، وقال في موضع)67(صالح الحدیث :قال مرة  :قول اإلمام أحمد

وثقه ابن معین، وأبو حاتم، والعجلي، وأبو داود، والنسائي، والبزار، وذكره ابن  :)69(أقوال النقاد
  .ثقة : وقال ابن حجرثقة، : قال الذهبيو  في الثقات، حبان، وابن شاهین

  . ه ثقة أنَّ ) صالح الحدیث(د أراد بقوله فیه أحم ، ویظهر أنَّ ثقة: في الر وي خالصة الحكم
مِّي  -5   . لیس له روایة في الكتب الستة : أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك األشعري الُق

  . صالح الحدیث: )71(، وقال مرة)70(أطلق القول بصالحه في موضع: قول اإلمام أحمد 
روى أحادیث لم یتابع علیها وقد : وقال البزار، والعجلي، والنسائي، ابن معینوثقه : )72(أقوال النقاد

  فیه للذهبيلم أقف على حكم و ، صدوق :ن حجروقال اباحتمل حدیثه، وذكره ابن حبان في الثقات، 
صدوق، والواضح مما سبق أنَّ الراوي خفَّ ضبطه لروایته أحادیث لم : خالصة الحكم في الراوي

  . یتابع علیها
نان -6 رد بن سِ ُ مشقي نزیل البصرة  )73(ب   . روى له األربعة: أبو العالء الدِّ

لیس به بأس ولكن كان : )75(، وقال في موضع )74(صالح الحدیث: قال مرة : قول اإلمام أحمد 
  . یرى القدر

رأیت ما : وثقه ابن معین في روایة، ودحیم، والنسائي، وابن خراش، وقال الفالس : )76(أقوال النقاد
ما رأیت شامیًا أوثق من : وقال یزید بن زریع في الثقات، في الشامیین أوثق منه، وذكره ابن حبان

 ُ كان : وقال أبو حاتم ،لیس به بأس: وأبو زرعة، والنسائي، في موضع آخروقال ابن معین  رد، ب
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ً ، قدریاً وكان  صدوقاً   وانفرد ابن المدینيكان یرى القدر، : لیس بالمتین، وقال أبو داود: وقال مرة
  . صدوق رمي بالقدر :وقال ابن حجركان رديء الحفظ،  :وقال الذهبيبتضعیفه، 

ا قول الذهبي برداءة حفظه فلم أجده في كالم أمَّ  یرى القدر، صدوق :خالصة الحكم في الراوي 
  . المتقدمین

یلي -7   . الستة  أصحاب الكتب رو  له :)77(ثور بن زید الدِّ
  .)78(صالح الحدیث: لم یقل فیه غیر :أحمد قول اإلمام 
 ، وابن خلفوننوذكره ابن حباوابن شاهین، وثقه ابن معین، وأبو زرعة، والنسائي،  : )79(أقوال النقاد
 نه كان یرى القدر حیث سئل مالك عنه وعن غیرهوقیل إصالح الحدیث، : وقال أبو حاتم في الثقات،

إنهم كانوا ألن یخروا من السماء إلى األرض أسهل علیهم : كیف یأخذ عنهم وهم یرون القدر، فقال 
ا كان رأیه، وكذلك القطان كان یأبى إال أن یوثقه، ویقول عن رأیه بالقدر إنم، من أن یكذبوا كذبة
  . ثقة  :وقال ابن حجرثقة،  :وقال الذهبيفثقة،  وأما في الحدیث

 -8.بأنَّه ثقة) صالح الحدیث(: ویبدو أنَّ أحمد بن حنبل أراد بقوله ثقة، :الراويخالصة الحكم في 
  . روى له الترمذي  :جعفر بن زیاد األحمر الكوفي 

  .)80(قلت ألبي جعفر األحمر هو ثقة؟ قال هو صالح الحدیث: قال عبد اهللا :قول اإلمام أحمد
ویعقوب بن سفیان، ، ، وعثمان بن أبي شیبة، والعجليجيوالسا وثقه ابن معین، :)81(أقوال النقاد
وقال صدوق، : وقال أبو زرعة. صدوق: وقد روى مناكیر، وزاد ابن أبي شیبة: وزاد الساجي

من الفضائل، وهو  یروي شیئاً : وقال ابن عدي ،یعتبر به: وقال الدارقطني، لیس به بأس: النسائي
وقال ابن صدوق شیعي، : وفة، وهو صالح في روایة الكوفیین، وقال أبو داودفي جملة متشیعة الك

كثیر الروایة : لیس هو عندهم حجة كان رجًال صالحًا كوفیًا وكان یتشیع، وقال ابن حبان: عمار
ذا روى عن الثقات تفرد عنهم بأشیاء في القلب منها، وقال الجوزجاني ٕ مائل عن : عن الضعفاء، وا

حالطریق، و  قول الجوزجاني فیه مائل عن الطریق یعني في : بقوله الخطیب البغدادي ذلك وضَّ
مائل عن القصد فیه تحامل وشیعیة غالیة وحدیثه : وقال األزديمذهبه وما نسب إلیه من التشیع، 

تْه ولم یضعِّ  ،سئل یحیى بن معین عن جعفر األحمر: وقال الدارميمستقیم،  ثِْب ُ فه، فقال بیده لم ی
  .صدوق یتشیع :وقال ابن حجریغرب، : وقال في موضع آخرصدوق شیعي،  :بيوقال الذه

صدوق یتشیع، وفیما نقله عبد اهللا : القول كما قال الذهبي وابن حجر : خالصة الحكم في الراوي
  .عن أبیه أحمد دلیل على أنه ال یقر بأنه ثقة 

ار الغزَّال البصري  -9   . واحداً  حدیثاً  روى له النسائي :الحكم بن فروخ أبو بكَّ
  .)82(صالح الحدیث: قال فیه :قول اإلمام أحمد 
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  .في الثقات وذكره ابن حبان، وابن خلفونوابن المدیني، وثقه النسائي، :  )83(أقوال النقاد
  .ثقة: وقال ابن حجر ثقة،: وقال الذهبي

 .مجمع على توثیقه: خالصة الحكم في الراوي
اغ أبو داود بن قیس الفراء ا -10    .واألربعة ،روى له مسلم: سلیمان لدبّ

  . صالح الحدیث: )85( ، وقال مرة)84(وثقه في موضع: قول اإلمام أحمد 
وثقه الشافعي، وابن معین، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي، والساجي، وابن :  )86(أقوال النقاد

 كما وثقه ابن سعد ،صالح الحدیث: حافظ، وزاد ابن معین: وزاد الشافعي وعلي بن المدیني، نمیر،
ثقة من : وقال الذهبي، ، وابن حبان  كل منهما في ثقاتهنوذكره ابن خلفو  ،وزاد له أحادیث صالحة

  .ثقة : وقال ابن حجرالعبَّاد، 
  .مجمع على توثیقه : خالصة الحكم في الراوي

ذیل الطائي -11 ُ   . روى له الستة عدا ابن ماجه :سعید بن عبید أبو اله
  .صالح الحدیث:  )88(، وقال مرة)87(وثقه مرة: قول اإلمام أحمد 

وثقه ابن معین، والنسائي، والعجلي، وابن نمیر، ویعقوب بن سفیان الفسوي، وزاد  :)89(أقوال النقاد
بأس، وقال  لیس به: وقال القطان، في ثقاتهم وابن خلفون، صالح الحدیث، وذكره ابن حبان: العجلي
  .ثقة: وقال ابن حجرثقة، : وقال الذهبي، یكتب حدیثه : أبو حاتم

  .لتوثیق النُّقاد له ثقة: خالصة الحكم في الراوي
12-  ّ   . روى له الجماعة: سلیمان بن بالل أبو أیوب القرشي التیمي

صالح : )92(ال بأس به ثقة، وقال مرة: )91(، وقال في موضع)90(وثقه مرة: قول اإلمام أحمد
  . الحدیث

 وابن شاهین، ، والنسائي،معین، والخلیلي، ویعقوب بن شیبة وابن ،وثقه ابن سعد: )93(أقوال النقاد
وقال  ،ندمت أن ال أكون أكثرت عنه: وقال ابن مهدي ،في ثقاتهم ابن حبان، وابن خلفونوذكره 

ثقة إمام، : وقال الذهبي، ال بأس به ولیس ممن یعتمد على حدیثه: عثمان بن أبي شیبة في موضع
  .ثقة: وقال ابن حجر

فقد انفرد بهذا القول دون بیان  ثقة لتوثیق النقاد له، أمَّا ابن أبي شیبة: خالصة الحكم في الراوي
  .سبب عدم االعتماد على حدیثه

ر، روى له الستة عدا الترمذي -13   . شریك بن عبد اهللا بن أبي نَمِ
  . )94(صالح الحدیث: قوال في شریك غیرلم أجد له : قول اإلمام أحمد 
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، وزاد في الثقات وذكره ابن خلفون، وابن حبان والعجلي، وأبو داود، وثقه ابن سعد، :)95(أقوال النقاد
: وقال ابن معین مرة، ووافقه النسائي. ال بأس به: وقال ابن معین، والنسائيابن حبان ربما أخطأ، 

ث عنه : وقال ابن عدي ،لیس بالقوي، وكان القطان ال یحدث عنه رجل مشهور من أهل المدینة حدَّ
مالك وغیر مالك من الثقات وحدیثه إذا روى عنه ثقة فإنَّه ال بأس بروایته إال أن یروي عنه 

كان ربما یهم في الشيء بعد الشيء، : وقال الذهبي ،ونسبه الساجي وابن خلفون إلى القدر ،ضعیف
  .صدوق یخطئ  :وقال ابن حجرتابعي صدوق، : وقال في موضع آخر

  .؛ ألنَّه یهم كما قال الذهبيصدوق یخطئ القول فیه قول ابن حجر: خالصة الحكم في الراوي
  . واألربعة ،مسلمرو  له  :صالح بن رستم المزني أبو عامر الخزاز -14

  .)96(صالح الحدیث: قول اإلمام أحمد
: قال أبو حاتمو  ،في الثقات الطیالسي، وذكره ابن حبان داود وثقه أبو داود، وأبو:  )97(أقوال النقاد

وهو عزیز الحدیث، : جائز الحدیث، وقال ابن عدي: شیخ یكتب حدیثه وال یحتج به، وقال العجلي
 ،وقد روى عنه یحیى القطان مع شدة استقصائه، وهو عندي ال بأس به ولم أر حدیثًا منكرًا جداً 

لیس : وقال الدارقطنيصادق الحدیث، : ضعیف، وقال أیضاً : وقال مرةال شيء، : قال ابن معینو 
 :وقال ابن حجرثقة، : وقال في موضع آخرمن الحفاظ الذین كانوا یخطئون، : وقال الذهبي، بالقوي

  .صدوق كثیر الخطأ
  . صدوق كثیر الخطأ كما قال ابن حجر :خالصة الحكم في الراوي

  . روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه: )98(المدني مولى التوأمة هانصالح بن نب -15
صالح مولى  :قلت ألحمد :)100(صالح الحدیث، وقال أبو داود: )99( قال مرة: قول اإلمام أحمد 

فأحتمله  أما أنا: هو مقارب الحدیث؟ قال: لقیه مالك زعموا بعد ما كبر، قلت ألحمد: التوأمة؟ قال
إن بشر بن عمر زعم أنه : قلت ألبي: )101(وقال عبد اهللا، یقوم موضع حجة فالا  ن وأروي عنه وأمَّ 

مالك كان قد أدرك صالحًا : سأل مالك بن أنس عن صالح مولى التوأمة فقال لیس بثقة، قال أبي
، وقال وقد روى عنه أكابر أهل المدینة من سمع قدیماً  وقد اختلط، أو هو كبیر، ما أعلم به بأساً 

كان مالك أدركه وقد اختلط فمن سمع منه قدیمًا فذاك وقد روى عنه : )102(آخر أحمد في موضع
  . أكابر أهل المدینة وهو صالح الحدیث ما أعلم به بأساً 

كان شعبة ال یروي عنه وكان ینهى . في الثقات وثقه العجلي، وذكره ابن خلفون :)103(أقوال النقاد
عیینة لما اختلط، أما الثوري فجالسه بعدما تغیر، لیس بثقة، وتركه ابن : عنه، وقال القطان ومالك

  . قة، كان خرف قبل أن یموت، فمن سمع منه قبل أن یختلط فهو ثبتث: وقال ابن معین
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تغیَّر في سنة خمس : وقال ابن حبان لیس بقوي،: والنسائي، وقال أبو حاتم ،وضعفه أبو زرعة
ن األئمة الثقات، فاختلط حدیثه األخیر وعشرین ومائة، وجعل یأتي باألشیاء تشبه الموضوعات ع

وهو في نفسه وروایاته ال بأس به إذا : وقال ابن عديه القدیم ولم یتمیز فاستحق الترك، بحدیث
  .صدوق اختلط بآخره :وقال ابن حجر، صدوق لكنه عمَّر واختلط :وقال الذهبي ،سمعوا منه قدیماً 

فسماعه جید، ومن سمع منه  سمع منه قدیماً صدوق اختلط بأخره، فمن : خالصة الحكم في الراوي
  . بعد اختالطه فیختبر حدیثه ویقارن بأحادیث الثقات

روى له البخاري وأبو داود والنسائي : صدقة بن خالد األموي موالهم أبو العباس الدمشقي -16
  . والترمذي

في وقال  ثقة مأمون، )105( :وقال أیضاً  ثقة لیس به بأس ،: )104( قال مرة: قول اإلمام أحمد 
 ، )107(صالح الحدیث، وأطلق القول بتوثیقه مرة لمأثبت من الولید بن مس ثقة ثقة  :)106(موضع آخر
   .)108(ثقة ثقة لیس به بأس أثبت من الولید بن مسلم صالح الحدیث: وقال أیضاً 

، والنسائي، وثقه ابن معین، ودحیم، وابن نمیر، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والعجلي: )109أقوال النقاد
  .ثقة :وقال ابن حجر فیه، للذهبي لم أقف على حكمو  في الثقات ، وابن عمار، وذكره ابن حبان

  .مجمع على توثیقه: خالصة الحكم في الراوي
َ ضِ  -17 اديم َ ر ُ َ  ام بن إسماعیل بن مالك الم لیس له روایة في  ، أبو إسماعیل المصري،عافريالم

  . الكتب الستة
، وعُرضت علیه أحادیث لسوید عن ضمام، فقال البنه )110(صالح الحدیث: قال  :قول اإلمام أحمد 

  )111( ثقة :اكتبها كلها أو قال تتبعها، فإنه صالح أو قال: عبد اهللا 
  . صدوق: في روایة، والعجلي، والعقیلي، وزاد العقیلي وثقه ابن معین: )112(أقوال النقاد

وزاد ابن حبان  في الثقات، ، وذكره ابن حبان، وابن خلفونال بأس به: وقال ابن معین، والنسائي
: فیما وقفت علیه، فقال كان صدوقا، ولم یجرحه سوى الدارقطني: كان یخطئ، وقال أبو حاتم: بقوله

  . یتكلمون فیه، في حدیثه لین: األزديقال  متروك، و
  .ق ربما أخطأصدو  :وقال ابن حجرصالح الحدیث لیَّنه بعضهم بال حجة، : وقال الذهبي

   كما قال ابن حجر، وقد أشار إلى خطئه ابن حبان  صدوق ربما أخطأ: خالصة الحكم في الراوي
18-  ّ روى له الستة عدا : المدني نزیل الكوفة طلحة بن یحیى بن طلحة بن عبید اهللا التیمي

  .البخاري
  )114( ثقة: ، وقال في روایة)113(صالح الحدیث: قول اإلمام أحمد
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وله : وابن سعد وزاد والدارقطني، وثقه ابن معین، ویعقوب بن شیبة، والعجلي،: )115(النقادأقوال 
 ،صالح الحدیث: وقال أبو حاتم كان یخطئ،: وقال ،في الثقات وذكره ابن حبانأحادیث صالحة، 

لیس به بأس، : وقال أبو داود ،صالح: ، صحیح الحدیث، وقال أبو زرعة، والنسائيالحدیثحسن 
صدوق لم یكن بالقوي، : ال بأس به في حدیثه لین، وقال الساجي: وقال یعقوب بن شیبة في روایة

لیس بالقوي، وكذا : ال النسائي مرةوق ،روى عنه الثقات وما بروایاته عندي بأس: وقال ابن عدي
وقد نقل ، منكر الحدیث: فقال ،وشدَّد القول فیه البخاري ،قالها یحیى القطان، وابن معین في روایة
  .صدوق یخطئ: وقال ابن حجر ،الذهبي قول البخاري وهذا إقرار بما قال

صدوق یخطئ، فإنَّ توثیق بعض النقاد له عام وهذا ال یمنع من تضعیفه  :خالصة الحكم في الراوي
ح ابن حبان ذلك بقوله    .كان یخطئ: في ضبطه، وقد وضَّ

  . روى له الجماعة :)116(الكوفي الجهني عبد الرحمن بن عبد اهللا بن األصبهاني -19
  . )117(صالح الحدیث :قول اإلمام أحمد

  .  في الثقات وثقه ابن معین، وأبو زرعة، والعجلي، والنسائي، وذكره ابن حبان :)118(أقوال النقاد
  . ثقة :وقال ابن حجرثبت، : وقال الذهبي ،ال بأس به صالح الحدیث: وقال أبو حاتم

  .ثقة :الراويخالصة الحكم في 
اف بن خالد بن عبد اهللا أبو صفوان المخزومي -20   .لترمذي والنسائير ى  ه ا: عّط

ثقة صحیح الحدیث، وقال : )120(صالح الحدیث، وسئل مرة فقال: )119( قال مرة: قول اإلمام أحمد 
  . لیس به بأس: )121(مرة ثالثة

وأبو داود في  ،وقال ابن معین والعجلي، وثقه ابن معین، وأبو داود، وابن نمیر، :)122(أقوال النقاد
لم : ثقة صالح الحدیث، وقال ابن عدي: وزاد ابن معین. لیس به بأس: روایة، وأبو زرعة، والنسائي

ث عنه ثقة، وقال أبو بكر البزَّار ث عنه جماعة وهو صالح الحدیث : أر بحدیثه بأسًا إذا حدَّ قد حدَّ
ث بأحادیث لم یتابع علی ن كان قد حدَّ ٕ صالح لیس بذاك، وقال النسائي في : ها، وقال أبو حاتموا

یروي عن نافع : ، ولم یرضه ابن مهدي، كما غمزه مالك، وقال ابن حبانلیس بالقوي: موضع آخر
وغیره من الثقات ما ال یشبه حدیثهم، وأحسبه كان یؤتى ذلك من سوء حفظه، فال یجوز عندي 

لم  قف  لى و لیس بالمتین عندهم، : قال أبو أحمد الحاكمو  االحتجاج بروایته إال فیما وافق الثقات،
  .صدوق یهم: وقال ابن حجرفي أي من كتبه،  للذهبي قول

د صدوق یهم، ولعل تضعیف  :خالصة الحكم في الراوي بعض النقاد للراوي كان في ضبطه، وأكَّ
  . ذلك ابن حبان في قوله
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  . لیس له روایة في الكتب الستة: عقبة بن أبي صالح الكوفي -21
  .)124(صالح: ، وقال أیضاً )123(صالح الحدیث :قول اإلمام أحمد

صالح الحدیث، وقال أبو : اإلمام أحمد بقوله وثقه ابن معین، ووافق أبو حاتم :)125(أقوال النقاد
: كوفي شیخ، وقال ابن سعد: بأس، وقال ابن معین مرة لیس به: وقال أبو داود، ال بأس به: زرعة

ألنه لیس من رجال الكتب  ؛فیه لكل من الذهبي وابن حجر على قولف ول  أقكان قلیل الحدیث، 
  .الستة

  .صدوق واهللا أعلم :خالصة الحكم في الراوي
ریم الباهلي -22 هباء أبو خُ قْبة بن أبي الصَّ   . لیس له روایة في الكتب الستة: عُ

شیخ صالح، وأطلق القول : )127(صالح الحدیث، وقال في موضع: )126( قال مرة: قول اإلمام أحمد
  . )128( بصالحه مرة
وابن شاهین، وقال ابن معین في موضع  وثقه ابن معین، وأبو داود، والدارقطني، :)129(أقوال النقاد

: ، وقال الذهبيمحله الصدق: وقال أبو حاتم لیس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات،: آخر
  .ولم أقف على قول البن حجر. صدوق

  . ثقة لتوثیق أكثر النُّقاد له: خالصة الحكم في الراوي
عقِ  -23 َ ريم زَ َ   . روى له مسلم وأبو داود والنسائي: ل بن عبید اهللا أبو عبد اهللا الج

  . صالح الحدیث: )131(، وقال في موضع)130( وثقه مرة :قول اإلمام أحمد
ال بأس به، : ووافقه فیها النسائي مرة، وقال في روایة تردد فیه ابن معین فوثقه :)132(أقوال النقاد
حسن الحدیث لم أجد له : وقال ابن عديثقة عند أصحابه، : وقال علي بن المدیني،  وضعفه مرة

منكرًا فأذكره إال حسب ما وجدت في حدیث غیره ممن یصدق في غلط حدیث أو حدیثین،  حدیثاً 
نَّ  :وقال وذكره ابن حبان في الثقات ٕ ما كان ذلك منه كان یخطئ لم یفحش خطؤه فیستحق الترك وا

وقال ربما وهم، : وقال في موضع آخرصدوق، : قال الذهبيو  ،حسب ما ال ینفك منه البشر على
  . ق یخطئصدو  :ابن حجر

ابن ابن حبان، و صدوق یخطئ، وخطؤه قلیل كما هو واضح من كالم  :خالصة الحكم في الراوي
  . عدي

شي -24 َ ر ُ از بن ربیعة الج   . روى له األربعة: الدمشقي )133(هشام بن الَغ
  .)135(صالح :وقال أیضاً ، )134(.صالح الحدیث: قول اإلمام أحمد
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الموصلي، ویعقوب الفسوي، وقال ابن معین  وابن عماروثقه ابن معین، ودحیم،  :)136(أقوال النقاد
كان من : ، وقال ابن خراشما أحسن استقامته في الحدیث: ال بأس به، وقال دحیم مرة : في روایة

   .كان عابدًا فاضالً : خیار النَّاس، وذكره ابن حبان في الثقات وقال
  . ثقة :وقال ابن حجرصدوق عابد، : وقال الذهبي

  . ثقة :في الر ويخالصة الحكم 
  . روى له أبو داود : وهب بن عقبة العامري البكائي  -25

  .)137(صالح الحدیث: قول اإلمام أحمد
في  ابن حبانكوفي صالح الحدیث، وذكره : وثقه ابن معین، وقال عنه ابن شاهین :)138(أقوال النقاد

ثِّق، و: وقال الذهبي ،الثقات ُ   . مستور :قال ابن حجرو
  .بل هو ثقة لتوثیق ابن معین له :الراوي خالصة الحكم في

رجم لهم   جداول  توضیحیة ألحوال الرواة المتٍ
من روى له من   اسم الراوي

  األئمة الستة
خالصة  الحكم   حكم ابن حجر  حكم الذهبي

  في الر وي
أبان بن عبد اهللا بن أبي 

  حازم
له مناكیر   4

حسن 
  الحدیث

صدوق في 
  حفظه لین

صدوق في 
  لینحفظه 

إبراهیم بن أبي العباس 
  الكوفي

ثقة تغیر بآخره   ــــــــــ  س
  فلم یحدث

ثقة حجبه 
أهله بعد 

  اختالطه
  ثقة ثبت   ثقة ثبت  ثقة  س/د/م  إسماعیل بن سالم األسدي
  ثقة  ثقة  ثقة  ع  أشعث بن أبي الشعثاء
  صدوق  صدوق  ــــــــــ  لیس له روایة  أشعث بن إسحاق 

ُرد بن سنان الدمشقي  رديء  كان  4  ب
  الحفظ

صدوق رمي 
  بالقدر

صدوق یرى 
  القدر

  ثقة  ثقة  ثقة  ع  ثور بن زید الدیلي 
صدوق   ت  جعفر بن زیاد األحمر 

  شیعي
صدوق   صدوق یتشیع

  شیعي
مجمع على   ثقة  ثقة  س  الحكم بن فروخ 
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  توثیقه
من  ثقة  4/م  داود بن قیس الفراء

  العبَّاد
مجمع على   ثقة

  توثیقه
  ثقة  ثقة  ثقة  س/ت/د/م/خ  سعید بن عبید الطائي 

  ثقة  ثقة  ثقة إمام  ع  سلیمان بن بالل
شریك بن عبد اهللا بن أبي 

  نمر
كان ربما یهم   ق/س/د/م/خ

في الشيء 
  بعد الشيء

صدوق   صدوق یخطئ
  یخطئ

من الحفاظ   4/م  صالح بن رستم 
كانوا  الذین

  یخطئون

صدوق كثیر 
  الخطأ

صدوق كثیر 
  الخطأ

صالح بن نبهان مولى 
  التوأمة 

صدوق لكنَّه   ق/ت/د
  عمَّر واختلط

صدوق اختلط 
  بأخرة

صدوق 
  اختلط بأخره

مجمع على   ثقة  ــــــــــ  س/ت/د/خ  صدقة بن خالد 
  توثیقه

صالح   لیس له روایة  ضمام بن إسماعیل
الحدیث لیَّنه 
بعضهم بال 

  حجة

 صدوق ربما
  أخطأ

ربما  صدوق
  أخطأ

منكر   4/م  طلحة بن یحیى التیمي 
الحدیث قاله 

  البخاري

 صدوق  صدوق یخطئ
  یخطئ

  ثقة  ثقة  ثبت  ع  عبد الرحمن بن عبد اهللا 
اف بن خالد المخزومي    یهم صدوق  صدوق یهم  ــــــــــ  س/ت  عطَّ

  صدوق  ــــــــــ  ــــــــــ  لیس له روایة  عقبة بن أبي صالح 
  ثقة  ــــــــــ  صدوق  لیس له روایة  عقبة بن أبي الصهباء

قِل بن عبید  ْ ع َ صدوق   صدوق یخطئ  ربما وهم   س/د/م  اهللا الجزريم
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  یخطئ  
شي  َ ر از الجُ   ثقة   ثقة  صدوق عابد  4  هشام بن الغَ
ثِّق  د  وهب بن عقبة البكائي ُ   ثقة  مستور  و

  
  الخاتمـــــــــــة

  : وتشتمل على أهم النتائج والتوصیات، ومن أهم النتائج ما یلي   
  :ثقة، ویظهر ذلك جلیًا من خالل) الحدیثصالح (الغالب أنه یرید بقوله :  وًال 

صالح الحدیث، كما وافق الذهبي : توثیق ابن حجر ألحد عشر راویًا ممن قال فیهم اإلمام أحمد -1
عشر راویًا وذلك من  ثالثةمنهم، وقد توصلت إلى توثیق  ثمانیة رواة اإلمام ابن حجر في توثیق

  .النقاد اآلخرینخالل مقارنة قول اإلمام أحمد بن حنبل بأقوال 
 ما: ، مثل)ثقة ثقة(، أو )ثقة(ما ذكرنا في المبحث األول من أنه ذكر هذا اللفظ مقرونا بلفظة  -2

مرة بن ربیعة فقال من الثقات المأمونین رجل صالح سألته عن ضَ : روى عنه ابنه عبد اهللا قال
  .وكذلك صدقة بن خالد ،)139(الحدیث لم یكن بالشام رجل یشبهه

، وقال )یثصالح الحد(ما تبین من خالل تراجم الرواة في هذا البحث، فإنه قال في كثیر منهم  -3
إبراهیم بن أبي : خرى، مثلفي مواضع أ عشر راویاً  ق اثنيوثَّ  حیث ،)ثقة(في موضع آخر 

ٕ العباس َ ، وا    .، وغیرهمل بن عبید اهللاِ   ْ سماعیل بن سالم، وأشعث بن أبي الشعثاء، وم
 :مثل ،مه موافق لهم على توثیقهالظن أنَّ  ما یكون من إجماع األئمة على توثیق الراوي، فغالب -4

ید الدِّیلي، والحكم بن فروخ، وعبد الرحمن بن عبد اهللا بن األصبهاني، وعقبة بن أبي ثور بن ز 
  .الصهباء، وهشام بن الغاز، ووهب بن عقبة

، ویظهر أي ال بأس به أو صدوق ؛ثقة بقلیلمرتبة أقل من ال )صالح الحدیث(: یرید بقوله قد :ثانیاً 
  :من خاللذلك 

ُ  :، مثل)لیس به بأس(آخر یقول فیه في موضع ، و ) صالح الحدیث(ى الرا ي عل حكمه-1 رد بن ب
  .سنان

جعفر بن زیاد األحمر، وقد : ، مثل)صدوق(ه بأنَّ  الراوي على موافقته ألكثر النُّقاد في حكمهم -2
وهذا القول یدلل على  .الحدیث  هو صالح: األحمر ثقة؟ قال  زیاد جعفر بن: فقال ،سأله ابنه

  .بذلك، كذلك أشعث بن إسحاق، وعقبة بن أبي صالح لو كان ثقة عنده ألقرأنَّه  
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 في حفظه لین، أو  الراوي درجة أقل من الصدوق، إذا كان) صالح الحدیث( لفظةقد یرید ب :ثالثاً 
شریك بن و  أبان بن عبد اهللا بن أبي حازم، أو كثر خطؤه، كما یظهر في ترجمة ،ممن اختلط

، وضمام بن إسماعیل، مولى التوأمةبن نبهان صالح ، و بن أبي نمر، وصالح بن رستماداهللا عب
اف بن خالد، ومعقل بن عبید اهللا    .وطلحة بن یحیى بن طلحة، وعطَّ

  :التوصیات
النقدیة عند اإلمام أحمد بن حنبل، ومقارنتها الباحثتان بدراسة مستفیضة للمصطلحات توصي    
  . قوال النقاد للوقوف على مدلولهابأ

  البحث هوامش
                                                             

، والخطیب البغدادي في 4053أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب في فضل الشام والیمن، ح )1(
  .  كالهما من طریق عبدان، عن عبد اهللا بن المبارك بإسناد صحیح) 7/102(تاریخ بغداد، 

 .34الكفایة، ص: انظر )2(
  . 46المصدر نفسه، ص )3(
  . 82الموقظة في علم مصطلح الحدیث، ص )4(
، )6/90/2586(، وتاریخ بغداد للخطیب، )9/161(حلیة األولیاء لألصبهاني، : انظر ترجمته في )5(

  ).11/177/78(، وسیر أعالم النبالء للذهبي
: انظر. نسبة إلى شیبان وهي قبیلة معروفة في بكر بن وائل، وهو شیبان بن ذهل بن ثعلبة: الشَّیباني )6(

  )8/198(معانياألنساب للس
زِي )7( َ رو َ نَّما قیل له : الم ٕ یعني الشاه جاني موضع الملوك " الشاه جان"هذه النسبة إلى مرو الشاهجان، وا

المصدر : انظر .ومستقرهم، خرج منها جماعة كثیرة قدیمًا وحدیثًا من أهل العلم والحدیث
  )12/207(السابق

  .21مناقب اإلمام أحمد البن الجوزي، ص: انظر )8(
  .)43ص( المصدر نفسه )9(
 .)358ص( حمد في تراجم أصحاب أحمد للعلیميالمنهج األ: انظر )10(

 

  . )9ص( المصدر السابق: انظر )11(
 ). 1/302( جرح والتعدیلالمقدمة  )12(
 . ، في ترجمة محمد بن عبد اهللا المعروف بابن أبي شیبة)11/259(تاریخ بغداد، : انظر )13(
  ). 6/90(المصدر السابق  )14(
  ). 11/187( سیر أعالم النبالء: انظر )15(
  ) .3/303( معجم مقاییس اللغة )16(
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 .)271ص (الغواص في أوهام الخواص للحریري درة: انظر )17(
 .)4/142( تهذیب اللغة لألزهري: انظر )18(
 .)81ص( الموقظة في علم مصطلح الحدیث )19(
 ).2/680(النكت على مقدمة ابن الصالح )20(
  ). 2/37( الجرح والتعدیلمقدمة  )21(
  .)124ص( لث والعشرون، صفة من تقبل روایتهمعرفة أنواع علوم الحدیث، النوع الثا )22(
 . 123ص )ألفیة العراقي(والتذكرة  لتبصرةا )23(
 ).2/118( فتح المغیث )24(
  . )1/416(، و )1/415(، و )1/416(، و )1/411(لل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا الع: انظر )25(
وقد استعمله في مواضع كثیرة، وسیكون الرواة المدروسون في هذا البحث كلهم ممن أطلق علیهم هذا  )26(

  .المصطلح
  .)1/419(ل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا  العل)27(
 . )2/488(المصدر نفسه،  )28(
  ).341/509( ، وسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )3/25(المصدر السابق،  )29(
 .)3/196(و )2/490(عبد اهللا  العلل ومعرفة الرجال روایة )30(
 ).1/553(، و)1/546(المصدر نفسه، )31(
  .)2/298(، و)1/410(المصدر السابق  )32(
  .)2/74( المصدر السابق )33(
  .)2/194(المصدر السابق  )34(
 .)13/157(تاریخ بغداد  )35(
  . )20/90(تهذیب الكمال )36(
 .)1/518(علل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللال )37(
  .)1/419(المصدر نفسه  )38(
 )32/536(، تهذیب الكمال)9/245(الجرح والتعدیل )39(
 . 341ص ،سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )40(
 .)2/549(جال روایة عبد اهللا العلل ومعرفة الر )41(
 .)2/502(المصدر نفسه  )42(
 . )2/373(المصدر السابق  )43(
  . )2/296( جرح والتعدیلال )44(
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 .)3/286( علل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللال )45(
 )1/412( المصدر السابق )46(
  . )6/387( جرح والتعدیلال )47(
 . )193ص(وایة المیموني علل الحدیث ومعرفة الرجال ر )48(
  .)2/490(العلل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا،  )49(
  .)258-1/257(التنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل )50(
لى قبیلة بجیلة وهو ابن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي األسد إهذه النسبة : " قال السمعاني )51(

  "عظیمتینبن الغوث، وقیل إن بجیلة اسم أمهم وهي من سعد العشیرة وأختها باهلة ولدتا قبیلتین ا
لي(وللتمییز فهناك  لى أمهم إبنو بجلة نسبوا بسكون الجیم، وهم رهط من سلیم بن منصور یقال لهم ) البجْ

 . )2/91(األنساب للسمعاني : انظر. بجلة بنت هناءة بن مالك بن فهم األزدي 
 ).1/125( مصدر السابقال: انظر. الكوفة هذه النسبة إلى أحمس وهي طائفة نزلت )52(
 .)2/290(عبد اهللا  لل ومعرفة الرجال روایةالع )53(
  . )2/296(الجرح والتعدیل  )54(
 .)1/84( تهذیب التهذیب )55(
، الكامل في )1/99(، المجروحین)2/296(الجرح والتعدیل ، )1/198(معرفة الثقات : ترجمته انظر )56(

، )2/268(، العلل الواردة في األحادیث النبویة)39ص(، تاریخ أسماء الثقات)2/68(ضعفاء الرجال
، تهذیب )103ص(، تقریب التهذیب)1/163(، إكمال تهذیب الكمال)1/7(ي في الضعفاءالمغن

  ).1/84(التهذیب
  ).2/14(أي سفیان الثوري، ألنه روى عن أبان كما في تهذیب الكمال  )57(
، فخففها الناس وقالوا سامراء، وقد ینسبون إلیها )سر من رأى(هذه النسبة إلى بلدة على دجلة، یقال لها  )58(

ىبالس ّ مر ّ   ). 7/28(األنساب للسمعاني، : انظر. ر
 . )7/28(تاریخ بغداد: انظر )59(
 . لمصدر نفسها )60(
، االغتباط بمن روى من )7/28(، تاریخ بغداد)8/68(، الثقات)2/121(الجرح والتعدیل: انظر ترجمته )61(

  ).109ص(، تقریب التهذیب)46ص(الرواة باالختالط 
أحدهما یروي عنه هشیم بن بشیر وهو صاحبنا هذا، والثاني البغدادي : نویعرف بهذا االسم اثنا )62(

 ). 1/394( المتفق والمفترق: انظر. هشیمالصائغ نزیل مكة یروي عن 
 . )299ص (سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )63(
  .)7/174(تاریخ بغداد : انظر )64(
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  .المصدر نفسه )65(
، الكامل في ضعفاء )2/172(، الجرح والتعدیل)7/233(الطبقات الكبرى: انظر ترجمته )66(

، )3/101(، تهذیب الكمال)7/174(، تاریخ بغداد)1/14(، سؤاالت البرقاني للدارقطني)1/464(الرجال
  )139ص(، تقریب التهذیب)1/246(الكاشف

 . )166ص(ث ومعرفة الرجال روایة المیمونيعلل الحدی)67(
  .)2/516(فة الرجال روایة عبد اهللا العلل ومعر  )68(
، تهذیب )36ص(، تاریخ أسماء الثقات)6/62(، الثقات)2/271(الجرح والتعدیل: انظر ترجمته )69(

 .)149ص(، تقریب التهذیب)2/236(، إكمال تهذیب الكمال)1/253(، الكاشف)3/272(الكمال
 .)2/269(الجرح والتعدیل  )70(
  . )3/259(تهذیب الكمال  )71(
، تقریب )2/231(، إكمال تهذیب الكمال)6/62(، الثقات)2/269(الجرح والتعدیل : ترجمته انظر )72(

 ).1/306(، تهذیب التهذیب)149ص(التهذیب
هناك من نفس طبقته سمیًَّا له وهو السَّمرقندي، مجهول لیس له روایة في الكتب الستة ، ذكره ابن  )73(

 . احبنا الدمشقي للتمییز بینهماحجر في إثر ص
 . )1/419(لل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا الع )74(
  .)256ص( سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )75(
، )1/110(، تاریخ ابن معین روایة ابن محرز )78ص(تاریخ ابن معین روایة الدارمي: ترجمته انظر )76(

، مشاهیر علماء )4/45(الكمال ، تهذیب)6/114(، الثقات)2/422(الجرح والتعدیل، 
، تهذیب )165ص(، تقریب التهذیب)1/101(، المغني في الضعفاء)245ص(األمصار
 ).1/375(التهذیب

األنساب للسمعاني، : انظر. هذه النسبة إلى بنى الدیل بن هداد بن زید مناة بن الحجر، من األزد )77(
)5/449 .(  

 . )2/74(لل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا الع )78(
، تاریخ أسماء )2/468(، الجرح والتعدیل)3/192(ن معین روایة الدوريتاریخ اب: انظر ترجمته )79(

، تقریب )3/114(،إكمال تهذیب الكمال)1/285(، الكاشف)4/417(، تهذیب الكمال)53ص(الثقات
  .)190ص(التهذیب

 ).5/38/941(تهذیب الكمال،  )80(
، الكامل )214-1/213(، المجروحین)2/480(الجرح والتعدیل، )1/268(معرفة الثقات: انظر ترجمته )81(

، تاریخ )21ص(، سؤاالت البرقاني للدارقطني )2/377(في ضعفاء الرجال
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، تهذیب )199ص(، تقریب التهذیب)1/132(، المغني في الضعفاء)1/249(،الكاشف)7/151(بغداد

  ).2/79(التهذیب
 .)3/126(والتعدیل الجرح  )82(
، إكمال تهذیب )1/345(، الكاشف)7/130( تهذیب الكمال ،)6/187(الثقات :ترجمته انظر )83(

 ).2/376(، تهذیب التهذیب)263ص(، تقریب التهذیب)4/107(الكمال
 . )3/422(الجرح والتعدیل  )84(
 . )181ص (یث ومعرفة الرجال روایة المیمونيعلل الحد )85(
، إكمال تهذیب )1/382(، الكاشف)8/441(تهذیب الكمال  ،)3/423(الجرح والتعدیل :ترجمته انظر )86(

 ).3/172(، تهذیب التهذیب)308ص(، تقریب التهذیب)4/263(الكمال
  .)4/46(الجرح والتعدیل  )87(
 .)2/494(لل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا الع )88(
الجرح  ،)2/108(، المعرفة والتاریخ)1/402(، معرفة الثقات)3/497(التاریخ الكبیر: انظر ترجمته )89(

، إكمال تهذیب )1/441(، الكاشف)10/550(، تهذیب الكمال)6/366(،الثقات)4/46(والتعدیل
  ).384ص(، تقریب التهذیب)5/327(الكمال

  )1/428(المعرفة والتاریخ  )90(
  .)4/103(الجرح والتعدیل  )91(
 .)165ص (یث ومعرفة الرجال روایة المیمونيعلل الحد )92(
، تاریخ أسماء )6/388(، الثقات)4/103(، الجرح والتعدیل)5/490(الطبقات الكبرى: انظر ترجمته )93(

، )11/374(، تهذیب الكمال)1/296(، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث)99ص(الثقات
  )405ص(، تقریب التهذیب)6/46(كمال تهذیب الكمال، إ)1/457(الكاشف

 . )165ص(یث ومعرفة الرجال روایة المیمونيعلل الحد )94(
تاریخ ابن معین روایة ، )278ص( لقسم المتمم لتابعي أهل المدینةالطبقات الكبرى، ا: انظر ترجمته )95(

، تاریخ أسماء )4/360(الثقات، )4/364(،الجرح والتعدیل)1/453(،معرفة الثقات)3/169(الدوري
، المغني في )131ص(، مشاهیر علماء األمصار)3/891(،تاریخ بغداد)117ص(الثقات

  ).436ص(، تقریب التهذیب)1/297(الضعفاء
 . )1/546(لل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا الع )96(
، الكامل في )4/375(، الثقات)4/403( لالجرح والتعدی، )1/463(معرفة الثقات: ترجمته انظر )97(

، ذكر من )13/49(، تهذیب الكمال)2/48(، الضعفاء والمتروكین البن الجوزي)5/112(ضعفاء الرجال
  ).445ص(، تقریب التهذیب)239ص(، مشاهیر علماء األمصار)101ص(تكلم فیه وهو موثَّق
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والتوأمة هي بنت أمیة بن خلف ، كانت لها أخت ولدت معها في بطن واحد، فسمیت تلك باسم،  )98(

  . وسمیت هذه بالتوأمة 
 .)2/490(ل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللالعل )99(
 .)208ص(سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )100(
  ). 2/311(ل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللالعل )101(
  ).4/355(تهذیب التهذیب )102(
، )5/84(، الكامل في ضعفاء الرجال)1/365(، المجروحین )4/418(الجرح والتعدیل: ترجمته انظر )103(

  ).448ص(، تقریب التهذیب)6/346(، إكمال تهذیب الكمال، )1/305(المغني في الضعفاء
  . )1/551(رفة الرجال روایة عبد اهللا العلل ومع )104(
 .)250ص(العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل روایة المروذي وغیره )105(
 .)2/20( لعلل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا )106(
 .)259ص (سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )107(
 .)13/130(تهذیب الكمال )108(
تهذیب ) 1/466(، الثقات)4/430(الجرح والتعدیل  ،)1/466(معرفة الثقات :ترجمته انظر )109(

 ).4/415(، تهذیب التهذیب)451ص(، تقریب التهذیب)13/130(الكمال
 . )2/477(لل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا الع )110(
  .)2/478(المصدر نفسه )111(
، سؤاالت البرقاني )1/485(، الثقات)4/469(، الجرح والتعدیل)1/473(معرفة الثقات: ترجمته انظر )112(

، تقریب )7/35(إكمال تهذیب الكمال ، )13/313(، تهذیب الكمال)38ص( للدارقطني
 ).460ص(التهذیب

  ).168ص(علل الحدیث ومعرفة الرجال روایة المیموني)113(
 ).5/25(تهذیب التهذیب )114(
، معرفة )3/157(تاریخ ابن معین روایة الدوري، )3/361(الطبقات الكبرى :انظر ترجمته )115(

، )6/487(، الثقات)4/477(، الجرح والتعدیل)60ص(ء والمتروكون للنسائي، الضعفا)1/481(الثقات
، الضعفاء والمتروكین البن )1/502(، تلخیص المستدرك)5/180(الكامل في ضعفاء الرجال

 ).465ص(، تقریب التهذیب)13/443(، تهذیب الكمال)2/66(الجوزي
نسبت إلیهم، وبعضهم نزل وبها محلة هذه النسبة إلى جهینة وهي قبیلة من قضاعة نزلت الكوفة  )116(

 ). 3/439(األنساب للسمعاني، : انظر.البصرة 
  . )166ص (یث ومعرفة الرجال روایة المیمونيعلل الحد )117(
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، الجرح )2/80(، معرفة الثقات)1/105(تاریخ ابن معین روایة ابن محرز : انظر ترجمته )118(

، تقریب )1/634(، الكاشف)17/243(الكمال، تهذیب )7/67(، الثقات)5/255(والتعدیل
  )587ص(التهذیب

 ). 2/477(ل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللالعل )119(
 . )7/32(الجرح والتعدیل )120(
 . نفس الجزء والصفحة/ المصدر السابق )121(
، الجرح       )2/140(، معرفة الثقات)133ص (تاریخ ابن معین روایة الدارمي: انظر ترجمته )122(

، المغني في )7/95(، الكامل في ضعفاء الرجال)2/193(، المجروحین)7/32(والتعدیل
 ).7/221(، تهذیب التهذیب)680ص(، تقریب التهذیب)20/141(، تهذیب الكمال)2/433(الضعفاء

 )2/104(ل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللالعل )123(
  .)172ص(تاریخ أسماء الثقات )124(
، سؤاالت أبي )7/245(، الثقات)6/312(الجرح والتعدیل ، )6/362(الطبقات الكبرى: انظر ترجمته )125(

  ).156ص(عبید اآلجري أبا داود السجستاني
 . )2/104(الرجال روایة عبد اهللا العلل ومعرفة  )126(
  ).6/312(الجرح والتعدیل  )127(
  ).14/194(تاریخ بغداد  )128(
، )6/312(الجرح والتعدیل، )50ص(من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال: انظر ترجمته )129(

 ).2/437(، المغني في الضعفاء)14/194(، تاریخ بغداد)7/247(الثقات
  ).2/484(لل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا الع )130(
 ).2/310(المصدر السابق  )131(
، )28/276(، تهذیب الكمال)7/491(، الثقات)8/286( الجرح والتعدیل: ترجمته انظر )132(

 ).960ص(، تقریب التهذیب)295ص(، مشاهیر علماء األمصار)2/281(الكاشف
كون هذه القبیلة موضع بالیمن ویحتمل أن ت إنَّ  :هذه النسبة إلى بنى جرش بطن من حمیر، وقیل )133(

  ). 2/245(األنساب للسمعاني، : انظر .نزلته فسمى بها
 ).2/6(ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا  للالع )134(
  ).2/507(المصدر السابق )135(
، تهذیب )7/569(، الثقات)9/67(الجرح والتعدیل ، )2/459( المعرفة والتاریخ: انظر ترجمته )136(

  ).1023ص(، تقریب التهذیب)2/338(، الكاشف)30/260(الكمال
 ).2/517(لل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا الع )137(
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كمال تهذیب ، إ)2/357(، الكاشف)246ص(، تاریخ أسماء الثقات)5/488(الثقات :ترجمته نظرا )138(

 .)1044ص(، تقریب التهذیب)12/263(الكمال 
، وانظر المطلب الثاني في المبحث األول من هذا ) 2/366(ل ومعرفة الرجال روایة عبد اهللا  العل )139(

  .البحث
                                           

  المصادر والمراجعفهرس 
مكتبة ، الطبعة األولى. ، مناقب اإلمام أحمد)ه597ت(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي -1

  .هـ1405الخانجي، القاهرة، 
بیروت،  ،المعاصر الفكر ودار دمشق، ،الفكر عتر، دارن الدی نور: تحقیق .الصالح ابن-2

  . ه1406
دائرة المعارف العثمانیة بالهند، الطبعة األولى، .الثقات، )ه354ت(محمد  :ابن حبان-3

  .ه1393
محمود : تحقیق. من المحدثین والضعفاء والمتروكین المجروحین، )ه354ت(محمدابن حبان، -4

  .ه1396دار الوعي بحلب،الطبعة األولى، زاید، 
الطبعة  أبي األشبال الباكستاني،: تحقیق. تقریب التهذیب، )ه852ت(أحمد بن علي ابن حجر،-5

  . ه1423دار العاصمة بالریاض،  الثانیة،
الطبعة األولى، دائرة المعارف بالهند،  .تهذیب التهذیب ،)ه852ت(أحمد بن عليابن حجر، -6

  .ه1326
ربیع بن هادي : تحقیق .النكت على مقدمة ابن الصالح، )ه852ت(أحمد بن علي، بن حجرا-7

البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة،   األولى، عمادةعمیر المدخلي، الطبعة 
  . ه1404

. االغتباط بمن روي من الرواة باالختالط، )ه841ت(دإبراهیم بن محم ابن سبط العجمي،-8
  . م1988القاهرة،،  دار الحدیثالطبعة األولى، عالء الدین علي رضا، : تحقیق

الطبعة األولى، محمد عبد القادر عطا، : تحقیق .الطبقات الكبرى،)ه230ت(محمد  ابن سعد،-9
  . ه1410بیروت،  ،دار الكتب العلمیة

القسم المتمم لتابعي أهل المدینة ومن  الطبقات الكبرى، )ه230ت(محمد  ابن سعد،-10
  . ه1408المنورة،  المدینة ،والحكم العلوم مكتبةالطبعة الثانیة، منصور،  زیاد: تحقیق.بعدهم
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صبحي : تحقیق. تاریخ أسماء الثقات، )ه385ت(دحفص عمر بن أحم وأبابن شاهین، -11

  . ه1404الكویت، ،المكتبة السلفیة الطبعة األولى، السامرائي،
أحمد محمد نور : تحقیق. تاریخ ابن معین روایة الدوري ،)ه233ت(یحیى ابن معین، -12

حیاء التراث بمكة المكرمة،  ،نشر مركز البحث العلميالطبعة األولى، سیف،  ٕ   .ه1399وا
أحمد محمد نور : تحقیق .تاریخ ابن معین روایة الدارمي، )ه233ت(یحیى ابن معین،-13

حیاء التراث بمكة المكرمة،  الطبعة األولى، سیف، ٕ   ه1399نشر مركز البحث العلمي وا
محمد القصار، : تحقیق. یخ ابن معین روایة ابن محرزتار ، )ه233ت(یحیى  ابن معین،-14

  . ه1405دمشق،  ،مجمع اللغة العربیةالطبعة األولى،
الطبعة األولى، . ، حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء)ه430ت(األصبهاني، أحمد بن عبد اهللا -15

  .ه1394دار السعادة، مصر، 
دائرة المعارف العثمانیة  طبعة. الكبیرالتاریخ ، )ه256ت(محمد بن إسماعیلالبخاري، -16

  .بالهند
وأسامة ، عادل محمد: تحقیق .إكمال تهذیب الكمال،)ه762ت(مغلطاي بن قلعجيالبكجري، -17

  .ه1422دار الفاروق الحدیثة،  الطبعة األولى، إبراهیم،
ار عوَّاد معروف: تحقیق .سنن الترمذي،)ه279ت(محمد بن عیسى بن سورةالترمذي، -18 ، بشَّ

  .م1988بیروت، ، دار الغرب اإلسالمي
عادل : تحقیق .الكامل في ضعفاء الرجال، )ه365ت(الجرجاني، أحمد بن عبداهللا بن عدي -19

  . ه1418بیروت، ، دار الكتب العلمیة الطبعة األولى، وعلي معوض،، عبد الموجود
ن، وبذیله ،المستدرك على الصحیحی)ه405ت(الحاكم النیسابوري، محمد بن عبد اهللا-20

  .یوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بیروت: إشراف. التلخیص للحافظ الذهبي
عرفات : تحقیق، درة الغواص في أوهام الخواص ،)هـ516ت(القاسم بن علي الحریري،-21

  . ه1418بیروت،  ،مؤسسة الكتب الثقافیة الطبعة األولى،مطرجي،
 بشار معروف،: تحقیق .تاریخ بغداد، )ه463ت(بكر أحمد بن علي بن ثابت وأبالخطیب، -22

  . ه1422بیروت، ،دار الغرب اإلسالمي الطبعة األولى،
، السورقي عبداهللا أبو: تحقیق. الروایة علم في الكفایة ،)هـ463ت(علي بن حمدالخطیب، أ-23
براهیمو  ٕ   .المنورة المدینة، العلمیة المدني، المكتبة حمدي ا
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محمد : تحقیق. اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث ،)ه446ت(خلیل بن عبد اهللالخلیلي، -24

  . ه 1409الریاض،  ،مكتبة الرشد الطبعة األولى، إدریس،
الطبعة  محمد الحامدي،: تحقیق .المتفق والمفترق، )ه385ت(علي بن عمرالدارقطني، -25

  . ه1417دمشق، ،دار الق دري األولى،
عبد الرحیم : تحقیق: للدارقطني البرقاني سؤاالت، )ه385ت(علي بن عمر، الدارقطني-26

  . ه1404، الطبعة األولىالقشقري، 
محفوظ : تحقیق .العلل الواردة في األحادیث النبویة، )ه385ت(علي بن عمرالدارقطني، -27

  .ه1405الریاض،  ،دار طیبة الطبعة األولى، الرحمن السلفي،
الطبعة  ار معروف،بشَّ : تحقیق. تاریخ اإلسالم، )ه748(أحمد بن عثمان محمد بن الذهبي، -28

  .م2003بیروت، ،دار الغرب اإلسالمياألولى، 
شعیب األرناؤوط : تحقیق. سیر أعالم النبالء، )ه748(محمد بن أحمد بن عثمان  الذهبي،-29

 . ه1405ومجموعة من الباحثین، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، 
المطبوع مع حاشیة سبط ابن  .الكاشف، )ه748(محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،-30

شبكة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن بجدة،   الطبعة األولى، العجمي، بتحقیق عوامة والخطیب،
 . ه1413

مرزوق : تحقیق. مشاهیر علماء األمصار، )ه748(محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي، -31
  . ه1411المنصورة ،  ،دار ال فاء الطبعة األولى، إبراهیم،

  .الدین عتر نور: تحقیق. المغني في الضعفاء،)ه748(محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،-32
 :تحقیق. الموقظة في علم مصطلح الحدیث، )ه748(محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي، -33

  .ه1425بیروت،  ، دار البشائر اإلسالمیة الطبعة الثامنة، عبد الفتاح أبو غدة،
الطبعة  علي البجاوي، :تحقیق. میزان االعتدال، )ه748(، محمد بن أحمد بن عثمانلذهبيا-34

  .ه1382بیروت، ، المعرفةر دا األولى،
محمد : تحقیق .، ذكر من تكلم فیه وهو موثَّق)ه748(الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان-35

   .ه1406ي، مكتبة المنار، الزرقاء، شكور أمریر المیادین
دائرة  ،الطبعة األولى. الجرح والتعدیل ،)ه327ت(عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي،-36

  .ه1372المعارف العثمانیة بالهند، ودار إحیاء التراث ببیروت، 
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 علي: تحقیق .الحدیث ألفیة بشرح المغیث فتح ،)هـ902ت(الرحم عبد بن محمدالسخاوي، -37

  . ه1424، رمص، السنة  مكتبة الطبعة األولى، علي، حسین
عبد الرحمن بن یحیى  :تحقیق. األنساب، )ه562ت(عبد الكریم بن محمدالسمعاني، -38

  . ه1382دائرة المعارف العثمانیة،الطبعة األولى، ، وغیره المعلمي الیماني
بیان أن وصف الراوي بالصالح قد ال یدل على شيء من عدالته أو ضبطه  الشریف، حاتم،-39

إضاءات بحثیة في علوم السنة  (بحث منشور ضمن كتاب : من خالل كتاب الكامل البن عدي
 . هـ1423، وقد نشر أول مرة عام  1428دار الصمیعي بالریاض،  ،)النبویة

 زیاد منصور،: تحقیق: أبي داود لإلمام أحمد سؤاالت، )ه241ت(أحمد بن حنبل  الشیباني،-40
  . ه1414المدینة المنورة ،  ،مكتبة العلوم والحكم الطبعة األولى،

 .الرجال لإلمام أحمد روایة ابنه عبداهللا العلل ومعرفة، )ه241ت(لأحمد بن حنب الشیباني،-41
  .ه1422الریاض، ،  يدار الخانالطبعة الثانیة، وصي اهللا عباس، : تحقیق

 :من كالم اإلمام أحمد في علل الحدیث ومعرفة الرجال، )ه241ت(أحمد بن حنبلالشیباني، -42
مكتبة  الطبعة األولى، صبحي السامرائي،: المیموني وابنه صالح، تحقیقو  المروذيروایة 

  . ه1409الریاض، ، المعارف
عبد العلیم البستوي، : تحقیق .معرفة الثقات، )ه261ت(أحمد بن عبد اهللا بن صالحالعجلي، -43

  ه1405مكتبة الدار بالمدینة، الطبعة األولى، 
التبصرة والتذكرة في علوم ، )هـ806ت(زین الدین عبد الرحیم بن الحسینالعراقي، -44

مكتبة دار  الطبعة الثانیة، الغریاطي، العربي الدائز: تحقیق ودراسة .)ألفیة العراقي(الحدیث
  .ـه1428الریاض،  ،المنهاج

لیمي، عبد الرحمن بن محمد-45 ُ الطبعة . ، المنهج األحمد في تراجم أصحاب أحمد)ه928ت(الع
   .هـ1403عالم الكتب، ،األولى
الطبعة  أكرم ضیاء العمري،: تحقیق .المعرفة والتاریخ،)ه277ت(یعقوب بن سفیانالفسوي، -46

  . ه1401بیروت،  ،مؤسسة الرسالة الثانیة،
 محمد السالم عبد: تحقیق. المقاییس في اللغة معجم، )هـ395ت(سفار بن  أحمدالقزویني، -47

  ه1399هارون، دار الفكر، 
 .الكمال في أسماء الرجال تهذیب، )ه742ت(یوسف بن عبد الرحمن القضاعي المزي،-48

  . ه1400بیروت ،  ،مؤسسة الرسالة  الطبعة األولى، بشار معروف،: تحقیق



  صفاء الصفدي. أ ولیلى اسلیم  . د

164 

  
، التنكیل بما في تأنیب الكوثري من )1386ت(الیماني المعلمي، عبد الرحمن بن یحیى-49

محمد ناصر الدین األلباني، وزهیر شاویش، وعبد الرازق : ومعه تخریجات وتعلیقات األباطیل،
  .م1986حمزة، المكتب اإلسالمي، بیروت، لبنان، دمشق، سوریا، 

 إبراهیم زاید،محمود : تحقیق .الضعفاء والمتروكون،)ه303ت(أحمد بن شعیب النسائي،-50
 . ه1396حلب، ، دار ا وعي الطبعة األولى،

 محمد عوض مرعب،: تحقیق. تهذیب اللغة، )هـ370ت(محمد بن أحمد األزهريالهروي، -51
 . م2001بیروت،،  دار إحیاء التراث العربي، الطبعة األولى

 
  
  
  


