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٤٤ 

 
 

 ،ونعوذ باهللا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،الحمد هللا
(صلى اهللا وسلم  واشهد ان محمد عبده ورسوله ،من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

  عليه وعلى اله وصحبه اجمعين).
وعلماء الشرع  وحفاظ الحديث المتقنيين، ،فان من مشاهير علماء المسلمين وبعد:

حافظ المشرق شهاب الدين احمد بن علي بن محمد الكناني العسقالني ثم المصري  :المبرزين
رحمه  - المولود سنة ثالث وسبعون وثمانمائة -لقب لبعض ابائه -المعروف بابن حجر الشافعي،

  اهللا تعالى.
والمختصر الماتع (تقريب التهذيب)  ،الرجال الحكمية المعتمدة كتابه النافع ومن اشهر كتب

والذي تسابق اهل  عند اهل العلم واالثر في كافة االعصار، ةتشرة نسخة في االمصار والمعتمدمنال
العلم والفضل الى طبعة ونشرة بين الناس في كافة االعصار لذا احببنا ان يكون لنا نصيب في 

 صنف لقد ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، -سبحانه –نرجوا من اهللا  شي يسير منه،دراسته على 
 على داللتها لها مصطلحات على وتواضعوا مراتب، على الحديث رواة والتعديل الجرح علماء

 الرواة حقائق مبين التقريب كتابه في حجر ابن فانبرى. وضعف قوة بين وتنوعها مراتبهم
 عن قال قد حجر ابن ان وجدنا فقد منهم، ظلم من عن مدافعا أو منهم انتقد من مثبت ومنازلهم،

 الذين والتعديل، الجرح أئمة من قبله كان من بأقوال مستنيراً). حجة بال فيهم تُكلم: (الرواة من ثمان
  .مدافع يدفعه ال الذي الصواب من كان لهم حجر ابن انتصار ان معرفة ليتسنى الرواة، أحوال بينوا

Conclusion: 
  Praise be to Allah, we praise Him and seek His help and forgiveness, 
and we seek refuge in Allah from the evils of ourselves and from our bad 
deeds, from Allah guides not misleading him and not mislead Hadi, and I bear 
witness that Muhammad is His slave and His Messenger (blessings and peace 
on him and his family and companions). 

 After: The famous Muslim scholars, and keep talking Almottagnyen, 
and scientists Shara eminent: Keep the bright Shahabuddin Ahmed bin Ali bin 
Mohammed Al Kanani Asqalani then Egyptian Shafi'i, known as Ibn Hjr- title 
for some Abaih- born in Seventy-three and Osmanmaih- Almighty God's 
mercy. 

Among the most famous books wisdom of men approved his book 
useful, and Manual Almata ((rounded polite)) Alenti_rh copies in the regions 
approved by the scholars and effect in all the hurricane, which raced scholars  
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إن الحمد هللا وكفى، والصالة والسالم على المصطفى، وعلى أله وصحبه ومن اصطفى، 

  أما بعد:
 محمدا فأن اهللا سبحانه شرف هذه األمة بالكتاب والسنة، وزادها شرفا بان ارسل فيها نبيه

 :فقال سبحانه ، ME  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;  :F  L)١(. 
وحفظ لها دينها بان هيأ لها رجاالً هم خير القرون بعد نبيهم، فحملوا راية التبليغ والذب عن كتاب 

. لذا صنف علماء الجرح والتعديل رواة الحديث على مراتب، وتواضعوا على  اهللا وسنة نبيه
لها داللتها على مراتبهم وتنوعها بين قوة وضعف. فانبرى ابن حجر في كتابه التقريب مصطلحات 

مبين حقائق الرواة ومنازلهم، مثبت من انتقد منهم أو مدافعا عن من ظلم منهم، فقد وجدنا ان ابن 
حجر قد قال عن ثمان من الرواة: (تُكلم فيهم بال حجة). مستنيراً بأقوال من كان قبله من أئمة 
الجرح والتعديل، الذين بينوا أحوال الرواة، ليتسنى معرفة ان انتصار ابن حجر لهم كان من 

  الصواب الذي ال يدفعه مدافع.
  :كاالتيوكان عملي 

 نذكر اسمه، وكنيته، ونسبه، ونسبته، وفاته. مع ذكر من انتقده. .١
 نذكر أهم شيوخ الراوي، ممن روى عنهم باختصار، لبيان حال الراوي. .٢
 نذكر أهم تالمذة الراوي، وممن روى عنه باختصار، لبيان حال الراوي. .٣
 نذكر من وثق الراوي، من علماء الجرح والتعديل. .٤
 نذكر من تكلم في الراوي، من علماء الجرح والتعديل. .٥
الكتب الستة، وإذا لم نجدهم، نذهب إلى  بإصحابنذكر كتب الحديث التي روت للراوي، ونبدأ  .٦

 ألخرى، نذكرهم وحسب سنة الوفاة.مصنفات الحديث ا
وبعد النظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل نذهب إلى قول الجمهور، في حال الراوي،  .٧

وخاصة أعالم هذا الشأن، منهم: يحيى بن معين، واحمد، والبخاري، وغيرهم. ممن يعتمد 
 قوله في الجرح والتعديل، ونحرص على ترجيح االصح.

قاد الحديث في بيان حال لراوي، نذهب إلى من هم أعلى شأناً ومرتبةً، وإذا وجدنا خالفاً بين ن .٨
  كيحيى بن معين، واحمد، والبخاري، واهللا ولي التوفيق.

  ثم إننا قد قسمنا البحث على مبحثين هما: 
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  مقدمة عن احمد بن حجر العسقالني. والترجمة له: :المبحث األول

الرواة الذين قال فيهم ابن حجر العسقالني: (ثقة، تُكلم فيهم  المبحث الثاني: دراسةالمبحث الثاني: 
 .بال حجة)

  والترجمة له. ،باحمد بن حجر العسقالنيالتعريف  المبحث األول:
 :اسمه، وكنيته، ونسبه، ونسبته: المطلب األول  
 :مولده، ونشأته. المطلب الثاني  
 :شيوخه: المطلب الثالث  
 :تالمذته: المطلب الرابع 
  مؤلفاته: الخامس:المطلب  
  :مكانة أبن حجر، بين علماء الجرح والتعديل:المطلب السادس  
 :وفاته. المطلب السابع  

  .الرواة الذين قال فيهم ابن حجر العسقالني: (ثقة، تُكلم فيهم بال حجة) دراسة المبحث الثاني:
 

 
 

أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناني، العسقالني، المصري، 
القاهري، الشافعي، أبو الفضل، شهاب الدين المعروف، بابن حجر. أما الكناني: فنسبة إلى قبيلة 

  .)٢(دهكنانة، والعسقالني نسبة إلى عسقالن مدينة بفلسطين، وحجر اسم لبعض أجدا
 

هـ) على شاطئ النيل بمصر القديمة، ٧٧٣ولد ابن حجر في الثاني عشر من شعبان سنة(
هـ). وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل. وكان أبـوه قـد   ٧٧٧ونشأ يتيماً إذ مات أبوه في رجب سنة(

أوصى به إلى رجلين ممن كانت بينه وبينهم مـودة همـا: زكـي الـدين أبـو بكـر الخروبـي        
هـ). فنشـأ  ٨١٣( جرا كبيرا بمصر. وشمس الدين ابن القطان المتوفىهـ)، وكان تا٧٨٧المتوفى(

في كنف الوصاية في غاية العفة والصيانة، وقد أخذه زكي الدين الخروبي معه أثناء مجاورته فـي  
هـ)، تركه وكان قد حفظ القرآن عند السفطي، ٧٨٧مكة، وظل يرعاه إلى ان توفي رحمه اهللا سنة(

) وحفظ عمـدة األحكـام، وألفيـة ابـن     ـه٧٨٥( ي المسجد الحرام سنةوصلى بالناس التراويح ف
  العراقي، والحاوي الصغير للقزويني، ومختصر ابن الحاجب، وغيرها.  
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ثم حبب إليه الحديث فأقبل عليه بكليته، وأخذه عن مشايخ عصره والزم العراقـي عشـر   

ابن الصـالح درايـة وتحقيقـاً     سنين، وتخرج به وانتفع منه، فقرأ عليه ألفيته وشرحها ونكته على
والكثير من الكتب الكبار واألجزاء القصار وحمل عنه من أماليه جملة واستملى عليه بعضها. وقـد  
رحل في طلب العلم فجال في مصر، والشام، والحجاز، واليمن، والتقى بعدد كبير من العلماء فـي  

مشكالت عليهم، ما لم يجتمع ألحد مـن  ترحاله، واجتمع له من الشيوخ المشار إليهم، والمعول في ال
وتصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه، واستمر ابن حجـر  ، أهل عصره، وحمل عنهم شيًئا كثيرا

  .)٣(رحمه اهللا بإفادة تالمذته، إلى قبل وفاته حين الزمه المرض حتى أقعده وأقّل حركته
 

حفص عمر بن محمد بـن عبـدالهادي المقدسـي    للحافظ ابن حجر شيوخ عدة منهم: أبو 
، ومحمــد بــن ياســين الجزولــي المــالكيي، )٤()ـهــ٧٣٩الصـالحي، الحــافظ مولــده ســنة( 

. وعمر بن علي بن أحمد األنصـاري المصـري المعـروف بـابن الملقـن      )٥(هـ)٧٩٤المتوفى(
هــ).  ٨٠٥ى(هـ). وأبو حفص سراج الدين عمر بن رسالن البلقيني، الحافظ، المتوف٨٠٤المتوفى(

وأبو الحسن علي  هـ).٨٠٦وأبو الفضل زين الدين عبدالرحمن بن الحسين العراقي الحافظ المتوفى(
هـ). وعزالدين محمد بن أبي بكر بن عبدالعزيز بن ٨٠٧بن أبي بكر بن سليمان، الهيثمي المتوفى(

  .)٦(هـ)، وغيرهم٨١٩(جماعة الكناني، المعروف: بابن جماعة
 

هــ)،  ٨٧١البن حجر تالميذ كثر منهم: محمد بن محمد بن فهد المحدث الفاهم المتوفى(
هـ). ومحمد بـن عبـدالرحمن   ٨٨٥هـ). وبرهان الدين البقاعي المتوفى(٨٧٩وقاسم بن قطلوبغا(
هـ)، وجالل الدين، ٩٢٦هـ). والفقيه زكريا األنصاري األصولي المتوفى(٩٠١السخاوي المتوفى(
  .)٧(السيوطي، وغيرهم

 
  )، مصنفًا. وكان أشهرها:٢٨٢وقد ُأحصي البن حجر(

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري. .١
 إتحاف المهرة بأطراف العشرة. .٢
 اإلصابة في تمييز الصحابة. .٣
 تهذيب التهذيب. .٤
 تبصير المنتبه وتحرير المشتبه، حرر فيه كتاب الذهبي واستدرك عليه. .٥
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 . )٨(لسان الميزان .٦
 تعليق التعلق والتشويق إلى وصل التعليق والتوفيق. .٧
 تقريب التهذيب. .٨
 أسباب النزول. .٩

 .)٩(تعجيل المنفعة برجال األربعة.١٠
 تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير..١١
  . وغيرها الكثير. )١٠(أمالي ابن حجر، اكثرها حديث اماله بمدينة حلب.١٢

 
يعد ابن حجر من ابرز علماء القرن التاسع الهجري فلم ينل عالم في عصره ما ناله ابن 
حجر. وحكى أنه شرب ماء زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ، فبلغها وزاد عليها، ولما 

حجر، ثم ابني أبو زرعة، ثم حضرت العراقي الوفاة، قيل له: من تخلف بعدك؟ قال: ابن 
. وقال السخاوي: ولم يخلف بعده في مجموعته مثله ورثاه غير واحد بما مقامه اجل )١١(الهيثمي

منه. وقال شيخه العراقي: الشيخ العالم الكامل الفاضل المحدث المفيد الحافظ المتقن الضابط الثقة 
  . )١٢(المأمون

ي زمانه، وحافظ الديار المصرية بل حافظ وقال السيوطي: شيخ اإلسالم وإمام الحفاظ ف
، واراد السيوطي ان يصل في الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر )١٣(الدنيا مطلقاً قاضي القضاة

  .)١٤(العسقالني
 

ـ ٨٥٢سنة(، توفي ابن حجر رحمه اهللا ليلة السبت في الثامن من ذي الحجة )، ومـال  ـه
  .)١٥(بشيخه هو الطاعون، وكان له مشهد عظيم، وصلى عليه الخليفة السخاوي إلى أن الذي كان

  
 

 
 

  اسمه، وكنيته، ونسبه، ونسبته:
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أحمد بن عبدالرحمن بن بكار بن عبدالملك بن الوليد، من ولد بسر بن أبي أرطأة، يكنى 
أبا الوليد القرشي، العامري، الدمشقي، البسري، سكن بغداد، وحدث بها، مات بسر من رأى، يوم 

  .)١٦(هـ)٢٤٨الثالثاء، لثالث بقين من شهر رمضان، سنة(
   شيوخه:

وعبدالرزاق بن همام الصنعاني، وعراك ابن خالد روى عن: حماد بن مالك األشجعي، 
  .)١٧(المري، محمد بن عبداهللا بن بكار، والوليد بن مسلم، وغيرهم

   تالمذته:
روى عنه: أبو يعلى الموصلي، وعبداهللا بن عبدالرحمن الدارمي، وابن أبي شيبة، ويعقوب 

 .)١٨(بن شيبة الحافظ، ويوسف بن موسى المروذي، وغيرهم
  من وثقه: 

وذكره ابن حبان في كتاب  ،)٢٠(، وقال النسائي: ال بأس به)١٩(قال أبو حاتم: صدوق
   .)٢١(الثقات

قال الخطيب: وأبو الوليد ليس حاله عندنا كما ذكر إسماعيل السكري، بل كان من أهل و
الصدق، وقد حدث عنه من األئمة أبو عبدالرحمن النسائي، وحسبك به، وذكره أيضا في جملة 

  .)٢٤(، وهو من شيوخ الترمذي)٢٣(وقال ابن منظور: صدوق ،)٢٢(بين أحوالهم شيوخه الذين
   من تكلم فيه:

: لم يسمع أبو الوليد القرشي، من الوليد ابن مسلم، )٢٥(قال إسماعيل بن عبداهللا السكري
شيئا قط، أو لم أره عند الوليد قط، وقد أقمت تسع سنين، والوليد حي ما رأيته قط، وكنت اعرفه 

قاض، وإنما كان محلال يحلل النساء للرجال، ويعطى الشيء فيطلق، وكان سيء الحال بدمشق، شبه 
، )٢٦(ولو شهد عندي وانا قاض على تمرتين لم اقبل شهادته. فاتقوا اهللا وإياكم والسماع عن الكذابين

  .)٢٧(وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: ادركناه ولم نكتب عنه
   من روى له في كتب الحديث:

  .)٢٩(، وبن ماجة)٢٨(عنه: الترمذيروى 
  الخالصة:

، )٣٠(بعد دراسة أحوال الراوي احمد بن عبدالرحمن، ظهر انه وثقه جمع، وهم: أبو حاتم
. )٣٥(، وذكر انه من شيوخ الترمذي)٣٤(وابن منظور ،)٣٣(الخطيبو ،)٣٢(وابن حبان ،)٣١(والنسائي

وتكلم فيه إسماعيل بن عبداهللا السكري، بقوله: كان سيء الحال. وقد رده الخطيب، فقال: ليس حاله 
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عندنا كما ذكر السكري، بل كان من أهل الصدق، وقد حدث عنه من األئمة أبو عبدالرحمن 

لذا صدق ابن حجر  ،)٣٦(النسائي، وحسبك به، وذكره أيضا في جملة شيوخه الذين بين أحوالهم
  ، فهو صدوق، ليس به بأس، واهللا اعلم.)٣٧(صدوق، تكلم فيه بال حجةله: بقو

  
 

   اسمه، وكنيته، ونسبه، ونسبته:
مولى بنى أسد كنيته، االسدي، أبو يحيى، وقد قيل ، أحمد بن عبدالملك بن واقد الحراني

  .)٣٨(إحدى وعشرين ومائتينأبو سعيد، مات في بغداد، سنة 
   شيوخه:

: بقية بن الوليد، وحماد بن زيد، وأبي خيثمة زهير بن معاوية الجعفي، وسالم روى عن
  .)٣٩(بن َأبي مطيع، والوضاح بن عبداهللا اليشكري، وغيرهم

   تالمذته:
روى عنه: البخاري، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم محمد ابن إدريس 

 .)٤٠(ومحمد بن إسماعيل الترمذي، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم الرازي،
  من وثقه: 

وقال أبو ، )٤٢(، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة)٤١(: حافظا لحديثه، صاحب سنةوقال احمد
. وذكره ابن حبان في كتاب )٤٣(زرعة، وأبو حاتم: من أهل الصدق واإلتقان، وقد كتبا عنه

  .)٤٦(، وقال الذهبي: الحافظ الحجة محدث الجزيرة)٤٥(، وقال الكالباذي: كان حافظا)٤٤(الثقات
   من تكلم فيه:

وقال أبو سليمان الباجي:  قال ابن نمير: أهل بلده يسيئون الثناء عليه، فتركت حديثه،
  ، تبعا لذلك القول.)٤٧(متروك الحديث

   من روى له في كتب الحديث:
  . )٥٠(، وابن ماجة)٤٩(، والنسائي)٤٨(روى له: البخاري

   الخالصة:
، )٥١(بعد دراسة أحوال الراوي احمد بن عبدالملك، ظهر انه وثقـه جمـع. وهـم: احمـد    

. )٥٦(، والـذهبي )٥٥(، والكالبـاذي )٥٤(، وابن حبان)٥٣(وأبو زرعة، وأبو حاتم، )٥٢(ويعقوب بن شيبة
، وقد رد ذلـك احمـد   )٥٧(وذهب ابن نمير، إلى ترك حديثه، بسبب ان أهل بلده يسيئون الثناء عليه
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بقوله: قد مات عندنا، ما رأيت بأسا، ورأيته كيسا، حافظا لحديثه، صاحب سـنة، ومـا رأيـت إال    
خيرا، قد كتبنا عنه، وأهل حران قلما يرضون عن انسان، إنما هو يغشى السلطان بسبب ضيعة له، 

، )٥٩(، وقد أصاب ابن حجر، بقوله: ثقة، تكلم فيه بال حجـة )٥٨(كان أمره حسنا تُكلم فيه بكالم حسن
  فهو: ثقة، ليس به بأس، واهللا اعلم.  

 
  اسمه، وكنيته، ونسبه، ونسبته:

أبو مسعود الرازي، سكن اصبهان، طلب العلم في  احمد بن الفرات بن خالد الضبي
الصغر، وعد من الحفاظ وهو شاب أمرد، فرحل وجمع وصنف وحفظ وذاكر وواظب على لزوم 
السنن والذب عنها، ولد سنة نيف وثمانين ومائة، في خالفة هارون الرشيد، ومات بأصبهان في 

  .)٦٠(هـ)٢٥٨شهر شعبان سنة(
   شيوخه:

طيالسي، وعبداهللا بن مسلمة القعنبي، وعبداهللا بن نمير، وعبد روى عن: أبي داود ال
  .)٦١(الرزاق بن همام، وابن دكين، ومحمد بن يوسف الفريابي، وغيرهم

   تالمذته:
روى عنه: أبو داود، وإبراهيم بن محمد الطحان، وجعفر بن محمد الفريابي، والحسين بن 

  .)٦٢(محمد األنصاري، وحميد بن الربيع اللخمي، وغيرهم
   من وثقه:

، قال احمد: ما تحت أديم السماء )٦٣(قال علي بن المديني: كان من الراسخين في العلم
وقال أبو بكر بن أبي  ،)٦٥(، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أحفظ ما رأيت)٦٤(أحفظ من أبي مسعود

وقال  ،)٦٨(، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات)٦٧(ذكره أبو حاتم ولم يجرحه، و)٦٦(عاصم: ثقة، حافظ
، وقال الحاكم: )٧٠(وقال أبو الشيخ االصبهاني: من الحفاظ الكبار ،)٦٩(الصدق والحفظابن عدي: 

وقال الخطيب:  ،)٧٣(، وقال الخليلي: ثقة)٧٢(. وقال أبو نعيم االصبهاني: احد األئمة الحفاظ)٧١(ثقة
وابن حجر: ، )٧٦(، والذهبي)٧٥(، وقال ابن عساكر)٧٤(أحد حفاظ الحديث، ومن كبار األئمة فيه

  .)٧٧(ثقة
  من تكلم فيه: 

، وقال ابن مندة: أخطأ في أحاديث ولم يرجع )٧٨(قال ابن خراش: كان يكذب متعمدا
  .)٧٩(عنها
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   من روى له في كتب الحديث:

  .)٨٠(روى له أبي داود
   الخالصة:

، )٨٢(، واحمد)٨١(بن المدينيبعد دراسة أحوال الراوي احمد بن الفرات، تبين أنه وثقه: ا
وأبو الشيخ  ،)٨٦(. وابن عدي)٨٥(، وابن حبان)٨٤(وأبو بكر بن أبي عاصم ،)٨٣(بكر بن أبي شيبةوأبو 

، وابن )٩١(والخطيب ،)٩٠(، والخليلي)٨٩(، وأبو نعيم االصبهاني)٨٨(، والحاكم)٨٧(االصبهاني
. وخالفهم ابن خراش بقوله: كان يكذب متعمدا، رده ابن )٩٤(، وابن حجر)٩٣(، والذهبي)٩٢(عساكر
بقوله: وهذا الذي قاله ابن خراش: هو تحامل، وال أعرف ألبي مسعود رواية منكرة، وهو من عدي 

، فهو من )٩٧(، هذا غلو وتحامل)٩٦(، وقال الذهبي: من يصدق ابن خراش)٩٥(أهل الصدق والحفظ
، فآذى ابن خراش نفسه بذلك، )٩٩(، فبطل قوله فيه)٩٨(كبار األئمة االثبات فال يعرج على قوله فيه

، رد عليه بان ابا مسعود قدم أصبهان ولم )١٠٠(قول ابن مندة: أخطأ في أحاديث ولم يرجع عنها وأما
يكن معه كتاب، فأملى كذا وكذا ألف حديث من حفظه، فلما وصلت كتبه قُوِبلت بما أملى، فلم 

، وكتب عن ألف وسبعمائة وخمسين رجال، وأدخل في تصنيفه )١٠١(تختلف إال في مواضع يسيرة
مائة وعشرة، وعطل سائر ذلك، وكتب ألف ألف حديث وخمسمائة ألف حديث، فأخذ من ذلك ثالث 

لذا صدق وأصاب ابن حجر، بقوله:  ،)١٠٢(خمسمائة ألف حديث في التفسير واألحكام والفوائد وغيره
  ، فهو ثقة، واهللا اعلم.)١٠٣(ثقة، حافظ تكلم فيه بال مستند

 
  وكنيته، ونسبه، ونسبته: اسمه،

الحارث بـن   إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد   
أبو إسحاق، سكن بغداد، وكان على بيت المال، وروى المغازي عن محمد بن إسحاق وغير  زهرة،

من متقني أهل المدينة وساداتهم، وأكثر أهل المدينة حديثا في زمانه، ولي قضـاء بغـداد   المغازي، 
ولـد  وحدث بها، فكتب عنه العراقيون، وأبوه كان من جلة المسلمين، وكان على قضـاء المدينـة.   

  .)١٠٤(هـ)١٨٣هـ)، ومات ببغداد سنة(١١٠سنة(
   شيوخه:

وصفوان بن سليم، وابن إسحاق بن شعبة بن الحجاج، وصالح بن كيسان،  روى عن:
  . )١٠٥(يسار، ومحمد بن شهاب الزهري، وهشام بن عروة، وغيرهم كثير

   تالمذته:
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روى عنه: شعبة بن الحجاج، ويزيد بن عبداهللا وهو من شيوخهما، واحمد بن حنبل، 

  .)١٠٦(وعبدالرحمن بن مهدي، وقيس بن الربيع، ووكيع، وغيرهم كثير
  من وثقه: 

 ،)١١٠(والعجلي ،)١٠٩(، وقال احمد)١٠٨(ليس به بأس ،)١٠٧(ين: ثقة، حجةقال يحيى بن مع
وذكره ابن حبان  ،)١١٤(ووثقه ،)١١٣(وقد ذكره أبو حاتم ولم يجرحه ،)١١٢(والعقيلي: ثقة ،)١١١(والنسائي

وقال  ،)١١٦(أحاديث صالحة مستقيمةو ، وقال ابن عدي: من ثقات المسلمين،)١١٥(في كتاب الثقات
  .)١١٨(وابن حجر: ثقة ،)١١٧(الذهبي

   من تكلم فيه:
  .)١٢٠(وقال صالح جزرة: ليس بذاك ،)١١٩(كان يحيى بن سعيد: ال يرضاه
   :من روى له في كتب الحديث

، وابن )١٢٥(، والنسائي)١٢٤(، والترمذي)١٢٣(، وأبي داود)١٢٢(، ومسلم)١٢١(روى له البخاري
  .)١٢٦(ماجه

   الخالصة:
يحيى بن بعد دراسة أحوال الراوي إبراهيم بن سعد، ظهر انه وثقه جمع، وهم: 

وابن  ،)١٣٢(وأبو حاتم ،)١٣١(والعقيلي ،)١٣٠(والنسائي ،)١٢٩(والعجلي ،)١٢٨(، واحمد)١٢٧(معين
. وإنما كان يحيى بن سعيد ال يرضاه ألنه )١٣٦(وابن حجر ،)١٣٥(والذهبي ،)١٣٤(، وابن عدي)١٣٣(حبان

، وهذا مخالفا لمن )١٣٨(وقال صالح جزرة: ليس بذاك ،)١٣٧(كان على بيت المال، أي بسبب عمله
ثقة، حجة، تُكلم فيه لذا صدق وأصاب ابن حجر، بقوله:  الكبار، ولم يبين سبب تضعيفه، وثقه من
 ، فهو ثقة، واهللا اعلم. )١٣٩(بال قادح

 
   اسمه، وكنيته، ونسبه، ونسبته:

السبعين ومئة إبراهيم بن سعيد الجوهري، أبو إسحاق بن َأبي عثمان البغدادي، ولد بعد 
بطبرستان، وكان لسعيد والد إبراهيم اتساع من الدنيا، وافضال على العلماء، فلذلك تمكن أبنه من 
السماع وقدر على اإلكثار عن الشيوخ، وصف الجوهري ببغداد إليه ينسب، كان ببغداد، ثم سكن 

  .)١٤٠((عين زربة) مرابطا ومات بها، سنة ثالث وخمسين ومائتين
   شيوخه:
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ن: حسين بن محمد المروذي، وحماد بن أسامة، وسفيان بن عيينة، وشبابة بن روى ع

  .)١٤١(سوار، وعبداهللا بن نمير، ووكيع بن الجراح، وغيرهم
  تالمذته: 

روى عنه: أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني، وزكريا بن يحيى السجزي، وأبو حاتم 
 .)١٤٢(الرازي، وموسى بن هارون الحافظ، وغيرهم

   من وثقه:
كتب ، وقد )١٤٣(قال احمد: كثير الكتاب كتب فأكثر، لم يزل يكتب الحديث قديما، اكتبوا عنه

، )١٤٦(ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، و)١٤٥(النسائي: ثقةوقال  ،)١٤٤(عنه أبو حاتم، وذكره بالصدق
 ، والخطيب: ثقة، وأضاف الخطيب: كان مكثرا، ثبتا،)١٤٨(، وأبو يعلي الخليلي)١٤٧(وقال الدارقطني

، وقال محمد بن يونس البربري: الذين )١٤٩(صنف مسند أبي بكر الصديق في نيف وعشرين جزءاً
. وقال الذهبي: )١٥٠(اجتمعت عندهم كتب الواقدي أربعة أنفس، منهم: إبراهيم بن سعيد الجوهري

وقال ابن حجر: )١٥٥(، من أركان الحديث)١٥٤(، المجود)١٥٣()، العالمة١٥٢الحجة( ،)١٥١(حافظٌ كبير ،
  . )١٥٧(، ثقة)١٥٦(حافظ

   من تكلم فيه:
قال حجاج بن الشاعر: رأيت إبراهيم بن سعيد الجوهري عند أبي نعيم، وأبو نعيم يقرأ، 

  .)١٥٨(وإبراهيم نائم، فكان الحجاج يقع فيه
  من روى له في كتب الحديث: 

  .)١٦٣(، وابن ماجه)١٦٢(، والنسائي)١٦١(، والترمذي)١٦٠(، وأبي داود)١٥٩(روى له: مسلم
  الخالصة: 

 دراسة أحوال الراوي إبراهيم بن سعيد الجوهري، ظهر انه قد وثقه جمع، وهم:بعد 
، وأبو يعلي )١٦٨(، والدارقطني)١٦٧(ابن حبان، و)١٦٦(النسائيو ،)١٦٥(أبو حاتم، و)١٦٤(احمد

. )١٧٣(، وابن حجر)١٧٢(، والذهبي)١٧١(، ومحمد بن يونس البربري)١٧٠(، والخطيب)١٦٩(الخليلي
، وقد رده الذهبي، بقوله: ال عبرة بهذا، وإبراهيم )١٧٤(فيه وخالفهم حجاج بن الشاعر: ألنه كان يقع

، وقد أصاب )١٧٦(، ولعل الجوهري كان قد سمع ذلك الجزء من أبي نعيم قبل ذلك)١٧٥(حجة بال ريب
، لذا فهو: ثقة، ال بأس به، وقد اخطأ حجاج في )١٧٧(ابن حجر، بقوله: ثقة، حافظ، تُكلم فيه بال حجة

  تضعيفه، واهللا اعلم.
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   اسمه، وكنيته، ونسبه، ونسبته:

إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، واسمه عمرو بن عبداهللا، أبو يوسف، السبيعي، 
الهمداني، الكوفي، وكان إسرائيل مع حفظه وعلمه، صالحا خاشعا هللا كبير القدر، ولد إسرائيل 

  .)١٧٨(هـ)١٦٢بالكوفة سنة(هـ)، وتوفي ١٠٠سنة(
   شيوخه:

روى عن: جابر الجعفي، وسعيد بن مسروق، وسليمان األعمش، وسماك بن حرب، 
  .)١٧٩(وعاصم األحول، ومنصور بن المعتمر، وهشام بن عروة، وغيرهم

   تالمذته:
روى عنه: أبو داود الطيالسي، والعجلي، وعبدالرحمن بن مهدي، وعبدالرزاق ابن همام، 

  .)١٨٠(ومحمد بن يوسف الفريابي، ووكيع بن الجراح، وغيرهموابن دكين، 
  من وثقه:

، )١٨١(قيل لشعبة: حدثنا حديث أبي إسحاق؟ قال: سلوا عنها إسرائيل، فإنه أثبت فيها مني
وقال يحيى بن سعيد: إسرائيل فوق أبي بكر بن عياش، وكان عبدالرحمن بن مهدي: يحدث 

حديث سفيان عن أبي إسحاق، إال أني كنت اتكل  ، وقال ابن مهدي: ما فاتني شيء من)١٨٢(عنه
عليها من قبل إسرائيل، ألنه كان يجيء بها تامة، فهو في أبي إسحاق أثبت من شعبة، 

. وقال )١٨٥(حدث عنه الناس حديثا كثيراقال ابن سعد: ثقة، ، و)١٨٤(، فهو ممن يحتج به)١٨٣(والثوري
. )١٨٩(، وهو أثبت حديثا من شريك)١٨٨(ق، صدو)١٨٧(، وابن معين: ثقة)١٨٦(محمد بن عبداهللا بن نمير

وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث، وفي حديثه لين. وقال ايضا: ثقة، صدوق، وليس بالقوي في 
، وقال العجلي: )١٩١(، وقال احمد: ثقة، ثبت الحديث، وكان يعجب من حفظه)١٩٠(الحديث وال بالساقط
، وقال النسائي: )١٩٣(ثقة، متقن من أتقن أصحاب أبي إسحاق وقال أبو حاتم: ،)١٩٢(ثقة، جائز الحديث

، وقال ابن )١٩٦(، وقال فيه: من المتقنين)١٩٥(وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، )١٩٤(ليس به بأس
عدي: كثير الحديث، مستقيم الحديث في حديث أبي إسحاق، وغيرهم، وقد حدث عنه األئمة ولم 

. )١٩٧(لغالب عليه االستقامة، وهو ممن يكتب حديثه، ويحتج بهيتخلف أحد في الرواية عنه، وحديثه ا
، وقال )١٩٩(، حافظ حجة، كان من أوعية الحديث، ومن مشايخ االسالم)١٩٨(وقال الذهبي: ثقة إمام

  .)٢٠٠(ابن حجر: ثقة، تُكلم فيه بال حجة
  من تكلم فيه: 
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ال يحدث وكان يحيى بن سعيد:  ،)٢٠١(فمد صوته، قال سفيان الثوري فيه: صبيان صبيان

قال ابن سعد: منهم من ، و)٢٠٣(، وقال عبدالرحمن بن مهدى: كان إسرائيل في الحديث لصا)٢٠٢(عنه
إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين،  وقال احمد:، )٢٠٥(. وقال علي بن المديني: ضعيف)٢٠٤(يستضعفه

  .)٢٠٨(: ضعيف، وقال ابن حزم)٢٠٧(وقال العقيلي: مختلف فيه، )٢٠٦(سمع منه بآخره
  من روى له في كتب الحديث: 

، وابن )٢١٣(، والنسائي)٢١٢(، والترمذي)٢١١(وأبي داود ،)٢١٠(، ومسلم)٢٠٩(البخاريروى له 
  .)٢١٤(ماجه

   الخالصة:
، )٢١٥(بعد دراسة أحوال الراوي إسرائيل بن يونس، ظهر انه وثقه جمـع، وهـم: شـعبة   

، )٢١٩(وابـن معـين  ، )٢١٨(، وابن نمير)٢١٧(ابن سعد، و)٢١٦(ويحيى بن سعيد، وعبدالرحمن بن مهدي
، )٢٢٥(وابن حبان، )٢٢٤(، والنسائي)٢٢٣(وأبو حاتم ،)٢٢٢(، والعجلي)٢٢١(، واحمد)٢٢٠(ويعقوب بن شيبة

ويحيى بن  ،)٢٢٩(. وضعفه وتكلم فيه: سفيان الثوري)٢٢٨(، وابن حجر)٢٢٧(، والذهبي)٢٢٦(وابن عدي
، )٢٣٤(واحمـد ، )٢٣٣(، وابـن المـديني  )٢٣٢(ابـن سـعد  ، و)٢٣١(، وعبدالرحمن بن مهـدي )٢٣٠(سعيد

ومن ذهب هذا النحو تعلق بأسباب. فالثوري كان اكبـر سـناً مـن    . )٢٣٦(، وابن حزم)٢٣٥(والعقيلي
، وأما يحيى بن سعيد: كان يحمل عليـه فـي   )٢٣٧(أحمد: إسرائيل أصغر من سفياناسرائيل، لقوال 

حال أبي يحيى القتات، قال: روى عنه مناكير، قال أحمد: ما حدث عنه يحيى بشيء، فقيـل: لـم؟   
، وأما ابن مهـدي، فقـد   )٢٣٨( أدري، أخبرك إال أنهم يقولون من قبل أبي إسحاق ألنه خلطفقال: ال

حدث عنه، وقواه. وأما ابن سعد، وعلي بن المديني، وابن حزم، أجابهم الذهبي، بقوله: مشى علـي  
بن المديني، خلف أستاذه يحيى بن سعيد، وقفى أثرهما أبو محمد بن حزم، وقال: ضـعيف. وعمـد   

فردها، ولم يحتج بها، فال يلتفت إلى ذلك، بل هو ثقة. نعم، لـيس   )الصحيحين(ديثه التي في إلى أحا
هو في التثبت كسفيان، وشعبة، ولعله يقاربهما في حديث جده، فإنه الزمه صباحا ومسـاء عشـرة   

. وقد أصـاب  )٢٣٩(أعوام، ولم يصنع يحيى ابن سعيد شيئا في تركه الرواية عنه، وروايته عن مجالد
 .فهو ثقة، ال بأس به، واهللا اعلم. )٢٤٠(ن حجر بقوله: ثقة، تُكلم فيه بال حجةاب

 
   اسمه، وكنيته، ونسبه، ونسبته:



   
 

  ٣/ ٣٧العدد                 مجلة الجامعة العراقية
            

٥٧ 

 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش، أبو إسحاق، المطرقي مولى آل الزبير بن 

كان يحدث بالمغازي عن عمه، مات بالمدينة في أول خالفة العوام القرشي، األسدي، المدني، 
  .)٢٤١()هـ١٦٩المهدي سنة(

   شيوخه:
روى عن: محمد بن شهاب الزهري، وأبي الزبير المكي، وعمه موسى بن عقبة، ونافع، 

  .)٢٤٢(وهشام بن عروة، وعائشة بنت سعد بن َأبي وقاص
   تالمذته:

روى عنه: عبدالرحمن بن مهدي، وعبدالعزيز بن َأبي ثابت الزهري، ومحمد ابن عمر 
 .)٢٤٣(الواقدي، ومنصور بن صقير، ويحيى بن أيوب المصري، وغيرهم

  من وثقه: 
وقال علي بن المديني:  ،)٢٤٥(وقال ابن معين: ثقة ،)٢٤٤(قال ابن سعد: حديثه صالح

وقال النسائي:  ،)٢٤٨(أبو حاتم: ليس به بأس . وقال)٢٤٧(، وقال أبو داود: ليس به بأس)٢٤٦(ثقة
، وقال الدارقطني: ما )٢٥١(، وقال ابن شاهين: ثقة)٢٥٠(وذكره ابن حبان في كتاب الثقات ،)٢٤٩(ثقة

  .)٢٥٣(، وقال ابن حجر: ثقة)٢٥٢(علمت إال خيرا أحاديثه صحاح نقية
   من تكلم فيه:

  .)٢٥٥(متروك ،)٢٥٤(قال الساجي، واالزدي: ضعيف
   الحديث:من روى له في كتب 

، وابن )٢٦٠(، والنسائي)٢٥٩(، والترمذي)٢٥٨(، وأبي داود)٢٥٧(، ومسلم)٢٥٦(روى له البخاري
  . )٢٦١(ماجه

  الخالصة:
 ،)٢٦٢(ابن سعد بعد دراسة حال الراوي إسماعيل بن إبراهيم، ظهر انه وثقه جمع وهم:

وابن  ،)٢٦٧(والنسائي ،)٢٦٦(، وأبو حاتم)٢٦٥(، وأبو داود)٢٦٤(وعلي بن المديني، )٢٦٣(وابن معين
، )٢٧٢(الساجي، واالزدي . وضعفه)٢٧١(، وابن حجر)٢٧٠(، والدارقطني)٢٦٩(، وابن شاهين)٢٦٨(حبان

دون بيان السبب، مخالفين جمع من النقاد الذين ال يحق لهم مخالفتهم إال ببيان السبب. كما انه لم 
فيه بال يسبقهم إلى ذلك ممن واكبوا الراوي من النقاد. لذا أصاب ابن حجر، بقولة: ثقة، تُكلم 

  . فهو ثقة، ليس به بأس، واهللا اعلم.)٢٧٣(حجة
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  اسمه، وكنيته، ونسبه، ونسبته:

سوار بن عبد اهللا بن سوار بن عبد اهللا بن قدامة بن عنزة بن نقب، أبو عبداهللا العنبري 
هـ)، كان من نبالء ٢٣٧سنة(البصري، يروي عن البصريين نزل بغداد، وولي بها القضاء في 

القضاة، فهو من بيت العلم والقضاء، كان جده قاضي البصرى، كان من فقهاء الحنفية، فصيحا، 
أديبا شاعرا، عظيم اللحية، مات بعد ما عمى بأيام يوم األربعاء ألربع ليال من شوال 

  .)٢٧٤(هـ)٢٤٥سنة(
   شيوخه:

عبيداهللا بن معاذ العنبري، ومعتمر : بشر بن المفضل، وعبد الرحمن بن مهدي، وروى عن
  . )٢٧٥(بن سليمان، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهم كثير

   تالمذته:
أبو داود، والترمذي، والنسائي، وعبداهللا بن احمد بن حنبل، وأبو زرعة روى عنه: 

 .)٢٧٦(الدمشقي، وعثمان بن سعيد الدارمي، حمد بن جرير الطبري، وغيرهم كثير
  من وثقه: 

وقال النسائي:  ،)٢٧٨(وقال احمد: ما بلغني عنه إال خيرا ،)٢٧٧(قد ساد الناس قال شعبة:
وقال  ،)٢٨١(، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات)٢٨٠(، وذكره أبو حاتم ولم يجرحه)٢٧٩(ثقة

، وأضاف: اإلمام، العالمة، )٢٨٤(، وقال الذهبي: ثقة)٢٨٣(وقال ابن الجوزي: ثقة، )٢٨٢(الخطيب: ثقة
  .)٢٨٦(الحبر ،)٢٨٥(القاضي

   من تكلم فيه:
  .)٢٨٧(قال سفيان الثوري: ليس بشيء

   من روى له في كتب الحديث:
  .)٢٩٠(، والنسائي)٢٨٩(، والترمذي)٢٨٨(روى له أبي داود

   الخالصة:
 ،)٢٩١(بعد دراسة أحوال الراوي سوار بن عبداهللا، ظهر انه وثقـه جمـع، وهـم: شـعبة    

. )٢٩٧(، والـذهبي )٢٩٦(الجـوزي وابن ، )٢٩٥(والخطيب ،)٢٩٤(، وابن حبان)٢٩٣(والنسائي ،)٢٩٢(واحمد
بأن سواراً هذا إنما ولد بعد موت الثوري  ، ورد ذلك)٢٩٨(: ليس بشيءوتكلم فيه سفيان الثوري فقال

لذا صدق ابن حجر  ،هـ)،١٥٦المتوفى سنة( وإنما قال الثوري تلك الكلمة في جده سوار بن عبداهللا
  ، فهو ثقة، واهللا اعلم.)٢٩٩(، غلط من تكلم فيهبقوله: ثقة
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 قيل من لفظة فيه تناولنا وقد وعلومه لنبوي بالحديث المختصة البحوث من البحث هذا يعد
 وبعـد . حجـر  ابـن  عـنهم  دافـع  حيث التقريب كتاب خالل من ،)حجة بال فيهم تكلم ثقة،: (فيهم

  :مايلي وجدنا الرواة هؤالء أحوال في والنظر التمحيص
 كتـاب  فـي  الحـديث  رواة من ثمان على ،)حجة بال فيه تُكلم ثقة،( لفظة أطلق حجر ابن ان .١

  .التقريب
  .لهم وانتصر عنهم، الحيث رفع حيث جميعاً فيهم أصاب قد حجر ابن ان وجدنا .٢
 أو للتضـعيف،  الموجب السبب بيان دون وضعفوهم النقاد جرحهم قد الرواة جميع ان لنا بان .٣

  .الراوي اجلها من فيضعف تقام التي الحجة
 حديث من رووا بما يذهب بهم، يستهان ال قسم وثقهم ممن وهم بالكلية هؤالء حديث ترك ان .٤

  . اهللا رسول
  .اآلخر البعض عند تضعيفهم في القول يرد توثيق من حقهم في النقاد أورده ما ان .٥
  .ضعيف انه يعني ال ما راوٍ أمر في النقاد من المتشددين انفراد ان .٦
 نقـد  في وهمة درجة أعال أهم من وتمييز النقاد أقوال جمع خالل من الراوي حال دراسة ان .٧

  .الرجال
 األكبر القسم ان إال البعض، من جرحوا وان الرواة ان إلى البحث، هذا نهاية في نخلص

 بنتيجة خرجنا حيث حجر، ابن ومنهم مكانتهم، من ورفعوا الرواة وثقوا قد قولهم، يعتمد ممن واالهم
 ،)حجة بال فيهم تُكلم( قد نهم جميعا فيهم حجر ابن أصاب وقد الثقاة، عداد في هم الرواة جميع ان

  ..اعلم واهللا
  

 
  

 .١٤٣سورة البقرة: اآلية:  (١)
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: (لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبـدالرحمن بـن محمـد     (٢)

؛ طبقات الحفـاظ: (عبـدالرحمن   ٢/٣٦بيروت: ، هـ)، دار مكتبة الحياة٩٠٢السخاوي المتوفى 
: ١٤٠٣، ١بيروت، ط-هـ)، دار الكتب العلمية٩١١السيوطي المتوفى بن أبي بكر جالل الدين ا

 .١/١٧٩بيروت: -هـ)، دار صادر٩١١المتوفى 
 .٥٥٣-١/٥٥٢؛ طبقات الحفاظ للسيوطي: ٤٠-٢/٣٦الضوء الالمع للسخاوي:  (٣)
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  .  ٢/٢٥١ ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد: (٤)
  .١/٢٧٤ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد:  (٥)
  .٥٦-١/٥٣المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ( (٦)
  .١/٢٧المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:  (٧)
  .١/٦٦المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:  (٨)
  .١/٥٥٣طبقات الحفاظ لجالل السيوطي:  (٩)

  .١/٣٧المستخرج على المستدرك::  (١٠)
  ١/٥٥٢لحفاظ لجالل السيوطي: اطبقات  (١١)
  .١/٦٤المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:  (١٢)
  .١/٦٥؛ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ١/٥٥٢لحفاظ لجالل السيوطي: اطبقات  (١٣)
   هـ)٩١١دين السيوطي المتوفى ل التنوير الحوالك: (عبدالرحمن بن أبي بكر جال (١٤)
  .١/٥٥٣؛ طبقات الحفاظ للسيوطي: ٢/٤٠الضوء الالمع للسخاوي:  (١٥)
 .٤٠٠-٥/٣٩٩تاريخ بغداد::  (١٦)
 .١/٣٨٣: :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (١٧)
  .٣٨٤-١/٣٨٣تهذيب الكمال:  (١٨)
بـن المنـذر التيمـي    دريس إبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن الجرح والتعديل: (أل (١٩)

حيدر آباد، ودار إحياء التـراث   -هـ)، دائرة المعارف العثمانية٣٢٧الحنظلي الرازي، المتوفى 
 .٢/٥٩بيروت: ، العربي

، هـ)، دار علم الفوائـد ٣٠٣تسمية مشايخ النسائي: (ألبي عبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي  (٢٠)
 .٥٦: ١٤٢٣، ١مكة، ط

 .٨/٢٣: تحقيق: شرف الدين: ١٩٨٢-١٤٠٢، ١الثقات البن حبان: ، ط (٢١)
 .٥/٤٠١تاريخ بغداد:  (٢٢)
 .٣/١٥١مختصر تاريخ دمشق:  (٢٣)
 .  ٤٢/٣٨: ١٣٩٥١٩٧٥أحمد بن حجر العسقالني: مجلة الجامعة  (٢٤)
 .١/١٥٦ تهذيب التهذيب:.(٢٥)
 .٥/٤٠٠تاريخ بغداد:  (٢٦)
 .٢/٥٩الجرح والتعديل:  (٢٧)
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 .٥/٥٧٠: ٣٥٨٠الجامع الكبير: حديث رقم  (٢٨)
 .٣٢٠-٤/٣١٩: ٢٧٧٣: حديث رقم سنن ابن ماجه: (٢٩)
 .٢/٥٩الجرح والتعديل:  (٣٠)
 .٥٦تسمية مشايخ النسائي:  (٣١)
  .٨/٢٣الثقات البن حبان:  (٣٢)
 .٥/٤٠١تاريخ بغداد:  (٣٣)
 .٣/١٥١مختصر تاريخ دمشق:  (٣٤)
 .٤٢/٣٨أحمد بن حجر العسقالني:  (٣٥)
 .٤٠١-٥/٤٠٠تاريخ بغداد:  (٣٦)
  .١/١٠٤تقريب التهذيب::  (٣٧)
 .٥/٤٣٩تاريخ بغداد:  (٣٨)
  .٣٩٢-١/٣٩١تهذيب الكمال:  (٣٩)
 .٣٩٣-١/٣٩٢تهذيب الكمال:  (٤٠)
 . ١/١٠مام احمد بمدح أو ذم: بحر الدم فيمن تكلم فيه اإل (٤١)
  .١/٣٩٣تهذيب الكمال:  (٤٢)
 .٢/٦٢الجرح والتعديل:  (٤٣)
 .٨/٧الثقات البن حبان:  (٤٤)
 .١/٤٠الهداية واإلرشاد  (٤٥)
 .٢/٣٨تذكرة الحفاظ:  (٤٦)
 .١/٣٣١التعديل والتجريح،  (٤٧)
  .٢/٣١١: ٢٨٢٠حديث رقم  :صحيح البخاري: (٤٨)
  .٩/٧٦: ٩٩٢٩سنن النسائي الكبرى:: حديث رقم (٤٩)
   .٢/١٨٧: ٩٣٢سنن ابن ماجه: رقم (٥٠)
  .١/١٠بحر الدم:  (٥١)
  .١/٣٩٣تهذيب الكمال:  (٥٢)
 .٢/٦٢الجرح والتعديل:  (٥٣)
  .٨/٧الثقات البن حبان:  (٥٤)
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 .١/٤٠الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد:  (٥٥)
 .٢/٣٨تذكرة الحفاظ:  (٥٦)
 .١/٣٣التعديل والتجريح:  (٥٧)
 .٥/٤٣٩؛ تاريخ بغداد: ١/١٠بحر الدم:  (٥٨)
 .١/١٠٤تقريب التهذيب:  (٥٩)
  .٨/٣٦حبان:  البن الثقات (٦٠)
 .١/٤٢٢الكمال:  تهذيب (٦١)
  .٤٢٣-١/٤٢٢الكمال:  تهذيب (٦٢)
 .١/٤٠التهذيب:  تهذيب (٦٣)
 .  ٢/٢٥٥عليها::  والواردين بأصبهان المحدثين طبقات (٦٤)
  .٨/٣٦حبان:  البن الثقات (٦٥)
  .١/١٩: ١٩٨٠عاصم:  أبي البن السنة (٦٦)
 .٢/٦٧والتعديل:  الجرح (٦٧)
 .٨/٣٦حبان:  البن الثقات (٦٨)
 .١/١٩٠الرجال::  ضعفاء في الكامل (٦٩)
 .٢/٢٥٤بأصبهان:  المحدثين طبقات (٧٠)
 .١/٤٠التهذيب:  تهذيب (٧١)
 .١/١١٣أصبهان::  تاريخ (٧٢)
 .٢/٦٧٥الحديث:  علماء معرفة في اإلرشاد (٧٣)
 .٥/٥٦٣بغداد:  تاريخ (٧٤)
 .٥/١٥٠دمشق::  تاريخ (٧٥)
 .١/٥٢الضعفاء:  في المغني (٧٦)
  .١/١٠٦التهذيب:  تقريب (٧٧)
 .١/١٩٠الرجال:  ضعفاء في الكامل (٧٨)
 .١/٤٠التهذيب:  تهذيب (٧٩)
بيروت، ، دار ابن حزمهـ)، ٢٧٥(ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني تداود:  أبي سنن (٨٠)

 .١/٤٨٧: ١١٨٢: كتاب الصالة: باب من قال أربع ركعات: حديث رقم ١٩٩٧-١٤١٨، ١ط
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 .١/٤٠التهذيب:  تهذيب (٨١)
 .٢/٢٥٥بأصبهان:  المحدثين طبقات (٨٢)
 .٨/٣٦حبان:  البن الثقات (٨٣)
 .١/١٩عاصم:  أبي البن السنة (٨٤)
 .٨/٣٦حبان:  البن الثقات (٨٥)
 .١/١٩٠الرجال:  ضعفاء في الكامل (٨٦)
 .٢/٢٥٤بأصبهان:  المحدثين طبقات (٨٧)
 .١/٤٠التهذيب:  تهذيب (٨٨)
 .١/١١٣أصبهان:  تاريخ (٨٩)
 .٢/٦٧٥الحديث:  علماء معرفة في اإلرشاد (٩٠)
 .٥/٥٦٣بغداد:  تاريخ (٩١)
 .٥/١٥٠دمشق:  تاريخ (٩٢)
 .١/٥٢الضعفاء:  في المغني (٩٣)
 .١/١٠٦التهذيب:  تقريب (٩٤)
 .١/١٩٠الرجال:  ضعفاء في الكامل (٩٥)
 .١٢/٤٨٧النبالء::  أعالم سير (٩٦)
 .١/٥٢الضعفاء:  في المغني (٩٧)
 .٥٥: صالمتكلم الثقات الرواة (٩٨)
 .١/٢٧١ االعتدال: ميزان (٩٩)

 .١/٤٠التهذيب:  تهذيب (١٠٠)
 .٦/٣١اإلسالم::  تاريخ (١٠١)
 .١٢/٤٨٣النبالء:  أعالم سير (١٠٢)
 .١٠٦التهذيب: ص تقريب (١٠٣)
 . ٢٢٥ى:: صالطبقات الكبر (١٠٤)
 .٨٩-٢/٨٨: تهذيب الكمال (١٠٥)
 .٩٠-٢/٨٩: تهذيب الكمال (١٠٦)
 .١/٢٤٧: الكامل في ضعفاء الرجال (١٠٧)
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 .١/١٥٢: احمد حسن: تاريخ ابن معين (١٠٨)
  .٢٤٤: صسؤاالت (١٠٩)
 .١/٢٠١:: الثقات للعجلي (١١٠)
 .١/٣٥٥: التعديل والتجريح (١١١)
 بي جعفر محمد بـن عمـر بـن موسـى بـن حمـاد العقيلـي       (أل: الضعفاء الكبير للعقيلي (١١٢)

: تحقيق: حمدي بن عبدالمجيـد  ٢٠٠-١٤٢٠، ١الرياض، ط، هـ)، دار الصميعي٣٢٢المتوفى
 .١/٧١: سماعيل السلفيإبن 

 .٢/١٠١: الجرح والتعديل (١١٣)
 .١/٣٥٥: التعديل والتجريح (١١٤)
 .٦/٧: الثقات البن حبان (١١٥)
 .١/٢٤٩: الكامل في ضعفاء الرجال (١١٦)
 .٨/٣٠٥: سير أعالم النبالء (١١٧)
 .١/١١٤التهذيب:  تقريب (١١٨)
: (ألبي عبداهللا احمد بن محمد بن حنبـل  العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي وغيره (١١٩)

: تحقيق: صبحي البدري السـامرائي:  ١٤٠٩، ١الرياض، ط-هـ)، مكتبة المعارف٢٤١المتوفى
 .٩٣ص

  .٦/٦٠٣: تاريخ بغداد (١٢٠)
 .١/٢٥: ٢٦رقمالبخاري: كتاب اإليمان: باب من قال اإليمان هو العمل: حديث  صحيح (١٢١)
 .١٥٧: صصحيح مسلم: (١٢٢)
 .١/٢٥٤: ٥١٩داود: كتاب الصالة: باب األذان فوق المنارة: حديث رقم أبي سنن (١٢٣)
 .٢٤٥-٢/٢٤٤الترمذي::  سنن (١٢٤)
 .٣٨١-١/٣٨٠: ٧٧٦النسائي الكبرى: الصالة: باب التخفيف في التشهد: حديث رقم  سنن (١٢٥)
   .٥١-١/٥٠: ١٤، حديث رقم في اهللاماجه: كتاب المقدمة: باب  ابن سنن (١٢٦)
 .١/٢٤٧: الكامل في ضعفاء الرجال (١٢٧)
 .٢٢٤: صسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (١٢٨)
 .١/٢٠١: الثقات للعجلي (١٢٩)
 .١/٣٥٥: التعديل والتجريح (١٣٠)
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 .١/٧١: الضعفاء الكبير للعقيلي (١٣١)
 .١/٣٥٥: التعديل والتجريح (١٣٢)
 .٦/٧: الثقات البن حبان (١٣٣)
 .١/٢٤٩: الكامل في ضعفاء الرجال (١٣٤)
 .٨/٣٠٥: سير أعالم النبالء (١٣٥)
 .١/١١٤التهذيب:  تقريب (١٣٦)
 .٩٣: صالعلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي (١٣٧)
  .٦/٦٠٣: تاريخ بغداد (١٣٨)
  .١/١١٤التهذيب:  تقريب (١٣٩)
  .٦/٦١٨؛ تاريخ بغداد: ٨/٨٣الثقات البن حبان:  (١٤٠)
  .٩٦-٢/٩٥تهذيب الكمال:  (١٤١)
 .٩٧-٢/٩٦تهذيب الكمال:  (١٤٢)
 .٦/٦١٨تاريخ بغداد:  (١٤٣)
 .٢/١٠٤الجرح والتعديل:  (١٤٤)
  .٦/٦٢٠تاريخ بغداد:  (١٤٥)
 .٨/٨٣الثقات البن حبان:  (١٤٦)
  .١/٦٧التهذيب:  سؤاالت السلمي (١٤٧)
 . ١/٦٧تهذيب التهذيب:  (١٤٨)
 .٦/٦١٨تاريخ بغداد:  (١٤٩)
 .٢/٩٧تهذيب الكمال:  (١٥٠)
هـ)، ٧٤٨(ألبي عبداهللا محمد بن احمد بن قيماز الذهبي المتوفى طبقات المحدثين:  المعين فى (١٥١)

 .١/١٥٤ميزان األعتدال  ؛١/٢١٢: ١٩٩٢-١٤١٣، ١جدة، ط -سالميةالقبلة للثقافة اإل
 .١/١٥٥ميزان األعتدال:  (١٥٢)
 .٢/٧٦تذكرة الحفاظ:  (١٥٣)
 .١١٢/١٤٩: سير أعالم النبالء (١٥٤)
هـ)، دار ٧٤٨(ألبي عبداهللا محمد بن احمد بن قيماز الذهبي المتوفى العبر في خبر من غبر:  (١٥٥)

 .١/٣٥٣بو هاجر محمد زغلول: أ: تحقيق: ١٩٨٥-١٤٠٥، ١بيروت، ط-الكتب العلمية
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 .١/٦٧تهذيب التهذيب:  (١٥٦)
 .١/١١٤تقريب التهذيب:  (١٥٧)
 .٦/٦١٨تاريخ بغداد:  (١٥٨)
 .٤٩ص: ٦٦فضل: حديث رقمأموره أي أسالم وان: باب تفاضل اإليم: كتاب األصحيح مسلم (١٥٩)
 .١/٧١: ١٣١: حديث رقم سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي (١٦٠)
 .١/٥٧: ٣٩صابع: حديث رقمبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل األأسنن الترمذي: كتاب  (١٦١)
 .٣/١٩٨: ٢٧٤٠كل شهر: حديث رقميام، باب من صسنن النسائي الكبرى: كتاب ال (١٦٢)
  .٣٧٠-١/٣٦٩ :٤٤٧سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها،: حديث رقم  (١٦٣)
 .٦١٩-٦/٦١٨تاريخ بغداد:  (١٦٤)
 .٢/١٠٤الجرح والتعديل:  (١٦٥)
  .٦/٦٢٠تاريخ بغداد:  (١٦٦)
  .٨/٨٣الثقات البن حبان:  (١٦٧)
  .١/٦٧؛ تهذيب التهذيب: ١/٨٩سؤاالت السلمي للدارقطني:  (١٦٨)
 .١/٦٧تهذيب التهذيب:  (١٦٩)
 .٦/٦١٨تاريخ بغداد:  (١٧٠)
  .٢/٩٧تهذيب الكمال:  (١٧١)
 .١/١٥٤؛ ميزان األعتدال: ١/٢١٢؛ الكاشف: ١/٩٥طبقات المحدثين:  يالمعين ف (١٧٢)
 .١/١١٤تقريب التهذيب:  (١٧٣)
 .٦/٦١٨تاريخ بغداد:  (١٧٤)
 .١/١٥٥ميزان األعتدال:  (١٧٥)
 .١/٦٧تهذيب التهذيب:  (١٧٦)
 .١/١١٤تقريب التهذيب:  (١٧٧)
  .١/٣٦٥؛ ميزان األعتدال: ٧/٤٧٦تاريخ بغداد:  (١٧٨)
 .٥١٧-٥١٥/ ٢تهذيب الكمال:  (١٧٩)
 .٥١٨-٢/٥١٧تهذيب الكمال:  (١٨٠)
 .١/٤٢٢الضعفاء:  يالكامل ف (١٨١)
  .  ١/١٤٩؛ الضعفاء الكبير: ٢/٣٣٠الجرح والتعديل:  (١٨٢)
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 .١/٤٢٢الضعفاء:  يالكامل ف (١٨٣)
 .١/٣٦٦ل: ميزان األعتدا (١٨٤)
 .٨/٤٩٥الطبقات الكبرى:  (١٨٥)
 . ١/١٣٤تهذيب التهذيب:  (١٨٦)
 .١/٧١هـ ٢٣٣تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي زكريا يحيى بن معين المتوفى (١٨٧)
 .١/٥٩تاريخ بن معين رواية الدارمي:  (١٨٨)
 .٢/٥٢تاريخ ابن معين:  (١٨٩)
 .٧/٤٨١تاريخ بغداد:  (١٩٠)
  .١/٢١بحر الدم:  (١٩١)
 .١/٢٢٢معرفة الثقات:  (١٩٢)
 .٢/٣٣١الجرح والتعديل:  (١٩٣)
 .٢/٥٢٣تهذيب الكمال:  (١٩٤)
 .٦/٧٩الثقات البن حبان:  (١٩٥)
 .١/٢٦٧مشاهير علماء األمصار:  (١٩٦)
 .١/٤٢٦الضعفاء:  يالكامل ف (١٩٧)
هــ)،  ٧٤٨(ألبي عبداهللا محمد بن احمد بن قيماز الذهبي المتـوفى   من تكلم فيه وهو موثق: (١٩٨)

 .٤٤ص: تحقيق: محمد شكور: ١٩٨٦-١٤٠٦، ١االردن، ط-مكتبة المنار
  .٣٥٦-٧/٣٥٥سير أعالم النبالء:  (١٩٩)
  .١/١٣٢تقريب التهذيب:  (٢٠٠)
 .١/١٤٩الضعفاء الكبير العقيلي:  (٢٠١)
 .٢/٥٢: -رواية الدوري -تاريخ ابن معين  (٢٠٢)
 .٢/٣٣٠الجرح والتعديل:  (٢٠٣)
 .٨/٤٩٥الطبقات الكبرى:  (٢٠٤)
 .٧/٤٨١تاريخ بغداد:  (٢٠٥)
  .٢/٣٣١الجرح والتعديل:  (٢٠٦)
 .١/١٤٩الضعفاء الكبير العقيلي:  (٢٠٧)
 .٩/٣١٣بيروت: -هـ)، دار الفكر٤٥٦تبي الظاهري المحلى البن حزم: (أل (٢٠٨)
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  .١/٦٢: ١٢٦صحيح البخاري: كتاب العلم: باب ان يقصر: حديث رقم (٢٠٩)
 .٩٦٩: ص٢٣٨٠، حديث رقمضرصحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب من فضل الخ (٢١٠)
 .١/٢٦١: ٥٣٧مام: حديث رقمسنن أبي داود: كتاب الصالة: باب في المؤذن ينتظر اإل (٢١١)
 .١/١٢: ٧بواب الطهارة: باب ما يقول اذا خرج من الخالء: حديث رقمأسنن الترمذي:  (٢١٢)
  .٧/٣٦٧: ٨٢٤٠رقم . صحاب رسول اهللاأسنن النسائي الكبرى: كتاب المناقب:  (٢١٣)
  .١٤٧-١/١٤٦: ١٣٦:  بي عبيدة بن الجراحأسنن ابن ماجه: كتاب المقدمة: باب فضل  (٢١٤)
  .١/٤٢٢الضعفاء:  يالكامل ف (٢١٥)
  .  ١/١٤٩؛ الضعفاء الكبير العقيلي: ٢/٣٣٠الجرح والتعديل:  (٢١٦)
 .٨/٤٩٥الطبقات الكبرى:  (٢١٧)
 .١/١٣٤تهذيب التهذيب:  (٢١٨)
 .١/٧١: -الدارميرواية  -تاريخ بن معين  (٢١٩)
 .٧/٤٨١تاريخ بغداد:  (٢٢٠)
 .١/٢١بحر الدم:  (٢٢١)
 .١/٢٢٢معرفة الثقات للعجلي:  (٢٢٢)
 .٢/٣٣١الجرح والتعديل:  (٢٢٣)
 .٢/٥٢٣تهذيب الكمال:  (٢٢٤)
  .٦/٧٩الثقات البن حبان:  (٢٢٥)
  .١/٤٢٦الضعفاء:  يالكامل ف (٢٢٦)
 .٤٤من تكلم فيه وهو موثق: ص (٢٢٧)
  .١/١٣٢تقريب التهذيب:  (٢٢٨)
 .١/١٤٩الضعفاء الكبير العقيلي:  (٢٢٩)
 .٢/٥٢: -رواية الدوري -تاريخ ابن معين  (٢٣٠)
  .٢/٣٣٠الجرح والتعديل:  (٢٣١)
 .٨/٤٩٥الطبقات الكبرى:  (٢٣٢)
 .٧/٤٨١تاريخ بغداد:  (٢٣٣)
 .٢/٣٣١الجرح والتعديل:  (٢٣٤)
 .١/١٤٩الضعفاء الكبير العقيلي:  (٢٣٥)
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 .٩/٣١٣حزم: المحلى البن  (٢٣٦)
 .١/٤٢٢الضعفاء:  يالكامل ف (٢٣٧)
 .٤٨١-٤٨٠/ ٧تاريخ بغداد:  (٢٣٨)
 .٧/٣٥٨سير أعالم النبالء:  (٢٣٩)
  .١/١٣٢تقريب التهذيب:  (٢٤٠)
 .٦/٤٤؛ الثقات البن حبان: ٢/١٥٢الجرح والتعديل:  (٢٤١)
 .٣/١٧تهذيب الكمال:  (٢٤٢)
  .٣/١٧تهذيب الكمال:  (٢٤٣)
 .٧/٥٩٧الطبقات الكبرى:  (٢٤٤)
 .١/١٢٨-رواية الدوري -تاريخ ابن معين  (٢٤٥)
 (علـي بـن عبـداهللا   ، لبي شيبةأ(محمد بن عثمان بن  سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي المديني: (٢٤٦)

 .١/١١٨هـ)، مكتبة المعارف: موفق عبداهللا عبدالقادر: ٢٣٤المديني، المتوفى
 .١/١٣٩تهذيب التهذيب:  (٢٤٧)
  .٢/١٥٢الجرح والتعديل:  (٢٤٨)
 .١/٣٦٠التعديل والتجريح:  (٢٤٩)
 .٦/٤٤الثقات البن حبان:  (٢٥٠)
المعروف  ،البغدادي ،بي حفص عمر بن احمد بن عثمانتاريخ أسماء الثقات البن شاهين: (أل (٢٥١)

 .١/٢٩: ١٩٨٤-١٤٠٤، ١الكويت، ط-هـ)، دار السلفية٣٨٥بابن شاهين المتوفى 
حسـن علـي بـن عمـر الـدار قطنـي       بـي ال سؤاالت ا لحاكم ألبي الحسن الدارقطني: (أل (٢٥٢)

: ت: موفـق عبـداهللا   ١٩٨٤-١٤٠٤، ١الريـاض، ط  -هـ)، مكتبـة المعـارف  ٣٨٥المتوفى
 .١/١٣٩تهذيب التهذيب: ؛ ١/١٨٣عبدالقادر: 

  .١/١٣٣تقريب التهذيب:  (٢٥٣)
 .١/١٣٩تهذيب التهذيب:  (٢٥٤)
 .١/٧٨ :المغني في الضعفاء (٢٥٥)
 .٢/٢١٨: ٢٥٣٧صحيح البخاري: كتاب الجهاد اخو الرجل أو عمه: حديث رقم (٢٥٦)
 .٧٦: ص١٢٧يمان: باب تجاوز اهللا عن حديث النفس: حديث رقمصحيح مسلم: كتاب اإل (٢٥٧)
 .١/١١٣: ٢٢٦سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب في الجنب يؤخر الغسل: حديث رقم (٢٥٨)
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  .٢٤٣: ٣٩٦يصلي النقصان: حديث رقم بواب الصالة: الرجلأسنن الترمذي:  (٢٥٩)
 .١/١٢٣: ١٢٨سنن النسائي الكبرى: كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين: حديث رقم (٢٦٠)
 .٥٩٥-٥/٥٩٤: ٤١٧٢سنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب الحكمة: حديث رقم (٢٦١)
 .٨/٥٩٧الطبقات الكبرى:  (٢٦٢)
 .١/١٢٨: -رواية الدوري  -تاريخ ابن معين  (٢٦٣)
 .١/١١٨ؤاالت ابن أبي شيبة لعلي المديني: س (٢٦٤)
 .١/١٣٩تهذيب التهذيب:  (٢٦٥)
  .٢/١٥٢الجرح والتعديل:  (٢٦٦)
 .١/٣٦٠التعديل والتجريح:  (٢٦٧)
 .٦/٤٤الثقات البن حبان:  (٢٦٨)
 .١/٢٩تاريخ أسماء الثقات البن شاهين:  (٢٦٩)
 .١/١٣٩؛ تهذيب التهذيب: ١/١٨٣سؤاالت الحاكم ألبي الحسن الدارقطني:  (٢٧٠)
 .١/١٣٣تقريب التهذيب:  (٢٧١)
 .١/١٣٩تهذيب التهذيب:  (٢٧٢)
 .١/١٣٣تقريب التهذيب:  (٢٧٣)
 .١٠/٢٩٠: تاريخ بغداد ؛٨/٣٠٢: الثقات البن حبان (٢٧٤)
  .٢٣٩-١٢/٢٣٨: تهذيب الكمال (٢٧٥)
  .٢٤٠-١٢/٢٣٩: تهذيب الكمال (٢٧٦)
 . ٤/٧٠: تاريخ اإلسالم (٢٧٧)
 .١٠/٢٩٢: تاريخ بغداد (٢٧٨)
 .٨٩: صيخ النسائيامشتسمية  (٢٧٩)
 .٤/٢٧١: الجرح والتعديل (٢٨٠)
 .٨/٣٠٢: الثقات البن حبان (٢٨١)
: (ألبي محمد محمود بن احمد بن موسـى  مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار (٢٨٢)

 ،هــ)، دار الكتـب العلميـة   ٨٥٥بن احمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني المتوفى
 .١/٤٦١: تحقيق: محمد حسن محمد: ٢٠٠٦-١٤٢٧، ١بيروت، ط
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: (ألبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي المتوفى المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (٢٨٣)
: تحقيـق: محمـد ومصـطفى    ١٩٩٢-١٤١٢، ١بيـروت، ط ، هـ)، دار الكتب العلمية٥٩٧

 .١١/٣٣٢عبدالقادر عطا: 
 .١/٤٧٢: الكاشف (٢٨٤)
 .١١/٥٤٣: سير أعالم النبالء (٢٨٥)
دار الكتـب  هـ)، ٧٤٨(ألبي عبداهللا محمد بن احمد بن قيماز الذهبي المتوفى : ديوان اإلسالم (٢٨٦)

 .٣/١٨: تحقيق: سيد كسروي حسن: ١٩٩٠-١٤١١، ١بيروت، ط-العلمية
 .٤/٧٠: تاريخ اإلسالم (٢٨٧)
 .١/٢٧: ٤٦٤٦داود: كتاب السنة: باب في الخلفاء، حديث رقم  أبي سنن (٢٨٨)
  .١/١٥١: ٩١الترمذي: أبواب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الكلب: حديث رقم سنن (٢٨٩)
 ٣-١/٣٥٩: ٧١٨السجود: حديث رقم للنسائي: كتاب السهو: باب الدعاء في  الكبرى السنن (٢٩٠)
 .٤/٧٠: تاريخ اإلسالم (٢٩١)
 .١٠/٢٩٢: تاريخ بغداد (٢٩٢)
 .٨٩: صيخ النسائيامشتسمية  (٢٩٣)
  .٨/٣٠٢: الثقات البن حبان (٢٩٤)
 .١/٤٦١: مغاني األخيار (٢٩٥)
   .١١/٣٣٢: المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (٢٩٦)
 .١/٤٧٢: الكاشف (٢٩٧)
 .٤/٧٠: تاريخ اإلسالم (٢٩٨)
  .٢/٣٠٨التهذيب:  تقريب (٢٩٩)

 
 .١٣٩٥١٩٧٥الثامنة، أحمد بن حجر العسقالني: مجلة الجامعة اإلسالمية، العدد الثاني، السنة  .١
اإلرشاد في معرفة علماء الحديث: (ألبي يعلى الخليلي، خليل بن عبداهللا بن إبراهيم بن الخليـل   .٢

 ، تحقيق: محمد سعيد عمر.١٤٠٩، ١الرياض، ط، هـ)، مكتبة الرشيد٤٤٦القزويني المتوفى
عبـدالهادي،   بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام احمد بمدح أو ذم: (يوسف بن حسن بن احمد ابـن  .٣

 : تحقيق: روحية ١٩٩٢-١٤١٣، ١بيروت، ط، هـ)، دار الكتب العلمية٩٠٩الحنبلي المتوفى
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هـ)، رواية ٢٣٣تاريخ ابن معين: (ليحيى بن معين بن عون المري الغطفاني البغدادي المتوفى .٤
 بيروت: ، هـ)، دار القلم٢٧١(أبي الفضل العباس بن محمد بن حاتم الدوري البغدادي المتوفى

تاريخ أسماء الثقات البن شاهين: (ألبي حفص عمر بن احمد بن عثمان بن احمـد البغـدادي    .٥
 .١٩٨٤-١٤٠٤، ١الكويت، ط، هـ)، دار السلفية٣٨٥المعروف بابن شاهين المتوفى 

تاريخ أصبهان: (ألبي نعيم احمد بن عبداهللا بن احمد بن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران       .٦
 : تحقيق: سيد ١٩٩٠-١٤١٠، ١بيروت، ط، الكتب العلميةهـ)، دار ٤٣٠االصبهاني المتوفى 

هـ)، دار الغـرب  ٧٤٨تاريخ اإلسالم: (ألبي عبداهللا محمد بن احمد بن قيماز الذهبي المتوفى  .٧
 : تحقيق: بشار عواد معروف.٢٠٠٣، ١بيروت، ط، اإلسالمي

ـ ٤٦٣تاريخ بغداد: (ألبي بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغـدادي المتـوفى    .٨ )، دار هـ
 ، تحقيق: بشار عواد معروف.٢٠٠١-١٤٢٢، ١بيروت، ط، الغرب اإلسالمي

اهللا المعـروف بـأبن عسـاكر المتـوفى      تاريخ دمشق: (ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة .٩
 : تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي.١٩٩٥-١٤١٥بيروت، ، هـ)، دار الفكر٥٧١

ـ  ٢٨٠تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى .١٠ ن (أبـي زكريـا يحيـى بـن معـين      هــ، ع
هـ) في تجريح الرواة وتعديلهم: المعروف بتاريخ ابن معين رواية الـدارمي: دار  ٢٣٣المتوفى

 سوريا. -المأمون للتراث، دمشق
 ،  دار الكتب العلمية هـ)،٧٤٨(ألبي عبداهللا محمد بن احمد الذهبي المتوفى تذكرة الحفاظ:  .١١
هـ)، دار علـم  ٣٠٣من احمد بن شعيب النسائي المتوفى تسمية مشايخ النسائي: (ألبي عبدالرح .١٢

 .١٤٢٣، ١مكة، ط، الفوائد
التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: (ألبي الوليد سليمان بن خلف بن  .١٣

 : تحقيق: أبو ١٩٨٦-١٤٠٦، ١الرياض، ط، هـ)، دار اللواء٤٧٤سعد القرطبي الباجي ت
ضل احمد بن علي بن حجـر شـهاب الـدين العسـقالني المتـوفى      تقريب التهذيب: (ألبي الف .١٤

 : تحقيق: محمد عوامة.١٩٩٩-١٤٢٠، ١بيروت، ط، هـ)، دار ابن حزم٨٥٢
هـ)، دار الكتـب  ٩١١تنوير الحوالك: (عبدالرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي المتوفى  .١٥

 دي.، تحقيق: محمد بن عبدالعزيز الخال١٩١٧-١٤١٨، ١بيروت، ط ،العلمية
هـ)، مؤسسـة  ٨٥٢(ألبي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقالني المتوفى تهذيب التهذيب:  .١٦

 عادل الراشد.-: تحقيق: إبراهيم الزين١٩٩٦-١٤١٦، ١بيروت، ط، الرسالة
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يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، ابن الزكي أبـي محمـد   (: تهذيب الكمال في أسماء الرجال .١٧
 ، تحقيق: بشار عواد ١٩٨٠-١٤٠٠، ١بيروت، ط ،الرسالةهـ)، مؤسسة ٧٤٢المزي المتوفى 

التوضيح األبهر: (لشمس الدين أبو الخير محمـد بـن عبـدالرحمن بـن محمـد السـخاوي        .١٨
 .١٩٩٨-١٤١٨، ١هـ)، مكتبة أضواء السلف، ط٩٠٢المتوفى

هـ)، مطبعـة مجلـس   ٣٥٤الثقات البن حبان: (ألبي حاتم محمد بن حبان بن احمد التيمي ت .١٩
 حققه: شرف الدين. :١٩٨٢-١٤٠٢، ١ط الهند، -حيدر آباد، عارف العثمانيةدائرة الم

هــ)،  ٢٧٩(ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ت :سنن الترمذيالجامع الكبير المعروف ب .٢٠
 .: تحقيق: احمد محمد شاكر١٩٦٢-١٣٨٢، ١مصر، ط، الباب الحلبي

إدريس بـن المنـذر التيمـي     الجرح والتعديل: (ألبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن .٢١
حيدر آباد، ودار إحياء التراث  -هـ)، دائرة المعارف العثمانية٣٢٧الحنظلي الرازي، المتوفى 

 بيروت.، العربي
هـ)، دار الكتـب  ٧٤٨(ألبي عبداهللا محمد بن احمد بن قيماز الذهبي المتوفى ديوان اإلسالم:  .٢٢

 حسن. : تحقيق: سيد كسروي١٩٩٠-١٤١١، ١بيروت، ط، العلمية
ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد: (محمد بن احمد بن علي تقي الدين أبو الطيـب المكـي    .٢٣

 ، تحقيق: كمال ١٩٩٠-١٤١٠، ١بيروت، ط، هـ)، دار الكتب العلمية٨٣٢الحسني الفاسي 
(ألبي عبداهللا محمد بن احمد بن قيماز الـذهبي  الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم:  .٢٤

 : تحقيق: محمد إبراهيم  ١٩٩٢-١٤١٢، ١بيروت، ط، دار البشائر اإلسالمية هـ)،٧٤٨متوفىال
السنة البن أبي عاصم: (ألبي بكر بن أبي عاصم وهو احمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلـد   .٢٥

 .١٩٨٠-١٤٠٠، ١هـ)، المكتب اإلسالمي، ط٢٨٧الشيباني المتوفى 
، ، دار الجيـل هـ)٢٧٣ن ماجه القزويني المتوفى(ألبي عبداهللا محمد بن يزيد بسنن ابن ماجه:  .٢٦

 ، تحقيق: بشار عواد معروف.١٩٩٨-١٤١٨، ١بيروت، ط
بيروت، ، هـ)، دار ابن حزم٢٧٥سنن أبي داود: (ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ت .٢٧

 عادل السيد.-: عزت عبيد الدعاس١٩٩٧-١٤١٨، ١ط
هـ)، مؤسسـة  ٣٠٣شعيب النسائي المتوفى سنن النسائي الكبرى: (ألبي عبدالرحمن احمد بن  .٢٨

 : ت: حسن عبدالمنعم.١٤٢١، ١الرسالة، بيروت، ط
سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي المديني: (سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة، لعلي بن عبـداهللا   .٢٩

 : تحقيق: موفق عبداهللا ١٤٠٤، ١الرياض، ط، هـ)، مكتبة المعارف٢٣٤المديني، المتوفى
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د لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم: (ألبي عبداهللا احمد بن محمد سؤاالت أبي داو .٣٠
 ، ١هـ)، مكتبة العلوم والحكم_المدينة المنورة، ط٢٤١حنبل بن هالل بن أسد الشيباني المتوفى

قطنـي   سؤاالت الحاكم ألبي الحسن الدارقطني: (ألبي الحسن علي بن عمر بن احمـد الـدار   .٣١
 موفق عبداهللا عبدالقادر. : حققه:١٩٨٤-١٤٠٤، ١الرياض، ط، ارفهـ)، مكتبة المع٣٨٥ت

سؤاالت السلمي للدارقطني: (ألبي عبدالرحمن محمد بن الحسـين بـن محمـد بـن موسـى       .٣٢
 : تحقيق: فريق من الباحثين.١٤٢٧، ١هـ)، ط٤١٢النيسابوري، السلمي المتوفى

هـ)، مؤسسـة  ٧٤٨ذهبي المتوفى (ألبي عبداهللا محمد بن احمد بن قيماز السير أعالم النبالء:  .٣٣
 صالح السمر. -: تحقيق: شعيب االرنؤوط١٩٨٣-١٤٠٣، ١بيروت، ط، الرسالة

، هـ)، المكتبة السلفية٢٥٦(ألبي عبداهللا محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى صحيح البخاري:  .٣٤
 هـ: تحقيق: محمد فؤاد.١٤٠٣، ١مصر، ط

هــ)، بيـت   ٢٦١ري النيسابوري المتوفى صحيح مسلم: (ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشي .٣٥
 : اعتنى به: أبو صهيب الكرمي.١٩٩٨-١٤١٩األفكار الدولية، 

هــ)، دار  ٣٢٢الضعفاء الكبير: (ألبي جعفر محمد بن عمر بن موسى بـن حمـاد العقيلـي    .٣٦
 : تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد بن إسماعيل السلفي.٢٠٠-١،١٤٢٠ط الرياض،، الصميعي

القرن التاسع: (لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن بـن محمـد   الضوء الالمع ألهل  .٣٧
 بيروت.، هـ)، دار مكتبة الحياة٩٠٢السخاوي المتوفى 

هـ)، دار الكتب ٩١١طبقات الحفاظ: (عبدالرحمن ابن أبي بكر جالل الدين السيوطي المتوفى  .٣٨
 .١٤٠٣، ١بيروت، ط، العلمية

هــ)، مكتبـة   ٢٣٠د بن منيع الزهري المتـوفى  (لمحمد بن سعالطبقات الكبرى البن سعد:  .٣٩
 .، تحقيق: علي محمد عمر٢٠٠١ -١٤٢١، ١مصر، ط -القاهرة، الخانجي

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: (ألبي محمد عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حيـان   .٤٠
، ٢، طبيروت، هـ)، مؤسسة الرسالة٣٦٩األنصاري المعروف بابن الشيخ االصبهاني المتوفى 

 : تحقيق: عبدالغفور عبدالحق حسين.١٩٩٢-١٤١٢
هـ)، دار ٧٤٨(ألبي عبداهللا محمد بن احمد بن قيماز الذهبي المتوفى العبر في خبر من غبر:  .٤١

 أبو هاجر محمد زغلول. : تحقيق:١٩٨٥-١٤٠٥، ١بيروت، ط، الكتب العلمية
 احمد بن محمد بـن حنبـل   العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي وغيره: (آلبي عبداهللا .٤٢

 ت: صبحي البدري السامرائي. :١٤٠٩، ١ط الرياض،، هـ)، مكتبة المعارف٢٤١المتوفى
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(ألبي عبداهللا محمد بن احمد بن قيماز الذهبي الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة:  .٤٣
 .١٩٩٢-١٤١٣، ١جدة، ط، هـ)، دار القبلة للثقافة اإلسالمية٧٤٨المتوفى 

هـ)، دار ٣٦٥في الضعفاء البن عدي: (ألبي احمد عبداهللا بن عدي الجرجاني المتوفى  الكامل .٤٤
 : تحقيق: يحيى مختار غزاوي.١٩٨٨-١٤٠٩، ٣بيروت، ط، الفكر

لب اللباب في تحرير األنساب: (عبدالرحمن بن أبي بكر جـالل الـدين السـيوطي المتـوفى      .٤٥
 بيروت.، هـ)، دار صادر٩١١

 بيروت.، هـ)، دار الفكر٤٥٦بن احمد بن حزم، الظاهري تالمحلى: (ألبي محمد علي  .٤٦
هـ)، ٧١١مختصر تاريخ دمشق: (ألبي الفضل محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور، المتوفى  .٤٧

 ، تحقيق: روحية النحاس، رياض عبدالحميد، محمد ١٩٨٤-١٤٠٢، ١دمشق، ط، دار الفكر
عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بـن  المستخرج على المستدرك: (ألبي الفضل زين الدين  .٤٨

، تحقيـق: محمـد   ١٤١٠، ١القـاهرة، ط ، هـ)، مكتبة السنة٨٠٦أبي بكر، العراقي، المتوفى
 عبدالمنعم رشاد.

مشاهير علماء األمصار: (محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التيمـي، أبـو    .٤٩
: تحقيـق:  ١٩٩١-١٤١١، ١مصـر، ط ، هـ)، دار الوفاء للطباعـة ٣٥٤حاتم البستي المتوفى

 مرزوق علي إبراهيم.
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: (للحافظ احمد بن علي بن حجر العسـقالني المتـوفى    .٥٠

 ، حققه: سعدي بن ناصر.١٩٩٨-١٤١٩، ١الرياض، ط، هـ)، دار العاصمة٨٥٢
هـ)، مكتبة ٢٦١الكوفي المتوفىمعرفة الثقات: (ألبي الحسن احمد بن عبداهللا بن صالح العجلي  .٥١

 ، تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي.١٩٨٥-١٤٠٥، ١السعودية، ط، الدار
هـ)، ٧٤٨(ألبي عبداهللا محمد بن احمد بن قيماز الذهبي المتوفى المعين في طبقات المحدثين:  .٥٢

 : تحقيق: همام عبدالرحيم سعيد.١٤٠٤، ١االردن، ط، دار الفرقان
شرح أسامي رجال معاني اآلثار: (ألبي محمد محمود بن احمد بن موسـى   مغاني األخيار في .٥٣

 ،هـ)، دار الكتـب العلميـة  ٨٥٥بن احمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني المتوفى
 : تحقيق: محمد حسن محمد.٢٠٠٦-١٤٢٧، ١بيروت، ط

 ، حققه: نورالدين  هـ)٧٤٨(ألبي عبداهللا محمد بن احمد الذهبي المتوفىالمغني في الضعفاء:  .٥٤
  


