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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى الرسول األمين والو وصحبو

ومن اىتدى بيديو إلى يوم الدين وبعد...فمن فضائل األمة المحمدية وامتيازىا عمى
غيرىا من األمم شرف سمسمة اإلسناد واتصالو وليس لغيرىا من األمم السابقة وقد
تناول البحث االىتمام بيذه الميزة العظيمة من خالل دراسة مجموعة من الرواة
المقبولين في كتاب تقريب التيذيب لحافظ عصره أبي الفضل شياب الدين أحمد بن
عمي بن حجر العسقالني -رحمو اهلل -وعند التتبع ألقوال أىل العمم في بيان وشرح
مرتبة المقبول نجد ثمة خالف في توضيحيا،السيما من المتآخرين فمنيم من جعل
مرتبة المقبول عند ابن حجر من مراتب الضعف والحديث ان لم نجد لو المتابعات
فإنو ضعيف من خالل االعتماد عمى ظاىر التعريف ،ويرى البعض اآلخر غير ذلك
أن مرتبة المقبول من م ارتب الحديث الحسن وان لم يتابع وأكثر من فصل في ذلك
ودافع عنو بقوة الشيخ الدكتور المرحوم وليد العاني في كتابو منيج دراسة األسانيد
والحكم عمييا من خالل األدلة والشواىد العممية التطبيقية لمرتبة المقبول في كتب
الحديث وقد فصل في بيان المرتبة السادسة وجعميا قسمين:
القسم األول :المقبول والقسم الثاني  :لين الحديث وال نريد القول الفصل في ذلك
وانما ىو وقفة عند بعض الرواة المقبولين وتطبيقاتيم العممية في بعض كتب الحديث
ٖٜ٘
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لتوضيح ىذه المرتبة وبيان حاليا  ،فينالك الكثير من الرواة بدرجة المقبول روى ليم
أصحاب الكتب الستة وسأختصر بعض الرواة كنماذج تطبيقية لفيم واستيعاب ىذا
المصطمح وبيان أن األمر ال يؤخذ عمى إطالقو لوجود أكثر من دليل يظير من
خاللو أن الراوي المقبول حديثو حسن وان لم يتابع وأن األمر يحتاج إلى دراسة
مستفيضة وتطبيقية لمرواة المقبولين ولذا كان البحث بعنوان الراوي المقبول عند ابن
حجر (تطبيقات في كتب الحديث) تناولت في المطمب األول :أىمية اإلسناد  ،الراوي
المقبول ،عدد الرواة المقبولين عند ابن حجر ونماذج تطبيقية لمرواة المقبولين في
كتب الحديث وتناولت في المطمب الثاني األدلة عمى أن الراوي المقبول حديثو حسن
ثم الخاتمة والخالصة لمبحث.
المقدمة.
الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل والو وصحبو ومن اىتدى بيداه وبعد..
ف اهلل ىذه األمة ومن عمييا بميزات وفضائل عديدة ومنيا شرف سمسمة اإلسناد
شر َ
واتصالو ،فيو خصيصة فاضمة ليذه األمة وليس لغيرىا من األمم السابقة وقد أدرك
العمماء والمحدثون ما لإلسناد من أىمية بالغة في الصناعة الحديثية  ،إِ ْذ ُى َو
دعامتيا األساسية ومرتكزىا في أبحاث العدالة والضبط ومن خاللو يعرف صحيح
الحديث من ضعيفة وتعرف مراتب الرواة ودرجاتيم ومراتب الرواة في كتاب تقريب
التيذيب لحافظ عصره وامام وقتو أبي الفضل شياب الدين أحمد بن عمي بن حجر
العسقالني -رحمو اهلل -ال تخفى عمى طالب الحديث ومحب خدمة السنة المشرفة
وعند التتبع ألقوال أىل العمم في بيان وشرح مرتبة المقبول نجد ثمة خالف في
توضيحيا،ال سيما من المتآخرين الميتمين بخدمة السنة المباركة ،فمنيم من جعل
مرتبة المقبول عند ابن حجر من مراتب الضعف والحديث ان لم نجد لو المتابعات
فإنو ضعيف من خالل االعتماد عمى ظاىر التعريف ،قال ابن حجر رحمو اهلل في
بيان المرتبة السادسة :من ليس لو من الحديث إال القميل ،ولم يثبت فيو ما يترك
حديثو من أجمو ،واليو اإلشارة بمفظ :مقبول ،حيث يتابع ،واال فمين الحديث.

ٖٜٙ
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ويرى البعض اآلخر غير ذلك أن مرتبة المقبول من مراتب الحديث الحسن وان لم
يتابع وأكثر من فصل في ذلك ودافع عنو بقوة الشيخ الدكتور المرحوم وليد العاني
في كتابو منيج دراسة األسانيد والحكم عمييا من خالل األدلة والشواىد العممية
التطبيقية لمرتبة المقبول في كتب الحديث وقد فصل في بيان المرتبة السادسة
وجعميا قسمين :القسم األول :المقبول والقسم الثاني  :لين الحديث وال نريد القول
الفصل في ذلك من خالل ىذا البحث فذلك ميدان واسع ويحتاج إلى البحث والتتبع
المستفيض وانما ىو وقفة عند بعض الرواة المقبولين وتطبيقاتيم العممية في بعض
كتب الحديث لتوضيح ىذه المرتبة وبيان حاليا  ،فينالك الكثير من الرواة بدرجة
المقبول روى ليم أصحاب الكتب الستة وسأختصر بعض الرواة كنماذج تطبيقية
لفيم واستيعاب ىذا المصطمح وبيان أن األمر ال يؤخذ عمى إطالقو لوجود أكثر من
دليل يظير من خاللو أن الراوي المقبول حديثو حسن وان لم يتابع وأن األمر يحتاج
إلى دراسة مستفيضة وتطبيقية لمرواة المقبولين ولذا كان البحث بعنوان الراوي المقبول
عند ابن حجر (تطبيقات في كتب الحديث) وقسمت البحث إلى -:
المطمب األول :

أىمية اإلسناد  ،الراوي المقبول ،عدد الرواة المقبولين عند ابن حجر
نماذج تطبيقية لمرواة المقبولين في كتب الحديث.

المطمب الثاني :
األدلة عمى أن الراوي المقبول حديثو حسن.
الخاتمة والخالصة لمراوي المقبول عند ابن حجر.

المطمب األول.
أوالً  :أهمية اإلسناد

ٖٜٚ
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ف اهلل ىذه األمة ومن عمييا بشرف سمسمة اإلسناد واتصالو ،فيو خصيصة
شر َ
فاضمة ليذه األمة وليس لغيرىا من األمم السابقة ،فعن أبي العباس الدغولي قال
سمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول إن اهلل أكرم ىذه األمة وشرفيا وفضميا
باإلسناد وليس ألحد من األمم كميا قديميا وحديثيا إسناد إنما ىو صحف في أيدييم
وقد خمطوا بكتبيم أخبارىم فميس عندىم تمييز بين ما نزل من التوراة واإلنجيل وبين
ما ألحقوه بكتبيم من األخبار التي أخذوىا عن غير الثقات وىذه األمة إما تنص
الحديث عن الثقة المعروف في زمانو المشيور بالصدق واألمانة عن مثمو حتى
تناىى أخبارىم ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا األحفظ

فاألحفظ واألضبط

فاألضبط واألطول مجالسة لمن فوقو ممن كان أقل مجالسة ثم يكتبون الحديث من
عشرين وجيا أو أكثر حتى ييذبوه من الغمط والزلل ويضبطون حروفو ويعدوه عدا

فيذا من أفضل نعم اهلل عمى ىذه األمة فميوزع اهلل شكر ىذه النعمة ٕ.

َوقَا َل أبو عمي الجيانيٖ :خص اهلل تعالى ىذه األمة بثالثة أشياء لم يعطيا من قبميا
اإلسناد واألنساب واإلعرابٗ.
وقد أدرك المحدثون ما لإلسناد من أىمية بالغة في الصناعة الحديثية  ،إِ ْذ

ون
دعامتيا األساسية ومرتكزىا في أبحاث العدالة والضبط .وكذلك أدرك ا ْل ُم َحدثُ َ

ُى َو
أنو

ال يمكن نقد ا ْل َم ْتن نقداً صحيحاً إال من طريق البحث في اإلسناد  ،ومعرفة حمقات
اإلسناد والرواة النقمة ،فال صحة لمتن إال بثبوت إسناده .
وأعظم مثال َعَمى اىتمام المسممين باإلسناد ُى َو ما ورثوه لنا من التراث الضخم
الكبير اليائل ،وما سخروا لإلسناد من ثروة عممية في كتب الرجال .
فغاية دراسة اإلسناد واالىتمام بِ ِو ِى َي َمع ِرفَة صحة ا ْل َح ِديث أو ضعفو  ،فمدار قبول
أن مدار ا ْل َح ِد ْيث َعمَى
الح ِديث غالباً َعمَى إسناده  ،قَ َ
ال القاضي عياض :اعمم أوالً ّ
َ
٘
اإلسناد ِف ْي ِو تتبين صحتو ويظير اتصالو.
وىذا المعنى مقتبس من عبارات المتقدمين .

قَا َل سفيان الثوري  (( :اإلسناد سالح المؤمن  ،إذا لَ ْم َي ُكن َم َعوُ سالح فبأي شيء
يقاتل ؟ )).ٙ
وىذا أمير المؤمنين في ا ْل َح ِد ْيث شعبة بن الحجاج.ٚ
ٖٜٛ
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يقول  (( :إنما يعمم صحة ا ْل َح ِد ْيث بصحة اإلسناد )) .ٛ
َوقَا َل َع ْبد اهلل بن المبارك  (( :اإلسناد من الدين  ،ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء
)) .ٜ
وعمم الجرح والتعديل ىو أحد أنواع العموم المتعمقة بعمم اإلسناد حيث يعرف من
خاللو أحوال رواة السند وبيان حاليم ومرتبتيم وىذا العمم يعد من األىمية بمكان،
ذلك أن الغرض من معرفتو حفظ سنة الرسول صمى اهلل عميو وسمم.
فمن أىميتو :إجماع أىل العمم عمى أنو ال يقبل إال خبر العدل ،كما أنو ال تقبل إال
شيادة العدل ،لذلك كان السؤال عن المخبر من أىل العمم والمعرفة واجبا محتما.

ٓٔ

وىذا االىتمام بالرواة ،وىو ما يعرف باالىتمام باإلسناد ،وىو ما يتردد عمى ألسنة
كثير من المحدثين بقوليم :اإلسناد ،وفضائل اإلسناد ،وأىمية اإلسناد ،واإلسناد من
خصائص األمة المحمدية ،ونحو ذلك.
قال أبو عبد اهلل  :فموال اإلسناد وطمب ىذه الطائفة لو وكثرة مواظبتيم عمى حفظو
لدرس منار اإلسالم ولتمكن أىل اإللحاد والبدع فيو بوضع األحاديث ،وقمب

األسانيد ،فإن األخبار إذا تعرت عن وجود األسانيد فييا كانت بت ار "ٔٔلم يخل عصر
من العصور من عالم

يقوم بواجب ىذه الصنعة  ،إال أن المنيج اختمف من

المتقدمين إلى المتآخرين  ،فبعد أن كان عند المتقدمين قائم عمى االجتياد واألصالة
والسبر واالستقراء أصبح عند المتآخرين قائما عمى الترتيب والجمع والتصنيف ،ومن
خالل التطور الزمني لمتصنيف في عمم الجرح والتعديل  ،كان (الكمال في أسماء
الرجال) لمحافظ عبد الغني المقدسي أحد حمقات تطوره  ،والذي نال من االىتمام ما
ال ينكره عاقل  ،ومن ثم تكاثرت فروعو  ،فكان أحد تمك الفروع كتاب ( تقريب
التيذيب ) لحافظ عصره بال مدافع  ،وامام وقتو بال منازع أبي الفضل شياب الدين
أحمد بن عمي بن حجر العسقالني -رحمو اهلل.
ثانياً  :المقبول:

الح ْسن والشارة وىو القُُبول بضم القاف أَيضاً لم يحكيا إِال
المقبول لغة  :القَُبول ُ :
ٕٔ
ابن األَعرابي وِانما المعروف القَُبول بالفتح.
ٖٜٜ
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المقبول في االصطالح  :قال الخطابي في معالم السنن وتبعو ابن الصالح ينقسم
عند أىمو عمى ثالثة أقسام ( صحيح وحسن وضعيف ) ألنو إما مقبول أو مردود
والمقبول إما أن يشتمل من صفات القبول عمى أعالىا أوال واألول الصحيح والثاني
الحسن.

ٖٔ

وعمق الحافظ ابن الصالح عمى اشتراط العدد في الحديث المقبول ..بأن يرويو
عدالن عن عدلين حتى يتصل السند مثنى مثنى برسول اهلل  -صمى اهلل عميو
وسمم.

ٗٔ

وتحدث طاىر الجزائري عمى ما اتفق عميو العمماء من إيراد األلفاظ
المتعارف عمييا  ..مثال ذلك في الراوي أن يقال كل راو يكون عدال ضابطا فيو
مقبول الرواية وكل راو يكون غير عدل أو غير ضابط فيو مردود الرواية  ،ومثال
ذلك في المروي أن يقال كل مروي تكون رواتو أىل عدالة وضبط فيو مقبول يحتج
بو وكل مروي ال تكون رواتو من أىل العدالة والضبط فيو مردود ال يحتج بو .

٘ٔ

وقد أورد أئمة الجرح والتعديل مصطمح المقبول في مصطمحاتيم ومنيا-:
عبد اهلل" بن واقد بن الحارث بن أرقم ....قال الحاكم ..فقيو عالم صدوق

مقبولٔٙ.وقال عنو ابن حجر :ثقة موصوف بخصال الخير.

ٔٚ

عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد اهلل .....سمعت أحمد يقول ىو رجل صالح أو
مقبول.

ٔٛ

وقال عنو ابن حجر :صدوق رمي بالقدر.

ٜٔ

عثمان" بن حاضر الحميري ....قال الحاكم شيخ من أىل اليمن مقبول صدوق.
وقال عنو ابن حجر :صدوق

ٕٓ

ٕٔ.

عمارة بن أكيمة الميثي ....قال أبو حاتم صالح الحديث مقبول.

حجر :ثقةٖٕ.

يزيد بن كيسان اليشكري  ...قال ابن حبان

ٕٗ

ٕٕ

وقال عنو ابن

كان يخطئ ويخالف لم يفحش خطؤه

حتى يعدل بو عن سبيل العدول وال اتى من الخالف بما تنكره القموب فيو مقبول
الرواية اال ما يعمم أنو أخطأ فيو
فحينئذ يترك خطؤه كما يترك خطأ غيره من الثقات.
يخطيء.

ٕٙ

ٓٓٗ

ٕ٘

وقال عنو ابن حجر :صدوق
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ومن خالل ىذه األقوال نالحظ أن المقبول عند العمماء السابقين كان في دائرة
مصطمحا يشبو مصطمح المقبول عند
االحتجاج بو ،فيشمل الصحيح والحسن ،وليس
ً
ابن حجر.
وفي اصطالح المحدثين  ،قال الحافظ ابن حجر  (( :المقبول  :وىو ما يجب

العمل بو عند الجميور )).ٕٚ

وقد وجدنا في عبارة جماعة من أىل الحديث ألفاظا يوردونيا في مقام القبول ينبغي
الكالم عمييا وىي الثابت والجيد والقوي والمقبول والصالح.

ٕٛ

فالحديث المقبول

مصنف ضمن ىذه المجموعة من أوصاف األحاديث.
ومعموم أن المقبول يطمق عمى الصحيح والحسن  ،ولكنو ال يطمق عمى الضعيف ،
إال أن العالم من أىل الحديث ال يعدل عن لفظة صحيح إلى (مقبول) أو جيد أو
ٍ
صارفة .
قوي أو صالح إال لنكتة
ىذا فيما يتعمق بتقسيم الحديث إلى مقبول ومردود  ،ففي أي مراتب القبول يقع
حديث الراوي المقبول عند ابن حجر ؟ ىذا فيما يخص متن الحديث  ،أما لفظة (( :
المقبول )) من حيث إطالقيا كحكم عمى أحد رجال السند  ،فتختمف تبعاً الختالف

مناىج األئمة النقاد في جرح الرواة وتعديميم  ،واختالف اصطالحاتيم بخصوص ىذا

.إال أن والذي ييمنا ىنا معناىا عند الحافظ ابن حجر.ولم يستعمميا سابقوه والحقوه
من النقاد إال قميالً ولم يستخدم المصطمح مستقالً منفصالً وانما جاء مقروناً كما
ذكرنا.

ثالثاً  :التعريف بالمقبول عند ابن حجر:

من ليس لو من الحديث إال القميل ،ولم يثبت فيو ما يترك حديثو من أجمو ،واليو

اإلشارة بمفظ :مقبول ،حيث يتابع ،واال فمين الحديثٕٜ" .وىذا المصطمح يقوم عمى
ثالثة أمور -:
األول -قمة الحديث.
ٔٓٗ
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الثاني -عدم ثبوت ما يقتضي ضعفو وترك حديثو.
الثالث  -أن ال ينفرد بالرواية بل يتابع عميو .
األول -قمة الحديث

أكثر ابن حجر– رحمو اهلل – من استخدام جممة قميل الحديث عند
أن يذكر اسم الصحابي ونسبو يقول :
ترجمتو لبعض الصحابة  ،فكان بعد ْ
أن جممة" قميل
"صحابي قميل الحديث ".وىذا من أقوى األدلة عمى ّ
ألن الصحابة – رضي
الحديث "غير متجية نحو الضبط واإلتقان لمراويّ ،
اهلل عنيم – عدول ضابطون.

واستخدم بقمة جممة قميل الحديث في الرواة من غير الصحابة فكانوا عمى
النحو اآلتي:
سمم بن أبي الذيال عجالن البصري ثقة قميل الحديث من السابعة

(ٖٓ)

عبداهلل بن غالب الحداني بضم الميممة وتشديد الدال البصري العابد صدوق قميل
(ٖٔ)

الحديث من الثالثة

عبداهلل بن معبد ابن العباس ابن عبدالمطمب العباسي المدني ثقة قميل الحديث من
(ٕٖ)

الثالثة.

(ٖٖ)

عبيد بن حنين بنون مصغر المدني أبو عبداهلل ثقة قميل الحديث من الثالثة.

معمى بن زياد القردوسي بقاف أبو الحسن البصري صدوق قميل الحديث زاىد اختمف
قول ابن معين فيو من السابعة.

(ٖٗ)

يحيى بن يحيى ابن كثير الميثي موالىم القرطبي أبو محمد صدوق فقيو قميل الحديث
(ٖ٘)

ولو أوىام من العاشرة.

ومن خالل التتبع لكثير من ىؤالء المقبولين  ،وجد أن غالبيم ممن لو الحديث الواحد
 ،أو الحديثان  ،وقل منيم من يتناول الثالثة و قميل الحديث من خالل ىذه
اإلحصائية تبين أن المراد منيا أن الراوي قميل الرواية أي ليس مشيو اًر وال يشترط

بيذا المفظ الجرح أو التعديل واهلل أعمم .

ٕٓٗ
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العدد الثامن والخمسون
الثاني -عدم ثبوت ما يقتضي ضعفه وترك حديثه.
أكثر الرواة المقبولين ممن سكت

النقاد عنيم ،فمم يتكمموا عنيم بشيء،

رغم وجودىم في الروايات ،ورغم ترجمة العمماء ليم  ،كما فعل البخاري في
كتابو التاريخ الكبير ،و ابن أبي حاتم في كتابو الجرح والتعديل .والراوي الذي
لم يعدل من قبل األئمة يقبل الجرح فيو وان لم يفسر كما نص ابن حجر رجمو اهلل
بقولو .فإن خال المجروح عن التعديل قبل الجرح فيو مجمال غير مبين السبب إذا
صدر من عارف عمى المختار ألنو إذا لم يكن فيو تعديل في حيز المجيول،

واعمال قول المجرح أولى من إىمالو( .)ٖٙوغالب الكالم الوارد في أصحاب ىذه

المرتبة يقوم أساساً عمى التجييل  ،ألن ىذا الراوي الذي ال يروي إال حديثاً واحدا ،

ففي الغالب يكون الراوي عنو واحداً أيضاً وتفرد الراوي عن شيخ يضع ذلك الشيخ في

عداد المجاىيل  ،فغالب المقبولين في األصل مجاىيل ولكن لورود التوثيق في ىذا
الراوي من إمام معتبر أو أكثر ،ىو الذي يرفع من شأنو  ،ويكون ىذا التوثيق بمثابة

رفع الجيالة ،أي يقوم مقام الراوي اآلخ ر عنو ،بل يخرجو من ىذه المرتبة ( مجيول
الحال) إلى مرتبة أعمى ،وىي المقبولة عند ابن حجر .
الثالث  -أن ال ينفرد بالرواية بل يتابع عميه .

من المواضيع الميمة في عمم الحديث معرفة المتابعات والشواىد حيث يعرف

ثم
الصحيح من الضعيف و الموافق من المخالف ،وذلك بجمع الطرق ّ
دراستيا والمقارنة بين مخارجيا ،ثم عرضيا عمى باقي الطرق والروايات في بابيا،
فيظير االتفاق الذي ىو مظنة الحفظ والضبط ،ويظير االختالف أو التفرد
الذي ىو مظنة الخطأ أو الوىم فميذه األسباب وغيرىا اىتم العمماء بأمر
المتابعات و الشواىد.

أن ُي َو ِافق راوي الحديث عمى ما رواه من ِقَبل
المتابعة عند الجمهور  :ىي ْ
عمن فوقو.
ار و آخر ،فيرويو عن شيخو أو ّ

يظن
والشاهد  :ىو حديث مروي عن صحابي آخر ،يشابو الحديث الذي
ّ
تفرده سواء مشابية في المفظ والمعنى أو في المعنى فقط .
ٖٓٗ
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العدد الثامن والخمسون

فرقوا بين المتابع والشاىد
أما المتابعة والشاىد عند قوم آخرين ؛ فقد ّ
وّ
فخصوا المتابع بالموافقة عمى رواية لفظ الحديث عن النبي صمى اهلل عميو
ّ
وخصوا الشاىد
وسمم ،سواء أكان من رواية ذلك الصحابي أم غيره،
ّ
بالموافقة في المعنى كذلك(.)ٖٚ

تقدم ذكره
قال الحافظ في شرح النخبة ،بعد حديثو عن الفرد النسبي :وما ّ
من الفرد النسبي ،فإن وافقو غيره فيو المتابع ،والمتابعة عمى مراتب وا ْن
لشيخو فمن فوقو فيي
حصمت لمراوي نفسو فيي
التامة  ،وا ْن حصمت ْ
ّ
القاصرة.

اء كان من رواية ذلك
وقال الحافظ ":
ّ
وخص قوم المتابعة بما حصل بالمفظ سو ً
الصحابي أم ال ،والشاىد بما حصل بالمعنى كذلك ،وقد تطمق المتابعة عمى الشاىد
وبالعكس".

()ٖٛ

والشرط األخير فيو خالف بين العمماء الذين شرحوا وبينوا المراد من تعريف ابن
حجر لممقبول السيما المتآخرين الذي تكمموا في ىذا الباب ومنيم الشيخ الدكتور وليد
العاني رحمو اهلل والشيخ محمد عوامة وقد حسن الحافظ ابن حجر لبعض أحاديث
الرواة المقبولين من غير المتابعة لمحديث كما سنذكر األمثمة في ذلك.
رابعاً  :عدد الرواة بمرتبة المقبول في التقريب

()39

بمغ عدد الرواة بمرتبة المقبول في التقريب (ٔٙٓٙراوي مقبول  ٙ٘+راوية مقبولة

=ٔ. )ٔٙٚ
ٔ-أحمد بن أيوب ابن راشد الضبي الشعيري بفتح المعجمة أبو الحسن مقبول من
العاشرة بخ.
-ٔٙٓٙابن أخي أبي رىم مقبول من شيوخ الزىري من الثالثة بخ ..يضاف الييم
(٘ )ٙراوية مقبولة.
ٔ-أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق مقبولة من الثالثة خد.
٘-ٙعبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي عن أمو اسميا ىولة ويقال ىالة مقبولة من
الثانية خ.
ٗٓٗ
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العدد الثامن والخمسون
خامساً  :نماذج تطبيقية من الرواة المقبولين عند ابن حجر

ٔ-طمق" بن معاوية النخعي أبو غياث الكوفي جد الذي قبمو تابعي كبير روى عن
شريح القاضي وأبي زرعة بن عمرو بن جرير وعنو حفيده حفص بن غياث وسفيان

الثوري وشريك القاضي ومحمد بن جابر السحيمي [،من الثانية] مخضرم مقبول ،ثقة
مقل

ٓٗ

اقوال أهل العمم في الراوي
ٔ-ذكره ابن حبان في الثقات
ٕ-وثقو االمام الذىبي

ٔٗ

ٕٗ

مرويات طمق بن معاوية
روى لو البخاري في األدب المفرد ومسمم والنسائي حديثا واحدا.

ٖٗ

قال االمام مسمم

َحدثََنا أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن أَبِي َش ْيَبةَ َو ُم َحم ُد ْب ُن َع ْب ِد الم ِو ْب ِن ُن َم ْي ٍر َوأ َُبو َس ِع ٍيد األَ َش ُّج َ -والم ْفظُ
ألَبي بكر -قَالُوا حدثََنا ح ْفص  -يع ُنون ْابن ِغي ٍ
اث ح و َحدثََنا ُع َم ُر ْب ُن َح ْف ِ
ص ْب ِن
َْ َ َ َ
َ
َ ٌ
َ
ِغي ٍ
ط ْم ِ
ق ْب ِن ُم َع ِاوَيةَ َع ْن أَبي ُزْرَعةَ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َج ِر ٍ
ير َع ْن
اث َحدثََنا أَبي َع ْن َج ِّد ِه َ
َ
ِ
ت َيا َنبي اهلل
ام َأرَةٌ النبِى -صمى اهلل عميو وسمم-
ِّ
بصبي لَيَا فَقَالَ ْ
أَبِى ُى َرْي َرةَ قَا َل أَتَت ْ
احتَظَ ْر ِت
ت ثَالَثَةً قَ َ
ال « َدفَ ْن ِت ثَالَثَةً » .قَالَ ْ
ت َن َع ْم .قَا َل « لَقَ ِد ْ
ْادعُ الموَ لَوُ َفمَقَ ْد َدفَ ْن ُ
ِ
ِ ِ
ٍِ ِ
ط ْم ٍ
قَ .ولَ ْم
ون َع ْن َ
بِ ِح َ
ظ ٍار َشديد م َن الن ِار » .قَا َل ُع َم ُر م ْن َب ْين ِي ْم َع ْن َج ِّدهَ .وقَا َل ا ْلَباقُ َ
َي ْذ ُك ُروا ا ْل َجد.

ٗٗ

التخريج
و"البخاري" في "األدب المفرد و"مسمم و"النسائي" ،
آخرجو ابن أَبي َش ْيَبة و"أحمد ُ
٘ٗ
وفي "الكبرى و"أبو َي ْعمَى.

ٕ-ىشام بن عمرو الفزاري روى عن عبد الرحمن بن الحارث بن ىشام وروى عنو
حماد بن سممة  ،مقبول من الخامسة.ٗٙ

٘ٓٗ
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العدد الثامن والخمسون
أقوال أهل العمم في الراوي

قال أحمد بن حنبل :ىشام بن عمرو الفزاري من الثقات.ٗٚ
قال عباس الدوري عن يحيى بن معين ثقة ليس يروي عنو غير حماد بن سممة.

وقال أبو حاتم شيخ ثقة قديم .
وقال أبو داود ىو أقدم شيخ لحماد.

قال أبو داود ىو أقدم شيخ لحماد بن سممة.ٗٛ

ذكره ابن حبان في كتاب الثقات .

ٜٗ

مرويات هشام بن عمرو الفزاري

روى لو األئمة األربعة حديثا واحدا عن عبد الرحمن بن الحارث بن ىشام ،عن

عمي  -أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يقول في آخر وتره :الميم إني أعوذ
برضاك من سخطك...الحديث.

ٓ٘

قال اإلمام الترمذي
اد بن َسمَ َمةَ عن ِى َش ِام بن
َح َم ُد بن َمنِ ٍ
ون أخبرنا َحم ُ
يع حدثنا َي ِز ُ
حدثنا أ ْ
يد بن َى ُار َ
ي عن عبد الرحمن بن ا ْل َح ِار ِث بن ِى َش ٍام عن َعمِ ِّي بن أبي طَالِ ٍب أَن
َع ْم ٍرو ا ْلفَ َز ِار ِّ
ك
ك من َس َخ ِط َ
ضا َ
َعوُذ بِ ِر َ
النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يقول في ِوتْ ِرِه الميم إني أ ُ
وأَعوُذ بِمعافَاتِ َك من عقُوبتِ َك وأَعوُذ بِ َك ِم ْن َك َال أ ْ ِ
ت
اء َعمَ ْي َك أنت كما أَثَْن ْي َ
ُ َ َ ُ
َ ُ
ُحصي ثََن ً
َُ
ٔ٘
عمى َن ْف ِس َك.

مرتبة الحديث

يب من حديث َعمِ ٍّي َال َن ْع ِرفُوُ إال من
قال االمام الترمذي :ىذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن َغ ِر ٌ
ىذا ا ْل َو ْج ِو من حديث َحم ِاد بن َسمَ َمةَٕ٘.

التخريج :

آخرجو أحمد و"أبو داود"و"ابن ماجو"و"التِّرِمذي و"النسائي"  ،وفي "الكبرى.

ٗٓٙ
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ٖ-سالم بن أبي سالم الجيشاني المصري واسم أبي سالم سفيان بن ىانئ تيذيب
الكمال،روى

عن أبيو أبي سالم سفيان بن ىانئ الجيشاني وعبد اهلل بن عمرو بن

العاص ومعاوية بن معتب اليذلي روى عنو الحارث ابن يعقوب والد عمرو بن
الحارث وابنو عبد اهلل بن سالم بن أبي سالم الجيشاني وعبيد اهلل بن أبي جعفرو يزيد
ابن أبي حبيب المصريون مقبول من الرابعة

ٗ٘

اقوال أهل العمم في الراوي

ذكره ابن حبان في كتاب الثقات٘٘.
مرويات سالم بن أبي سالم الجيشاني.
روى لو مسمم وأبو داود والنسائي حديثا واحدا عن أبيو عن أبي ذر ،ال تأمرن عمى
اثنين.

٘ٙ

قال اإلمام مسمم .
حدثنا زىير بن حرب واسحاق بن إبراىيم كالىما عن المقريء قال زىير حدثنا
عبداهلل بن يزيد حدثنا سعيد ابن أبي أيوب عن عبيداهلل بن أبي جعفر القرشي عن
سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيو عن أبي ذر:أن رسول اهلل صمى اهلل عميو و
سمم قال ( يا أبا ذر إني أراك ضعيفا واني أحب لك ما أحب لنفسي ال تأمرن عمى
اثنين وال تولين مال يتيم ).٘ٚ

التخريج
َخَبرنا العباس بن
آخرجو أحمد ومسمم و"أبو داود"و"النسائي" ،وفي "الكبرى"قال  :أ ْ
٘ٛ
محمد و"ابن ِحبان".
ٗ-جابر بن إسماعيل الحضرمي أبو عباد المصري روى عن حيي بن عبد اهلل
المعافري وعقيل بن خالد األيأتي وروى عنو عبد اهلل بن وىب روى لو البخاري في
األدب والباقون سوى الترمذي مقبول من الثامنة .ٜ٘

ٗٓٚ
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العدد الثامن والخمسون
اقوال أهل العمم في الراوي

ذكره ابن حبان في كتاب الثقاتٓ.ٙ
وآخرج بن خزيمة حديثو في صحيحو مقرونا بابن لييعة وقال ابن لييعة ال احتج
وانما آخرجت ىذا الحديث ألن فيو جابر بن إسماعيل.

ٔٙ

مرويات جابر بن إسماعيل الحضرمي أبو عباد المصري .
روى لو البخاري في األدب والباقون سوى الترمذي.

ٕٙ

ٔ-قال اإلمام البخاري:
حدثنا سعيد بن تميد قال حدثنا بن وىب قال أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن
عقيل عن ابن شياب عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنيا أنيا كانت تقول  :الشعر
منو حسن ومنو قبيح خذ بالحسن ودع القبيح ولقد رويت من شعر كعب بن مالك
أشعا ار منيا القصيدة فييا أربعون بيتا ودون ذلك

ٖٙ

ٕ-قال اإلمام مسمم:

حدثني أبو الط ِ
اى ِر َو َع ْم ُرو بن َسو ٍاد قاال أخبرنا بن َو ْى ٍب حدثني َجابِ ُر بن
إسماعيل عن ُعقَْي ٍل عن بن ِشي ٍ
اب عن أََن ٍ
س عن النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا
َ
ُّ
ِ
ب
ص ِر فََي ْج َمعُ َب ْيَنيُ َما َوُي َؤ ِّخ ُر ا ْل َم ْغ ِر َ
َع ِج َل عميو السفَ ُر ُي َؤ ِّخ ُر الظ ْي َر إلى أَو ِل َوْقت ا ْل َع ْ
ِ
ِ ِ
قٗ.ٙ
يب الشفَ ُ
حتى َي ْج َم َع َب ْيَنيَا َوَب ْي َن ا ْلع َشاء حين َيغ ُ
التخريج :

٘ٙ

آخرجو ُم ْسمم و"أبو داود" و"النسائي"وفي "الكبرى"و"ابن خزيمة".
٘-حبيب األعور المدني مولي عروة بن الزبير القرشي األسدي روى عن مواله عروة
بن الزبير وأمو أسماء بنت أبي بكر الصديق وندبة موالة ميمونة زوج النبي صمى اهلل
عميو و سمم ،روى عنو الضحاك بن عثمان الحزامي وعبد الواحد بن ميمون مولى
عروة بن الزبير وعبيد اهلل بن عروة بن الزبير وأبو األسود محمد بن عبد الرحمن بن
نوفل يتيم عروة ومحمد بن مسمم بن شياب الزىري  ،مقبول من الثالثة مات في

حدود الثالثين ومائة.ٙٙ

ٗٓٛ
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اقوال أهل العمم في الراوي:

ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال يخطئ.ٙٚ
ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أىل المدينة وقال مات قديما في آخر

سمطان بني أمية وكان قميل الحديث.ٙٛ
مرويات حبيب األعور المدني:

روى لو مسمم حديثا وأبو داود والنسائي حديثا.ٜٙ

ٔ-قال االمام مسمم:

َخَب َرَنا َوقَا َل ْاب ُن َرِاف ٍع َحدثََنا َع ْب ُد
َحدثََنا ُم َحم ُد ْب ُن َرِاف ٍع َو َع ْب ُد ْب ُن ُح َم ْي ٍد قَا َل َع ْب ٌد أ ْ
ى َع ْن َح ِب ٍ
الر از ِ
يب َم ْولَى ُع ْروةَ ْب ِن ُّ
َخَب َرَنا َم ْع َمٌر َع ِن ُّ
الزَب ْي ِر َع ْن ُع ْرَوةَ ْب ِن
الزْى ِر ِّ
ق أْ
َ
ُّ
الزَب ْي ِر َع ْن أَبِى ُم َارِو ٍح َع ْن أَبِى َذٍّر َع ِن النبِ ِّى -صمى اهلل عميو وسمم -بَِن ْح ِوِه َغ ْي َر أَنوُ
ٓٚ
ِ
ِ
ق ».
صَنعُ أل ْ
َخ َر َ
قَا َل « فَتُع ُ
ين الصان َع أ َْو تَ ْ

التخريج :

ِ
ي"و"البخاري" وفي
و"الدارِم
و"الح َميدي"و"ابن أبي َشيبة"و"أحمد
آخرجو عبد الرزاق
ُ
ُ
ٔٚ
"األدب المفرد"و"مسمم"و"ابن ماجو"و"النسائي" وفي الكبرى.

ٕ-قال االمام ابو داود :
ث بن َس ْع ٍد عن بن
يد بن َخالِ ِد بن عبد الم ِو بن َم ْو َى ٍب الرْممِ ُّي ثنا الم ْي ُ
حدثنا َي ِز ُ
اب عن َحبِ ٍ
ِشي ٍ
ونةَ أَن َر ُسو َل الم ِو
ونةَ عن َم ْي ُم َ
يب مولى ُع ْرَوةَ عن ُن ْدَبةَ َم ْوَال ِة َم ْي ُم َ
َ
صمى اهلل عميو وسمم كان يب ِ
ض إذا كان عمييا إِ َزٌار
اش ُر ا ْل َم ْ أرَةَ من نِ َسائِ ِو َو ِى َي َحائِ ٌ
َُ
ِ ٕٚ
إلى أ َْنص ِ
الرْكَبتَْي ِن تَ ْحتَ ِج ُز بِو .
اف ا ْلفَ ِخ َذ ْي ِن أو ُّ
َ
التخريج :

ِ
و"الدارِمي و"أبو داود و"النسائي .وفي "الكبرى.
آخرجو أحمد

مرتبة الحديث

فتح الباري ـ قال ابن رجب :واسناده حسنٗ.ٚ

ٜٗٓ

ٖٚ
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 -ٙيونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم الثقفي روى عن البراء بن عازب روى
عنو أبو يعقوب إسحاق ابن إبراىيم الثقفي مقبول من الرابعة .

٘ٚ

أقوال أهل العمم في يونس بن عبيد :

قال اإلمام الذىبي:وثق لو حديث واحد.ٚٙ

ذكره ابن حبان في كتاب الثقات.ٚٚ

مرويات يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم الثقفي :
روى لو أبو داود والترمذي والنسائي.ٚٛ

قال اإلمام الترمذي:
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا أبو يعقوب الثقفي
حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء
بن عازب أسألو عن راية رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال كانت سوداء مربعة

من نمرة .ٜٚ

مرتبة الحديث :
قال أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث ابن أبي زائدة و أبو
يعقوب الثقفي اسمو إسحق بن إبراىيم وروى عنو أيضا عبيد اهلل بن موسى
التخريج:

ٓٛ

.

ِ
ي و"النسائي في "الكبرى .
آخرجو أحمد وأبو داود والتِّْرِمذ ّ
 -ٚمحمد بن عبد اهلل بن ميمون بن مسيكة الطائفي وقد ينسب إلى جده روى عن
ٔٛ

عمرو بن الشريد ويعقوب بن عاصم الثقفيين روى عنو وبر بن أبي دليمة الطائفي
وأثنى عميو مقبول من السادسة

ٕٛ

.

أقوال أهل العمم:

ٓٔٗ
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قال أبو حاتم روى عنو الطائفيونٖ.ٛ

وذكره ابن حبان في كتاب الثقاتٗ.ٛ
مروياته :

روى لو أبو داود والنسائي وابن ماجو

٘ٛ

.

قال اإلمام أبو داود:
حدثنا عبد اهلل بن محمد النفيأتي ثنا عبد اهلل بن المبارك عن وبر بن أبي دليمة
عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيو عن رسول اهلل صمى اهلل عميو و
سمم قال " لي الواجد يحل عرضو وعقوبتو " قال ابن المبارك يحل عرضو يغمظ لو
وعقوبتو يحبس لو .

ٛٙ

التخريج :
آخرجو أحمد أبو داود و"ابن ماجو و"الن َسائي وفي "الكبرى .

ٛٚ

مرتبة الحديث :

قال اإلمام ابن حجر:إسناده حسن وقال اإلمام قال إسناده جيد.ٛٛ

 -ٛغزوان بن جرير الضبي موالىم الكوفي والد فضيل بن غزوان وجد محمد بن
فضيل بن غزوان روى عن أبيو قال رأيت عميا يمسك شمالو بيمينو عمى الرسخ فوق
السرة روى عنو األخضر بن عجالن وأبو طالوت عبد السالم بن أبي حازم روى لو

أبو داود ىذا الحديث ولم يسمو مقبول من السادسة.ٜٛ
أقوال أهل العمم :

ذكره ابن حبان في كتاب الثقاتٓ.ٜ

وثقو اإلمام الذىبي

ٜٔ

.

 -ٜحبيب بن سميم العبسي الكوفي روى عن بالل بن يحيى العبسي وعامر الشعبي
روى عنو عبد اهلل بن المبارك وعبد القدوس بن بكر بن خنيس وعيسى بن يونس
وأبو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح ويحيى بن آدم مقبول من السابعةٕ.ٜ
ٔٔٗ
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مروياته:

روى لو الترمذي وابن ماجو حديثا واحداٖ.ٜ

أقوال أىل العمم :

قال االمام الذىبي :صالح الحديثٗ.ٜ

ذكره ابن حبان في كتاب الثقات٘.ٜ
قال اإلمام الترمذي :

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس حدثنا حبيب بن سميم
العبسي عن بالل بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان قال  :إذا مت فال تؤذنوا
بي إني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ينيى عن

النعي .ٜٙ

مرتبة الحديث :

قال ابن حجر:إسناده حسن وقال اإلمام الترمذي حديث حسن صحيح .ٜٚ

التخريج :

آخرجو أحمد (٘ )ٗٓٙ /والترمذي (ٖ )ٖٖٔ /وابن ماجو (ٔ .ٜٛ)ٗٚٗ /

المطمب الثاني
من خالل االستقراء العممي التطبيقي لبعض الرواة المقبولين في بعض كتب
الحديث وعرض أقوال األئمة فييم وبيان مراتبيم نورد أىم األدلة التي تدل عمى أن
الراوي المقبول حديثو حسن.
الدليل األول :تخريج أصحاب الصحاح لممقبول.
ٔ -خرج ابن حبان في صحيحو لمرواة المقبولين وقد اشترط ابن حبان في
صحيحو في كل شيخ من رواتو خمسة أشياء".
ٕٔٗ
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األول :العدالة في الدين بالستر الجميل.
والثاني :الصدق في الحديث بالشيرة فيو.
والثالث :العقل بما يحدث من الحديث.

والرابع :العمم بما يحيل من معاني ما يروي.
والخامس :المتعرى خبره عن التدليس فكل من اجتمع فيو ىذه الخصال الخمس
احتججنا بحديثو وبينا الكتاب عمى روايتو وكل من تعرى عن خصمة من ىذه
()ٜٜ

الخصال الخمس لم نحتج بو.

ٕ -خرج ابن خزيمة في صحيحو لمرواة المقبولين وصحيح ابن خزيمة أعمى مرتبة
من صحيح ابن حبان ،لشدة تحريو ،حتى أنو يتوقف في التصحيح ألدنى كالم في
(ٓٓٔ)

اإلسناد ،فيقول :إن صح الخبر ،أو إن ثبت كذا ونحو ذلك.

ٖ-أكثر الكتب لمرواة المقبولين ىو كتاب األحاديث المختارة لمضياء المقدسي ،الذي
ىو بإجماع النقاد أعمى مزية من كتاب المستدرك  ،يوازي تصحيحو ابن حبان
والترمذي  ،كما ذكر ذلك غير واحد من العمماء .
قال السخاوي ":من مظان الصحيح المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدىما

"ٔٓٔ.

وقال السيوطي  " :ومنيم -أي  :ممن صنفوا في الصحيح  -الحافظ ضياء الدين
محمد بن عبد الواحد المقدسي  ،جمع كتابا سماه األحاديث المختارة "

ٕٓٔ

وقال الذىبي " :وىي األحاديث التي تصمح أن يحتج بيا سوى ما في الصحيحين،

خرجيا من مسموعاتو.ٖٔٓ" .

وىو فيو أشد احتياطاً من الحاكم  ،ولذا قدمو طائفة من متآخري العمماء عمى "
المستدرك " لمحاكم .

يح ا ْلح ِ
قال ابن تيمية  " :ال ِذي ىو أَص ُّح ِمن " ِ
اكِم "ٗٓٔ.
ْ
صح ِ َ
َ
َُ َ

أمثمة لمرواة المقبولين في كتاب األحاديث المختارة لمضياء المقدسي.
ٔ-عبد الممك بن الحارث بن ىشام  ،صاحب أبي ىريرة ،قال فيو ابن حجر (مقبول)
وساق لو حديثا من طريقو في مسند أبي بكر  ،ابن وىب  ،قال  :أخبرني حيوة بن
شريح  ،قال  :سمعت عبد الممك بن الحارث السيمي  ،عن أبي ىريرة  ،قال :
ٖٔٗ
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سمعت أبا بكر  ،رضوان اهلل عميو  ،عمى ىذا المنبر  ،يقول  :سمعت رسول اهلل -
صمى اهلل عميو وسمم  -ىذا اليوم عام أول يقول  ،ثم استعبر أبو بكر رضوان اهلل
عميو فبكى  ،ثم  ،قال  :سمعت رسول اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم  ، -يقول  :لن
تؤتوا شيئا بعد كممة اإلخالص مثل العافية  ،فسموا اهلل العافية(.إسناده صحيح )٘ٓٔ.

ٕ-عبد الرحمن المسمي الكوفي  ،قال ابن حجر  :مقبول  ،وروى الضياء من طريقو
حديثا في مسند عمر،عن داود بن عبد اهلل األودى عن عبد الرحمن المسمى عن
األشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبى -صمى اهلل عميو وسمم -قال :
«ال يسأل الرجل فيما ضرب امرأتو » .رواه أبو داود عن زىير بن حرب (إسناده
حسن ).ٔٓٙ

ٖ-عبد اهلل بن خميفة اليمداني  ،قال ابن حجر  :مقبول  ،وروى لو الضياء من
طريقو حديثا عن عمر ،من طريق أبي إسحاق  ،عن عبد اهلل بن خميفة  ،عن عمر
 ،أن امرأة أتت النبي  -صمى اهلل عميو وسمم  ، -فقالت  :ادع اهلل أن يدخمني الجنة
 ،فعظم الرب تبارك وتعالى  ،فقال  :إن كرسيو وسع السموات واألرض  ،وان لو
ألطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقمو ( .إسناده حسن ).ٔٓٚ

ٗ-الجيم بن الجارود ،عن أبي عبد الرحيم عن الجيم بن الجارود عن سالم عن أبيو
قال أىدى عمر بن الخطاب بختية أعطى بيا ثالثمائة دينار فأتى رسول اهلل -صمى
اهلل عميو وسمم -فقال يا رسول اهلل أىديت بختية لي أعطيت بيا ثالثمائة دينار

فأنحرىا أو أشترى بثمنيا بدنا قال « :ال ولكن انحرىا إياىا ».ٔٓٛ

٘-أبو يحيى المكي ،الييثم بن رافع حدثني أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان
ابن عفان عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -يقول

« من احتكر عمى المسممين طعاميم ضربو اهلل بالجذام واإلفالس».ٜٔٓ

ٖ -الحد يث المقبول عند ابن حجر ،قد أدخمو أصحاب الصحاح في صحاحيم
جميعا ومنيم اإلمام البخاري واإلمام مسمم .
وقد قال ابن حجر عن رواة الصحيحين " :ورواتيما قد حصل االتفاق عمى القول
بتعديميم بطريق المزوم  ،فيم متقدمون عمى غيرىم في رواياتيم  ،وىذا أصل ال يخرج

عنو إال بدليل "ٓٔٔ.

ٗٔٗ
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وقد يتعمل البعض أن ىؤالء المقبولين لم يرويا ليم في األصول  ،بل في المتابعات
والشواىد .
والجواب  :لقد احتجا بالمقبول  ،كما رويا لو متابعة واستشيادا  ،ومن أمثمة
االحتجاج بالمقبول:
جعفر بن أبي ثور السوائي  ،قال ابن حجر  :مقبول
روى عن جده في الوضوء من لحوم اإلبل وفي صوم عاشوراء

ٔٔٔ

.

ثم إن ما يخرجو البخاري ومسمم متابعة أو استشيادا غالبو من قبيل الحسن الذاتي ،
وقميل منو ما ىو ضعيف  ،ومعموم أنيما آخرجا لمن دون المقبول عمى سبيل
المتابعة  ،لكنو قميل  ،والغالب عمى ذلك الحسن لذاتو  ،كما صرح بذلك ابن

حجرٕٔٔ.

الدليل الثاني  :أن المقبول عند ابن حجر في التقريب يقابل الثقة عند غيره من
عمماء النقد.
قال الذىبي في الموقظة  " :من آخرج لو الشيخان عمى قسمين :
أحدهما  :ما احتجا بو في األصول .

وثانيهما  :من خرجا لو متابعة وشيادة واعتبا ار .
فمن احتجا بو أو أحدىما  ،ولم يوثق  ،وال غمز  ،فيو ثقة  ،حديثو قوي .
ومن احتجا بو أو أحدىما  ،وتكمم فيو :

فتارة يكون الكالم فيو تعنتا  ،والجميور عمى توثيقو  ،فيذا حديثو قوي أيضا ٖٔٔ.
وتارة يكون الكالم في تميينو وحفظو لو اعتبار  .فيذا حديثو ال ينحط عن مرتبة
الحسن  ،التي قد نسم ييا  :من أدنى درجات ( الصحيح ) فما في الكتابين بحمد اهلل
رجل احتج بو البخاري أو مسمم في األصول  ،ورواياتو ضعيفة  ،بل حسنة أو
صحيحة ،ومن خرج لو البخاري أو مسمم في الشواىد والمتابعات  ،ففييم من في
حفظو شيء  ،وفي توثيقو تردد  .فكل من خرج لو في الصحيحين  ،فقد قفز القنطرة
 ،فال معدل عنو إال ببرىان بين  ،نعم  ،الصحيح مراتب  ،والثقات طبقات ،فميس
من وثق مطمقا كمن تكمم فيو  ،وليس من تكمم في سوء حفظو واجتياده في الطمب ،
٘ٔٗ
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كمن ضعفوه وال من ضعفوه ورووا لو كمن تركوه  ،وال من تركوه كمن اتيموه وكذبوه
"

ٗٔٔ

وقال الذىبي في الميزان في ترجمة حفص بن بغيل  ":قال ابن القطان :ال

يعرف لو حال وال يعرف،قمت :لم أذكر ىذا النوع في كتابي ىذا ،فإن ابن القطان
يتكمم في كل من لم يقل فيو إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل
عمى عدالتو.
وىذا شيء كثير ،ففي الصحيحين من ىذا النمط خمق كثير مستورون ،ما ضعفيم
أحد وال ىم بمجاىيل.

٘ٔٔ

وىؤالء الرواة المستورون ىم الذين عناىم ابن حجر بمرتبة

المقبول .
الدليل الثالث  :تحسين العمماء لحديث المقبول
ٔ-حسن كثير من أئمة الجرح والتعديل ألحاديث الرواة المقبولين ومنيم اإلمام
البخاري  ،فقد حكم عمى أكثر من حديث لغير واحد من المقبولين بالحسن .
ولكن مما يجب التنبيو إليو ىنا أن البخاري عندما يحسن حديثا بعينو فمراده
بالتحسين سند الحديث  ،وليس أصمو  ،فيو قد يسأل عن حديث واحد  ،ولو أسانيد
عدة  ،فتراه يحسن سندا ويضعف آخر  ،مما يدل عمى أن تحسينو منصرف إلى
إسناد بعينو ال إلى متن الحديث  ،وال بأس من توضيح ذلك بيذا المثال

()ٔٔٙ

:

قال الترمذي  -رحمو اهلل  -في العمل الكبير :حدثنا ابن أبي عمر  ،حدثنا سفيان ،
عن ابن عجالن  ،عن سعيد المقبري  ،عن أبي سممة بن عبد الرحمن  ،أن عبد
الرحمن توضأ عند عائشة  ،فقالت  :يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء  ،فإني سمعت
رسول اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم  -يقول  " :ويل لألعقاب من النار "  .حدثنا أبو
الوليد الدمشقي  ،حدثنا الوليد بن مسمم  ،عن األوزاعي  ،عن يحيى بن أبي كثير ،
عن سالم مولى دوس أنو سمع عائشة  ،تقول لعبد الرحمن نحوه  ، .وقال أيوب بن
عتبة  ،عن يحيى بن أبي كثير  ،عن أبي سممة  ،عن معيقيب  ،عن النبي  -صمى
اهلل عميو وسمم  -نحوه  ،فسألت محمدا عن ىذا الحديث  ،فقال  :حديث أبي سممة ،
عن عائشة حديث حسن  ،وحديث سالم مولى دوس عن عائشة حديث حسن ،
وحديث أبي سممة عن معيقيب ليس بشيء  ،كان أيوب ال يعرف صحيح حديثو من
ٗٔٙ

مجلة ديالى 3102/

العدد الثامن والخمسون

سقيمو  ،فال أحدث عنو  ،وضعف أيوب بن عتبة جدا  .قال محمد  :وحديث أبي
عبد اهلل األشعري  " :ويل لألعقاب من النار " ىو حديث حسن".

ٔٔٚ

أمثمة آخرى من تحسين البخاري ألحاديث من أدخميم ابن حجر في مرتبة المقبول:
ٔ -قال البخاري " :حديث أبي عبد اهلل األشعري  " :ويل لألعقاب من النار "ىو
حديث حسن "ٔٔٛوفي ىذا الحديث  :شيبة بن األحنف وىو مقبول  ،وأبو صالح
األشعري وىو مقبول أيضا .وقد حسن ىذا الحديث البوصيري في الزوائد فقال " :

إسناده حسن ما عممت في رجالو ضعفا ".ٜٔٔ

ٕ -في العمل الكبير لمترمذي :حدثنا القاسم بن دينار  ،حدثنا مالك بن إسماعيل ،
حدثنا ذؤاد بن عمبة  ،عن مطرف  ،عن الشعبي  ،عن أبي عبد اهلل الجدلي  ،عن
خزيمة بن ثابت  ،عن النبي  -صمى اهلل عميو وسمم  -قال في المسح عمى الخفين:
" ثالثة أيام ولياليين لممسافر  ،ويوم لممقيم "وىذا الحديث في إسناده المياجر بن

مخمد مولى البكرات ،قال فيو ابن حجر مقبول وصححو الشافعي والخطابيٕٓٔ.

ٖ -في عمل الترمذي حدثنا عباس بن محمد  ،حدثنا عبد الوىاب بن عطاء  ،حدثنا
إسرائيل  ،عن زيد بن عطاء بن السائب ،عن محمد بن المنكدر  ،عن جابر بن عبد
اهلل  ،قال  :قال رسول اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم  -غفر اهلل لرجل كان قبمكم كان
سيال إذا باع  ،سيال إذا اشترى  ،سيال إذا اقتضى "  .سألت محمدا عن ىذا

الحديث فقال  :ىو حديث حسن ٕٔٔ .والحديث في اسناده زيد بن عطاء بن
السائب وىومقبول .
ٗ -في عمل الترمذي حدثنا أحمد بن منيع  ،حدثنا ابن أبي زائدة  ،قال  :حدثني أبو
يعقوب الثقفي  ،قال  :حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال  :بعثني
محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسألو عن راية رسول اهلل  -صمى اهلل عميو
وسمم  -فقال  :كانت سوداء مربعة من نمرة "  .سألت محمدا عن ىذا الحديث فقال
 :ىو حديث حسنٕٕٔ.والحديث في إسناده يونس بن عبيد مقبول.

٘ -في ال عمل لمترمذي حدثنا عبد اهلل بن أبي زياد  ،حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل
األويسي  ،حدثنا محمد بن جعفر  ،عن إسماعيل بن صخر األيأتي  ،عن أبي
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر  ،عن أبيو  ،عن جده  ،قال  :قال رسول اهلل -
ٗٔٚ

مجلة ديالى 3102/

العدد الثامن والخمسون

صمى اهلل عميو وسمم  " : -من أحب أن يق أر القرآن جديدا غضا كما أنزل فميسمعو
من ابن أم عبد " فمما كان الميل انقمب عمر إلى عبد اهلل بن مسعود يستمع قراءتو
فوجد أبا بكر قد سبقو فاستمعا فإذا ىو يق أر قراءة مفسرة حرفا حرفا سألت محمدا عن
ىذا الحديث فقال  :ىو حديث حسن حدثنا بو عبد العزيز األويسي.

ٖٕٔ

وأبو عبيدة

بن محمد بن عمار وأبوه كالىما مقبول .
وىذه نماذج من أحكام بعض األئمة عمى أحاديث من أدخميم ابن حجر ىذه المرتبة:
 -ٙمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الثور  ،أو أبو السوار  ،قال ابن حجر
مقبول  ،وصحح لو البوصيري في الزوائد.

ٕٗٔ

 -ٚمحمد بن عبد الجبار األنصاري  ،قال ابن حجر  :مقبول  ،وقد آخرج لو ابن
حبان في صحيحو و والحاكم في المستدرك وصحح لو ووافقو الذىبي ٕ٘ٔ.

 -ٛحبيب بن سميم العبسي  ،قال ابن حجر  :مقبول  ،وروى لو الترمذي وقال عنو
حسن صحيح.

ٕٔٙ

 -ٜالمغيرة بن سعد الطائي :مقبول وحسن لو الترمذي وآخرج لو ابن حبان وصحح
لو الحاكم ووافقو الذىبي
الدليل الرابع  :تحسين ابن حجر نفسه لحديث المقبول .

ُّ
يستدل بو عمى حسن حديث المقبول  ،وىذه أمثمة من ذلك :
وىذا من أقوى ما
ِ ِ ِ
وبتَوُ) .قال ابن حجر عقب ىذا الحديث :
ضوُ َو ُعقُ َ
ٔ-حديث (لَ ُّى ا ْل َوا ِجد ُيح ُّل ع ْر َ
وىو إسناد حسن
وذكر الطبراني أنو ال يروى إال بيذا اإلسناد

ٕٔٚ

" وفيو محمد بن ميمون بن أبي

مسيكة :مقبول
والحديث من أفراد محمد بن ميمون  ،وىو مقبول  ،وحسن لو ابن حجر من غير
متابعة .

يد
ٕ-قال ابن حجر  :في تعميقو عمى ىذا الحديث ،قال ابن أبي شيبة ( َحدثََنا َي ِز ُ
اس َ ،ع ْن َمالِ ِك ْب ِن أ َْو ِ
ون َ ،ع ْن ُم َحم ِد ْب ِن َع ْم ٍرو َ ،ع ْن أَبِي َع ْم ِرو ْب ِن َح َم ٍ
س
َى ُار َ

ٗٔٛ

ْب ُن
ْب ِن
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ا ْل َح َدثَ ِ
صمى ِع ْن َد َىا
ض ِر ِّ
ان الن ْ
ي َ ،ع ْن أَبِي َذٍّر ؛ أَنوُ َد َخ َل ا ْل َم ْس ِج َد فَأَتَى َس ِارَي ًة فَ َ
َرْك َعتَْي ِن .قال  :واإلسناد حسنٕٔٛ.وأبو عمرو بن حماس :مقبول.
ٖ -قال ابن حجر في شرحو لحديث النعي من كتاب الجنائز" :وقد كان بعض
السمف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات لو الميت يقول إذا مت فال تؤذنوا بي
أحدا إنى أخاف أن يكون نعيا فإنى سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ينيى عن

النعي ".آخرجو الترمذي وابن ماجو بإسناد حسن"ٕٜٔوحبيب بن سميم،مقبول.

ٗ -قال ابن حجر  :وىو يوضح حكم ما رواه البخاري في صحيحو تعميقا بصيغة
التمريض مما لم يورده في موضع آخر من الصحيح  :ومنو ما ىو ضعيف  ...ثم
قال  :ومثال الحسن قولو في البيوع  :ويذكر عن عثمان رضى اهلل عنو أن النبي

صمى اهلل عميو وسمم قال لو « :إذا بعت فكل  ،واذا ابتعت فاكتل »ٖٓٔ.
وعبيد اهلل بن المغيرة بن أبي بردة الكناني :مقبول.
ولمحديث متابعة تامة

ٖٔٔ

كما في مسند أحمد حدثنا عبد اهلل حدثني أبي حدثنا أبو

سعيد مولى بني ىاشم حدثنا عبد اهلل بن لييعة حدثنا موسى بن وردان قال سمعت
سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان يخطب عمى المنبر وىو يقول كنت أبتاع
التمر من بطن من الييود يقال ليم بنو قينقاع فأبيعو بربح فبمغ ذلك رسول اهلل -
صمى اهلل عميو وسمم -فقال « :يا عثمان إذا اشتريت فاكتل واذا بعت فكل ».

وحسنو الشيخ شعيبٕٖٔ.

 -ٙفي النكت " :فمن ذلك :ما ذكر الترمذي في العمل الكبير أنو سأل البخاري عن
أحاديث التوقيت في المسح عمى الخفين ،فقال" :حديث صفوان بن عسال صحيح،
وحديث أبي بكرة  -رضي اهلل عنو  -حسن وحديث صفوان الذي أشار إليو موجود
في شرائط الصحة وحديث أبي بكرة الذي أشار إليو  -رواه ابن ماجو

ٖٖٔ

قال:حدثنا

محمد بن بشار وبشر بن ىالل الصواف  ،قاال  :حدثنا عبد الوىاب بن عبد المجيد
 ،قال  :حدثنا المياجر أبو مخمد  ،عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيو  ،عن
النبي  -صمى اهلل عميو وسمم  -أنو " رخص لممسافر إذا توضأ ولبس خفيو  ،ثم
أحدث وضوءا  ،أن يمسح ثالثة أيام ولياليين  ،ولممقيم يوما وليمة " والمياجر قال
وىيب :إنو كان غير حافظ .وقال ابن معين" :صالح" .وقال الساجي" :صدوق"وقال
ٜٗٔ
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أبو حاتم" :لين الحديث يكتب حديثو" .فيذا عمى شرط الحسن لذاتو .كما

تقررٖٔٗ.ومياجر بن مخمد مقبول عند ابن حجر.

 -ٚعبد الحميد بن عبد الواحد البصري الغنوي  ،مقبول  ،قال ابن حجر في
اإلصابة

ٖ٘ٔ

في ترجمة أسمر بن مضرس الطائي وآخرج حديثو أبو داود بإسناد حسن

قال أتيت النبي  -صمى اهلل عميو وسمم  -فبايعتو فقال (من سبق إلى ماء لم يسبق
إليو مسمم فيو لو)

ٖٔٙ

.ٖٔٚ

الخالصة مع أهم االستنتاجات.
عمم الجرح والتعديل ىو أحد أنواع العموم المتعمقة بعمم اإلسناد حيث يعرف من
خاللو أحوال رواة السند وبيان حاليم ومرتبتيم وىذا العمم يعد من األىمية بمكان،
ذلك أن الغرض من معرفتو حفظ سنة الرسول صمى اهلل عميو وسمم.
يختمف مصطمح المقبول عند أئمة الجرح والتعديل تبعاً الختالف مناىج األئمة النقاد

في جرح الرواة وتعديميم  ،واختالف اصطالحاتيم ولم يستعمموه اال قميالً ولم يستخدم

كمصطمح مستقل إال عند الحافظ ابن حجر.

لمصطمح المقبول عند ابن حجر شروطو التي تختمف عمن سبقو في استخدامو
ونتحاج الى مزيد من الدراسة التطبيقية لمراوي المقبول في كل طبقة.
دراسة مصطمح لين الحديث دراسة تطبيقية لتكتمل صورة الراوي المقبول وتتضح
المعاني بصورة أوضح.
حكم حديث الراوي المقبول ضعيف لجيالة الراوي ليس مطمقاً وتحتاج إلى مزيد
البحث والتتبع ألحوال الراوي والمتابعات والشواىد لمحديث.

ال يشترط المتابعة لكل راوي مقبول حتى يستمزم تحسين وقبول حديثو لورود أكثر من
شاىد في ذلك.

ٕٓٗ
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Abstract

This is research is a study of idiom (The Accepted
Narrator of Hadith)
by (lbn Hajar AL-Askalany) and the definition of Hadith
and the ambiguity of it .
Because of ambiguity of this idiom and variety of its
meaning this research is written .
Many scientists proved that the Accepted Narrator is
weak especially when he is not investigated .
This research trys to prove that the Accepted Narrator
of Hadith is good in many aspects even it is not

ٕٗٔ
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)investigated depending upon the thoughts of (lbn Hajar
and the other scientists ، so many applied examples that
proves the category of Hadith ، how it is accepted and
what is based on it ،were mentioned.
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ٖٙ

 -نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر .)ٗٙ / ٔ( -

ٖٚ

 -ينظر[:تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي عبد الوىاب ٔ ]ٕٕٗ /و[منيج

النقد في عموم الحديث ص.]ٕٗٓ-ٗٔٛ :
ٖٛ

[ -نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيأتي ص.]ٜٓ :

ٖٜ

 -اعتمدت ىذه اإلحصائية عمى الحاسب اآللي من خالل لفظ المقبول والمقبولة

في كتاب تقريب التيذيب.
ٓٗ

 -تيذيب الكمال )ٜٗ٘ / ٖٔ( -و تيذيب التيذيب )ٖٗ / ٔٛ( -و تقريب

التيذيب )ٕٖٛ / ٕ( -والكاشف. )٘ٔٙ / ٔ( -
ٔٗ

 -الثقات البن حبان (.)ٜٗٔ / ٙ

ٕٗ

 -الكاشف)٘ٔٙ / ٔ( -و المغني في الضعفاء جٔ/ص.ٖٔٛ

ٖٗ

-

األدب المفرد جٔ/صٖٙو صحيح مسمم جٗ/صٖٕٓٓو سنن النسائي

(المجتبى) جٗ/ص.ٕٙ
ٗٗ

 -صحيح مسمم .)ٗٓ / ٛ( -

ٕٗٗ
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 -مصنف ابن أبي شيبة جٖ/صٖٙو مسند أحمد بن حنبل جٕ/صٜٗٔو

جٕ/صٖ٘ٙو األدب المفرد جٔ/صٖٙو صحيح مسمم جٗ/صٖٕٓٓو سنن
النسائي (المجتبى) جٗ/صٕٙو سنن النسائي الكبرى جٔ/صٗٔ ،ٙالمسند الجامع
 (ٖٗ .)ٖٙٚ /ٗٙ

 -تيذيب الكمال )ٕ٘ٚ / ٖٓ( -و تيذيب التيذيب )٘٘ / ٖٗ( -و تقريب

التيذيب )ٖ٘ٚ / ٕ( -و الكاشف جٕ/ص.ٖٖٚ
ٗٚ

-الجرح والتعديل .)ٕ٘ٔ(/ٜ

ٗٛ

 -تيذيب الكمال )ٕ٘ٚ / ٖٓ( -و تاريخ ابن معين  -رواية الدوري / ٗ( -

ٕٓٔ).
ٜٗ

 -الثقات البن حبان .)٘ٙٛ / ٚ( -

ٓ٘

 سنن أبي داود جٕ/صٗٙو سنن ابن ماجو جٔ/صٖٖٚو سنن الترمذيجٖ/ص.ٕٗٛ

ج٘/صٔ٘ٙو سنن النسائي (المجتبى)
ٔ٘

 -سنن الترمذي ج٘/صٔ.٘ٙ

ٕ٘

 -سنن الترمذي ج٘/صٔ.٘ٙ

ٖ٘

 -مسند أحمد بن حنبل جٔ/ص.ٜٙوصٔٔٛو سنن أبي داود جٕ/صٗٙو

سنن ابن ماجو جٔ/صٖٖٚو سنن الترمذي ج٘/صٔ ٘ٙوسنن النسائي (المجتبى)
جٖ/صٕٗٛو سنن النسائي الكبرى جٔ/صٕ٘ٗوجٗ.ٗٔٚ/ينظر :المسند الجامع
 (ٖٓ .)ٖٕٚ /ٗ٘

 -تيذيب الكمال )ٔٗٓ / ٔٓ( -و تيذيب التيذيب )ٙ / ٔٗ( -و تقريب

التيذيب )ٕٕٙ / ٔ( -و الكاشف (ٔ .)ٕٕٗ /
٘٘

 -الثقات البن حبان .)ٗٓٛ / ٙ( -

ٕ٘ٗ
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 -صحيح مسمم جٖ/صٔٗ٘ٚو سنن أبي داود جٖ/صٗٔٔو سنن النسائي

(المجتبى) ج/ٙصٕ٘٘.
٘ٚ

 -صحيح مسمم جٖ/ص.ٔٗ٘ٚ

٘ٛ

 -مسند أحمد بن حنبل ج٘/صٓٔٛو صحيح مسمم جٖ/صٔٗ٘ٚو سنن أبي

داود جٖ/صٗٔٔو سنن النسائي (المجتبى) ج/ٙصٕ٘٘و سنن النسائي الكبرى
جٗ/صٕٔٔو صحيح ابن حبان جٕٔ/ص٘.ٖٚينظر:المسند الجامع / ٖٛ( -
ٓٗ).
ٜ٘

 -تيذيب الكمال )ٖٗٗ / ٗ( -و تيذيب التيذيب )ٔ / ٚ( -و تقريب التيذيب

 (ٔ )ٖٔٙ /و الكاشف (ٔ .)ٕٛٚ /ٓٙ

-الثقات البن حبان .)ٖٔٙ / ٛ( -

ٔٙ

-صحيح ابن خزيمة .)ٚ٘ / ٔ( -

ٕٙ

 -األدب المفرد  )ٕٜٜ / ٔ( -وصحيح مسمم جٔ/صٜٗٛو سنن أبي داود

جٕ/صٚو سنن النسائي (المجتبى) جٔ/صٕٛٚو سنن ابن ماجو .)ٖٜٔ / ٔ( -
ٖٙ

 -األدب المفرد . )ٕٜٜ / ٔ( -

ٗٙ

 -صحيح مسمم جٔ/ص.ٜٗٛ

٘ٙ

 -صحيح مسمم جٔ/صٜٗٛو سنن أبي داود جٕ/صٚو سنن النسائي

(المجتبى) جٔ/صٕٛٚو سنن النسائي الكبرى جٔ/صٜٗٛو صحيح ابن خزيمة
جٕ/صٖ.ٛينظر :المسند الجامع .)ٕٖٕ / ٕ( -
ٙٙ

 -تيذيب الكمال )ٗٔٓ-ٗٓٛ / ٘( -و تقريب التيذيب )ٕٔ٘ / ٔ( -و تيذيب

التيذيب )ٙٛ / ٛ( -و الكاشف(ٔ .)ٖٔٓ /
ٙٚ

 -الثقات البن حبان .)ٔٚٛ / ٙ( -

ٙٛ

 -تيذيب الكمال .)ٜٗٓ / ٘( -

ٕٗٙ
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 -صحيح مسمم)ٜٛ / ٔ( -و سنن أبي داود )ٜٔٔ / ٔ( -و سنن النسائي -

(ٔ.)ٔ٘ٔ/
ٓٚ

 -صحيح مسمم .)ٕٙ / ٔ( -

ٔٚ

-األدب المفرد )ٛٙ / ٔ( -و صحيح ابن حبان بتحقيق األرناؤوط / ٔٓ( -

 )ٔٗٛوٓٔ ٗ٘ٙ/و صحيح البخار ي  )ٖٙٗ / ٙ( -مسند أحمد بن حنبل-
(ٕ)ٖٛٛ/و٘ٔ٘ٓ/وٖ٘ٔٙ/و مصنف ابن أبي شيبة )ٕ٘ٛ / ٙ( -و صحيح مسمم
 (ٔ )ٕٙ /ؤٖٙ/و سنن الدارمي )ٖٜٚ / ٕ( -و سنن النسائي )ٜٔ / ٙ( -وسنن النسائي الكبرى )ٖٕٓ / ٕ( -وٕ٘ٚ/ٙو سنن ابن ماجو .)ٖٛٗ / ٕ( -ي
سنن ابن ماجو .)ٖٛٗ / ٕ( -ينظر :المسند الجامع .)ٕٜٜ / ٖٚ( -
ٕٚ

 -سنن أبي داود جٔ/ص.ٜٙ

ٖٚ

 -مسند االمام احمدٖٖ٘/ٖ:وٖٖٙو سنن الدارمي جٔ/صٕٕٙو سنن أبي

داود جٔ/صٜٙو سنن النسائي (المجتبى) جٔ/صٔ٘ٔو سنن النسائي الكبرى
جٔ/ص.ٕٔٙينظر :المسند الجامع .)ٕٔ٘ / ٕ٘( -
ٗٚ

 -فتح الباري ـ البن رجب.)ٖٗٔ / ٔ( :

٘ٚ

 -تيذيب الكمال )ٖ٘ٗ / ٖٕ( -و تقريب التيذيب )ٖٙٔ / ٕ( -و تيذيب

التيذيب )ٕٚ٘ / ٖٚ( -و الكاشف (ٕ .)ٖٗٓ /
ٚٙ

 -الكاشف (ٕ .)ٖٗٓ /

ٚٚ

 -الثقات البن حبان .)٘٘ٗ / ٘( -

ٚٛ

 -سنن النسائي )ٖٔٙ / ٚ( -و سنن ابن ماجو  )ٛٔٔ / ٕ( -سنن أبي داود

 (ٕ .)ٖٚ/ٜٚ

 -سنن الترمذي .)ٜٔٙ / ٗ( -

ٓٛ

 -سنن الترمذي .)ٜٔٙ / ٗ( -

ٕٗٚ
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 -سنن أبي داود )ٖٚ / ٕ( -و سنن النسائي الكبرى )ٔٛٔ / ٘( -و مسند

أحمد بن حنبل)ٕٜٚ / ٗ( -ينظر :المسند الجامع .)ٖٖٖ / ٙ( -
ٕٛ

 -تيذيب الكمال )ٖ٘ٙ / ٕ٘( -و تقريب التيذيب (ٕ )ٜٗٓ /و تيذيب

التيذيب (ٖٓ )ٕٛٔ /و الكاشف (ٕ .)ٜٔٓ /
ٖٛ

 -الجرح والتعديل .)ٖٖٓ / ٚ( -

ٗٛ

 -الثقات البن حبان .)ٖٚٓ / ٚ( -

٘ٛ

 -سنن النسائي  )ٖٔٙ / ٚ( -و سنن ابن ماجو )ٛٔٔ / ٕ( -و سنن أبي داود

 (ٕ.)ٖٖٚ /ٛٙ

 -سنن أبي داود .)ٖٖٚ / ٕ( -

ٛٚ

 -مسند أحمد )ٗٙ٘ / ٕٜ( -و سنن النسائي )ٖٔٙ / ٚ( -و سنن النسائي

الكبرى  )ٜ٘ / ٗ( -و سنن ابن ماجو )ٛٔٔ / ٕ( -ينظر :المسند الجامع ٔٚ( -
.)ٕٚ /
ٛٛ

 -فتح الباري البن حجر )ٕٛٓ / ٚ( -و التيسير بشرح الجامع الصغير ـ

لممناوى .)ٕٕٚ / ٕ( -
ٜٛ

 -تيذيب الكمال )ٜٜ / ٕٖ( -و تيذيب التيذيب )٘ / ٕ٘( -و تقريب التيذيب

 (ٕ )ٕٗٗ /و الكاشف (ٕ .)ٔٔٙ /ٜٓ

 -الثقات البن حبان .)ٖٕٔ / ٚ( -

ٜٔ

 -الكاشف (ٕ .)ٔٔٙ /

ٕٜ

 -تيذيب الكمال )ٖٚٙ / ٘( -و تقريب التيذيب )ٔ٘ٔ / ٔ( -و تيذيب

التيذيب )ٙٓ / ٛ( -و الكاشف (ٔ .)ٖٓٛ /
ٖٜ

 -الترمذي (ٖ )ٖٖٔ /وابن ماجو (ٔ .)ٗٚٗ /

ٜٗ

 -الكاشف (ٔ .)ٖٓٛ /

ٕٗٛ
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 -الثقات البن حبان .)ٕٔٛ / ٙ( -

ٜٙ

 -سنن الترمذي .)ٖٖٔ / ٖ( -

ٜٚ

 -فتح الباري البن حجر .)ٕٚٓ / ٗ( -

ٜٛ

 -آخرجو أحمد (٘ )ٗٓٙ /والترمذي (ٖ )ٖٖٔ /وابن ماجو (ٔ .)ٗٚٗ /

ٜٜ

 -صحيح ابن حبان ٔ.]ٔ٘ٔ /

ٓٓٔ

 -تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ٔ.]ٔٔ٘ /

ٔٓٔ

 -فتح المغيث .)ٖٚ / ٔ( -

ٕٓٔ

 -تدريب الراوي .)ٔٗٗ / ٔ( -

ٖٓٔ

 -الوافي بالوفيات .)ٖٗٚ / ٔ( -

ٗٓٔ

 -الفتاوى الكبرى .)ٕٚٙ / ٖ( -

٘ٓٔ

 -األحاديث المختارة لمضياء المقدسي )ٕٔ / ٔ( -و صحيح ابن حبان بتحقيق

األرناؤوط .)ٕٖٓ / ٖ(-
ٔٓٙ

 -األحاديث المختارة لمضياء المقدسي .)ٕٙ / ٔ( -

ٔٓٚ

 -األحاديث المختارة لمضياء المقدسي .)ٜٗ / ٔ( -

ٔٓٛ

 -مسند أحمد .)ٖٗٓ / ٔٓ( -

ٜٔٓ

 -األحاديث المختارة لمضياء المقدسي .)ٔ٘ٙ / ٔ( -

ٓٔٔ

 -نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر )ٔٔ / ٔ( -

ٔٔٔ

 -تقريب التيذيب )ٔٗٓ / ٔ( -و تيذيب الكمال )ٜٔ / ٘( -و صحيح مسمم-

مسمم)ٕٚ٘ / ٔ( -و(ٕ .)ٜٚٗ /
ٕٔٔ

-ينظر :النكت عمى ابن الصالح جٔ/ص.ٖٔٙ

ٖٔٔ

 -الموقظة في عمم مصطمح الحديث .)ٔٛ / ٔ( -

ٗٔٔ

 -المصدر نفسو .)ٔٛ / ٔ( -

ٕٜٗ
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٘ٔٔ

 -ميزان االعتدال .)٘٘ٙ / ٔ( -

ٔٔٙ

 -منيج دراسة االسانيد.ٙٙ:

ٔٔٚ

 -عمل الترمذي جٔ/صٖ٘.

ٔٔٛ

 -ترتيب عمل الترمذي الكبير (ٔ .)ٛ /

ٜٔٔ

 -مصباح الزجاجة .)ٚٛ / ٔ( -

ٕٓٔ

 -عمل الترمذي جٔ/صٗ٘ و تنقيح التحقيق  )ٖٖ٘ / ٔ( -والتمخيص الحبير

 (ٔ .)ٖٗٔ /ٕٔٔ

 -عمل الترمذي جٔ/ص.ٜٔٚ

ٕٕٔ

 -المصدر نفسو جٔ/ص.ٕٚٚ

ٖٕٔ

 -عمل الترمذي جٔ/صٖٔ٘.

ٕٗٔ

 -مصباح الزجاجة .)ٖٖٔ / ٕ( -

ٕ٘ٔ

 -المستدرك )ٜٔٚ / ٗ( -و صحيح ابن حبان بتحقيق األرناؤوط -

(ٕ.)ٔٛٛ/
ٕٔٙ

 -سنن الترمذي .)ٖٖٔ / ٖ( -

ٕٔٚ

 -فتح الباري  -ابن حجر  -دار المعرفة .)ٕٙ / ٘( -

ٕٔٛ

 -مصنف ابن أبي شيبة )ٕٜٜ / ٔ( -وتغميق التعميق .)ٖٗٙ / ٕ( -

ٕٜٔ

 -فتح الباري البن حجر .)ٕٚٓ / ٗ( -

ٖٓٔ

 -فتح الباري -تعميق ابن باز .)ٔٛ / ٔ( -

ٖٔٔ

 -الحافظ ابن حجر ومنيجو في التقريب .)ٗٛٚ / ٔ( -

ٕٖٔ

 -مسند أحمد بن حنبل-ن .)ٕٙ / ٔ( -

ٖٖٔ

 -سنن ابن ماجو .)ٔٛٗ / ٔ( -

ٖٗٔ

 -النكت عمى ابن الصالح ٔ.ٕٗٛ-ٕٗٚ/

ٖٓٗ
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ٖ٘ٔ

 -اإلصابة في تمييز الصحابة .)ٙٚ / ٔ( -

ٖٔٙ

 -سنن أبي داود .)ٜٔٗ / ٕ( -

ٖٔٚ

-ينظر:دراسة منيج األسانيد.ٚ٘:

المصادر والمراجع

ٔ .األحاديث المختارة ،تأليف :أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد بن أحمد
الحنبمي المقدسي،ت  ٙٚٙىـ دار النشر :مكتبة النيضة الحديثة  -مكة
المكرمة  ،ٔٗٔٓ -الطبعة :األولى ،تحقيق :عبد الممك بن عبد اهلل بن
دىيش.
ٕ .األدب المفرد،المؤلف  :محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري
الجعفي،ت ٕ٘ٙىـ الناشر  :دار البشائر اإلسالمية – بيروت،الطبعة
الثالثة ،ٜٜٔٛ – ٜٔٗٓ ،تحقيق  :محمد فؤاد عبدالباقي.
ٖ .اإلصابة في تمييز الصحابة،المؤلف  :أحمد بن عمي بن حجر أبو
الفضل العسقالني الشافعي،ت ٕ٘ٛىـ الناشر  :دار الجيل –
بيروت،الطبعة األولى ٕٔٗٔ ،تحقيق  :عمي محمد البجاوي.
ٗ .اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع،المؤلف  :القاضي
عياض بن موسى اليحصبي،ت ٗٗ٘ ىـ الناشر  :دار التراث  /المكتبة

ٖٔٗ
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العتيقة  -القاىرة  /تونس،الطبعة األولى ٖٜٔٚ ،ىـ ٜٔٚٓ -م،تحقيق :
السيد أحمد صقر
٘ .تاريخ ابن معين  -رواية عثمان الدارمي،المؤلف  :يحيى بن معين أبو
زكريا،ت ٖٖٕ ىـ الناشر  :دار المأمون لمتراث  -دمشق ، ٔٗٓٓ،تحقيق
 :د .أحمد محمد نور سيف.
 .ٙالتخريج واألحكام الحديثية ،تنقيح في أحاديث التعميق ،شمس الدين محمد
بن أحمد بن عثمان الذىبي ،سنة الوفاة ٚٗٛىـ،تحقيق مصطفى أبو
الغيط عبد الحي عجيب ،الناشر دار الوطن ،سنة النشر ٕٔٗٔىـ-
ٕٓٓٓم،مكان النشر الرياض.
 .ٚتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،المؤلف  :عبد الرحمن بن أبي بكر
السيوطي ت ٔٔ ٜىـ ،الناشر  :مكتبة الرياض الحديثة – الرياض،
تحقيق  :عبد الوىاب عبد المطيف.
 .ٛتذكرة الحفاظ ،تأليف :أبو عبد اهلل شمس الدين محمد الذىبي ت ٚٗٛىـ ،
دار النشر :دار الكتب العممية – بيروت ،الطبعة :األولى.
 .ٜتغميق التعميق عمى صحيح البخاري،المؤلف  :أبو الفضل أحمد بن
عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ت ٕ٘ٛىـ ،المحقق  :سعيد
عبد الرحمن موسى القزقي،الناشر  :المكتب اإلسالمي  ،دار عمار -
بيروت  ،عمان – األردن،الطبعة  :األولى .ٔٗٓ٘ ،
ٓٔ .تقريب التيذيب،المؤلف  :ابن حجر العسقالني ت ٕ٘ٛىـ تحقيق محمد
عوامة ،طبعة دار الرشيد بحمب الطبعة األولى ٔٗٓٙىـ،مع الفروقات التي
بينيا وبين طبعة  :أبي األشبال الباكستاني طبعة دار العاصمة الطبعة
األولى ٔٗٔٙىـ.
ٔٔ .التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،المؤلف  :أبو
الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى :
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ٕ٘ٛىـ)،الناشر  :دار الكتب العممية،الطبعة  :الطبعة األولى ٜٔٗٔىـ
ٜٜٔٛ.م.
ٕٔ .التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد،المؤلف  :أبو عمر يوسف
بن عبد اهلل بن عبد البر النمري (المتوفى363 :هـ)،الناشر  :و ازرة عموم
األوقاف والشؤون اإلسالمية  -المغرب ،ٖٔٛٚ ،تحقيق  :مصطفى بن
أحمد العموي ،محمد عبد الكبير البكري.
ٖٔ .تيذيب التيذيب،المؤلف  :أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل
العسقالني الشافعي،الناشر  :دار الفكر – بيروت،الطبعة األولى ٔٗٓٗ ،
– ٗ.ٜٔٛ
ٗٔ .تيذيب الكمال،المؤلف  :يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج
المزي،ت ٕٗ ٚىـ الناشر  :مؤسسة الرسالة – بيروت،الطبعة األولى ،
ٓٓٗٔ – ٓ،ٜٔٛتحقيق  :د .بشار عواد معروف.
٘ٔ .التيسير بشرح الجامع الصغير،المؤلف  /اإلمام الحافظ زين الدين عبد
الرؤوف المناوي ،ت ٖٔٓٔ ىـ دار النشر  /مكتبة اإلمام الشافعي -
الرياض ٔٗٓٛ -ىـ ٜٔٛٛ -م،الطبعة :الثالثة.
 .ٔٙالثقات،المؤلف  :محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ت
ٓٓٗ ىـ ،الناشر  :دار الفكر،الطبعة األولى ،ٜٔٚ٘ – ٖٜٔ٘ ،تحقيق  :السيد
شرف الدين أحمد.
 .ٔٚالجامع الصحيح سنن الترمذي،المؤلف  :محمد بن عيسى أبو عيسى
الترمذي السممي ت ٕٖٓ ىـ ،الناشر  :دار إحياء التراث العربي –
بيروت،تحقيق  :أحمد محمد شاكر وآخرون.
 .ٔٛالجامع الصحيح المختصر،المؤلف  :محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل
البخاري الجعفي،الناشر  :دار ابن كثير  ،اليمامة – بيروت،الطبعة الثالثة ،
،ٜٔٛٚ – ٔٗٓٚتحقيق  :د .مصطفى ديب البغا.
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 .ٜٔالجرح والتعديل،المؤلف  :عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس
أبو محمد الرازي التميمي ت  ٖٕٚىـ ،الناشر  :دار إحياء التراث العربي –
بيروت،الطبعة األولى .ٜٕٔ٘ – ٕٔٚٔ ،
ٕٓ .الحافظ ابن حجر ومنيجو في التقريب،إعداد الباحث في القرآن والسنة:
عمي بن نايف الشحود.
ٕٔ .سنن ابن ماجو،المؤلف  :محمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويني (المتوفى:
373هـ) ،الناشر  :دار الفكر – بيروت،تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي،عدد
األجزاء ، ٕ :مع الكتاب :تعميق محمد فؤاد عبد الباقي،واألحاديث مذيمة بأحكام
األلباني عمييا.
ٕٕ .سنن أبي داود،المؤلف  :أبو داود سميمان بن األشعث السجستاني ت
ٕ٘ٚىـ ،الناشر  :دار الكتاب العربي ،بيروت،عدد األجزاء ٗ :مصدر الكتاب :
وز اررة األوقاف المصرية وأشاروا إلى جمعية المكنز اإلسالمي.
ٖٕ .سنن النسائي الكبرى،المؤلف  :أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي،
ت ٖٖٓ ىـ الناشر  :دار الكتب العممية – بيروت،الطبعة األولى ،
ٔٔٗٔ – ٔ،ٜٜٔتحقيق  :د.عبد الغفار سميمان البنداري  ،سيد كسروي
حسن.
ٕٗ .سير أعالم النبال ء ،تأليف :محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي أبو
عبد اهلل،ت ٚٗٛىـ دار النشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت  ،ٖٔٗٔ -الطبعة:
التاسعة ،تحقيق :شعيب األرناؤوط  ،محمد نعيم العرقسوسي.
ٕ٘ .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان،المؤلف  :محمد بن حبان بن أحمد أبو
حاتم التميمي البستي،الناشر  :مؤسسة الرسالة – بيروت،الطبعة الثانية ،
ٗٔٗٔ – ٖ،ٜٜٔتحقيق  :شعيب األرنؤوط.
 .ٕٙصحيح ابن خزيمة،المؤلف  :محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السممي
النيسابوري ،ت ٖٔٔىـ الناشر  :المكتب اإلسالمي  -بيروت – ٖٜٔٓ ،
ٓ،ٜٔٚتحقيق  :د .محمد مصطفى األعظمي.
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 .ٕٚصحيح مسمم ،مسمم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ،ت
ٕٔٙىـالناشر  :دار إحياء التراث العربي –بيروت،تحقيق :محمد فؤاد عبد
الباقي .مؤسسة عموم القرآن جدة،الطبعة االولى ٖٔٗٔ – ٕٜٜٔالطبعة
األولى ٖٔٗٓ ،ىـ.
 .ٕٛعمل الترمذي الكبير المؤلف :محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن
الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى (المتوفىٕٜٚ :ىـ) رتبو عمى كتب الجامع:
أبو طالب القاضي المحقق :صبحي السامرائي  ،أبو المعاطي النوري ،
محمود خميل الصعيدي الناشر :عالم الكتب  ،مكتبة النيضة العربية –
بيروت الطبعة :األولى.ٜٔٗٓ ،
 .ٕٜعمم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية المؤلف :عبد الغفور بن عبد
الحق حسين بر البموشي الناشر :مجمع الممك فيد لطباعة المصحف
الشريف.
ٖٓ .الفتاوى الكبرى،المؤلف  :أحمد بن عبد الحميم بن تيمية الحراني أبو العباس
ت ٕ٘ ٙىـ ،الناشر  :دار المعرفة – بيروت،الطبعة األولى ،ٖٔٛٙ ،تحقيق
 :حسنين محمد مخموف،القاىرة.
ٖٔ .فتح الباري ـ البن رجب موافقا لممطبوع،المؤلف  :زين الدين أبي الفرج عبد
الرحمن ابن شياب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشيير بابن رجب 797هـ

،دار النشر  :دار ابن الجوزي  -السعودية  /الدمام ٕٕٔٗ -ىـ،الطبعة :
الثانية  ،تحقيق  :أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن محمد.

ٕٖ .فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تأليف :أحمد بن عمي بن حجر أبو
الفضل العسقالني الشافعي ،دار النشر :دار المعرفة  -بيروت ،تحقيق:
محب الدين الخطيب.
ٖٖ .فتح المغيث شرح ألفية الحديث ،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن
السخاوي ت ٕٜٓىـ  ،دار الكتب العممية  -لبنان.
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ٖٗ .الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة المؤلف :شمس الدين أبو
عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي (المتوفىٚٗٛ :ىـ)
المحقق :محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب الناشر :دار القبمة لمثقافة
اإلسالمية  -مؤسسة عموم القرآن ،جدة الطبعة :األولى ٖٔٗٔ ،ىـ ٜٜٕٔ -
م.
ٖ٘ .الكفاية في عمم الرواية،المؤلف  :أحمد بن عمي بن ثابت أبو بكر الخطيب
البغدادي ت ٖ ٗٙىـ ،الناشر  :المكتبة العممية  -المدينة المنورة،تحقيق :
أبو عبداهلل السورقي  ،إبراىيم حمدي المدني.
 .ٖٙالمجتبى من السنن،المؤلف  :أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن
النسائي،الناشر  :مكتب المطبوعات اإلسالمية – حمب،الطبعة الثانية ،
ٜٔٛٙ - ٔٗٓٙتحقيق  :عبدالفتاح أبو غدة.
 .ٖٚالمستدرك عمى الصحيحين،المؤلف  :محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل الحاكم
النيسابوري ت سنة الوفاة ٘ٓٗ،الناشر  :دار الكتب العممية – بيروت،الطبعة
األولى ،ٜٜٔٓ – ٔٗٔٔ ،تحقيق  :مصطفى عبد القادر عطا.
 .ٖٛمسند اإلمام أحمد بن حنبل،المؤلف  :أحمد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباني
ت ٕٔٗىـ ،الناشر :مؤسسة قرطبة.
 .ٖٜالمسند الجامع،تأليف،أبي الفضل،السيد أبو المعاطي النوري،المتوفى ٔٓٗٔ
ىجرية.
ٓٗ .المصنف في األحاديث واآلثار،المؤلف  :أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي
شيبة الكوفي ،ت ٖٕ٘ىـ الناشر  :مكتبة الرشد – الرياض،الطبعة األولى ،
،ٜٔٗٓتحقيق  :كمال يوسف الحوت.
ٔٗ .معرفة عموم الحديث،المؤلف  :أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم
النيسابوري ،الناشر  :دار الكتب العممية – بيروت،الطبعة الثانية ٖٜٔٚ ،ىـ
ٜٔٚٚ -م،تحقيق  :السيد معظم حسي.
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ٕٗ .المغني في الضعفاء المؤلف :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن
عثمان بن قَ ْايماز الذىبي (المتوفىٚٗٛ :ىـ) المحقق :الدكتور نور الدين
عتر.
ٖٗ .مقدمة صحيح اإلمام مسمم المكتبة االلكترونية الشاممة،اإلصدار الرابع.
ٗٗ .منيج دراسة األسانيد والحكم عمييا وفي آخره ،دراسة في تخريج األحاديث،
تأليف :د .وليد بن الحسن العاني (تٔٗٔٙىـ) دار النفائس ،األردن ،عام
ٔٗٔٛىـ.
٘ٗ .الموقظة في عمم مصطمح الحديث،المؤلف  :شمس الدين أبوعبدهلل محمد بن
أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي.
 .ٗٙميزان االعتدال في نقد الرجال ،تأليف :شمس الدين محمد بن أحمد
الذىبي،ت 738هـ دار النشر :دار الكتب العممية – بيروت ٘ ،ٜٜٔالطبعة:

األولى ،تحقيق :الشيخ عمي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود.
ِ ِ
ظر في تَو ِ
مح أ ِ
َىل األثَر،تأليف  :الحافظ
ط ِ
ض ِ
صَ
ُ .ٗٚن ْزَى ِة الن َ
يح ُن ْخَبة الف َكر في ُم ْ
ْ
ابن حجر العسقالنى ،مصدر الكتاب  :مكتبة مشكاة.وعمق عمييما وخرج
نصوصيما،محمد عوامة  -أحمد محمد نمر الخطيب،دار القبمة لمثقافة
االسالمية .

 .ٗٛالنكت عمى كتاب ابن الصالح،المؤلف  :أبو الفضل أحمد بن عمي بن
محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى ٕٛ٘ :ىـ)،المحقق  :ربيع بن
ىادي عمير المدخمي،الناشر  :عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية،
المدينة المنورة ،المممكة العربية السعودية،عدد المجمدات ،ٕ :الطبعة:األولى،
ٗٓٗٔىـٜٔٛٗ/م.
 .ٜٗالوافي بالوفيات ،تأليف :صالح الدين خميل بن أيبك الصفدي ت ٗ ٚٙىـ ،
دار النشر :دار إحياء التراث  -بيروت ٕٔٗٓ -ىـٕٓٓٓ -م ،تحقيق :أحمد
األرناؤوط وتركي مصطفى.
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ٓ٘ .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد
بن أبي بكر بن خمكان ت ٔ ٙٛىـ ،المحقق  :إحسان عباس،دار صادر –
بيروت.
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