
 
 
 
 
 

 امللخص
من المؤلفات الحديثية التي أتحف بها ابن حجر )رحمه هللا( المكتبة اإلسالمية 

ابن حجر في  (، الذي تظهر فيه براعةفي تخريج أحاديث األذكار نتائج األفكاركتابه: )
علوم الحديث وتقدمه رواية ودراية، إذ عزز روايات كتاب األذكار لإلمام النووي )رحمه 
هللا( بما رواه ابن حجر بأسانيده، أو يما عزز روايات كتاب )األذكار( بمرويات حديثية 

 كثيرة.
وقد كان ابن حجر )رحمه هللا( يذكر حكم األحاديث المروية، وذلك بتوثيق بعض 

ة، بقوله: )ثقة(، إال أن هذا الوصف تعارض في أحيان قليلة مع ما ذكره عنهم من الروا 
 حكم في كتابه )تقريب التهذيب(.

فوددت دراسة سبب تباين األحكام في هذين الكتابين، في هذا البحث الموسوم 
الرواة الذين وثقهم الحافظ ابن حجر في كتابه نتائج األفكار، وتبيان حكمه عليهم في )

 (.به تقريب التهذيبكتا
والغرض الرئيس من هذا البحث هو الوقوف على أسباب هذا التباين، والموازنة 

 بينهما بالرجوع إلى أقوال علماء الجرح والتعديل، ومعرفة الراجح من القولين.
 

  

يف كتابه نتائج  الرواة الذين وثقهم احلافظ ابن حجر
 يف كتابه تقريب التهذيب األفكار، وتبيان حكمه عليهم

 أ.م.د عامر شاكر عبد
 ديوان الوقف السين
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Abstract 
Among the modern works in which Ibn Hajar (may Allah have mercy on 

him) was found, was the Islamic Library in his book, "The Results of Ideas in 

the Graduation of the Ahaikid Traditions", in which Ibn Hajar's ingenuity 

appears in the sciences of modernity and his progress in narration and 

knowledge. Ibn Hajar narrated it with his Sunanidah, or he also strengthened 

the narrations of the book (Al-Azkhar) with many modern narrations. 

Ibn Hajar (may Allaah have mercy on him) mentioned the ruling of the 

hadiths of Marwa, by documenting some narrators. He said: "Trust," but this 

description sometimes contradicts with what he said about them in his book 

Takreeb al-Tahdheeb. 

Waddat studied the reason for the difference in the provisions of these two 

books, in this research tagged (narrators who documented Hafiz Ibn Hajar in 

his book the results of ideas, and to explain his rule in them in his book 

approximation of the doctrine). 

The main purpose of this research is to find out the reasons for this 

discrepancy and to balance between them by referring to the words of the 

scholars of the wound and the amendment, and the more correct view of the 

two readings.  
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الجرح والتعديل أو علم معرفة أحوال الرجال من حيث قبول رواتهم أو إن علم 
 الشريف الحديث النبوي كبيرة لتهذيب جهودًا وقد بذل العلماء فيه ، من العلوم الجليلة ردها

ابن حجر اإلمام مميزًا في هذا الصدد من التحريف، ومن العلماء الذين بذلوا جهدًا 
صار كتابه )تقريب التهذيب( مرجعًا للمعاصرين في تعديل العسقالني )رحمه هللا(، والذي 

 الرواة وتجريحهم، وأهمية معلومة للمشتغلين في هذا العلم الجليل.
ومن المؤلفات الحديثية التي أتحف بها ابن حجر )رحمه هللا( المكتبة اإلسالمية  
ابن حجر في  (، الذي تظهر فيه براعةفي تخريج أحاديث األذكار نتائج األفكاركتابه: )

علوم الحديث وتقدمه رواية ودراية، إذ عزز روايات كتاب األذكار لإلمام النووي )رحمه 
هللا( بما رواه ابن حجر بأسانيده، أو يما عزز روايات كتاب )األذكار( بمرويات حديثية 

 كثيرة.
وقد كان ابن حجر )رحمه هللا( يذكر حكم األحاديث المروية، وذلك بتوثيق بعض 

ة، بقوله: )ثقة(، إال أن هذا الوصف تعارض في أحيان قليلة مع ما ذكره عنهم من الروا 
 حكم في كتابه )تقريب التهذيب(.

فوددت دراسة سبب تباين األحكام في هذين الكتابين، في هذا البحث الموسوم 
الرواة الذين وثقهم الحافظ ابن حجر في كتابه نتائج األفكار، وتبيان حكمه عليهم في )

 (.به تقريب التهذيبكتا
والغرض الرئيس من هذا البحث هو الوقوف على أسباب هذا التباين، والموازنة 

 بينهما بالرجوع إلى أقوال علماء الجرح والتعديل، ومعرفة الراجح من القولين.
وبعد إحصاء األقوال في كتاب )نتائج األفكار( مقابلتها باألقوال في كتاب   

الخالف تركز في ثالثة مراتب، هي: صدوق، ال بأس به، )تقريب التهذيب( ظهر أن 
 مقبول.

 لذلك جرى تقسيم هذا البحث على ثالثة مباحث:
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 المبحث األول: من قال عنه في التقريب: صدوق.
 المبحث الثاني: من قال عنه في التقريب: ال بأس به.

 المبحث الثالث: من قال عنه في التقريب: مقبول.
رجعت إليها في الحكم على الرجال، ولمحدودية حجم ولكثرة المصادر التي 

 البحث أرجأت ذكر بطاقات الكتب إلى فهرست المصادر.
 وهللا ولي التوفيق.
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 املبحث األول
 من قال عنه يف التقريب: صدوق

هذا المبحث مخصص للرواة الذي وثقهم ابن حجر في )نتائج األفكار( بقوله: 
 )ثقة(، وقال عنهم في )تقريب التهذيب(: )صدوق(. 

 .  (8)"من قصر عن درجة الثالثة قليالً والصدوق في اصطالح ابن حجر هو " 
 .(0)"من أفرد بصفة، كثقة، أو متقن، أو َثْبت، أو عدلوالدرجة الثالثة: "

 السكن: بن حممد بن : حييىأواًل
 ثقة فهو النسائي، شيخ وأماوثقه ابن حجر في )نتائج األفكار(، إذ قال عنه: " 

 .(3)"البخاري  شيوخ من أيضاً 
 القرشي حبيب بن السكن بن دمحم بن يحيىفي حين قال في )تقريب التهذيب(: " 

 د الخمسين" وعلم له: )خ بعد مات عشرة، الحادية من صدوق  بغداد، نزيل البصري  البزار
 .(4)س(، أي: أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي

، (6)، وكذا ابن القطان(5)وقد ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا وال تعديالً 
 .(7)والحاكم

 .(82)، وكذا الذهبي(9)، وابن حبان(1)ووثقه النسائي
وقال  ،(88)ليس به بأس :النسائيقال ونقل المزي اختالف األقوال فيه، فقال: "  

بن اوذكره  ،ال بأس به :(80)وقال صالح بن دمحم األسدي الحافظ ،ثقة :في موضع آخر
 .(83) ("الثقات)حبان في كتاب 

في  (84)وقال مسلمة بن قاسموكذلك نقل مغلطاي اختالف األقوال فيه، فقال:" 
 .(85)"أحاديث مناكير...: بصري صدوق، كانت عنده (الصلة)كتاب 

الذي يبدو أن قول ابن حجر في )تقريب التهذيب( أصحُّ من قوله في )نتائج 
 األفكار(.

 عباد: بن عبادثانيًا: 
 رجال المذكور اإلسناد ورجال( بقوله: " نتائج األفكاروثقه ابن حجر في )

 .(86)ثقة" وهو عباد، بن عباد إال الصحيح،
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 المصري  المازني علقمة بن عباد بن عبادفي حين قال في )تقريب التهذيب(: " 
السابعة" وعلم له بالعالمة  من صدوق  أمه، زوج وكان أخضر، بابن المعروف البصري 

 .(87))س(، أي: أخرج له النسائي
ابن ، و (08)، وابن شاهين(02)، وابن حبان(89)، وأبو داود(81)ووثقه يحيى بن معين

 .(00)الملقن
 .(04)له (03)ابن خلفون مغلطاي توثيق ذكر و 

 .(05)"ما أرى به بأسأحمد: "وقال عنه 
 . (06)وذكره البخاري وسكت عنه

( أدق من قوله في )تقريب نتائج األفكار)والذي يبدو أن قول ابن حجر في 
، فهذا ليس تضعيفًا (07)"ما أرى به بأس"التهذيب(، وأن عباد ثقة، وأما قول اإلمام أحمد: 

، وهو (01)بن أبي الذيال البصري سلم منه لعباد، فقد وصف بها بعض الرواة الثقات منهم: 
 . (09)ثقة من رجال مسلم

 محري: بن حممدثالثًا: 
 رجال من ثقة وهو: حمير: " قلت بن قال ابن حجر في )نتائج األفكار( عن دمحم

 . (32)البخاري"
 أوله بفتح السليحي أنيس بن حمير بن في حين قال في )تقريب التهذيب(: " دمحم

ق(، أي:  س مد مائتين" وعلم له )خ سنة مات التاسعة من صدوق  الحمصي ومهملتين
 .(38)أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل، والنسائي، وابن ماجه

 .(30)ه"يكتب حديثه وال يحتج بقال أبو حاتم: "
 .(34)، وكذا ابن حبان(33)ووثقه ابن معين في رواية عنه
 .(35)"ما علمت إال خيًرا وسئل اإلمام أحمد عنه، فقال: "
 .(36)"ال بأس به وروي عن ابن معين قوله عنه:"

 .(37)"ودمحم بن حمير هذا حمصي ليس بالقوي وقال الفسوي: "
، (48)، والدارقطني(42)، وابن يونس(39)، وكذا مسلم(31)وذكره البخاري وسكت عنه

 . (44)، وكذا ذكره آخرون (43)، والخطيب البغدادي(40)الكالباذيو 
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جرحه بعض  :وقال الدارقطني ،ليس بالقوي  :وقال يعقوب الفسوي وقال الذهبي: " 
 .(45)"شيوخنا وال بأس به

مما تقدم يظهر رجحان ما قاله ابن حجر في )تقريب التهذيب( لقول أبي حاتم: 
 ، ولما نقله الذهبي عن الفسوي.(46)ه"يكتب حديثه وال يحتج ب"

 رابعًا: الدراوردي:
 .(47)ثقة" والدراوردي (:"نتائج األفكارقال ابن حجر في )

 دمحم أبو الدراوردي، عبيد بن دمحم بن العزيز عبدوقال في )تقريب التهذيب(: " 
 حديثه النسائي: قال فيخطئ، غيره كتب من يحدث كان صدوق، المدني موالهم الجهني،

)ع(،  وثمانين" وعلم له: سبع أو ست سنة مات الثامنة، من منكر، العمري  هللا عبيد عن
 .(41)أي: أخرج له الستة

 .(49)"وكان كثير الحديث يغلطقال عنه ابن سعد:" 
 .(52)"ما أدري ما أقول لك فيه، أحاديثه كأنه ينكر بعضها وقال عنه أحمد: "

أبو ، و (54)، وابن منجويه(53)، والكالباذي(50)، والبخاري (58)وسكت عنه ابن خياط
 . (55)نعيم

 ، (51)، والعجلي(57)، والمديني(56)ووثقه ابن معين في رواية
 .(59)"ال بأس بهابن معين في رواية عنه: "وقال 

ذا حدث من  كان معروفاً ونقل ابن أبي حاتم عن أحمد قوله فيه: "  بالطلب، وا 
ذا حدث من كتب الناس وهم، كان يقرأ من كتبهم فيخطئ وقال ... كتابه فهو صحيح، وا 

 .(62)"فيخطئ ءالشيسيئ الحفظ فربما حدث من حفظه  يعبد العزيز الدراورد"زرعة: أبو 
وكان صاحب حديث ليس  ،كان مالك بن أنس يوثق الدراورديوقال الباجي: " 

 .(68)"الدراوردي ليس به بأس :سمعت يحيى بن معين يقول :قال أبو بكر ،بصاحب فتوى 
كان مالك يوثق وذكر القاضي عياض بعض األقوال السابقة وزاد عليها: " 

ليس به بأس صالح. وقال  :فقال مرة ،(60)واختلف فيه قول النسائي" ثم قال:" الدراوردي
 .(63)" ليس بذاك :مرة

وقال النسائي فيما قرأت بخطه: عبد العزيز "المزي، وقال:  وذكر نحو ذلك أيًضا
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وقال في موضع آخر: ليس به بأس، وحديثه عن عبيد هللا بن  الدراوردي ليس بالقوي.
 .(65)، وكذا جمع الذهبي األقوال السابقة فيه(64)"عمر منكر

مما تقدم يتبين أن قول ابن حجر في )تقريب التهذيب( أدق من قوله في )نتائج 
 األفكار(.

 :الزناد أبي بن الرمحن عبدخامسًا: 
 عند ثقة "وهو الزناد: أبي بن الرحمن ابن حجر في )نتائج األفكار( عن عبد قال
 .(66)فيه" يقدح ال بما بعضهم فيه وتكلم الجمهور،

 ذكوان بن هللا عبد الزناد أبي بن الرحمن التهذيب(: " عبدوقال في )تقريب 
 ولي السابعة، من فقيهاً  وكان بغداد، قدم لما حفظه تغير صدوق  قريش، مولى المدني،
م(،  وعلم له: )خت سنة". وسبعون  أربع وله وسبعين أربع سنة مات فحمد، المدينة خراج

 .(67)أي: أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم
 .(61)"كان عند أصحابنا ضعيفاً  المديني: " قال ابن

 .(69)"بن أبي الزناد كذا وكذاوقال أحمد: "ا
 .(72)وسكت عنه مسلم

الرحمن بن  عبدونقل ابن أبي حاتم بعض األقوال في ابن أبي الزناد، فذكر أن 
: " يحيى بن معين"، وقال مضطرب الحديث وقال أحمد:" ه،ال يحدث عنكان  (78)مهدي

"، وكذا نقل تضعيف أبي يكتب حديثه وال يحتج به"، وقال أبو حاتم: " ال يحتج بحديثه 
 .(70) زرعة له

 .(74)، والذهبي(73)وضعفه النسائي
 .(75)"خط على حديثهوقال الدارقطني: " 

 الجمهور، عند ثقة في )نتائج األفكار( "وهومن هذا يظهر أن في قول ابن حجر 
، فيه تساهل، وأن قوله في )تقريب التهذيب( هو (76)فيه" يقدح ال بما بعضهم فيه وتكلم

 الموافق ألقوال العلماء.
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 املقدام: بن سادسًا: أمحد
 من ثقة، العجلي المقدام بن أحمد هو: قال ابن حجر في )نتائج األفكار(: " قلت

 .(77)البخاري " شيوخ
 بصري  العجلي، األشعث أبو المقدام، بن وقال في )تقريب التهذيب(: " أحمد

 ثالث سنة مات العاشرة، من مروءته، في داود أبو طعن حديث، صاحب صدوق 
ق(، أي: أخرج له البخاري والترمذي  س ت وتسعون" وعلم له: )خ بضع وله وخمسين

 .(71)والنسائي وابن ماجه
، (10)، والحاكم(18)الكالباذي، و (12)، وابن منده(79)سكت عنه مسلم، والدارقطني

 .(13)الخليليو 
 . (15)، وذكره ابن حبان في المجروحين(14)أبو زرعةوضعفه 

 .(16)ال بأس به"وقال عنه النسائي: "
 .(11)، والذهبي(17)ووثقه ابن القطان

صالح الحديث  :فقال ،وسئل أبي عن أحمد بن المقداموقال ابن أبي حاتم: " 
 .(19)"محله الصدق

يقول: سمعت أبا داود السجستاني  (92)سمعت عبدان األهوازي وقال ابن عدي: " 
يقول: أنا ال أحدث عن أبي األشعث، قلت: لم؟ قال: ألنه كان يعلم المجان المجون، كان 

يصرون صرر دراهم، فيطرحونها على الطريق، ويجلسون ناحية، فإذا مر  مجان بالبصرة
المارة من لحظها وأراد أن يأخذها صاحوا به: ضعها، ليخجل الرجل، فعلم أبو األشعث 

بالبصرة هيئوا صرر زجاج كصرر الدراهم، فإذا مررتم بصررهم فأردتم أخدها فصاحوا 
بكم، فاطرحوا صرر الزجاج التي معكم، وخذوا صرر الدراهم التي لهم، ففعلوا ذلك، فقال 

 .(98)"أولئك المجان: من طرح صرر الدراهم على الطريق؟ قال: ال أحدث عنه لهذا
قدام أبو األشعث هو من أهل الصدق، حدث عنه أئمة وأحمد بن المثم قال: " 

يثني عليه ويفتخر حيث لقيه، وكتب عنه إسناده، فإنه كان  (90)الناس، وسمعت أبا عروبة
ونظرائه، ورأيت غيره من الشيوخ يصدرون به، وما قال فيه  (93)عنده إسناد كحماد بن زيد

 .(94)"أبو داود السجستاني ال يؤثر فيه ألنه من أهل الصدق
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أبو األشعث أحمد بن المقدام بن ونقل الخطيب البغدادي عن النسائي قوله: " 
 .(95)"سليمان العجلي بصري ليس به بأس

 .(96)"هو ثقةقوله: "النسائي ونقل الباجي عن 
بن دمحم  وقال صالحوجمع المزي ما قيل عنه، ومما نقله، فضاًل عما ذكر: " 

 .(97)"، صاحب حديثكان كيساً  وقال أبو بكر بن خزيمة: البغدادي: ثقة.
مما تقدم يظهر أن قول ابن حجر في )نتائج األفكار( أصح من قوله في )تقريب 
التهذيب(، إذ أن سبب الطعن في أبي األشعث هو المزاح؛ ألنه من خوارم المروءة، ولكن 

تقانه.  هذا ال يطعن في ضبطه وا 
 إمساعيل: بن سابعًا: مبشر

 .(91)ثقة" األفكار(: " ومبشرقال ابن حجر في )نتائج 
 إسماعيل بن الثقيلة( المعجمة )بكسر وقال في )تقريب التهذيب(: " مبشر

مائتين". وعلم له:  سنة مات التاسعة، من صدوق  موالهم، الكلبي إسماعيل أبو الحلبي،
 .(99))ع(، أي: أخرج له الستة
 .(822)"وكان ثقة مأموناً قال ابن سعد: " 
 .(823)، وابن حبان(820)وابن أبي حاتم، (828)ووثقه ابن معين

 .(824)"وكان مبشر شيًخا صالح الحديث ثقة قال أحمد: "
 . (825)"لم يكن به بأس كتبت عنه خمسة أحاديث أو ستةوروي عنه قوله: "

، (829)، والحاكم(821)، والكالباذي(827)، ومسلم(826)وسكت عنه البخاري 
 .(888)، وابن منجويه(882)والجرجاني

 .(880)ابن قانععن تضعيفه عن  ونقل مغلطاي
 . (883)عن الدارقطني تضعيفه ابن زريقونقل 

 .(884)"وضعفه البخاري وغيرهوقال ابن حجر الهيتمي:" 
تقانوقال الذهبي:"   .(885)"وكان صاحب حديث وا 

 .(886)"ثقة مشهور تكلم فيه بال حجة وقال أيًضا: " 
من هذا يتبين أن قول ابن حجر في )تقريب التهذيب( أدق من قوله في )نتائج  
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 عدد من العلماء له. األفكار( لتضعيف
 خالد: بن الرمحن عبدثامنًا: 

 من ثقة خالد: " وهو بن الرحمن قال ابن حجر في )نتائج األفكار( عن عبد
 .(887)والنسائي" داود أبي شيوخ

 ثم الواسطي القطان يزيد بن خالد بن الرحمن عبدوقال في )تقريب التهذيب(: " 
س(، أي:  )د وخمسين"، وعلم له: إحدى سنة مات عشرة، الحادية من صدوق  الرقي،

 .(881)أخرج له أبو داود والنسائي
 .(889)"ال بأس بهقال النسائي: "

 .(808)، وابن الجوزي (802)وسكت عنه ابن أبي حاتم
 .(800)وذكره ابن حبان في الثقات

والذي يبدو راجحًا هو قول ابن حجر في )تقريب التهذيب( لموافقته قول النسائي 
 خالد، وهو أعرف به من غيره. بن الرحمن عبدوهو من رواة 

 املبحث الثاني
 بأس به من قال عنه يف التقريب: ال

هذا المبحث مخصص للرواة الذي وثقهم ابن حجر في )نتائج األفكار( بقوله: 
 (. أو ليس به بأسعنهم في )تقريب التهذيب(: )ال بأس به( أو ))ثقة(، وقال 

في اصطالح ابن  ليس به بأسومن وصف بهذا الوصف، أي: ال باس به، أو 
 .  (803)"من قصر عن درجة الثالثة قليالً حجر هو " 

 .(804)"من أفرد بصفة، كثقة، أو متقن، أو َثْبت، أو عدلوالدرجة الثالثة: "
 ى:حيي أبو أواًل: مسعان

 ُيسم فلم يحيى، أبا إال الصحيح رجال قال ابن حجر في )نتائج األفكار(:" ورجاله
 سمعان، واسمه ثقة، فهو كذلك يكن فإن األسلمي، إنه: قيل وقد ينسب، ولم الرواية في
 .(805)الشافعي" شيخ المدني يحيى أبي بن دمحم بن إبراهيم جد وهو

 بأس ال المدني، موالهم األسلمي يحيى أبو وقال في )تقريب التهذيب(: " سمعان
 . (806)(، أي: أخرج له األربعة4الثالثة" وعلم له: ) من به
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 .(807)وسمعان تابعي ووثقه ابن حبان
الجرح )وقال النسائي في ونقل مغلطاي توثيقه عن ابن خلفون، ثم قال : "

 . (801)": ليس به بأس(والتعديل
 .(830)، وأبو نعيم(838)والدارقطني، (832)، وابن أبي حاتم(809)وسكت عنه البخاري 

(، نتائج األفكاروالذي يبدو أن قول ابن حجر في )تقريب التهذيب( أدق من قوله في )
 وهو الموافق لقول النسائي.

 مسلم: بن ثانيًا: موسى
 الكوفي، مسلم ابن هو الصغير قال ابن حجر في )نتائج األفكار(: "وموسى

 .(833)أعلم" وهللا عندهم، ثقة عيسى أبا يكنى:
 يقال الطحان، عيسى أبو الكوفي، مسلم بن وقال في )تقريب التهذيب(: "موسى

ق(، أي:  س ساجد" وعلم له: )د وهو مات السابعة، من به، بأس ال الصغير، موسى له:
 .(834)أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه

 .(831)، وابن أبي حاتم(837)، والمقدمي(836)، ومسلم(835)سكت عنه البخاري 
 .(842)، وذكره ابن حبان في الثقات(839)وثقه ابن معين
 .(848)"ما أرى به بأًسا وقال أحمد: "

يقول  ما سمعت أحداً  :موسى الطحانفي  (840)قال ابن عمار"و ابن شاهين: وقال 
 .(843)"ال خيراً إفيه 

 .(844)قال عنه الذهبي: " صدوق"
 .(845)وقال عنه في موضع آخر: "ثقة"

(، إذ أن حكم ابن نتائج األفكارقاله ابن حجر في )مما تقدم يتبين رجحان ما 
ما أرى به حجر في )تقريب التهذيب( كان على قول أحمد، وقد تقدم أن قول أحمد )

 . (846)( قد يطلق على الثقات أيًضابأًسا
 جعفر: بن اهلل ثالثًا: عبد

 الميم )بفتح المخرمي جعفر، وهو بن هللا قال ابن حجر في )نتائج األفكار(: عبد
 .(847)ثقة" وهو الراء( وفتح المعجمة وسكون 
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 بن المسور بن الرحمن عبد بن جعفر بن هللا وقال في )تقريب التهذيب(: " عبد
 بأس، به ليس الخفيفة(، الراء وفتح المعجمة )بسكون  المخرمي المدني دمحم أبو مخرمة،

أخرج له: (، أي 4 م وعلم له: )خت وسبعون". بضع وله سبعين سنة مات الثامنة من
 .(841)البخاري تعليقًا، ومسلم، واألربعة

 .(849)"سأليس به ب يعبد هللا بن جعفر المخرمقال ابن معين: "
 .(852)" المخرمى ليس بحديثه بأسوقال أحمد: " 

 .(858)"ثقة  :المخرمي وفي رواية عنه قال:"
  ،(855)، وابن منجويه(854)وابن منده، (853)المقدمي، و (850)وسكت عنه البخاري 

 .(856)العجليووثقه 
كان كثير الوهم في األخبار حتى يروي عن الثقات ما ال يشبه وقال ابن حبان: " 

 .(857)"حديث األثبات فإذا سمعها من الحديث صناعته شهد أنها مقلوبة فاستحق الترك
حتى يروي عن الثقات ما ال  ،كان كثير الوهم :قال ابن حبانوقال ابن الجوزي:" 
وقال  ،ليس به بأس صدوق وليس بثبت :وقال يحيى .التركيشبه حديث األثبات يستحق 

 .(851)"ثقة :وقال في رواية ،ليس بحديثه بأس :أحمد
عبد هللا بن جعفر المخرمي المدني ثقة وهاه ابن حبان فقط وقال وقال الذهبي:" 

 . (859)"ابن معين صدوق وليس بثبت
 .(862)"وأما ابن حبان فإنه أسرف في توهينهوقال أيًضا: " 

 .(868)الذهبي عنه: "صدوق" وقال
من هذا يتبين أن قول ابن حجر في )تقريب التهذيب( أدق من قوله في )نتائج 

 األفكار(.
 املبحث الثالث

 لمن قال عنه يف التقريب: مقبو
هذا المبحث مخصص للرواة الذي وثقهم ابن حجر في )نتائج األفكار( بقوله: 

 ول(. )ثقة(، وقال عنهم في )تقريب التهذيب(: )مقب
من ليس له من الحديث إال القليل، ولم والمقبول في اصطالح ابن حجر هو " 
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ليه اإلشارة بلفظ مقبول، حيث يتابع  .  (860)"يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وا 
 أواًل: عون بن شداد:

 بصري  شداد: " وهو أبي بن قال ابن حجر في )نتائج األفكار( عن عون 
 .(863)ثقة"

 وقيل: أوله(، )بفتح العقيلي شداد أبي بن التهذيب(: " عون وقال في )تقريب 
الخامسة". وعلم له: )ق(، أي: أخرج له ابن  من مقبول البصري، معمر أبو العبدي،
 .(864)ماجه

 . (866)، ومسلم(865)سكت عنه البخاري 
  .(867)"ثقة"يحيى بن معين: قال عنه 

 .(861)وذكره ابن حبان في الثقات
 .(872)، وضعفه في رواية أخرى (869)وقال عنه أبو داود: "ثقة"

يظهر من هذا أن نزول عون عن مرتبة الثقة بسبب تضعيف أبي داود له في 
 .(878)"ضعفه أبو داود في قول، ومشاه غيرهقول له، لذلك قال الذهبي: " 

 وعلى هذا يظهر رجحان قول ابن حجر في )تقريب التهذيب(. 
 سليمان: أبي بن العزيز ثانيًا: عبد

 متفق عنه الراوي  لكن ثقة، وهو: في )نتائج األفكار( عنه: " قلت قال ابن حجر
 .(870)ضعفه" على

 أبو موالهم، الهذلي سليمان أبي بن العزيز عبد وقال في )تقريب التهذيب(: "
س(، أي: أخرج له أبو داود  ت السادسة" وعلم له: )د من مقبول القاص، المدني مودود

 .(873)والترمذي والنسائي
 .(874)ي"ثقة مدينمعين: " قال عنه ابن
 .(875)"أبو مودود شيخ ثقةوقال أحمد: "

 .(871)المقدمي، و (877)، ومسلم(876)وسكت عنه البخاري 
 .(812)، وقال ابن شاهين: " ثقة ثقة"(879)وذكره ابن حبان في الثقات

 (810)، وكذا الذهبي(818)ونقل المزي اتفاق المحدثين على توثيقه
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في )تقريب التهذيب( مع أنه لم  ولم تتبين حجة ابن حجر في وصفه بالمقبول
 ينزله أحد من المحدثين عن مرتبة الثقة، لذلك فقول ابن حجر في )نتائج األفكار( أدق.

 
 

 اخلامتة
 في خاتمة هذا البحث ألخص أهم النتائج بما يأتي:

 ظهر للباحث رجحان قول ابن حجر في )تقريب التهذيب( في ثماني مواضع. .8
 فكار( في أربعة مواضع.نتائج األظهر رجحان قوله في ) .0
من دراسة األحاديث والحكام التي ذكرها ابن حجر في كتاب )نتائج األفكار(  .3

يبدو أن ابن حجر لم يكن يقصد من إطالقه وصف الثقة في هذا الكتاب مرتبة 
نما كان يقصد قبول روايته، أو أنه مقبول الرواية على عكس  المحدث، وا 

 الضعفاء.
 وهللا تعالى أعلم.
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 هوامش البحث ومصادره:
                                                           

 .74تقريب التهذيب:  (8)
 .74المصدر نفسه:  (0)
 .046/ 8نتائج األفكار:  (3)
 .596تقريب التهذيب:  (4)
 .9/816ينظر: الجرح والتعديل:  (5)
 .001أسامي من روى عنهم البخاري: ينظر:  (6)
 .051تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم: ينظر:  (7)
 .823تسمية مشايخ النسائي: ينظر:  (1)
 .9/069الثقات: ينظر:  (9)
 .0/374ينظر: الكاشف:  (82)
وقد حكاه عنه الخطيب البغدادي في تاريخ لم أقف على قول النسائي هذا في كتبه المتوافرة.  (88)

 .86/322بغداد: 
كان  ،األسدي بالوالء، أبو علي، المعروف بجزرةالحافظ صالح بن دمحم بن عمرو بن حبيب، هو ( 80)

؛ سير أعالم 6/953ينظر: تاريخ اإلسالم: هـ(. 093)سنة  ى بخار يصدوقا ثبتا أمينا ذا توفي 
 . وكتابه )الصلة( مفقود ذكره مغلطاي.86/855 ؛ الوافي بالوفيات:84/03النبالء: 

 .38/502تهذيب الكمال:  (83)
أبو القاسم ، المحدث الرحال مسلمة بن قاسم بن إبراهيم بن عبد هللا بن حاتم األنصاري الزياتهو ( 84)

: سير أعالم النبالءينظر:  .هـ(353)توفي سنة  .محدث من أهل األندلس األندلسي القرطبي.
 .1/68لسان الميزان: ؛ 463بغية الملتمس: ؛ 86/882

 .80/359إكمال تهذيب الكمال:  (85)
 .063/ 8نتائج األفكار:  (86)
 .092تقريب التهذيب:  (87)
 .828/ 4: رواية الدوري بتاريخ ابن معين ينظر:  (81)
 876: سؤاالت أبي عبيد اآلجري ينظر:  (89)
 .7/859ينظر: الثقات:  (02)
 .878الثقات: ينظر: تاريخ أسماء  (08)
 .0/079ينظر: البدر المنير:  (00)
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 لم أقف على قوله في كتبه المتوافرة.( 03)
 .874/ 7: إكمال تهذيب الكمالينظر:  (04)
 .886/ 3: العلل ومعرفة الرجال (05)
 .6/42ينظر: التاريخ الكبير:  (06)
 .886/ 3: العلل ومعرفة الرجال (07)
 .0/73: موسوعة أقوال اإلمام أحمدينظر:  (01)
؛ تقريب التهذيب: 8/012رجال صحيح مسلم: ؛ 835: تسمية من أخرجهم البخاري ومسلمينظر:  (09)

045. 
 .096/ 8نتائج األفكار:  (32)
 .475تقريب التهذيب:  (38)
 .7/042الجرح والتعديل:  (30)
 .024تاريخ ابن معين برواية الدارمي:  (33)
 .7/448الثقات:  (34)
 .81/578الجرح والتعديل:  (35)
 .8/98تاريخ ابن معين برواية ابن محرز:  (36)
 .0/329المعرفة والتاريخ:  (37)
 .8/61؛ التاريخ الكبير: 0/011ينظر: التاريخ األوسط:  (31)
 .8/641ينظر: الكنى واألسماء:  (39)
 .0/020ينظر: تاريخ ابن يونس:  (42)
 .8/304: ذكر أسماء التابعين؛ 0/666ينظر: المؤتلف والمختلف:  (48)
 .0/645ينظر: رجال صحيح البخاري:  (40)
 .8/072: تلخيص المتشابهينظر:  (43)
؛ المعين في طبقات 0/866؛ الكاشف: 8/068؛ العبر: 05/886تهذيب الكمال: ينظر:  (44)

 ؛ 61المحدثين: 
 . 0/574المغني في الضعفاء:  (45)
 .7/042الجرح والتعديل:  (46)
 .097/ 8نتائج األفكار:  (47)
 .351تقريب التهذيب:  (41)
 .5/490الطبقات الكبرى:  (49)
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 .98: العلل ومعرفة الرجال (52)
 .410طبقات ابن خياط:  (58)
 .6/05؛ التاريخ الكبير: 0/039األوسط: تاريخ ينظر: ال (50)
 .0/168رجال صحيح البخاري: ينظر:  (53)
 .8/432رجال صحيح مسلم: ينظر:  (54)
 .0/19تاريخ أصبهات: ينظر:  (55)
 .804ابن معين برواية الدارمي: تاريخ ينظر:  (56)
 .807: بن أبي شيبة لعلي بن المدينياسؤاالت ينظر:  (57)
 .326: تاريخ الثقاتينظر:  (51)
 .874ابن معين برواية الدارمي:تاريخ ينظر:  (59)
 .5/396الجرح والتعديل:  (62)
 .0/196التعديل والتجريح:  (68)
 في كتبه المتوافرة.لم أقف على قول النسائي  (60)
 . 3/84ترتيب المدارك:  (63)
 .894-81/893ينظر: تهذيب الكمال:  (64)
 .1/366؛ سير أعالم النبالء: 8/897؛ تذكرة الحفاظ: 4/985ينظر: تاريخ اإلسالم:  (65)
 .099/ 8نتائج األفكار:  (66)
 .342تقريب التهذيب:  (67)
 .838: بن أبي شيبة لعلي بن المدينياسؤاالت  (61)
 .0/410: العلل ومعرفة الرجال (69)
 .0/707الكنى واألسماء:  (72)
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري موالهم، أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف هو  (78)

 . 358؛ تقريب التهذيب:82/042هـ(. ينظر: تاريخ بغداد: 891بالرجال والحديث. توفي سنة )
 .828-87/95؛ تهذيب الكمال: 5/050الجرح والتعديل: ينظر:  (70)
 .61: الضعفاء والمتروكينينظر:  (73)
 .8/607الكاشف: ينظر:  (74)
 .851تعليقات الدارقطني:  (75)
 .099/ 8نتائج األفكار:  (76)
 .490/ 8المصدر نفسه:  (77)
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 .15تقريب التهذيب:  (71)
 .8/65ينظر: ذكر أسماء التابعين:  (79)
 .17ينظر: فتح الباب:  (12)
 .8/44ينظر: رجال صحيح البخاري:  (18)
 .75: تسمية من أخرجهم البخاري ومسلمينظر:  (10)
 .0/628: اإلرشاد في معرفة علماء الحديثينظر:  (13)
 .8/19: الضعفاء ألبي زرعة الرازي ينظر:  (14)
 .8/834ينظر: كتاب المجروحين:  (15)
 .57تسمية مشايخ النسائي:  (16)
 .75: عنهم البخاري سامي من روى ينظر: أ (17)
 .8/62؛ المغني في الضعفاء: 8/024ينظر: الكاشف:  (11)
 . 57تسمية مشايخ النسائي:  (19)
 من ثقة حافظا إماما كان الجواليقي، دمحم أبو األهوازي، زياد بن موسى بن أحمد بن عبدان هو (92)

؛ 7/824: اإلسالم تاريخ: ينظرسنة.  تسعون  وعمره هـ(326) سنة توفي الحديث، أئمة أعالم
 .89/006: بالوفيات الوافي ؛84/024سير أعالم النبالء: 

 .8/094الكامل في ضعفاء الرجال:  (98)
له )تاريخ(  ،محدث حران ومفتيها ،عروبة الحرانيأبو السلمي  ،الحسين بن دمحم بن مودودهو  (90)

ينظر: تاريخ اإلسالم: . م(932/هـ381)، توفي سنة وكتاب في )األمثال واألوائل( و)الطبقات(
 .83/01؛ الوافي بالوفيات: 84/582؛ سير أعالم النبالء: 7/339

هو حماد بن زيد بن درهم األزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، توفي سنة  (93)
؛ تقريب 8/425؛ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: 7/082هـ(. ينظر: الطبقات الكبرى: 879)

 .871التهذيب:
 .8/095المصدر نفسه:  (94)
 .6/318تاريخ بغداد:  (95)
 .8/303التعديل والتجريح:  (96)
 .8/419تهذيب الكمال:  (97)
 . 018/ 3نتائج األفكار:  (91)
 .589تقريب التهذيب:  (99)
 .7/478الطبقات الكبرى:  (822)
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 .024ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدارمي:  (828)
 .1/344ينظر: الجرح والتعديل:  (820)
 .9/893ينظر: الثقات:  (823)
 .89/99: الجامع لعلوم اإلمام أحمد (824)
 .078-8/072: حمدألسؤاالت أبي داود  (825)
 .1/88ينظر: التاريخ الكبير:  (826)
 .8/55ينظر: الكنى واألسماء:  (827)
 .0/113ينظر: رجال صحيح البخاري:  (821)
 .036: تسمية من أخرجهم البخاري ومسلمينظر:  (829)
 .465ينظر: تاريخ جرجان:  (882)
 .0/012ينظر: رجال صحيح مسلم:  (888)
 .3/801ينظر: إكمال تهذيب الكمال:  (880)
 .3/801: من تكلم فيه الدارقطنيينظر:  (883)
 .7/88ينظر: مجمع الزوائد:  (884)
 .0/031. وينظر: الكاشف: 8/068العبر:  (885)
 .0/542المغني في الضعفاء:  (886)
 .002 /5نتائج األفكار:  (887)
 .339تقريب التهذيب (881)
 .96تسمية مشايخ النسائي:  (889)
 .5/009ينظر: الجرح والتعديل:  (802)
 .1/061ينظر: المنتظم:  (808)
 .1/313ينظر: الثقات:  (800)
 .74تقريب التهذيب:  (803)
 .74المصدر نفسه:  (804)
 .383/ 8نتائج األفكار:  (805)
 .056تقريب التهذيب:  (806)
 .80/831؛ تهذيب الكمال: 4/345الثقات:  ينظر: (807)
 .6/887إكمال تهذيب الكمال:  (801)
 .4/024ينظر: التاريخ الكبير:  (809)
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 .4/386ينظر: الجرح والتعديل:  (832)
 .3/8304ينظر: المؤتلف والمختلف:  (838)
 .8/428ينظر: تاريخ أصبهات:  (830)
 .4/013نتائج األفكار:  (833)
 .554تقريب التهذيب:  (834)
 .7/096؛ التاريخ الكبير: 0/73التاريخ األوسط: ينظر:  (835)
 .8/579ينظر: الكنى واألسماء:  (836)
 .804: التاريخ وأسماء المحدثين وكناهمينظر:  (837)
 .1/851ينظر: الجرح والتعديل:  (831)
 .002: بن معينالبن الجنيد اسؤاالت ينظر:  (839)
 .7/455ينظر: الثقات:  (842)
 .0/520العلل ومعرفة الرجال:  (848)
 ثمانين عاش، حافظ ثقة، الحافظ جعفر أبو، الموصلي األزدي عمار بن هللا عبد بن دمحم هو (840)

تقريب  ؛0/811: ؛ الكاشف5/8032تاريخ اإلسالم: : ينظر. هـ(040) توفي سنة، سنة
 .419التهذيب:

 .002تاريخ أسماء الثقات:  (843)
 .3/911تاريخ اإلسالم:  (844)
 .0/321الكاشف:  (845)
 .6ينظر: نتائج األفكار:  (846)
 . 430/ 4المصدر نفسه:  (847)
 .091تقريب التهذيب:  (841)
 .8/15تاريخ ابن معين برواية ابن محرز:  (849)
 .855/ 3: مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (852)
 .74: حمدألسؤاالت أبي داود  (858)
 .5/60ينظر: التاريخ الكبير:  (850)
 .64: وأسماء المحدثين وكناهمالتاريخ ينظر:  (853)
 .814ينظر: فتح الباب:  (854)
 .8/349ينظر: رجال صحيح مسلم:  (855)
 .050ينظر: تاريخ الثقات:  (856)
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 .8/447كتاب المجروحين:  (857)
 .0/881الضعفاء والمتروكين:  (851)
 .334/ 8: المغني في الضعفاء (859)
 .408/ 4: تاريخ اإلسالم (862)
 .8/543الكاشف:  (868)
 .74تقريب التهذيب:  (860)
 .0/006نتائج األفكار: (863)
 .434تقريب التهذيب:  (864)
 .7/86ينظر: التاريخ الكبير:  (865)
 .0/792ينظر: الكنى واألسماء:  (866)
 .6/315ينظر: الجرح والتعديل:  (867)
 .7/018ينظر: الثقات:  (861)
 .093: سؤاالت أبي عبيد اآلجري  (869)
 .303ينظر: المصدر نفسه:  (872)
 .3/326ميزان االعتدال:  (878)
 .5/54نتائج األفكار:  (870)
 .357تقريب التهذيب:  (873)
. وينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري: 0/880، 8/821تاريخ ابن معين برواية ابن محرز:  (874)

4/866. 
 .8/506: العلل ومعرفة الرجال (875)
 .6/85ينظر: التاريخ الكبير:  (876)
 .0/186ينظر: الكنى واألسماء:  (877)
 .50: التاريخ وأسماء المحدثين وكناهمينظر:  (871)
 .7/884ينظر: الثقات:  (879)
 .860ينظر: تاريخ أسماء الثقات:  (812)
 .844-81/843ينظر: تهذيب الكمال:  (818)
 .4/439ينظر: تاريخ اإلسالم:  (810)
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 املصادر واملراجع
هللا بن أحمد الخليلي القزويني اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، أبو يعلى الخليل بن عبد  .8

 . ه8429(، تحقيق الدكتور دمحم سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض،  ه446)ت
أسامي من روى عنهم دمحم بن إسماعيل البخاري من مشايخه )في جامعه الصحيح(، أبو أحمد  .0

ائر (، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري، دار البش ه365عبد هللا بن عدي الجرجاني )ت
 . ه8484اإلسالمية، بيروت، 

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لعالء الدين أبي عبد هللا مغلطاي بن قليج بن عبد هللا  .3
(، تحقيق عادل دمحم، ودمحم أسامة إبراهيم، دار  ه760البكجري المصري الحكري الحنفي )ت

 م.0228-  ه8400الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 
بن الملقن األنصاري  البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، لعمر بن علي .4

 -(، تحقيق مصطفى أبو الغيط وآخرين، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض  ه124)ت
 م. 0224-  ه8405السعودية، 

علمائها وأمرائها وشعرائها وذوي النباهة فيها  -بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس  .5
(، دار  ه599ممن دخل إليها أو خرج عنها، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي )ت

 م.8967الكتاب العربي، مصر، 
امل القصار، مجمع تاريخ ابن معين )رواية أحمد بن دمحم بن القاسم بن محرز(، تحقيق دمحم ك .6

 م.8915-  ه8425اللغة العربية، دمشق، 
تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن  .7

(، تحقيق الدكتور أحمد دمحم نور سيف، مركز  ه033عبد الرحمن المري بالوالء البغدادي )ت
حياء التراث اإلسالمي، مكة  م. 8979-  ه8399المكرمة،  البحث العلمي وا 

تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن  .1
(، تحقيق الدكتور أحمد دمحم نور  ه033بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء البغدادي )ت

 سيف، دار المأمون للتراث، دمشق، بال تاريخ.
(،  ه347عيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي )تتاريخ ابن يونس المصري، أبو س .9

 . ه8408دار الكتب العلمية، بيروت، 
بن أيوب بن أزداذ  تاريخ أسماء الثقات، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن دمحم .82

(، تحقيق صبحي السامرائي، الدار السلفية،  ه315البغدادي المعروف بابن شاهين )ت
 م.8914-  ه8424الكويت، 
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تاريخ أصبهان، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  .88
-  ه8482(، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت،  ه432األصبهاني )ت

 م.8992
تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، أبو عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد الذهبي  .80

 م.0223حقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، (، ت ه741)ت
(، تحقيق  ه056التاريخ األوسط، أبو عبد هللا دمحم بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري الجعفي )ت .83

 م.8977-  ه8397محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ومكتبة دار التراث، القاهرة، 
(، دار الباز،  ه068مد بن عبد هللا بن صالح العجلي الكوفي )تتاريخ الثقات، أبو الحسن أح .84

 م.8914-  ه8425السعودية، 
(، تحقيق  ه056التاريخ الكبير، أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي )ت .85

 السيد هاشم الندوي، دار الفكر للطباعة والنشر، بال تاريخ.
(، تحقيق د.  ه463بو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي )تتاريخ بغداد أو مدينة السالم، أ .86

 م.0220-  ه8400بشار عواد معروف، الناشر دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
(، تحقيق الدكتور دمحم عبد  ه401تاريخ جرجان، أبو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني. )ت .87

 م.8917-  ه8427، 4المعيد خان، عالم الكتب، بيروت، ط
(،  ه397مولد العلماء ووفياتهم. لدمحم بن عبد هللا بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي )تتاريخ  .81

 . ه8482تحقيق الدكتور عبد هللا أحمد سليمان الحمد، دار العاصمة، الرياض، 
(،  ه328التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم، أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن دمحم المقدمي )ت .89

 م.8994-  ه8485اللحيدان، دار الكتاب والسنة، السعودية،  تحقيق دمحم إبراهيم
(، دار الكتب العلمية،  ه741تذكرة الحفاظ، أبو عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد الذهبي )ت .02

 م.8991-  ه8489بيروت، 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك، القاضي أبو الفضل عياض بن  .08

(، تحقيق ابن تاويت الطنجي، عبد القادر  ه544يحصبي السبتي )تموسى بن عياض ال
 م.8913المغرب،  -الصحراوي، دمحم بن شريفة، سعيد أحمد أعراب، مطبعة فضالة، الدمحمية 

علي النسائي وذكر المدلسين وغير ذلك  تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن .00
(، تحقيق  ه323بن علي الخراساني النسائي )ت من الفوائد، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب

  ه.8403الشريف حاتم بن عارف العوني، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 
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هللا دمحم بن عبد هللا بن  تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما، أبو عبد .03
ؤسسة الكتب الثقافية، (، تحقيق كمال يوسف الحوت، م ه425حمدويه النيسابوري الحاكم )ت

 . ه8427دار الجنان، بيروت، 
بن خلف بن  التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، أبو الوليد سليمان .04

(، تحقيق الدكتور أبي لبابة حسين، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض،  ه474سعد الباجي )ت
 م.8916-  ه8426

جروحين البن حبان، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي تعليقات الدارقطني على الم .05
(، تحقيق خليل دمحم العربي،  ه315بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت

 م.8994-  ه8484الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 
(، تحقيق  ه150ر العسقالني الشافعي )تتقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن حج .06

 م.8916-  ه8426دمحم عوامة، دار الرشيد، سوريا، 
(، تحقيق  ه463تلخيص المتشابه في الرسم، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت .07

 م.8915سكينة الشهابي، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 
(، تحقيق  ه740الحجاج جمال الدين يوسف المزي )تتهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو  .01

 م.8912-  ه8422الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
(، دائرة المعارف العثمانية،  ه354الثقات، أبو حاتم التميمي دمحم بن حبان بن أحمد البستي )ت .09

 م.8973 -  ه8393الهند،  -حيدر آباد، الدكن 
هـ(، جمع خالد 048الرجال، أبو عبد هللا أحمد بن حنبل )ت –أحمد  الجامع لعلوم اإلمام .32

هـ 8432مصر،  –الرباط، وسيد عزت عيد، دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم 
 .م0229 -

بن المنذر التميمي الرازي  الجرح والتعديل، أبو دمحم عبد الرحمن بن أبي حاتم دمحم بن إدريس .38
 م.8950-  ه8078اء التراث العربي، بيروت، (، دار إحي ه307)ت

ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم، أبو  .30
(، تحقيق بوران الضناوي، وكمال يوسف  ه315الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني )ت

 م.8915، 0الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط
(، تحقيق عبد  ه401أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه األصبهاني )ت رجال صحيح مسلم، .33

 . ه8427، 0هللا الليثي، دار المعرفة، بيروت، ط
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سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن  .34
 نور سيف، مكتبة (، تحقيق أحمد دمحم ه033بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء البغدادي )ت

 م.8911-  ه8421الدار، المدينة المنورة، 
(،  ه048سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، أحمد بن حنبل )ت .35

 . ه8484تحقيق الدكتور زياد دمحم منصور، مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة المنورة،
( أبا داود  ه310مان اآلجري )توفي بعد سنة سؤاالت أبي عبيد اآلجري دمحم بن علي بن عث .36

السجستاني سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السجستاني 
( في الجرح والتعديل، تحقيق دمحم علي قاسم العمري، عمادة البحث العلمي بالجامعة  ه075)ت

 م.8913ه8423اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 
سؤاالت دمحم بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني، أبو الحسن علي بن عبد هللا بن جعفر  .37

 . ه8424(، تحقيق موفق عبد هللا عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض،  ه034المديني )ت
ماني سير أعالم النبالء، أبو عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد بن عثمان بن قايماز الترك .31

(، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة،  ه741الذهبي )ت
 م.8915-  ه8425، بيروت، 3ط

(، أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبويةلضعفاء وأجوبة الرازي على سؤاالت البرذعي )ا .39
(، تحقيق الدكتور سعدي  ه064 - 894عبيد هللا بن عبد الكريم بن يزيد الرازي أبو زرعة، )

-  ه8420عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة النبوية، السعودية، الهاشمي، 
 م.8910

الضعفاء والمتروكون، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي  .42
 . ه8369(، تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي، حلب،  ه328)ت

(، تحقيق دمحم  ه032الطبقات الكبرى، أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع الزهري البصري )ت .48
 م.8992-  ه8482عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

زكار، دار الفكر (، د سهيل  ه042الطبقات، أبو عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري )ت .40
 م.8993-  ه8484للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

(، تحقيق  ه741العبر في خبر من غبر، أبو عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد الذهبي )ت .43
 م.8915-  ه8425دمحم السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هللا دمحم  (، تحقيق وصي ه048نبل الشيباني )تالعلل ومعرفة الرجال، أبو عبد هللا أحمد بن ح .44
 م.0228-  ه8400، 0الرياض، ط -بيروت، ودار الخاني  -عباس، المكتب اإلسالمي 
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فتح الباب في الكنى واأللقاب، أبو عبد هللا دمحم بن إسحاق بن دمحم بن يحيى بن منده العبدي  .45
 م.8996-  ه8487اض، (، تحقيق نظر دمحم الفاريابي، مكتبة الكوثر، الري ه395)ت

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، أبو عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد  .46
(، تحقيق دمحم عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، مؤسسة علو، جدة،  ه741الذهبي )ت

 م.8990-  ه8483
بن دمحم الجرجاني الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد عبد هللا بن عدي بن عبد هللا  .47

(، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي دمحم معوض، عبد الفتاح أبو سنة، دار  ه365)ت
 م.8997-  ه8481الكتب العلمية، بيروت، 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، أبو حاتم دمحم بن حبان بن أحمد بن  .41
(، تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار  ه354ي )تحبان بن معاذ بن معبد التميمي، الدارمي البست

 . ه8396الوعي، حلب، 
(، تحقيق عبد  ه068الكنى واألسماء، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري )ت .49

 م.8914-  ه8424، 0الرحيم دمحم أحمد القشقري، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، ط
(، تحقيق عبد  ه150بن حجر العسقالني الشافعي )ت لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن علي .52

 م.0220الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 
(،  ه597لضعفاء والمتروكون، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن دمحم الجوزي )تا .58

 . ه8426تحقيق عبد هللا القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
(، تحقيق حسام  ه127ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي )تمجمع الزوائد  .50

 م.8994-  ه8484الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 
(، الدار العلمية، الهند،  ه066مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح )ت .53

 بال تاريخ.
أكرم ضياء (، تحقيق  ه077المعرفة والتاريخ، أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي )ت .54

 م.8918-  ه8428، 0العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
(،  ه741المعين في طبقات المحدثين، أبو عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد الذهبي )ت .55

 . ه8424، تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، دار الفرقان، عمان
(، تحقيق نور  ه741في الضعفاء، أبو عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد الذهبي )ت المغني .56

 الدين عتر، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، بال تاريخ. 
من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين، دمحم بن عبد  .57

التقي سليمان بن حمزة المقدسي ثم الصالحي ناصر الدين الرحمن بن دمحم بن أحمد بن 
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(، تحقيق حسين عكاشة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  ه123المعروف بابن زريق )ت
 م.0227-  ه8401قطر، 

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن دمحم المعروف بابن  .51
 ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، (، تحقيق دمحم ه597الجوزي )ت

 م.8990-  ه8480
المؤتلف والمختلف، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  .59

(، تحقيق موفق عبد هللا بن عبد القادر، دار الغرب  ه315دينار البغدادي الدارقطني )ت
  م.8916-  ه8426اإلسالمي، بيروت، 

موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله، أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن  .62
(،  ه8428(، جمعه ورتبه أبو المعاطي النوري )ت ه048حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )ت

 .م8997-  ه8487وأيمن الزاملي، ومحمود خليل، عالم الكتب، بيروت، 
(،  ه741، أبو عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد الذهبي )تميزان االعتدال في نقد الرجال .68

 م.8963-  ه8310تحقيق علي دمحم البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 
نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن دمحم  .60

قيق حمدي عبد المجيد السلفي، دار (، تح ه150الكناني العسقالني المعروف بابن حجر )ت
 م.0221-  ه8409، 0بيروت، ط -ابن كثير، دمشق 

الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد المعروف برجال صحيح البخاري، أبو نصر  .63
(، تحقيق عبد هللا الليثي، دار المعرفة،  ه391أحمد بن دمحم بن الحسين البخاري الكالباذي )ت

 . ه8427 -، بيروت الطبعة الثانية
(، تحقيق أحمد األرناؤوط،  ه467الوافي بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت .64

 م.4111-  ه0741وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 
 
 
 
 
 
 
 
 


