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 يف كتابه "املغين يف الضعفاء" منهج وموارد احلافظ الذهيب
 

 خالد بن حممد بن عقيل البداحد. 
 (اململكة العربية السعوديةالقصيم )، جامعة القصيم، كلية العلوم واآلداب ابملذنب  ،أستاذ احلديث املشارك

Dr.khaledalbadah@gmail.com 

 
 

 ملخَّص البحث
 وجزة  م منهج وموارد احلافظ الذهيب يف كتابه "املغين يف الضعفاء"، ويتضمن ترمجة   الدراسة عنهذا البحث  يتناول

 كتابه ورريتته يف ككر  نههه يفمب يعر ِّفذكر اسم الكتاب ونسبته إليه ومكانته وأمهيته، مث يعن احلافظ الذهيب، مث 
 وص  اها الرواة، والرموز واالصطالحات اليتوترتيب الضعفاء من الرواة، وترتيبه وسياقه ملعلومات الرواة املرتجم هلم، 

 بي ِّ يوما املصطلحات اليت تفرد اها أو اقتبسها من أئمة اجلرح والتعديل، ومنههه يف املختل  فيه من الرواة، مث 
ا ملؤل ِّ موارد   بعض الفوائد  لى ككريعر ج عفيها، مث ه اليت أفاد منها ونسبة متدارها يف الكتاب، مع تعري  خمتصر جد 

 البحث متتخياملستفادة يف اجلرح والتعديل، وغري كلك مما له صلة وثيتة ابلكتاب مما يستهد ويظهر أثناء البحث، مث 
 الباحُث من خالل إعداده. ل إليهاأبهم النتائج اليت توص  

 املنهج. املوارد. الكتاب. احلديث النبوي. الذهيب. الضعفاء.فتايية  الكلمات امل
 

 املقدمة 
ومن  ،مجعينبينا حممد وعلى آله وصحبه أ :والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلي ،هلل رب العاملياحلمد 

 .اقتفى أثره إىل يوم الدين.  وبعد
التعرف على مناهج املؤلفي من احملدثي له أمهية ابلغة يف فهم الكتاب املؤل   واإلفادة منه، فبعض   فإن

املؤلفي يفصح عن منههه يف أتلي  كتابه، والبعض خالف كلك، وال سيما إكا كان ممن ينتل عنه، ومل يكتبه 
: "املغين يف عن شيء من منههه يف كتابهبنفسه، وأييت احلافظ الذهيب من النوع األول، فتد حتدث يف متدمته 

  .الضعفاء"
وهذا البحث حماولة جادة يف جتلية منهج احلافظ يف كتابه وزايدة فوائد أخرى تتعلق ابملنهج الذي سار 
عليه احلافظ الذهيب، وهناك إضافة أخرى ال تتل أمهية عن املنهج، وهي موارد احلافظ يف كتابه، اليت تعترب غالب 

 لكتاب.مادة هذا ا
( للسُّنة النبوية بعنوان: 4اإلمام : ولتد كان يل شرف املشاركة اهذا املؤمتر املبارك: )املؤمتر الدويل السنوي    
م يف ، وكان البحث يف احملور السادس: مناههه"منههية التصني  والتألي  عند علماء احلديث قدمي ا وحديث ا"
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 يف كتابه: منهج وموارد احلافظ الذهيب"ن البحث الذي أشارك به هو: أتلي  الكتب يف جرح الرواة وتعديلهم. وعنوا
 املغين يف الضعفاء". 

 أسباب اختيار املوضوع 
 تتلخص أسباب اختيار هذا املوضوع ابلنتاط التالية: 

 أمهية كتاب: "املغين يف الضعفاء"، ومؤلفه احلافظ الذهيب. (1
 ه فيه، وما احلد الفاصل يف عدم ككر كل الرواة.التعرف على منهج الذهيب يف إيراد الرواة وما شرر (2
 الوقوف على موارد، ومصادر احلافظ الذهيب، الذين استفاد من أقواهلم يف الرواة. (3
 حصر اصطالحات اجلرح اليت أوردها احلافظ يف كتابه، ومن قال اها على وجه التتريب. (4

 املنهج العلمي يف البحث 
 يلة، وال أحتول ملصدر وسيط إال  لضرورة.مجعت مادة هذا البحث من املصادر األص (1
 اعتمدت منهج االستتراء يف تدوين منهج احلافظ الذهيب يف كتابه. (2
 اجتهدت يف حصر اصطالحات، وألفاظ اجلرح والتعديل يف الكتاب ورتبتها على حروف املعهم. (3
لى حسب عحصرت موارد، ومصادر احلافظ الذهيب يف كتابه من أئمة اجلرح والتعديل، ورت بتهم  (4

 الوفيات.
ككرت كتب أئمة اجلرح والتعديل اليت صرح احلافظ الذهيب ابلنتل منها، أو يُعتتد أنه نتل منها مما مل  (5

 يصرح اها.
 الدراسات السابقة 

مل أق  أثناء قراءيت وحبثي على حبٍث حتدث عن منهج وموارد احلافظ الذهيب يف كتابه "املغين يف الضعفاء"، عدا 
 الطفيفة لبعض املعاصرين، وهي على النحو التايل:بعض اإلشارات 
  نور الدين عرت يف متدمته عن أمهية الكتاب ومنهج احلافظ الذهيب يف الدكتور حتدث حمتق الكتاب: (1

 فتد كان متصده حتتيق الكتاب. ،كتابه املغين، ولكن ليس على سبيل التوسع
تاب الذهيب"، نبذة خمتصرة عن ك وكذلك ككر صاحب كتاب: "ضوابط اجلرح والتعديل عند احلافظ (2

 .(1)املغين، وعن منهج احلافظ فيه
 وقد استفدت كثري ا منهما يف إعداد خطة البحث.    

  خطة البحث
 قسمت البحث إىل مقدمة، وثالثة مبايث، وخامتة، وجاءت على النحو التايل 

                                                           

، 1كمة، طحل( حممد الثاين، أبو عبد الرمحن حممد الثاين بن عمر بن موسى. ضوابط اجلرح والتعديل عند احلافظ الذهيب رمحه هللا. )بريطانيا: جملة ا1)
 .93- 69، ص1م(. ج2000-هـ 1421



492 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

 .املبحث األول  ترمجة موجزة للحافظ الذهيب رمحه هللا
 وفيه ستة مطالب: 

 املطلب األول: امسه، ونسبه، ومولده، وأسرته.     
 املطلب الثاين: نشأته العلمية، وبداية رلبه للعلم.      
 املطلب الثالث: رحالته العلمية، وبعض شيوخه.     
 املطلب الرابع: منزلته العلمية.      
 املطلب اخلامس: وفاته، وراثء العلماء له.     
 املطلب السادس: آاثره العلمية، ومؤلفاته.     

 .املبحث الثاين  منهج احلافظ الذهيب يف كتابه  "املغين يف الضعفاء"
 وفيه أربعة مطالب: 

 ووقت تصنيفه.، وأمهيته، املطلب األول: اسم الكتاب ونسبته إليه     
 املطلب الثاين: منههه يف ترتيب الضعفاء يف الكتاب.     
 طلب الثالث: احلد الفاصل يف عدم ككر بعض الرواة، وسبب كلك.امل     
 املطلب الرابع: منههه يف الرواة املختل  فيهم.     

 .املبحث الثالث  موارد احلافظ الذهيب يف كتابه  "املغين يف الضعفاء"
 وفيه ثالثة مطالب: 

 املطلب األول: الرموز اليت اعتمدها الذهيب يف كتابه.     
 املطلب الثاين: اصطالحات وألفاظ اجلرح والتعديل الواردة يف الكتاب.      
       املطلب الثالث: موارده يف كتابه عن أئمة اجلرح والتعديل.     

  .وأسأل هللا تعاىل أن ينفعين به وقارئه، وأن جيعله خالص ا لوجهه الكرمي
 .نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعيوصلى هللا على 

 

 

  املبحث األول  ترمجة موجزة للحافظ الذهيب
  املطلب األول  امسه، ونسبه، ومولده، وأسرته

هو احلافظ اإلمام مؤر ِّخ اإلسالم، مشس الدين أبو عبد هللا، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز بن عبد هللا الذهيب 
 الرتكماين الفارقي مث الدمشتي. 

 .(2)مائة بدمشقلد سنة ثالث وسبعي وست وُ      
                                                           

كتبة املعهم املختص ابحملدثي. حتتيق: د. حممد احلبيب اهليلة. )الطائ : م( الذهيب، أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب. 2)
 .97، ص1م(. ج1988-هـ 1408، 1الصديق، ط
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، وقال الذهيب عن جد أبيه قامياز بن عبد (3)"ميافارقي"وكانت أسرته تركمانية األصل، سكنت مدينة      
 .(4)«هـ، وقد أضر، ودخل يف اهلرم، وجاوز املائة بيسري661قضى حياته فيها، ومات يف »هللا: 
ر رجل أُم ِّي، حسن اليتي ابهلل...مات يف عشفخر الدين أبو أمحد، عثمان بن قامياز...: »وقال عن جده      

 . (5)«ه683السبعي، شهدت دفنه بسفح قاسيون عتيب اجلمعة يف سنة 
 لد سنة إحدى وأربعيشهاب الدين أمحد بن عثمان بن...والدي أحسن هللا جزاءه، وُ »وقال عن والده:     

ستي مخس رقاب، ومسع الصحيح يف سنة ست و وبرع يف دق الذهب، وحصل منه، ما أعتق منه  وست مائة تتريبا،
 .(6)«ه697وست مائة من املتداد التيسي، وحج يف أواخر عمره، كان يتوم من الليل، وتويف يف سنة 

وكذلك عرف عند  ،(7)«اببن الذهيب»وقد عرف احلافظ ابلذهيب نسبة إىل صنعة أبيه، وكان يتيد امسه      
 (11)وابن كثري، (10)واحلسيين، (9)واتج الدين السبكي، (8)لصفدي،مثل صالح الدين ا «ابلذهيب»معاصريه 
 وغريهم.

  املطلب الثاين  نشأته العلمية، وبداية طلبه للعلم
ه مما سبق تبي أمهية البيئة العلمية الصاحلة اليت نشأ احلافظ الذهيب فيها، مما كان هلا األثر الكبري على نبوغه، وبراعت

 نشأته.وعنايته بتحصيل العلم منذ 

                                                           

ندقها خأشهر مدينة بداير بكر، قالوا: مسيت مبي ا بنت ألهنا أول من بناها، وفارقي هو اخلالف ابلفارسية يتال له ابرجي، ألهنا كانت أحسنت  وهي( 3)
يرة، ز فسميت بذلك، بلد معروف من أرض أرمينية، بي حدود اجلزيرة وحدود أرمينية، وبعض الناس يعدها من أرمينية، وبعضهم يعدها من بالد اجل

م(. 1995، 2وهو يف شرقي دجلة. ايقوت، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي. معهم البلدان. )بريوت: دار صادر، ط
ريوت: ب، احلِّمريي، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عبد املنعم احلِّمريي. الروض املعطار يف خرب األقطار. حتتيق: إحسان عباس. )235، ص5ج

 . وتتع اليوم يف جنوب غرب تركيا ابمسها نفسه.567م(. ص1980، 2دار السراج، ط
ة الصديق، ب( الذهيب، أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب. معهم الشيوخ الكبري. حتتيق: د. حممد احلبيب اهليلة. )الطائ : مكت4)

 .436، ص1م(. ج1988-هـ 1408، 1ط
 .436، ص1ع السابق: ج( املرج5)
 .75، ص1( املرجع السابق: ج6)
ألرانؤوط. ا ( الذهيب، أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب. سري أعالم النبالء. حتتيق: جمموعة من احملتتي إبشراف الشيخ شعيب7)

 .546ص، 15ج – 587، ص13ج-504، ص9م(. ج1985-هـ 1405، 3)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
رتاث، ل( الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي. الوايف ابلوفيات. حتتيق: أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى. )بريوت: دار إحياء ا8)

 وغريها.18، ص3ج – 14، ص2ج-29،28، ص 1م(. ج2000-هـ1420، 1ط
لو. الشافعية الكربى. حتتيق: د. حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد احل( السبكي، اتج الدين عبد الوهاب بن تتي الدين السبكي. ربتات 9)

 ، وغريها.24، 22، 21، 13، ص2هـ(. ج1413، 3)التاهرة: دار ههر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط
 وغريها.12، 9، 7م(. ص1998-هـ 1419، 1( احلسيين، حممد بن علي بن احلسن احلسيين. كيل تذكرة احلفاظ. )بريوت: دار الكتب العلمية، ط10)
دار ههر للطباعة  :( ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الترشي البصري مث الدمشتي. البداية والنهاية. حتتيق: د. عبد هللا الرتكي. )التاهرة11)

 غريها.و  604، ص9ج – 667، ص7ج-302، ص3م(. ج1997-هـ 1418، 1والنشر والتوزيع واإلعالن، ط
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عبد  ست األهل بنت عثمان بن قامياز بن»فبدأ ابألقرب منه، فروى عن عمته ومرضعته، قال الذهيب:      
هللا، أم حممد، عميت احلاجة، وهي أمي من الرضاعة، أجاز هلا ابن أيب اليسر، ومجال الدين بن مالك، وزهري بن 

 . (12)«ه729أقعدت مدة، وتوفيت سنة عمر الزرعي، ومجاعة. ومسعت من عمر بن التواس، وغريه. 
أبو إمساعيل، علي بن سنهر بن عبد هللا املوصلي الدمشتي: مولده يف »وكذلك رلب العلم مع خاله فتال:     
هـ، ومسع إبفادة مؤدبه ابن اخلباز من أيب بكر األمناري، واهاء الدين أيوب احلنفي، وست العرب الكندية، 658سنة 

لتاج عبد اخلالق، ومجاعة، وكان كا مروءة وكد على عياله وخوف من هللا، تويف سنة ومسع معي ببعلبك من ا
 .(13)«هـ736

د، اإلمام علي بن إبراهيم بن داو »وكذلك استهازة أخيه من الرضاعة له يف سنة مولده، قال عنه الذهيب:      
ت به وأحسن إيل الدمشتي الشافعي، انتفعالفتيه املفيت الزاهد احملد ِّث بتية السل  عالء الدين أبو احلسن العطار 

 .(14)«هـ724ابستهازته يل كبار املشيخة، مات سنة 
مث شرع يف قراءة الترآن الكرمي وتعلم التراءات، فأخذ عن شيخ التراء مجال الدين الفاضلي، قال الذهيب:     
ي، وشرع كل دين الزجنبيلفتصدته يف سنة إحدى وتسعي وست مائة، أان، وابن بضحان، وابن غدير، ومشس ال»

منا يف اجلمع الكبري، فانتهيت عليه إىل أواخر التصص، وأجاز يل مروايته، وأنشدان أشياء حسنة منها: نونية 
 . (15)«السخاوي، ومسعت منه بعض شرح الشاربية بسماعه من السخاوي

والزم يف الوقت نفسه املترئ إبراهيم بن غايل بن شاور البدوي املترئ األستاك مجال الدين احلمريي        
الزمت حلتته، وشرعت عليه يف اجلامع الكبري يف سنة إحدى وتسعي، وكان حسن »الشافعي، فتد قال الذهيب: 

 .(16)«التعليم
وله مثاين عشرة  ورلب احلديث»لبه، قال السبكي: ويف وقت رلبه التراءات كان يترأ احلديث ويكثر يف ر       
 .(17)«فسمع بدمشق من عمر بن التواس، وأمحد بن هبة هللا بن عساكر، ويوس  بن أمحد الغسويل، وغريهم ،سنة

 ولوال ضيق املتام لذكرت أكثر من كلك من أخبار احلافظ الذهيب، وما خيتصر هنا يستكمل فيما يليه.       
 
 
 

                                                           

 .284، ص1( الذهيب: معهم الشيوخ، ج12)
 .28-27، ص2( املرجع السابق: ج13)
 .156( الذهيب: املعهم املختص، ص14)
 .135، ص1( الذهيب: معهم الشيوخ، ج15)
 .149، ص1( الذهيب: معهم الشيوخ، ج16)
 .102، ص9( السبكي: ربتات الشافعية الكربى، ج17)
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  الثالث  ريالته العلمية، وبعض شيوخهاملطلب 
مل يبادر الذهيب ابلرحلة ملكان والده، وعدم رغبته يف ارحتاله من دمشق، فتد قال يف ترمجة عبد الرمحن بن عبد 
اللطي  بن حممد بن عبد هللا بن وريدة، أبو الفرج البغدادي احلنبلي املترئ البزاز، وكان ممن انتهى إليه علو اإلسناد 

 .(18)«وقد مهمت ابلرحلة إليه، مث تركته ملكان الوالد»راق: يف الع
وانفرد عن أقرانه، وكنت أحتسر على الرحلة إليه، وما أجتسر خوف ا من الوالد، فإنه  »وقال يف موضع آخر:  
 .(19)«كان مينعين
مث مسح ورضي والده له الرحلة التصرية اليت ال تزيد عن أربعة أشهر، فتد قال الذهيب عند أتخره يف التراءة       

وكنت قد وعدت أيب وحلفت له، أين ال أقيم يف الرحلة أكثر من أربعة أشهر، فخفت »عند بعض الشيوخ: 
 .(20)«أعته
ميد بن حممد عبد احل»ؤالء العلماء، قال الذهيب: وجعل يتنتل يف بلدان الشام، ويترأ على شيوخها، ومن ه     

بن عبد احلميد بن عبد اهلادي الفتيه عماد الدين احلنبلي، قرأت عليه ابلكرك شيئا من صحيح مسلم، عن ابن 
 .(21)«عبد الدائم

ه نوقرأ على أمحد بن أيب رالب بن نعمة بن احلسن بن علي بن ريسان املعمر الكبري،... فأتيته ومسعت م     
 .(22)«يف سنة ست وسبع مائة، وقرأت عليه الصحيح بكفر بطنا

ومسع من عبد العزيز بن عمر بن أيب بكر بن غازي الزاهد العدل عز الدين احلموي الغساين الصويف، قال      
 . (23)«مسعت منه حبماة أحاديث»الذهيب: 
حممد بن سليمان بن احلسن بن احلسي اإلمام »مث ارحتل إىل مصر وأخذ عن شيوخها، قال الذهيب:      

ر،  . (24)«..مسعت منه مبصر، مث حتول إىل التدس واها تويف.التاضي املفس ِّ
 وكذلك مسع من حممد بن احلسن بن سباع األديب العالمة البارع مشس الدين أبو عبد هللا اجلذامي املصري      

قرأت عليه جمموع ا عمله يف انئب السلطنة األفرم، وفيه أنواع من النظم والنثر »الدمشتي الصائغ، قال الذهيب: 
 .(25)«حبيث أنه مدح زنكه، ومسعت منه مع الشيخ علم الدين

                                                           

 .366، ص1( الذهيب: معهم الشيوخ، ج18)
لمية، ع( الذهيب، أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب. معرفة التراء الكبار على الطبتات واألعصار. )بريوت: دار الكتب ال19)

 .373م(. ص1996-هـ1417، 1ط
 .374( املرجع السابق: ص20)
 .351، ص1( الذهيب: معهم الشيوخ، ج21)
 .118، ص1( املرجع السابق، ج22)
 .399، ص1املرجع السابق، ج( 23)
 .193، ص2( املرجع السابق، ج24)
 .183، ص2( املرجع السابق، ج25)
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ومسع من يوس  بن احلسن بن عثمان بن علي بن منصور الفتيه العدل املعمر الصاحل أيب احلهاج التميمي       
 .(26)«ومسعت منه التهريد»التابسي مث اإلسكندراين، قال الذهيب: 

مث ارحتل إىل احلج، ومسع من حممد بن عبد احملسن بن أيب احلسن بن عبد الغفار الواعظ العامل املسند الرحالة       
نه ابلعلى، ومعنا  مورافتنا يف احلج فسمعت »بتية املشيخة أيب عبد هللا ابن اخلراط األزجي احلنبلي، قال الذهيب: 

 .(27)«كتاب الفرج بعد الشدة
  املطلب الرابع  منزلته العلمية

كان للحافظ الذهيب منزلة علمية رفيعة يف عصره، فتد برع يف علم احلديث، ومعرفة الرواة، وأثىن عليه العلماء من 
 أقرانه وتالميذه، من كلك:

ر جيارى، وال فظ ال يبارى، أتتن احلديث ورجاله، ونظحافظ ال »قال تلميذه صالح الدين الصفدي عنه:     
علله وأحواله، وعرف تراجم الناس، وأزال اإلاهام يف توارخيهم، واإللباس من كهن يتوقد ككاؤه، ويصح إىل الذهب 

 .(28)«نسبته وانتماؤه، مجع الكثري، ونفع اجلم الغفري، وأكثر من التصني ، ووفر ابالختصار مؤنة التطويل يف التألي 
لشام ومؤرخه حمدث ا ،قدوة احلفاظ والتراء ،شيخ احملدثي ،الشيخ اإلمام العالمة»وقال تلميذه احلسيين:     

 .(29)«ومفيده
حمدث  ،شيخنا، وأستاكان اإلمام احلافظ مشس الدين أبو عبد هللا الرتكماين الذهيب»وقال تلميذه السبكي:     

مام الوالد املزي، والربزايل، والذهيب، والشيخ اإل :بينهم عموم وخصوص العصر، اشتمل عصران على أربعة من احلفاظ
.. وأما أستاكان أبو عبد هللا فبصر ال نظري له، وكنز هو امللهأ إكا نزلت املعضلة، إمام .ال خامس هلؤالء يف عصرهم

ا مجعت األمة كأمن  ،لوجود حفظا، وكهب العصر معىن ولفظا، وشيخ اجلرح والتعديل، ورجل الرجال يف كل سبيل
يف صعيد واحد فنظرها مث أخذ خيرب عنها إخبار من حضرها، وكان حمط رحال تغيبت ومنتهى رغبات من تغيبت، 
تعمل املطي إىل جواره وتضرب البزل املهاري أكبادها فال تربح أو تنبل حنو داره، وهو الذي خر جنا يف هذه الصناعة، 

 عنا أفضل اجلزاء، وجعل حظه من غرفات اجلنان، موفر األجزاء وسعده بدرا وأدخلنا يف عداد اجلماعة، جزاه هللا
 .(30)«رالعا يف مساء العلوم يذعن له الكبري والصغري من الكتب والعايل والنازل من األجزاء

                                                           

 .385، ص2( املرجع السابق، ج26)
 .225، ص2( املرجع السابق، ج27)
 .114، ص2( الصفدي: الوايف ابلوفيات، ج28)
 .22( احلسيين: كيل تذكرة احلفاظ، ص29)
 .100، ص9( السبكي: ربتات الشافعية الكربى، ج30)
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وكان آية يف نتد الرجال، عمدة يف اجلرح والتعديل، عاملا ابلتفريع »وقال ابن انصر الدين الدمشتي:      
أصيل، إماما يف التراءات، فتيها يف النظرايت، له دربة مبذاهب األئمة وأرابب املتاالت، قائما بي اخلل  بنشر والت

 .(31)«السُّنة ومذهب السل 
املؤرخ صاحب التصاني  السائرة يف األقطار...وخرج لنفسه ثالثي بلدا، ومهر يف فن »وقال الشوكاين:     

 .   (32)«دة الكثريةاحلديث ومجع فيه اجملاميع املفي
هذا غيض من فيض مما قيل عن احلافظ الذهيب، وما امتاز به يف علم احلديث ونتد الرجال، ومصنفاته     

 الكثرية اليت مألت الدنيا وسارت اها الركبان.
  املطلب اخلامس  وفاته، وراثء العلماء له

يصن  حىت أضر يف ومل يزل يكتب، وينتتي، و »فـ ت د احلافظ الذهيب بصره قبل وفاته بسبع سني، قال احلسيين:  
سنة إحدى وأربعي، ومات يف ليلة اإلثني اثلث كي التعدة يف سنة مثان وأربعي وسبعمائة بدمشق، ودفن مبتربة 

 . (33) «-رمحه هللا تعاىل-الباب الصغرية 
 وقلت أان أرثيه:»ذه منهم صالح الدين الصفدي، فتد قال: وراثه تالمي    

 .. ومات يف التاريخ والنسب.ملا قضى شيخنا وعاملنا
 .(34)«.. كي  حتظى البلى إىل الذهب.قلت عهيب وحق كا عهبا

 وقد كنت ملا تويف شيخنا رثيته بتصيدة مطلعها:»وكذلك اتج الدين السبكي، فتد قال:      
 .. من بعد موت اإلمام احلافظ الذهيب.يف الطلب من للحديث وللسارين

 .. بي الربية من عهم ومن عرب.ن للرواية لألخبار ينشرهام
 .(35)«.. ابلنتد من وضع أهل الغي والكذب.من للدراية واآلاثر حيفظها

هللا، وابنه شهاب  عبد ابنته أمة العزيز، وابنه أبو الدرداء هم: ،رفوا ابلعلموترك الذهيب ثالثة من أوالده عُ           
 .(36)الدين أبو هريرة عبد الرمحن، وقد أجيزوا ومسعوا مع والدهم احلافظ الذهيب

                                                           

ن. ي( ابن انصر الدين: حممد بن عبد هللا )أيب بكر( بن حممد بن أمحد بن جماهد التيسي الدمشتي الشافعي، مشس الدين. الشهري اببن انصر الد31)
 .31ه(. ص1393، 1الرد الوافر. حتتيق: زهري الشاويش. )بريوت: املكتب اإلسالمي، ط

 .110، ص2 الشوكاين اليمين. البدر الطالع مبحاسن من بعد الترن السابع. )بريوت: دار املعرفة(. ج( الشوكاين: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا32)
 .23( احلسيين، كيل تذكرة احلفاظ، ص33)
 . وهلا تكملة اكتفيت ابلتليل.116، ص2( الصفدي: الوايف ابلوفيات، ج34)
 ابلتليل. . وهلا تكملة اكتفيت109، ص9( السبكي: ربتات الشافعية الكربى، ج35)
  ( الفاسي. حممد بن أمحد بن علي، تتي الدين، أبو الطيب املكي احلسين الفاسي. كيل التتييد يف رواة السنن واألسانيد. حتتيق: كمال يوس36)

. بشار عواد معروف. الذهيب ومنههه يف كتابه اتريخ اإلسالم. 92، ص2م(، ج1990هـ/1410، 1احلوت. )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
 .138-137م(. ص1976، 1)التاهرة: مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاهـ، ط
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   (37)املطلب السادس  آاثره العلمية، ومؤلفاته
خل   احلافظ الذهيب كتب ا، ومؤلفات ثرية، وخاصة يف علم احلديث والرواة والرتاجم، وغالب هذه املؤلفات ُكتِّب  هلا 

وتناقلها التالميذ عن املشايخ، وسأككر املطبوع منها سرد ا دون الكالم عليها بشيء؛ إك التصد إمتام الرتمجة  ،التبول
 وليس عرض الكتب كلها، عدا الكتاب املتصود معنا يف هذا البحث.

 تذكرة احلفاظ. (2 إثبات الشفاعة.                                               (1
 تذهيب هتذيب الكمال يف أمساء الرجال. (4 أحاديث خمتارة من موضوعات اجلورقاين، وابن اجلوزي.  (3
 ترمجة اإلمام مسلم ورواة صحيحه. (6 التمسك ابلسنن والتحذير من البدع.                       (5
 تلخيص كتاب املوضوعات البن اجلوزي. (8 الدينار من حديث املشايخ الكبار. (7
 تنتيح التحتيق يف أحاديث التعليق. (10 الرد على ابن التطان يف كتابه بيان الوهم واإليهام.   (9
 الرواة الثتات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم. (11
 

ثالث تراجم نفيسة لألئمة األعالم ابن تيمية، واحلافظ  (12
 علم الدين الربزايل، واحلافظ مجال الدين املزي.

 اجلار.حق  (14 العرب يف خرب من غرب. (13
 ديوان الضعفاء. (16 العرش. (15
 عتمد قوله يف اجلرح والتعديل.ككر من يُ  (18 العلو للعلي الغفار يف إيضاح صحيح األخبار وستيمها. (17
 كيل ديوان الضعفاء واملرتوكي. (20 الكاش  يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة. (19
 زغل العلم. (22 الكبائر. (21
 أعالم النبالء.سري  (24 اجملرد يف أمساء رجال سنن ابن ماجه. (23
 كتاب األربعي يف صفات رب العاملي. (26 املعهم املختص ابحملدثي. (25
 خمتصر العلو للعلي العظيم. (28 املعي يف ربتات احملدثي. (27
 معهم الشيوخ الكبري. (30 املغين يف الضعفاء. (29
 معرفة التراء الكبار على الطبتات واألعصار. (32 املتتىن يف سرد الكىن. (31
 فيه وهو موثوق.م   ل ِّ كُ من تُ  (34 املتدمة الزهراء يف إيضاح اإلمامة الكربى.  (33
املنتتى من منهاج االعتدال يف نتض كالم أهل الرفض  (35

 واالعتزال.
 مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه. (36

 ميزان االعتدال يف نتد الرجال. (38 املهذب يف اختصار السنن الكبري. (37
 اتريخ اإلسالم و و فيات املشاهري واألعالم. (40 املوقظة يف علم مصطلح احلديث. (39

 
 

  املبحث الثاين  منهج احلافظ الذهيب يف كتابه  "املغين يف الضعفاء"
  املطلب األول  اسم الكتاب، ونسبته إليه، وأمهيته، ووقت تصنيفه 

ورد ككر كتاب: "املغين يف الضعفاء" يف عدة مصادر، فمنهم من ككره على هذا الوجه، ومنهم من زاد ابمسه أو 
 نتص، وممن ككره بذلك ونسبه للحافظ الذهيب: 

                                                           

 .ة( اكتفيت يف ككر مؤلفات احلافظ الذهيب مبا هو مطبوع، ومل أككر الكتب املخطورة أو اإللكرتونية، وانتتيت عناوينها من املكتبة الشامل37)
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  .(38)«.. املغين يف الضعفاء.ومن تصانيفه:»الصفدي يف ترمجته للذهيب:     
  .(39)«الضعفاء وهو من أجل الكتب واملغين يف كلكوامليزان يف »وككره السبكي خمتصرا بتوله:     
  .(40)«واملغين يف أحوال الرواة»وككره الفاسي ببعض التغيري بتوله:      
هة وللذهيب يف هذا النوع املغين، كتاب صغري احلهم انفع جدا من ج»وككره السيوري خمتصر ا بتوله:      

 .(41)«لى إعواز فيهأنه حيكم على كل رجل ابألصح فيه بكلمة واحدة، ع
حيكم على   ،دوكتاب املغين يف الضعفاء وبعض الثتات للذهيب يف جمل»وككره الكتاين بزايدة فيه بتوله:       

  .(42)«وهو نفيس جدا ،كل رجل ابألصح فيه بكلمة واحدة
ة عشرين سنفرغت من تبييضه يف »هـ، فتد قال يف آخر الكتاب: 720وفرغ احلافظ من تبييضه سنة             

 .(43)«وسبعمائة
فهذا كتاب »وقد ألفه قبل كتابه: "ميزان االعتدال يف نتد الرجال"، ودليل كلك قوله يف متدمته:  

 .(44)«جليل مبسوط،... ألفته بعد كتايب املنعوت ابملغين
  املطلب الثاين  منهجه يف ترتيب الرواة وطبقاهتم يف الكتاب

، وعدة (45)فبدأ: بـ )أابن(، وانتهى مبن عرف أببيه وآخرهم: )غالم خليل(رتب احلافظ كتابه على حروف املعهم 
 ( ترمجة.7854ترامجه: )
 : التتوىاعلم أهلمك هللا»فتال:  ،ورت ب أنواع الرواة على ربتاٍت عدة، ككرها بنفسه يف ختام هذا الكتاب       

 أن رجال هذا املصن  على ربتات عدة:
وأئمة من رجال البخاري ومسلم، ت كل م فيهم بعض احلفاظ بال برهان، فلم أككر الطبتة األوىل: قوم ثتات،  -

 هذا النوع للتدح فيهم، بل ليـُْعل م يف اجلملة أنه ُتكل ِّم فيهم حبق أو ببارل أو ابحتمال.

                                                           

 . 316، ص3( الصفدي: الوايف ابلوفيات، ج38)
 . 104، ص9شافعية الكربى، ج( السبكي: ربتات ال39)
 .54، ص1( الفاسي: كيل التتييد يف رواة السنن واألسانيد، ج40)
، 2، ج(( السيوري: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوري. تدريب الراوي يف شرح تتريب النواوي. حتتيق: نظر حممد الفاراييب. )دار ريبة41)

 .890ص
رفة. بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسين اإلدريسي الشهري بـ الكتاين. الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املش( الكتاين: أبو عبد هللا حممد 42)

 .210م(، ص2000-هـ1421، 6حتتيق: حممد املنتصر بن حممد الزمزمي. )دار البشائر اإلسالمية، ط
ف، ق امْياز الذهيب. املغين يف الضعفاء. حتتيق: نور الدين عرت. )حلب: دار املعار  ( الذهيب: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن43)

 .818، ص2م(، ج1971-هـ1391، 1ط
وي. )بريوت: ا( الذهيب: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب. ميزان االعتدال يف نتد الرجال. حتتيق: علي حممد البه44)

 .1، ص1م(، ج1963-هـ 1382، 1فة للطباعة والنشر، طدار املعر 
 .818، ص2( الذهيب: املغين يف الضعفاء، ج45)
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الطبتة الثانية: قوم من رجال البخاري ومسلم والنسائي، يغلب على الظن أن حديثهم حهة، وأقل أحواهلم  -
يكون حديثهم حسن ا، واحلسن حهة، ألهنم صادقون، هلم أوهام قليلة يف جنب ما قد رووا من السنن؛  أن 

 كابن عهالن، وسهيل بن أيب صاحل، وعمرو بن شعيب، وحممد بن عمرو، وأشباههم.
ملعرفة، االطبتة الثالثة: قوم من رجال السنن، ليسوا حبهة لغلطهم، وليسوا مبطروحي ملا فيهم من العلم واخلري و  -

فحديثهم دائر بي احُلْسن والضع ، يصلح لالعتبار واالستشهاد، وحتل رواية حديثهم، كمهالد بن سعيد، 
 وابن هليعة، وقيس بن الربيع، وأمثاهلم.

الطبتة الرابعة: قوم ُأمجِّع  على ضعفهم، وررح رواايهتم؛ لسوء ضبطهم وكثرة خبطهم، فهؤالء ال تركن نفس  -
ونه من األحاديث، ورمبا حتر ج العامل الورع من مساع ما رووه وإمساعه، وهللا املستعان. وهم عامل إىل ما يباشر 

 مثل: فرج بن فضالة احلمصي، وجابر اجلعفي، وجعفر بن الزبري، والواقدي.
الطبتة اخلامسة: قوم متفق على تركهم؛ لكذاهم وروايتهم املوضوعات وجميئهم ابلطام ات، كأيب البخرتي وهب  -

وهب التاضي، وحممد بن سعيد املصلوب، ومتاتل بن سليمان الكليب، وأشباههم. فهؤالء إكا انفرد  بن
، فال حتل روايته إال بشرط أن يـُْهت ك  راويه، ويبي ستوره، وأن خربه الرجل منهم حبديث عن رسول هللا 

 ُحذ ِّر  منه.ليس بصحيح. فإن ح ف ت مبتنه قرائن دالة على أنه موضوع نـُب ِّه  على كلك و 
ي  حبسن الظن إكا    

وأما اجملهولون من الرواة؛ فإن كان الرجل من كبار التابعي أو أوسارهم احتمل حديثه، وتـُُلت ِّ
سلم من خمالفة األصول ومن ركاكة األلفاظ. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعي فسائغ رواية خربه، وخيتل  

يه، وعدم كلك، وإن كان اجملهول من أتباع التابعي فمن بعدهم فهو أضع  كلك ابختالف جاللة الراوي عنه وحتر 
 . (46)«خلربه ال سيما إكا انفرد به

 فيه حسن النية أسأل هللا تعاىل ،فهذا كتاب صغري احلهم، كبري التدر، كثري النفع»وقال أيضا يف متدمته:       
لى رلبة العلم وابلغت يف اختصاره تيسريا ع ،والعفو عن السهو، والتهاوز عن جتاوز احلد، هذبته وقربته ،والتصد

املعتني ابحلديث يف معرفة الضعفاء. قد احتوى على ككر الكذابي الوضاعي، مث على ككر املرتوكي اهلالكي، مث 
م شيء من هم من الصادقي، مث على الثتات الذين فيهعلى الضعفاء من احملد ِّثي والناقلي، مث على الكثريي الو 

ت بذكر بعضهم أحد من احلافظي، مث على خلق كثري من اجملهولي، ومل ميكين استيعاب هذا الصن  ي أو تعنُّ الل ِّ 
، وككرت خلت ا هذا جمهول :فذكرت منهم من نص على جهالته أبو حامت الرازي وقال ،لكثرهتم يف األولي واآلخرين

 . (47)«هم مل أعرف حاله وال روى عنه سوى رجل واحد متن ا منكر امن
 ومن منههه يف ككر الرواة من خالل االستتراء للكتاب غري ما ككره الذهيب سابت ا:    

                                                           

 .227( مل أق  عليه يف املطبوع من الكتاب، ولكن ككره حمتق الكتاب، وعزاه إىل خمطورة الكتاب يف الظاهرية ق 46)
 .4، ص1( الذهيب: املغين يف الضعفاء، ج47)
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ُيصد ِّر رأس الرتمجة مبن خر ج هلم أصحاب الكتب الستة، وستأيت رموزهم يف املبحث الثالث إن شاء هللا، ويتدر  -
لذين رم ز هلم الذهيب ما يتارب الربع من الكتاب أو أكثر بتليل، وإكا كان كذلك تتبي اإلضافة الكبرية عدد الرواة ا

 من الرواة خارج الكتب الستة، وهو اجلزء املتبتي ويتدر بثالثة أرابع الكتاب. 
 به. شتهريذكر غالب ا اسم الراوي وأبيه وجده وكنيته، ورمبا ككر بدل اجلد نسبته إىل بلده أو ما ا -
: ، وهو األكثر، ورمبا ككر من يروي عن املرتجم بتوله"عن انفع"يذكر أحياان  عمن روى عنه املرتجم كأن يتول:  -
 وهو األقل. "روى عنه ابن وهب"
ا يف الراوي، ورمبا نتل اثني خمتلفي، وال يرج   -  ح.ينتل قوال  واحد 
 بعد كلك. رمبا حكم على الراوي، مث أتبعه آراء أئمة النتد -
 غالب ا يورد أقوال أئمة النتد يف الراوي، وأحياان  يكتفي حبكمه فتط، وسيأيت تفصيل كلك يف املبحث الثالث. -
رة حممد بن أيب حفصة هو أبو سلمة بن ميس»يذكر أحياان  تعدد األقوال يف الراوي للناقد الواحد، مثال كلك:  -

 .(48)«ضعي  :ليس ابلتوي، وقال مرة :صاحل، وقال مرة..فإن ابن معي وثته مرة وقال مرة .بصري
ن مئة ، ويف الكتاب من كلك أكثر م"ال يُدرى من هو"قد يذكر الراوي وال يصفه بشيء بل يكتفي بتوله:   -

 ترمجة.
 ويف أحوال قليلة ال يذكر يف الراوي شيئ ا مطلت ا. -
 ات.املنكرة والبارلة، إكا وص  الراوي اهذه الصفيذكر بعض األمثلة ملوضوعات بعض الرواة، وكذلك األحاديث  -
نكر ليث بن داود التيسي عن مبارك بن فضالة خبرب م»يعزو بعض أخبار الرواة إىل كتاب بعينه، مثال كلك:  -

 .(49)«جدا يف "معهم ابن األعرايب"
عمرو » ثال كلك:يذكر أحكام اصطالحية على أحاديث الرواة ابجلملة، كأن يتول وحديثه حسن أو ضعي ، وم -

 .(50)«بن شعيب خمتل   فيه، وحديثه حسن وفوق احلسن
حيدد أحياان  مكان التحديث لبعض الرواة، كأن يتول: حد ث مبصر، أو ببغداد، ابلكوفة، جبرجان، ابلبصرة،  -

 وهكذا.
قال »ال الذهيب: قيعتب على بعض النتاد يف أحكامهم على الرواة، ففي ترمجة عبد هللا بن دينار موىل ابن عمر  -

يلي مث ساق له حديثي مضطريْب اإلسناد، واالضطراب من غريه وأخطأ العت ،العتيلي يف رواية املشايخ عنه اضطراب
 .(51)«يف إيراده يف كتاب الضعفاء

                                                           

 .572ص، 2( املصدر السابق، ج48)
 .535، ص2( املصدر السابق، ج49)
 .484، ص2( املصدر السابق، ج50)
 .337، ص1( املصدر السابق، ج51)
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 مييز يف عزوه ألصحاب املصادر إكا تشااهت األمساء أو األلتاب، فمثال : )ابن منده(، ثالثة: فإكا كان ابن منده -
، وإكا أراد التمييز قال: (52)املشهور أفرده ابلشهرة فتط فيتول: )ابن منده( وهو يعين: )حممد بن إسحاق العبدي(

، أو يتول: )حيىي ابن منده( وهو يعين: (53))أبو التاسم ابن منده( وهو يعين: )عبد الرمحن بن حممد األصبهاين(
 .(54))حيىي بن عبد الوهاب األصبهاين(

  احلد الفاصل يف عدم ذكر بعض الرواة، وسبب ذلك املطلب الثالث 
مث » مل يستوعب احلافظ الذهيب اجملهولي من الرواة لكثرهتم؛ واكتفى مبا نص على جهالته أبو الرازي، قال الذهيب: 

على خلق كثري من اجملهولي ومل ميكين استيعاب هذا الصن  لكثرهتم يف األولي واآلخرين؛ فذكرت منهم من نص  
على جهالته أبو حامت الرازي وقال: هذا جمهول، وككرت خلتا منهم مل أعرف حاله، وال روى عنه سوى رجل واحد 

 .  (55)«متن ا منكر ا
ومل يذكر من وص  ابلصدق، أو ال أبس به، وحنومها؛ لكون كلك تعديال ، ومل يذكر من كان يف املائة    

تب وكذا مل أككر فيه من قيل فيه حمله الصدق، وال من قيل فيه يك»الرابعة؛ ألهنم ال حيصون كثرة ، قال الذهيب: 
حديثه، وال من ال أبس به، وال من قيل فيه هو شيخ، أو هو صاحل احلديث؛ فإن هذا ابب تعديل، وكذا مل أعنتِّ 

رواة  نمبن ضع  من الشيوخ ممن كان يف املائة الرابعة وبعدها، ولو فتحت هذا الباب ملا سلم أحد إال النادر م
 .  (56)«الكتب واألجزاء

 املطلب الرابع  منهجه يف الرواة املختَلف فيهم.
ال كلك: متضادة ألئمة اجلرح، مث كما أشرت يف املطلب الثاين، أن احلافظ الذهيب يذكر يف الراوي الواحد أقواال  

 .(57)«سالمة بن روح األيلي، عن عتيل، قال أبو زرعة: منكر احلديث، وقال أبو حامت: يكتب حديثه»
 ح بي التولي، بل يرتك احلكم للتارئ، ومن هذا التبيل كثرٌي جدا.فال يرج         
، ضعفه ابن سلم بن زرير، ثتة»النتاد، ومثال كلك: وأحياان  حيكم الذهيب على الراوي، مث يتبع كلك أبقوال       

معي فتط، وقال أبو حامت: ليس ابلتوي. قد خرج له خ يف األصول، وم يف الشواهد، وهو ُمتِّلٌّ، حديثه مثانية 
 .(58)«عشر حديثا، ووثته أبو حامت

م بترائن ترجيحه يف خرى، مث ختوتصدير احلافظ احلكم ابلتوثيق للراوي إشارة منه ابلرتجيح قبل ككر األقوال األ    
 اآلخر وهي ختريج البخاري ومسلم له. 

                                                           

 .72، ص1( املصدر السابق، ج52)
 .61، ص1( املصدر السابق، ج53)
 .277، ص1( املصدر السابق، ج54)
 .4، ص1( املصدر السابق، ج55)
 .4، ص1( املصدر السابق، ج56)
 .272، ص1( املصدر السابق، ج57)
 .273، ص1( املصدر السابق، ج58)
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  املبحث الثالث  موارد احلافظ الذهيب يف كتابه  "املغين يف الضعفاء"
  املطلب األول  الرموز اليت اعتمدها الذهيب يف كتابه

يرمز جلميع  أكثر بتليل، أي أنه ملر اها بعض تراجم الكتاب، ما يتارب الربع من الكتاب أو هي الرموز اليت صد   
الرواة يف هذا الكتاب، إك أن الرتميز تناول من له رواية يف إحدى الكتب الستة فتط، وقد أورد احلافظ الذهيب تلك 

 وقد رمزت على من له رواية يف كتب اإلسالم الستة كما تراه:»الرموز يف متدمته فتال: 
 فالبخاري: خ. (1
 ومسلم: م. (2
 وأبو داود: د. (3
 والرتمذي: ت. (4
 والنسائي: س. (5
 والبن ماجه: ق. (6
 واجلماعة كلهم: ع. (7
 . (59)«والسنن األربعة: عه (8

  املطلب الثاين  اصطاليات وألفاظ اجلرح والتعديل الواردة يف الكتاب
وأشرت إىل »ككر احلافظ الذهيب اصطالحات اجلرح والتعديل يف كتابه، واجتهد يف اختصار عباراهتا، قال الذهيب: 

الرجل أبخصر عبارة إك لو استوفيت حاله، وما قيل فيه، وما أنكر من احلديث عليه لبلغ الكتاب عدة جملدات حال 
، وهذه االصطالحات منها ما (60)«فمن أراد التبحر يف املعرفة فليطالع املؤلفات الكبار وليأخذ من حيث أخذت

ئمة اجلرح والتعديل وهو األكثر، وكان اجلرح هو من اجتهاده وهي األقل، ومنها اآلخر ما هو من كالم وأحكام أ
له نصيب األسد من هذه االصطالحات، حيث إن الكتاب يف الرواة الضعفاء، والباقي يف اصطالحات التعديل، 

 وهم أصحاب الطبتة األوىل وبعض الثانية، واليت سبتت اإلشارة إليهما. 
ليت كثر استعماهلا سواء من أئمة اجلرح والتعديل، أو وسأككر أشهر هذه االصطالحات الواردة يف الكتاب، وا     

من احلافظ نفسه، مبتدأ  ابصطالحات وألفاظ التعديل، مث أتبعها ابصطالحات وألفاظ اجلرح مرتبة  على حروف 
 املعهم، وعدهتا يف الكتاب على وجه التتريب:

، ككره ته فالن، وث  ته فالن، ووث  )ثتة جبل، ثتة، وث   (1 (، 624ت(، بلغت )ابن حبان يف الثتاتوه، ُوث ِّق 
 قال اهذه األلفاظ احلافظ الذهيب، وبتية أئمة اجلرح والتعديل.

 (، قال اهذا اللفظ: أبو حامت، وأبو زرعة، وابن معي، والذهيب.50)صاحل احلديث(، بلغت ) (2
                                                           

 .5، ص1( املصدر السابق، ج59)
 .5، ص1( املصدر السابق، ج60)
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ذهيب  (، قال اهذه األلفاظ: غالب األئمة، وال270)صدوق، صدوق ا، هو إىل الصدق أقرب(، بلغت ) (3
 كذلك.

 (، قال اهذا اللفظ احلافظ الذهيب على األغلب.20)صويلح(، بلغت ) (4
(، قال اهذه األلفاظ: غالب األئمة، والذهيب  106)ال أبس به، ليس به أبس، أعلم به أبسا(، بلغت ) (5

 كذلك.
 (، قال اهذا اللفظ: أبو حامت، وابن معي، وابن عدي، واألزدي.35)يكتب حديثه(، بلغت ) (6
 (، قال اهذه األلفاظ: ابن عدي.7)أحاديثه بواريل، روى بواريل، حدث أبابريل(، بلغت ) (7
 (، قال اهذه األلفاظ: غالب األئمة.20)اختلط، اختلط آبخره، كان خيلط، ظاهر التخليط(، بلغت ) (8
 ( قال اهذه األلفاظ: ابن يونس، وبتية أئمة اجلرح والتعديل.14)تعرف وتنكر(، بلغت ) (9
 (، قال اهذه األلفاظ: الذهيب، ويعزوها ألئمة اجلرح والتعديل.126فيه، يتكلمون فيه(، بلغت )م )ُتكل ِّ  (10
(، قال اهذه األلفاظ: مسلم، وأمحد، وابن معي، 7خبيث(، بلغت ) هالك، جهميٌّ  ، جهميٌّ )جهميٌّ  (11

 والذهيب.
 (، قال اهذا اللفظ: ابن حبان على األغلب.20ال(، بلغت ))دج   (12
(، قال اها: غالب 46ثتل، يرتفض، من الرافضة(، بلغت ) بغيض، رافضيٌّ  افضيٌّ جلد، ر  )رافضيٌّ  (13

 األئمة.
 (، قال اهذا اللفظ: اجلوزجاين، واألزدي، والدارقطين.7)زائغ(، بلغت ) (14
 (، قال اهذا اللفظ: احلاكم، واألزدي، والذهيب.33)ساقط(، بلغت ) (15
( قال اها: 58) التشيع، كان شيعيا(، بلغت)شيعي جلد، فيه تشيع يسري، يغلو يف التشيع، غاٍل يف  (16

 الذهيب.
(، قال اهذه األلفاظ: غالب 888فوه، يف حديثه ضع (، بلغت )فه، ضع  فه، وضع  )ضعي ، ضع   (17

 األئمة.
 (، قال اهذه األلفاظ: البخاري، وابن عدي، والذهيب.4)عنده عهائب، عنده رامات(، بلغت ) (18
 : البخاري على األغلب.(، قال اهذا اللفظ65)فيه نظر(، بلغت ) (19
(،  قال اها: غالب 48)قدري ، يرى التدر، رمي ابلتدر، اهتم ابلتدر، من مشاهري التدرية(، بلغت ) (20

 األئمة.
 (، قال اهذه األلفاظ: الذهيب، وينسب التتوية لبعض األئمة.57اه فالن(، بلغت )اه فالن، وقو  )قو   (21
 سعد، والنسائي، وابن حبان، والفالس، وابن الفرضي. (، قال اهذا اللفظ: ابن6)كثري الغلط(، بلغت ) (22
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)كذاب، كذبه فالن، ُيكذ ب، كان كذااب، اهتم، متهم، متهم ابلكذب، متهم يف دينه(، بلغت  (23
 (، قال اها ابن معي والنسائي وغريهم.470)
 (، قال اهذا اللفظ: البخاري، والعتيلي، على األغلب.46)ال يتابع على حديثه(، بلغت، ) (24
 (، قال اهذه األلفاظ: البخاري، والذهيب.5)ال يثبت حديثه، مل يثبت حديثه(، بلغت ) (25
 (، قال اهذا اللفظ: أبو حامت الرازي، وابن حبان.135)ال حيتج به(، بلغت ) (26
 (، قال اهذا اللفظ: الذهيب.110ى من هو(، بلغت )در  )ال يُ  (27
 الرازي.(، قال اهذا اللفظ: أبو حامت 4)ال يشتغل به(، بلغت ) (28
 قال اهذا اللفظ: البخاري، والذهيب. ،(40)ال يصح حديثه(، بلغت ) (29
 (، قال اهذا اللفظ: الذهيب.406)ال يُعرف، ال يكاد يعرف(، بلغت ) (30
 (، قال اهذا اللفظ: األزدي، والبخاري، وأبو حامت، وابن معي.25)ال يكتب حديثه(، بلغت ) (31
 لذهيب.(، قال اهذا اللفظ: ا5)ال يوثق به(، بلغت ) (32
 (، قال اهذه األلفاظ: غالب أئمة اجلرح والتعديل.250)ليس ابلتوي، ليس بتوي(، بلغت ) (33
 (، قال اهذا اللفظ: أبو حامت، وأبو أمحد احلاكم، والذهيب.17)ليس ابملتي(، بلغت ) (34
(، قال اهذه األلفاظ: البخاري، والنسائي، وأبو حامت، 5)ليس حبافظ، يف حفظه شيء(، بلغت ) (35

 قطين.والدار 
 (، قال اهذه األلفاظ: غالب أئمة اجلرح والتعديل.30)ليس بذاك، ليس ابلتوي(، بلغت ) (36
 (، قال اهذه األلفاظ: ابن معي على األغلب.121)ليس بشيء، مل يكن بشيء(، بلغت ) (37
 (، قال اهذه األلفاظ: الذهيب، وابن عتدة.4)ليس بعمدة(، بلغت ) (38
(، قال اها: أبو حامت، وأبو زرعة، وابن خراش، 186ه فالن(، بلغت )ننه فالن، ولي  ، لي  )لي، فيه ليٌ  (39

 والذهيب.
(، قال اها: الدارقطين، واألزدي، 334)مرتوك، يرتك، تركوا حديثه، تركوه، يستحق الرتك(، بلغت ) (40

 وبتية األئمة.
عض ب(، قال اها: أبو حامت، والذهيب، وكثري ا ما يص  الذهيب 610)جمهول، فيه جهالة(، بلغت ) (41

 من اجملهولي مث على خلق كثري»الرواة ابجلهالة، وقد اعتمد على قول أيب حامت يف هؤالء: قال الذهيب: 
ومل ميكين استيعاب هذا الصن  لكثرهتم يف األولي واآلخرين؛ فذكرت منهم من نص على جهالته أبو 

 .(61)«حامت الرازي وقال: هذا جمهول
 ابن معي، والفسوي، والذهيب. (، قال اهذا اللفظ:3)ُمرجئ(، بلغت ) (42

                                                           

 .4، ص1( املصدر السابق، ج61)
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(، قال اها: أمحد، والبخاري، 24)مضطرب احلديث، يضطرب يف حديثه، كان مضطراب(، بلغت ) (43
 وأبو حامت.

 (، قال اها: ابن عدي، والذهيب.22)مظلم، مظلم احلديث، مظلم األمر(، بلغت ) (44
 ال اهذه األلفاظ: الذهيب. (، ق25)معتزيل، معتزيل جلد، معتزليًّا، داعية إىل االعتزال(، بلغت ) (45
 (، قال اهذا اللفظ: ابن عدي، والذهيب.2)متماسك(، وبلغت ) (46
 (، قال اهذا اللفظ: الذهيب.2)معلول(، بلغت ) (47
 (، قال اهذه األلفاظ: أمحد بن حنبل.9)متارب احلديث، متارب احلال(، بلغت ) (48
 اهذه األلفاظ: الذهيب. (، قال8)من اخلوارج، من رؤوس اخلوارج، يرى رأي اخلوارج(، بلغت ) (49
(، قال اهذه األلفاظ: 390)منكر احلديث، خربه منكر، صاحب مناكري، أحاديثه منكرة(، بلغت ) (50

 البخاري، وأبو حامت، وابن عدي، واألزدي، وبتية األئمة.
 (، قال اهذا اللفظ: الذهيب.6)انصيب(، بلغت ) (51
 يب.(، قال اهذه األلفاظ: الذه30)نكرة، حديثه نكرة(، بلغت ) (52
 (، قال اهذه األلفاظ: الذهيب، وبتية األئمة.137)واٍه، واهي، وهاه فالن، ووهاه فالن(، بلغت ) (53
 (، قال اهذه األلفاظ: أبو زرعة، والذهيب.14س(، بلغت )س، مدل ِّ )يدل ِّ   (54
 (، قال اهذا اللفظ: أبو داود السهستاين، والدارقطين، وابن معي، والعتيلي.6)يرى التدر(، بلغت ) (55
 (، قال اهذا اللفظ: ابن حبان، وابن عدي.35)يسرق احلديث(، بلغت ) (56
(، 143)يضع احلديث، وض اع، يروي موضوعات، حد ث مبوضوعات، متهم بوضع احلديث(، بلغت ) (57

 قال اهذه األلفاظ: أمحد، والدارقطين، وابن حبان، وابن عدي، والذهيب، وبتية األئمة.
 ذا اللفظ: أبو حامت الرازي.(، قال اه3)يفتعل احلديث(، بلغت ) (58
(، قال اهذه األلفاظ: البخاري، وأبو زرعة، 11)يهم، له أوهام وغرائب، له أوهام كثرية(، بلغت ) (59

 والذهيب.
  املطلب الثالث  موارده يف كتابه عن أئمة اجلرح والتعديل
صون، فهو مغٍن ا ال حيمم   أُ وقد مجعت يف كتايب هذا »صرح احلافظ الذهيب بذكر مصادره يف متدمة الكتاب، فتال: 

عن مطالعة كتب كثرية يف الضعفاء فإين أدخلت فيه إال من كهلت عنه الضعفاء البن معي، والبخاري، وأيب زرعة، 
وأيب حامت، والنسائي، وابن خزمية، والعتيلي، وابن عدي، وابن حبان، والدارقطين، والدواليب، واحلاكمي، واخلطيب، 

ى هؤالء ملتتطات من أماكن متفرقات، وأشرت إىل حال الرجل أبخصر عبارة إك لو وابن اجلوزي، وزدت عل
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استوفيت حاله، وما قيل فيه، وما أنكر من احلديث عليه لبلغ الكتاب عدة جملدات فمن أراد التبحر يف املعرفة 
 .(62)«فليطالع املؤلفات الكبار وليأخذ من حيث أخذت

مل يذكر احلافظ الذهيب كل من نتل عنه يف متدمته، وابستعراض الكتاب تبي أن موارده ومصادره عن أئمة      
إن وجد له -اجلرح والتعديل أكثر مما ككر بكثري، ولعله أراد ككر من أكثر النتل عنهم، وسأككرهم ومؤلفاهتم 

 :  تاب آخر، مرتب ا هلم على حسب وفياهتمفالبعض له مؤل   والبعض اآلخر أخذ قوله بواسطة ك  -مؤل  
ه(، أورد له الذهيب يف موضع 110عامر بن شراحيل الشعيب، أبو عمرو الكويف )تعامر الشعيب   (1

 واحد.
ه(، أورد له الذهيب يف موضع 113احلكم بن عتيبة الكندي، أبو حممد الكويف )تاحلكم بن ُعتيبة   (2

 واحد.
 أورد له يف موضعي. ه(،131ان السختياين، أبو بكر البصري )تأيوب بن أىب متيمة، كيسالسختياين   (3
أورد له الذهيب يف أربعة  ه(،143املعتمر البصري )ت سليمان بن ررخان التيمي، أبوسليمان التيمي   (4

 مواضع.
ه(، أورد له الذهيب يف 150عبد هللا بن عون بن أرربان املزين، أبو عون البصري )تابن عون   (5

 موضعي.
 هـ(،160شعبة بن احلهاج بن الورد العتكي موالهم األزدي، أبو بسطام الواسطي )تشعبة بن احلجاج   (6

 .(63)( موضع ا، له كتاب "الغرائب" يف احلديث، وله "مسند"20أورد له الذهيب يف )
ه(، أورد له الذهيب يف موضع 161-هـ160زائدة بن قدامة الثتفي، أبو الصلت الكويف )تزائدة   (7

 .(64)كتاب "السنن يف احلديث"، وكتاب "املناقب"واحد،  
ه(، أورد له يف 161سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد هللا الكويف )تسفيان الثوري   (8

 موضعي.
أورد له يف موضع  ه(،165وهيب بن خالد بن عهالن الباهلي موالهم، أبو بكر البصري )تُوهْيب   (9

 واحد.

                                                           

 .5، ص1( املصدر السابق، ج62)
مد فؤاد منصور. حم( ابن خري اإلشبيلي: أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة اللمتوين األموي اإلشبيلي. فهرسة ابن خري اإلشبيلي. حتتق: 63)

، الزركلي: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشتي. 122م(، ص1998هـ/1419، 1)بريوت، دار الكتب العلمية، ط
 .164، ص3م(، ج2002، 15األعالم. )بريوت، دار العلم للماليي، ط

العريب  بغدادي. هدية العارفي أمساء املؤلفي وآاثر املصنفي. )بريوت، دار إحياء الرتاث( الباابين: إمساعيل بن حممد أمي بن مري سليم الباابين ال64)
 .372، ص1م(، ج1951بريوت، 
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ه(، 168ع، اهلامشي ابلوالء، البصري، أبو عبد هللا البغدادي )تحممد بن سعد بن مني ابن سعد  (10
 . (65)( موضع ا، أشهر كتبه "الطبتات الكربى"40أورد له الذهيب يف )

ه(، 170جرير بن حازم بن زيد بن عبد هللا األزدي العتكي، أبو النضر البصري )تجرير بن يازم   (11
 أورد له الذهيب يف موضعي.

ه(، أورد له الذهيب 175ن عبد هللا اليشكري، أبو عوانة الواسطي البزاز، )تاح بالوض   أبو عوانة  (12
 يف ثالثة مواضع.

ه(، أورد له 179محاد بن زيد بن درهم األزدي اجلهضمي، أبو إمساعيل البصري )ت محاد بن زيد  (13
 الذهيب أقوال يف الرواة يف ثالثة مواضع.

األصبحي احلمريي، أبو عبد هللا املدين مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو  مالك  (14
 .(66)ه(، أورد له الذهيب يف أربعة مواضع، له عدة مصنفات ويهم املتام: كتاب "املورأ"179)ت

ه(، أورد له الذهيب يف 181خل  األمحر بن حيان بن حمرز، أبو حمرز البصري )ت خلف األمحر  (15
 موضع واحد.

عبد هللا بن املبارك بن واضح احلنظلي التميمي موالهم، أبو عبد الرمحن املروزي  ابن املبارك  (16
 .(67)ه(، أورد له الذهيب يف سبعة مواضع، له كتاب يف "اجلهاد"181)ت

هـ(، أورد 181املفضل بن فضالة بن عبيد بن مثامة الرعيين التتباين، أبو معاوية املصري )ت املُْفضل  (17
 .(68)له "جزء املفضل بن فضالة" له الذهيب يف موضع واحد،

إمساعيل بن إبراهيم بن متسم األسدي موالهم أبو بشر البصري، املعروف اببن علية  ابن ُعلّية  (18
 ه(، أورد له الذهيب يف موضع واحد فتط.193)ت

-هـ194حفص بن غياث بن رلق بن معاوية النخعي، أبو عمر الكويف )ت يفص بن غياث  (19
 .(69)من روايته حديثا   170 موضع واحد فتط، وله )كتاب( فيه حنو هـ(، أورد له الذهيب يف195

هـ(، أورد 197-هـ196وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكويف )ت وكيع بن اجلّراح  (20
 .(70)له الذهيب يف أربعة مواضع، له كتب، منها "تفسري الترآن" و"السنن" و"املعرفة والتاريخ"

                                                           

ثورة. ن( ابن حهر: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حهر العستالين. املعهم املفهرس أو جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء امل65)
 .137، ص6. الزركلي: األعالم، ج168م(، ص1998-هـ1418، 1شكور املياديين. )بريوت، مؤسسة الرسالة، طحتتيق: حممد 

 .257، ص5، الزركلي: األعالم، ج36( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص66)
 .48( الكتاين: الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، ص67)
 .363( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص68)
 .264، ص2( الزركلي: األعالم، ج69)
 .117، ص8، الزركلي: األعالم، ج379-113( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص70)
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هـ(، أورد له 198سفيان بن عيينة بن أىب عمران: ميمون اهلاليل، أبو حممد الكويف، )ت ابن عيينة  (21
ر وشيء وجامع سفيان بن عيينة يف السنن واآلاث»الذهيب يف أربعة مواضع، له "اجلامع"، قال الكتاين: 

 .(71)«من التفسري
 د البصريعبد الرمحن بن مهدي بن حسان بن عبد الرمحن العنربي، أبو سعي ابن مهدي  (22

 .(72)ه(، أورد له الذهيب يف عشرة مواضع، وله نسخة يف احلديث198)ت
أورد له  ه(،198حيىي بن سعيد بن فروخ التطان التميمي، أبو سعيد البصري )ت ابن القطان  (23

 . (73)( موضع ا، له كتاب "املغازي"85الذهيب يف )
أورد  ه(،203موالهم، أبو زكراي الرازي )تحيىي بن الضُّر يس بن يسار البهلي، س  يْ رَ حيىي بن الض   (24

 . (74)له الذهيب يف موضع واحد، له جزء ابحلديث
أورد له  ه(،204سليمان بن داود بن اجلارود، أبو داود الطيالسي البصري )تأبو داود الطيالسي   (25

 . (75)الذهيب يف موضعي، له من الكتب: "املسند"
عي عثمان بن شافع الترشي املطليب، أبو عبد هللا الشافحممد بن إدريس بن العباس بن الشافعي   (26

ومن كتبه اليت تناسب املتام: "املسند"، و"السنن"،  أورد له الذهيب يف موضعي، ه(،204)ت
 .(76)و"اختالف احلديث"

ه(، أورد له الذهيب يف 218)ت عبد األعلى بن مسهر الغساين، أبو مسهر الدمشتيأبو ُمْسهر   (27
 .(77)"ن الكتب: "نسخة أيب مسهرمخسة مواضع، وله م

الفضل بن دكي: عمرو بن محاد بن زهري الترشي التيمي الطلحي موالهم، أبو نعيم أبو نعيم املالئي   (28
 .(78)ه(، أورد له الذهيب يف موضعي، له كتاب: "الصالة"219-هـ218املالئي الكويف )ت

 دي املكياألسدي، أبو بكر احلميعبد هللا بن الزبري بن عيسى بن عبيد هللا الترشي احلُميدي   (29
 .(79)أورد له الذهيب يف موضع واحد، وله من الكتب: "املسند" ه(،219)ت

                                                           

 .9( الكتاين: الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، ص71)
 .319( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص72)
 .147، ص8( الزركلي: األعالم، ج73)
 .314املفهرس، ص( ابن حهر: املعهم 74)
 .133( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص75)
 .17. الكتاين: الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، ص26، ص6( الزركلي: األعالم، ج76)
 .360( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص77)
 .46. الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص60( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص78)
 .67الكتاين: الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، ص( 79)
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ه(، 223موسى بن إمساعيل املنتري، موالهم، أبو سلمة التبوككي البصري )تموسى بن إمساعيل   (30
 أورد له الذهيب نتال واحدا فتط.

اخلزاعي، ابلوالء، اخلراساين، أبو ُعبيد البغدادي التاسم بن سال م اهلروي األزدي أبو ُعبيد   (31
ه(، أورد له الذهيب يف موضع واحد، من كتبه "الغريب املصن "، يف غريب احلديث،  224)ت

 .(80)و"الطهور" و"األموال"
هشام بن عبد امللك الباهلي موالهم، أبو الوليد الطيالسي البصري أبو الوليد الطيالسي   (32

 يب يف موضعي. ه(، أورد له الذه227)ت
أورد له الذهيب يف موضع  ه(،232عمرو بن حممد الناقد، أبو عثمان البغدادي )تعمرو الناقد   (33

 واحد.
ه(، أورد له 233حيىي بن معي بن عون بن زايد املري ابلوالء، أبو زكراي البغدادي )ت ابن معني  (34

امت الفضل العباس بن حممد بن ح ( موضع ا، له "التاريخ والعلل" يف الرجال، رواية أيب430الذهيب )
 .(81)الدوري عنه، و"معرفة الرجال" و"الكىن واألمساء"

ه(، أورد 234عبد هللا بن حممد بن على بن نفيل التضاعي، أبو جعفر النفيلي احلراين )ت النفيلي  (35
 . (82)له الذهيب يف موضع واحد فتط، وله من املصنفات، كتاب: "املغازي"

ه(، 234بد هللا بن جعفر السعدي ابلوالء املديين، أبو احلسن البصري )تعلي بن عابن املديين   (36
"األسامي والكىن" و"الطبتات" و"التاريخ" و"اختالف  :من كتبهو ( موضع ا، 50أورد له الذهيب يف )

 . (83)احلديث" و"مذاهب احملد ثي" و"تسمية أوالد العشرة" و"علل احلديث ومعرفة الرجال"
أورد له  ه(،234حممد بن عبد هللا بن منري اهلمداين اخلاريف، أبو عبد الرمحن الكويف )ت ابن منري  (37

 ( موضع ا.12الذهيب يف )
ه(، 235عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان، أبو بكر بن أيب شيبة العبسي )ت ابن أيب شيبة  (38

سند"، و"املصن "، أورد له الذهيب يف موضع واحد فتط، وقال: وصاحب الكتب الكبار: "امل
 .(84)و"التفسري"

                                                           

 .176، ص5، الزركلي: األعالم، ج163-66-59( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص80)
 .173، ص8. الزركلي: األعالم، ج284( ابن خري اإلشبيلي: فهرسة ابن خري اإلشبيلي، ص81)
 .117، ص4( الزركلي: األعالم، ج82)
 .303، ص4. الزركلي: األعالم، ج193اإلشبيلي: فهرسة ابن خري اإلشبيلي، ص( ابن خري 83)
 .122، ص11( الذهيب: سري أعالم النبالء، ج84)
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إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن مطر احلنظلي، املعروف اببن راهويه املروزي ابن راهويه   (39
 .(85)مسند ابن عباس" -له من الكتب: "املسند  أورد له الذهيب يف ثالثة مواضع، ه(،238)ت

هـ(، أورد 241، أبو عبد هللا الشيباين )تأمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد أمحد بن ينبل  (40
( موضع ا،  وله مما يناسب املتام: "املسند" و"التاريخ" و"الناسخ واملنسوخ" 190له الذهيب يف )

 .(86)و"األمساء والكىن" "و"العلل والرجال" و"جزء فيه من سؤاالت أيب بكر األثرم
حممد بن عبد هللا بن عمار املخرمي األزدي الغامدي، أبو جعفر البغدادى  حممد بن عمار  (41

، وقال الزركلي: له  (87)ه(، أورد له الذهيب يف موضع واحد فتط، ككر الذهيب له اترخي ا242)ت
 .(88)كتاب كبري يف "الرجال والعلل"

ه(، أورد له 243زهري بن حرب بن شداد احلرشي، أبو خيثمة النسائي البغدادي )ت أبو خيثمة  (42
 .(89)الذهيب يف موضع واحد، له كتاب: "العلم"، أكثر اإلمام مسلم من الرواية عنه

عبد الرمحن بن إبراهيم بن عمرو الترشي العثماين موالهم الدمشتي، أبو سعيد لتبه دحيم  ُدَيْيم  (43
 ( موضع ا.14ه(، أورد له الذهيب يف )245)ت

ه(، أورد له الذهيب يف أربعة 248جعفر ابن الطربي )ت أمحد بن صاحل املصري، أبو أمحد بن صاحل  (44
 مواضع.

عمرو بن على بن حبر بن كنيز، أبو حفص الفال س الصرييف الباهلي البصري أبو يفص الفاّلس   (45
 .(90)له من الكتب: "املسند" و"العلل" و"التاريخ"، ( موضع ا31أورد له الذهيب يف ) ه(،249)ت

ه(، 250هري، أبو إسحاق بن أىب عثمان البغدادي الطربي )تإبراهيم بن سعيد اجلو اجلوهري   (46
 .(91)أورد له الذهيب يف موضع واحد، له "املسند"

ه(، أورد له يف 252حممد بن بشار بن عثمان العبدي، أبو بكر البصري، لتبه: بندار )تبُندار   (47
 موضعي.

ه(، أورد له الذهيب 256حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية، أبو عبد هللا البخاري، )ت البخاري  (48
ه البخاري يف  ككر »( مواضع، صرح الذهيب ببعض كتبه فتال يف ترمجة )بشري بن مسلم(: 305يف )

                                                           

 .292، ص1، الزركلي: األعالم، ج131( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص85)
 .203، ص1، الزركلي: األعالم، ج172-158-129( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص86)
 .312، ص4ميزان االعتدال، ج( الذهيب: 87)
 .221، ص6( الزركلي: األعالم، ج88)
 .51، ص3( الزركلي: األعالم، ج89)
 .82، ص5. الزركلي: األعالم، ج173.  ابن حهر: املعهم املفهرس، ص180( ابن خري اإلشبيلي: فهرسة ابن خري اإلشبيلي، ص90)
 .40، ص1( الزركلي: األعالم، ج91)
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، وله من الكتب: (93)«وروى البخاري له حديثا يف اترخيه»، وقال أيضا: (92)«كتاب الضعفاء
 .(94)مع الصحيح" و"التاريخ الكبري" و"التاريخ األوسط" و"الضعفاء" و"العلل""اجلا

أورد له الذهيب يف  ه(،258)ت الرازي   أمحد بن الفرات بن خالد الضيب، أبو مسعودابن الفرات   (49
 .(95)أربعة مواضع، له من الكتب: "املسند"

ه(، أورد له 259)ت اجلوزجاينإبراهيم بن يعتوب بن إسحاق السعدي، أبو إسحاق وْزَجاين  اجلُ  (50
( موضع ا، صرح بكتاب اجلوزجاين يف بعضها فتال عند ترمجة )صعصعة بن صوحان(: 33الذهيب )

، له من الكتب: "اجلرح والتعديل" وكتاب يف (96)«ككره اجلوزجاين يف الضعفاء وعده يف اخلوارج»
 .(97)"الضعفاء"

أورد له الذهيب يف مثانية  ه(،261)ت العهليأمحد بن عبد هللا بن صاحل، أبو احلسن العجلي   (51
، صرح به الذهيب فتال يف ترمجة )حكيم بن (98)له كتاب "التاريخ ومعرفة الرجال الثتات" مواضع،
 .(99)«قال العهلي يف اترخيه: ضعي  احلديث غاٍل يف التشيع»عهيبة(: 

( 12له الذهيب يف )أورد  ه(،261)ت مسلم بن احلهاج، أبو احلسن التشريي النيسابوريمسلم   (52
خر ج له »، وقال: (100)«روى هلم مسلم متابعة»موضع ا، وأشار لروايته ألحد الرواة يف كتابه فتال: 

 .(101)«مسلم متروان  بغريه
 يعتوب بن شيبة بن الص لت بن عصفور، أبو يوس ، السدوسي ابلوالء، البصرييعقوب بن شيبة   (53

الكبري" معلال، مل يصن   مسند أحسن منه، إال أنه أورد له مخسة مواضع، له "املسند ، ه(262)ت
 .(102)مل يتمه

أورد له الذهيب يف موضع واحد  ه(،264)ت إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم املزيناملزين   (54
 .(103)"اجلامع الكبري" و"اجلامع الصغري" و"املختصر" :فتط، من كتبه

                                                           

 .108، ص1عفاء، ج( الذهيب: املغين يف الض92)
 .177، ص1( الذهيب: املغين يف الضعفاء، ج93)
 .34، ص6، الزركلي: األعالم، ج173-158-25. ابن حهر: املعهم املفهرس، ص173-82( ابن خري اإلشبيلي: فهرسة ابن خري اإلشبيلي، ص94)
 .194، ص1( الزركلي: األعالم، ج95)
 .308، ص1( الذهيب: املغين يف الضعفاء، ج96)
 .81، ص1. الزركلي: األعالم، ج147كتاين: الرسالة املستطرفة، ص( ال97)
 .156، ص1. الزركلي: األعالم، ج166( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص98)
 .187، ص1( الذهيب: املغين يف الضعفاء، ج99)
 .91، ص1( املصدر السابق، ج100)
 .149، ص1( املصدر السابق، ج101)
 .199، ص8الزركلي: األعالم، ج .69( الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص102)
 .329، ص1( الزركلي: األعالم، ج103)
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عبيد هللا بن عبد الكرمي بن يزيد بن فروخ املخزومي ابلوالء، أبو زرعة الرازي  أبو زرعة الرازي  (55
( موضع ا، له "مسند"، وغالب أقواله يف الرواة نتلها عنه ابن 145ه(، أورد له الذهيب يف )264)ت

 .(104)أيب حامت يف كتابه: "اجلرح والتعديل"
ه(، 270أبو عبد هللا املعروف اببن وارة )تحممد بن مسلم بن عثمان بن عبد هللا الرازي،  ابن وارة  (56

 أورد له الذهيب يف موضع واحد فتط.
ه(، أورد له 273حممد بن يزيد التزويين، أبو عبد هللا ابن ماجة وماجة اسم أبيه يزيد )ت ابن ماجة  (57

 .(105)الذهيب يف أربعة مواضع، له كتاب "السنن"
أورد  ه(،275)ت ي، أبو داود السهستاينسليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو األزدأبو داود   (58

( مواضع، له من الكتب: "السنن" و"املراسيل" و"تسمية اإلخوة" و"الناسخ 110له الذهيب يف )
 . (106)واملنسوخ"

ه(، أورد له يف 276)ت عبد هللا بن أمحد بن إبراهيم بن كثري، أبو العباس العبدي الدورقيالدَّْورَقي   (59
 موضعي. 

حممد بن إدريس بن املنذر بن داود، بن مهران احلنظلي، أبو حامت الرازي  أبو يامت الرازي  (60
( موضع ا، له "ربتات التابعي"، وغالب أقواله يف الرواة نتلها 470ه(، أورد له الذهيب يف )277)ت

 .(107)عنه ابنه عبد الرمحن يف كتابه الشهري: "اجلرح والتعديل"
ه(، أورد له الذهيب 277أبو يوس  الفسوي )ت يعتوب بن سفيان بن جوان الفارسي، الفسوي  (61

اتبعي جليل ثبت، وإمنا «( موضع ا، صرح بتارخيه يف بعض املواضع فتال عن زيد بن وهب: 12)
ككره «، وقال يف موضع آخر: (108)«أوردته ألن يعتوب الفسوي قال يف اترخيه: يف حديثه خلل كثري

م من مساه: "التاريخ الكبري"، وكذلك: ، وكتابه مشهور، منه(109)«يعتوب الفسوي يف الضعفاء
 .(110).."."املعرفة والتاريخ"، ومسي: "اتريخ يعتوب

أمحد بن زهري بن حرب بن شداد النسائي، أبو بكر بن أيب خيثمة البغدادي  أمحد بن زهري  (62
 .(111)ه(، أورد له الذهيب يف موضعي، من كتبه: "التاريخ الكبري"279)ت

                                                           

 .194، ص4. الزركلي: األعالم، ج64( الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص104)
 .35( ابن حهر: املعهم املفهرس أو جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة، ص105)
 .27، ص6، ج122، ص3األعالم، ج. الزركلي: 139( الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص106)
 .144-120. الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص297 -173( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص107)
 .248، ص1( الذهيب: املغين يف الضعفاء، ج108)
 .278، ص1( املصدر السابق، ج109)
 .322، ص6. الزركلي: األعالم، ج158( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص110)
 .128، ص1. الزركلي: األعالم، ج130. الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص167هم املفهرس، ص( ابن حهر: املع111)
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ه(، أورد 279س ْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى الرتمذي )تحممد بن عيسى بن الرتمذي   (63
( موضع ا، وله من الكتب: "اجلامع الكبري" و"الشمائل النبوي ة" و"التاريخ" 30له الذهيب )
 .  (112)و"العلل"

ه(، أورد له 280عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السهستاين، أبو سعيد الدارمي )ت الدارمي  (64
 . (113)له من املصنفات: "املسند"الذهيب موضعي، و 

عبد هللا بن حممد بن ُعبيد بن سفيان األموي، أبو بكر بن أيب الدنيا البغدادي  ابن أيب الدنيا  (65
 ه(، أورد له الذهيب موضعا واحدا، له مصنفات كثرية ال يتسع املتام لذكرها.281)ت

باين ابوري، املعروف ابلتاحلسي بن حممد بن زايد العبدي، أبو علي النيس أبو علي احلافظ  (66
 ه(، أورد له الذهيب يف ثالثة مواضع.289)ت

عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبد الرمحن البغدادي  عبد هللا بن أمحد  (67
ه(، أورد له الذهيب يف موضع واحد، له من الكتب: "الزوائد" على كتاب الزهد ألبيه، 290)ت

لى مسند أبيه حنو عشرة آالف حديث و"مسند أهل البيت" يف جمموع قدمي و"زوائد املسند" زاد به ع
 .(114)ابلتيمورية و"الثالثيات"

ه(، أورد له 291أمحد بن حيىي بن زيد بن سيار الشيباين، أبو العباس، املعروف بثعلب )ت ثعلب  (68
 موضعا واحدا.

ه(، أورد له الذهيب سبعة 291علي بن احلسي بن اجلنيد، أبو احلسن النخعي الرازي )ت ابن اجلُنيد  (69
 مواضع. 

ه(، 293صاحل بن حممد بن عمرو بن حبيب بن حسان األسدي، ويلتب جزرة )تصاحل جزرة   (70
 ( موضع ا يف كتابه.17أورد له الذهيب )

ه(، 294عبد الرمحن بن يوس  بن سعيد بن خراش، أبو حممد البغدادي احلافظ )ت ابن خراش  (71
 ا.( موضع  20أورد له الذهيب يف )

ه(، 294موسى بن هارون بن عبد هللا بن مروان، أبو عمران البزاز احلمال )ت موسى بن هارون  (72
 أورد له الذهيب نتال  يف موضعي فتط.

ه(، أورد له 297حممد بن عبد هللا بن سليمان، أبو جعفر احلضرمي  الكويف، لتبه ُمط ي  )ت ُمطنيَّ  (73
 .(115)الذهيب يف أربعة مواضع، له من الكتب: "مسند"، و"اتريخ"

                                                           

 .198، ص8. الزركلي: األعالم، ج167( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص112)
 .205، ص4. الزركلي: األعالم، ج64( الكتاين: الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، ص113)
 .65، ص4م، ج( الزركلي: األعال114)
 .223، ص6. الزركلي: األعالم، ج63( الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص115)
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 ه(، أورد له الذهيب يف موضعي.299سهل بن شاكويه الباهلي البخاري )ت سهل بن شاذويه  (74
ه(، أورد له الذهيب 303اساين، أبو عبد الرمحن النسائي، )تأمحد بن شعيب بن علي اخلر  النسائي  (75

 وأما النسائي فتال بصري ضعي ، وقد»( موضع ا، وصرح الذهيب يف عزو للسنن فتال: 235يف )
، له "السنن الكربى" و"اجملتىب" وهو السنن الصغرى، و"الضعفاء واملرتوكون" (116)«خرج له يف كتابه

 .(117)و"األمساء والكىن" وغريها
عبدان بن أمحد بن موسى بن زايد، أبو حممد األهوازي اجلواليتي، وامسه: عبد هللا  عبدان  (76

 ه(، أورد له الذهيب ثالثة مواضع.306)ت
ه(، أورد له الذهيب يف سبعة مواضع، 307زكراي بن حيىي الساجي، أبو حيىي البصري )ت الّساجي  (77

 . (118)له من الكتب: "علل احلديث" و"اختالف الفتهاء"
حممد بن أمحد بن محاد بن سعد بن مسلم، أبو بشر األنصاري، ابلوالء، الرازي الدواليب  لدواليب ا (78

ه(، أورد له الذهيب يف موضعي، له من الكتب: "اتريخ اخللفاء"، و"مسند سفيان الثوري"، 310)ت
 ، ويظهر أن األخري هو املتصود عند احلافظ الذهيب.(119)و"األمساء والكىن"، و"الضعفاء"

ي اين  )ت الفرهياين  (79 -هـ301عبد هللا بن حممد بن سي ار، أبو حممد الف ْره اد اين ، ويتال فيه: الف ْره 
 ه(، أورد له الذهيب يف موضعي.310

حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل، أبو بكر الُسلمي، النيسابوري  ابن خزمية  (80
 .(120)ن الكتب: "الصحيح"ه(، أورد له الذهيب يف عشرة مواضع، له م311)ت

علي بن حممد بن موسى بن احلسن بن الُفرات، أبو احلسن الوزير  أبو احلسن بن الفرات  (81
 ه(، أورد له الذهيب يف ثالثة مواضع.312)ت

ه(، أورد له الذهيب يف عشرة مواضع، 318احلسي بن حممد بن مودود السلمي احلراين )ت أبو عروبة  (82
 .(121)يف "األمثال واألوائل" و"ربتات الصحابة" له من الكتب: "اتريخ" وكتاب

                                                           

 .310، ص1( الذهيب: املغين يف الضعفاء، ج116)
 .171، ص1. الزركلي: األعالم، ج182-177 -105-93( ابن خري اإلشبيلي: فهرسة ابن خري اإلشبيلي، ص117)
 .47، ص3: األعالم، ج. الزركلي148( الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص118)
 .253، ص2. الزركلي: األعالم، ج140( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص119)
 .29، ص6. الزركلي: األعالم، ج42( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص120)
 .324، ص3. الزركلي: األعالم، ج166 -158( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص121)
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 ه(،320أمحد بن عمري بن يوس  بن موسى بن جوصا، أبو احلسن الدمشتي )تابن جوصا   (83
أورد له يف موضع واحد فتط، قال ابن قاضي شهبة: صن  وتكلم على العلل والرجال، وقال الزبيدي: 

 .(122)اهريةله "مسند" رويناه عاليا، بتي من كتبه "حديث" يف الظ
ه(، أورد له الذهيب 322حممد بن عمرو بن موسى بن محاد، أبو جعفر العتيلي املكي )ت العقيلي  (84

ن جماهد ككره ع»( موضع ا، صرح الذهيب بكتابه فتال يف ترمجة: )خازم بن خزمية بصري(: 385يف )
 .(124)، له كتاب: "الضعفاء واملرتوكي"(123)«العتيلي يف الضعفاء

ه(، أورد له 325أمحد بن حممد بن حسن، أبو حامد ابن الشرقي النيسابوري )ت ابن الشَّرقي  (85
 .(125)الذهيب يف موضعي، له كتاب "الصحيح"

عبد الرمحن بن حممد أيب حامت بن إدريس التميمي احلنظلي، أبو حممد الرازي  ابن أيب يامت  (86
ات ويناسب املتام منها: ( نتال  يف كتابه املغين، له عدة مصنف43ه(، أورد له الذهيب )327)ت

"اجلرح والتعديل"، "علل احلديث"، و"املسند"، و"الكىن" و"املراسيل" و"تتدمة املعرفة بكتاب اجلرح 
 .(126)والتعديل"

نادي  ابن املُنادي  (87
ُ
أمحد بن جعفر بن حممد بن عبيد هللا بن يزيد، أبو احلسي املعروف اببن امل

 .(127)ع، له جزء يف احلديثه(، أورد له الذهيب يف أربعة مواض336)ت
ه(، أورد 340أمحد بن حممد بن زايد بن بشر بن درهم، أبو سعيد ابن األعرايب )ت ابن األعرايب  (88

واقتبس  ،له يف موضع واحد، له "املعهم" يف أمساء شيوخه، و"ربتات النساك" ارلع عليه الذهيب
 .(128)منه، و"اتريخ البصرة"

ه(، أورد له الذهيب 342هدي، أبو العباس املروزي الس ي اري )تالتاسم بن التاسم بن م السَّيَّاري  (89
 موضعا واحدا. 

أورد له الذهيب  ه(،347عبد الرمحن بن أمحد بن يونس الصديف، أبو سعيد املصري )تابن يونس   (90
، وابن يونس (129)«قلت: ككره ابن يونس يف اترخيه»( موضع ا، صرح به مبوضع واحد فتال: 42يف )

                                                           

 .189، ص1( الزركلي: األعالم، ج122)
 .200، ص1املغين يف الضعفاء، ج( الذهيب: 123)
 .319، ص6. الزركلي: األعالم، ج171. ابن حهر: املعهم املفهرس، ص178( ابن خري اإلشبيلي: فهرسة ابن خري اإلشبيلي، ص124)
 .206، ص1. الزركلي: األعالم، ج24( الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص125)
 .144-120الرسالة املستطرفة، ص. الكتاين: 297 -173( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص126)
 .365( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص127)
 .208، ص1. الزركلي: األعالم، ج139. الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص191( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص128)
 .442، ص2( الذهيب: املغين يف الضعفاء، ج129)
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أحدمها كبري يف "أخبار مصر ورجاهلا" والثاين صغري يف "ككر الغرابء الواردين على له اترخيان، 
 .(130)مصر"

احلسي بن علي بن يزيد بن داود بن يزيد، أبو علي احلافظ النيسابوري أبو علي احلافظ   (91
   ه(، أورد له الذهيب يف ثالثة مواضع.349)ت

ه(، 351ألموي ابلوالء، أبو احلسي البغدادي )تعبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق اابن قانع   (92
 .(131)أورد له الذهيب أقواال  يف ستة مواضع، له كتاب: "معهم الصحابة"

حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاك بن معبد التميمي، أبو حامت البسيت  ابن يبان  (93
ال: لعزو لكتبه فت( موضع ا، صرح الذهيب ببعض املواضع اب290ه(، أورد له الذهيب يف )354)ت
، وله من (133)«أورده ابن حبان يف الضعفاء»، وقال أيض ا: (132)«وككره ابن حبان يف الثتات»

الكتب: "املسند الصحيح" و"األنواع والتتاسيم" و"معرفة اجملروحي من احملدثي" و"الثتات" و"علل 
 . (134)أوهام أصحاب التواريخ"

ه(، 360 اللخمي الشامي، أبو التاسم الطرباين )تسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري الطرباين  (94
أورد له الذهيب يف موضع واحد، له ثالثة "معاجم" يف احلديث، و"دالئل النبوة"، و"مسند 

 . (135)الشاميي"
عبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن حممد بن مبارك بن التطان، أبو أمحد اجلرجاين )ت  ابن عدي  (95

( موضع ا، صرح بكتابه يف بعض املواضع فتال يف ترمجة: )إمساعيل 285ه(، أورد له الذهيب يف )365
، له من الكتب: "الكامل يف معرفة الضعفاء واملرتوكي (136)»ككره ابن عدي يف الكامل»بن سامل(: 

ن الرواة" و"علل احلديث" و"معهم" يف أمساء شيوخه و"أسامي من روى عنهم البخاري" و"أمساء م
 .(137)الصحابة"

                                                           

 .294، ص3. الزركلي: األعالم، ج178( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص130)
 .272، ص3( الزركلي: األعالم، ج131)
 .91، ص1( الذهيب: املغين يف الضعفاء، ج132)
 .105، ص1( املصدر السابق، ج133)
 .78، ص6. الزركلي: األعالم، ج45( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص134)
 .121، ص3. الزركلي: األعالم، ج304( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص135)
 .82، ص1الضعفاء، ج( الذهيب: املغين يف 136)
 .103، ص4. الزركلي: األعالم، ج170( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص137)
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ه(، أورد 365علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود، أبو احلسن البغدادي )ت الدارقطين  (96
"املؤتل  أثورة" و( موضع ا، من كتبه: "األحاديث النبوي ة" و"اجملتىب من السنن امل420له الذهيب يف )

 . (138)واملختل " و"الضعفاء"
عبد هللا بن حممد بن جعفر بن حي ان، أبو حممد األصبهاين، أبو الشيخ احلافظ  أبو الشيخ  (97

ومما يناسب املتام كتاب: "ربتات  ،ه(، أورد له الذهيب يف موضعي، له عدة مصنفات369)ت
 .(139)احملدثي أبصبهان والواردين عليها" و"ككر األقران ورواايهتم عن بعضهم بعضا"

ه(، أورد له الذهيب 371أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل اجلُرجاين، أبو بكر اإلمساعيلي )ت اإلمساعيلي  (98
ند رج على صحيح البخاري، و"مسيف ستة مواضع، له من الكتب: "املعهم" و"الصحيح" وهو مستخ

 .(140)عمر"
( موضع ا، 250ه(، أورد له الذهيب )374حممد بن احلسي بن أمحد، أبو الفتح األزدي )تاألزدي   (99

"أمساء من يعرف بكنيته من الصحابة" و"من وافق امسه اسم أبيه" و"من وافق امسه   :منها ،له كتب
 .(141)كنية أبيه"

ه(، أورد 375بن عمرو ابن غالم الزهري، أبو حممد البصري )ت احلسن بن عليابن غالم الزهري   (100
 له الذهيب يف ثالثة مواضع.

حممد بن حممد بن أمحد، أبو أمحد النيسابوري الكرابيسي، احلاكم الكبري  أبو أمحد احلاكم  (101
 .(142)( موضع ا، له كتاب "الكىن"55ه(، أورد له الذهيب يف )378)ت

ه(، أورد له 388حممد بن الفرج، أبو بكر الشريازي احلافظ )تأمحد بن ع ْبدان بن ابن عبدان   (102
 مثانية مواضع.

ه(، أورد 395حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي، ابن منده، أبو عبد هللا العبدي، )تابن منده   (103
( موضع ا، وله من الكتب: "فتح الباب يف الكىن واأللتاب"، و"معرفة 27له الذهيب يف )

 .(143)الصحابة"

                                                           

 .314، ص4. الزركلي: األعالم، ج178-171-101( ابن خري اإلشبيلي: فهرسة ابن خري اإلشبيلي، ص138)
 .120، ص4( الزركلي: األعالم، ج139)
 .86، ص1ج . الزركلي: األعالم،191-43( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص140)
 .98، ص6( الزركلي: األعالم، ج141)
 .121. الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص174( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص142)
 .29، ص6. الزركلي: األعالم، ج121. الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص140( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص143)
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 ،عبد هللا بن حممد بن يوس  بن نصر األزدي، أبو الوليد، املعروف اببن الفرضيضي  ابن الفر  (104
له من الكتب: "اتريخ علماء األندلس" و"املؤتل   أورد له الذهيب يف عشرة مواضع، ه(،403)ت

 .(144)واملختل " و"املتشابه يف أمساء رواة احلديث وكناهم"
ه(، أورد له 404السليماين البِّيكْندِّي  البخاري )ت أمحد بن علي بن عمرو، أبو الفضلالسليماين   (105

، وقال أيض ا عن (145)«وله أكثر من أربعمائة مصن  صغار»الذهيب يف موضعي، قال ايقوت: 
وككر أنه نتله من خط  أيب الفضل أمحد بن علي بن عمرو السليماين البيكندي »بعص أصحابه: 

 . (146)«خ يف ابب الكذ ابياحلافظ من كتاب شيوخه، وكان قد ككر فيه أل  شي
اابكي   اإلدريسّي  (106 عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن عبد هللا بن إدريس، أبو سعد اإلدريسي اإلْسرت 

ريخ حمدث مسرقند، أل   "اترخيها"، و"ات»ه(، أورد له الذهيب يف مخسة مواضع، قال الذهيب: 405)ت
 .(147)«إسرتاابك"

حممد بن عبد هللا بن حممد، أبو عبد هللا بن البي ِّع، الض يب، النيسابوري  أبو عبد هللا احلاكم  (107
ه(، أورد له الذهيب يف مخسة مواضع، له من الكتب: "علوم احلديث" و"املدخل إىل معرفة 405)ت

اإلكليل" و"املدخل إىل معرفة الصحيح من الستيم، وتبي ما أشكل من أمساء الرجال يف الصحيحي" 
 .(148)كم" وهو املستدرك"و"صحيح احلا 

عبد الغين بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر األزدي، أبو حممد املصري   عبد الغين بن سعيد  (108
ه(، أورد له الذهيب يف ستة مواضع، من كتبه: "مشتبه النسبة" و"املؤتل  واملختل " يف 409)ت

 .(149)أمساء نتلة احلديث
ه(، أورد له 410)ت ، أبو بكر ابن مردويه الكبريأمحد بن موسى بن مردوية األصبهاينابن مردويه   (109

الذهيب يف موضع واحد، له من الكتب: "التاريخ" و"مسند" و"مستخرج" يف احلديث، وله 
 .(150)"أماٍل"

 حممد بن أمحد بن حممد بن فارس ابن أيب الفوارس سهل، أبو الفتح البغدادي ابن أيب الفوارس  (110
 ع ا.( موض12ه(، أورد له الذهيب يف )412)ت

                                                           

 .121، ص4. الزركلي: األعالم، ج181. ابن حهر: املعهم املفهرس، ص186( ابن خري اإلشبيلي: فهرسة ابن خري اإلشبيلي، ص144)
 .533، ص1( احلموي: معهم البلدان، ج145)
 .419، ص1( احلموي: معهم البلدان، ج146)
 .226، ص17( الذهيب: سري أعالم النبالء، ج147)
 .46ص. ابن حهر: املعهم املفهرس، 192-191( ابن خري اإلشبيلي: فهرسة ابن خري اإلشبيلي، ص148)
 .33، ص4. الزركلي: األعالم، ج116( الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص149)
 .261، ص1( الزركلي: األعالم، ج150)
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 ه(،414حممد بن علي بن عمرو بن مهدي، أبو سعيد النت اش األصبهاين )تأبو سعيد النقاش   (111
وقع لنا جزآن من أماليه، وكتاب "التضاة"، وكتاب »ككره الذهيب يف مخسة مواضع، قال الذهيب: 

 .(151)»"ربتات الصوفية"
أورد له الذهيب  ه(،425)ت أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب، أبو بكر املعروف ابلربقاين الربقاين  (112

( موضع ا، له "مسند" ضمنه ما اشتمل عليه البخاري ومسلم، ومجع حديث سفيان الثوري  وشعبة 11)
 .(152)وأيوب وآخرين، وله "التخريج لصحيح احلديث"

ه(، أورد 427الترشي، أبو التاسم اجلرجاين )ت محزة بن يوس  بن إبراهيم السهمي محزة السهمي  (113
له الذهيب يف مخسة مواضع، من كتبه: "اتريخ جرجان" ويسمى "كتاب معرفة علماء أهل جرجان" 

 .  (153)و"معهم شيوخه" و"سؤاالت" أوراق منه يف تضعي  بعض احملدثي
يم األصبهاين ران، أبو نعأمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مه أبو نُعيم األصبهاين  (114

( موضع ا، له من التصاني : "حلية األولياء وربتات األصفياء" 15ه(، أورد له الذهيب يف )430)ت
 . (154)و"معرفة الصحابة" و"ربتات احملدثي والرواة" و"ككر أخبار أصبهان"

هـ(، أورد 435تعبيد هللا بن أيب الفتح أمحد بن عثمان بن الفرج، أبو التاسم األزهري ) األزهري  (115
 له الذهيب يف سبعة مواضع.

ُه ه ِّز، املعروف ابلعتيتي  العتيقي  (116
أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن منصور، أبو احلسن امل

 ه(، أورد له الذهيب يف ثالثة مواضع. 441)ت
ه(، أورد له الذهيب 441حممد بن علي بن عبد هللا بن حممد، أبو عبد هللا الصوري )ت الص وري   (117

عدال  عند أخته فأخذ بعضها اخلطيب البغدادي، ومنها "بتية من  14 ثالثة مواضع، ترك كتبه يف
 .(155)"جمموعة أحاديث

ه(، أورد له الذهيب يف 444عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداين )ت أبو عمرو الداين  (118
 . (156)اء"بتات التر موضعي، له عدة مصنفات ويهمنا يف هذا املتام: "كتاب يف علم احلديث" و"ر

                                                           

 .308، ص17( الذهيب: سري أعالم النبالء، ج151)
 .212، ص1( الزركلي: األعالم، ج152)
 .281، ص2( املصدر السابق، ج153)
 .157، ص1( املصدر السابق، ج154)
 .276ص ،6( املصدر السابق، ج155)
 .406، ص4( املصدر السابق، ج156)
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ي خليل بن عبد هللا بن أمحد بن إبراهيم ابن اخلليل التزويين، أبو يعلى اخلليل أبو يعلى اخلليلي  (119
هـ(، أورد له الذهيب يف ثالثة مواضع، له من الكتب: "اإلرشاد يف معرفة أحوال الرواة من 446)ت

 .  (157)أئمة احلديث"
أورد له  ه(،456)ت األندلسي، أبو حممد الظاهريعلي بن أمحد بن سعيد بن حزم، ابن يزم   (120

 . (158)( موضع ا، وله من الكتب: "احمللى" و"مجهرة األنساب" و"الناسخ واملنسوخ"27الذهيب يف )
ه(، أورد له الذهيب يف 458أمحد بن احلسي بن علي بن موسى، أبو بكر البيهتي )تالبيهقي   (121

السنن الصغرى" و"دالئل النبوة" و"اآلداب" مخسة مواضع، له من الكتب: "السنن الكربى" و"
 .  (159)و"الرتغيب والرتهيب"

هـ(، أورد له موضعا 460-هـ430حممد بن يوس  التطان، أبو عبد الرمحن النيسابوري )ت القطَّان   (122
 واحدا.

أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي أبو بكر اخلطيب البغدادي  اخلطيب البغدادي  (123
( موضع ا، صرح بكتابه يف بعض املواضع فتال يف ترمجة )أمحد 75لذهيب يف )ه(، أورد له ا463)ت

 . (161)، له كتب كثرية أمهها: "اتريخ بغداد"(160)»وقد ككره اخلطيب يف اترخيه»بن حهاج(: 
ه(، أورد 463يوس  بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري، أبو عمر الترريب )ت ابن عبد الرب  (124

كتبه "الدرر يف اختصار املغازي والسري" و"االستيعاب" و"جامع بيان العلم   له موضعا واحدا، من
وفضله" و"التمهيد ملا يف املورأ من املعاين واألسانيد" و"االستذكار يف شرح مذاهب علماء األمصار" 

 . (162)و"اإلنباه على قبائل الرواة"
أورد له  ه(،466)ت عبد العزيز بن أمحد بن حممد بن علي التميمي، أبو حممد الكتاين الكتاين  (125

 .(163)( موضع ا، له كتاب يف "الوفيات" على السني15الذهيب )
 ه(،470ت) عبد الرمحن بن حممد، ابن منده العبدي، أبو التاسم األصبهاينعبد الرمحن بن منده   (126

 كتب: "األمساء والكىن" و"ربتات التابعي"، و"الوفيات" وهوأورد له الذهيب يف موضعي، وله من ال
 .(164)مستوعب جدا

                                                           

 .319، ص2. الزركلي: األعالم، ج176( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص157)
 .254، ص4. الزركلي: األعالم، ج165( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص158)
 .116، ص1. الزركلي: األعالم، ج86-49( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص159)
 .37، ص1الضعفاء، ج( الذهيب: املغين يف 160)
 .172، ص1. الزركلي: األعالم، ج131( الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص161)
 .240، ص8( الزركلي: األعالم، ج162)
 .13، ص4. الزركلي: األعالم، ج212( الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص163)
 .211-139-121( الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص164)
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سليمان بن خل  بن سعد بن أيوب بن وارث التهييب الترريب، أبو الوليد الباجي الباجي   (127
ه(، أورد له الذهيب يف موضعي، من كتبه: "التعديل والتهريح ملن روى عنه البخاري يف 474)ت

 .(165)شرح مورأ مالك" الصحيح" و"املنتتى يف
( 13أورد له الذهيب يف ) ه(،475)ت علي بن هبة هللا بن علي بن جعفر، أبو نصر ابن ماكوال  (128

موضع ا، من كتبه "اإلكمال"، يف املؤتل  واملختل  من األمساء والكىن واألنساب، و"تكملة 
 . (166)اإلكمال"

ه(، 482أبو إسحاق احلب ال املصري )ت إبراهيم بن سعيد بن عبد هللا النعماين، موالهم،احلبَّال   (129
أورد له الذهيب يف موضع واحد فتط، له من املصنفات: "وفيات قوم من املصريي ونفر سواهم من 

 . (167)"و"جزء من حديث أيب إسحاق احلبال"375سنة  
أورد له الذهيب  ه(،488أبو الفضل البغدادي )ت، أمحد بن احلسن بن أمحد بن خريونابن خريون   (130

 .  (168)ثالثة مواضع، وله من الكتب: "األحاديث العوايل" يف
ه(، 507حممد بن راهر بن علي بن أمحد، احلافظ أبو الفضل املتدسي )تابن طاهر املقدسي   (131

( موضعا، له كتب كثرية، منها: "اتريخ أهل الشام ومعرفة األئمة منهم 26أورد له الذهيب يف )
و"اجلمع بي كتب أيب الكالابكي واألصبهاين يف رجال واألعالم"، و"تذكرة املوضوعات" 

الصحيحي"، و"أرراف الغرائب واألفراد"، و"أرراف الكتب الستة" و"إيضاح اإلشكال فيمن أاهم 
 .(169)أرراف أحاديث كتاب اجملروحي البن حبان"و"، "امسه من النساء والرجال"، و"تذكرة احلفاظ

ْيرع اُقويل ، البغاملؤمتن بن أمحد بن علي بن  املؤمتن  (132 ، الد  دادي، املعروف احلسي، احلافظ أبو نصر الر ب عي 
 هـ(، أورد له الذهيب يف موضعي.507ابلس اجي  )ت

ه(، 509هبة هللا بن املبارك بن موسى بن علي بن يوس ، أبو الربكات، الستطي )ت السَّقطي  (133
"معهما"  اتريخ بغداد للخطيب، ومجع أورد له الذهيب يف موضع واحد، صن  "اترخيا" جعله كيال على

 . (170)لشيوخه يف مثانية أجزاء ضخمة

                                                           

 .512، ص3( الزركلي: األعالم، ج165)
 .30، ص5. الزركلي: األعالم، ج166( الكتاين: الرسالة املستطرفة، ص166)
 .40، ص1( الزركلي: األعالم، ج167)
 .136( ابن خري اإلشبيلي: فهرسة ابن خري اإلشبيلي، ص168)
 .171، ص6( الزركلي: األعالم، ج169)
 .75، ص8( املصدر السابق، ج170)
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ه(، 511حيىي بن عبد الوهاب بن حممد ابن إسحاق العبدي، أبو زكراي األصبهاين )ت حيىي بن منده  (134
 .(171)أورد له الذهيب يف مخسة مواضع، له من الكتب: "اتريخ أصبهان"

ه(، 543بن جعفر، أبو عبد هللا اجلوزقاين اهلمداين )تاحلسي بن إبراهيم بن احلسي  اجلوزقاين  (135
أورد له يف موضع واحد فتط، وله من الكتب: "األابريل واملناكري والصحاح واملشاهري = املوضوعات 

 .(172)من األحاديث املرفوعات"
ه(، 562عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين، أبو سعد املروزي )ت ابن السمعاين  (136

له الذهيب يف مخسة مواضع، من كتبه، "األنساب" و"اتريخ مرو"، و"تذييل اتريخ بغداد" و"اتريخ  أورد
 .(173)الوفاة، ملتأخرين من الرواة" و"التحبري يف املعهم الكبري"

ه(، أورد له 571علي بن احلسن بن هبة هللا، أبو التاسم ابن عساكر الدمشتي )ت ابن عساكر  (137
( موضع ا، له "أتريخ دمشق الكبري" و"اإلشراف على معرفة األرراف" و"كش  19الذهيب يف )

املغطى يف فضل املورأ" و"أربعون حديثا من أربعي شيخا من أربعي مدينة" و"اتريخ املزة" و"معهم 
معهم النسوان" و"هتذيب امللتمس من عوايل مالك بن أنس" و"معهم أمساء الترى الصحابة" و"

 . (174)واألمصار" و"معهم شيوخ والنبالء"
ه(، 576أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم األصبهاين، أبو راهر اجلرواين )ت السلفي  (138

فيه األحاديث أورد له الذهيب يف سبعة مواضع، له من الكتب: "معهم مشيخة" و"جزء 
 .  (175)السداسيات"

خل  بن عبد امللك بن مسعود بن بشكوال اخلزرجي األنصاري، أبو التاسم األندلسي  ابن بشكوال  (139
ه(، أورد له الذهيب يف أربعة مواضع، من كتبه "اتريخ" يف أحوال األندلس، و"الغوامض 578)ت

 . (176)ملستغربة"واملبهمات" و"رواة املورأ" و"الفوائد املنتخبة واحلكاايت ا
ه(، أورد له 597عبد الرمحن بن علي بن حممد، مجال الدين أبو الفرج ابن اجلوزي )ت ابن اجلوزي  (140

( موضع ا، صرح ببعض كتبه يف بعض املواضع فتال يف ترمجة )إبراهيم بن عبد هللا 45الذهيب يف )
                                                           

 .135، ص7( املصدر السابق، ج171)
. الثتات ممن مل يتع يف الكتب الستة. حتتيق: شادي آل نعمان. )ال( ابن ُقْطُلوْ 172) من، مركز يبـ غ ا: أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُقْطُلْوبـ غ ا السُّْوُدْوينِّ

 أمحد بلوط: علي -. علي بلوط 405، ص3م(، ج2011 -هـ 1432، 1النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتتيق الرتاث والرتمجة صنعاء، ط
ا، دار العتبة، قيصري، ، )تركي«الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العامل )املخطورات واملطبوعات(»أمحد روران قره بلوط. معهم التاريخ  -الرضا قره بلوط 

 .909، ص2م(، ج2001 -هـ 1422، 1ط
 .55، ص4. الزركلي: األعالم، ج215( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص173)
 .273، ص4. الزركلي: األعالم، ج193 -187رس، ص( ابن حهر: املعهم املفه174)
 .215، ص1. الزركلي: األعالم، ج142( ابن خري اإلشبيلي: فهرسة ابن خري اإلشبيلي، ص175)
 .311، ص2( الزركلي: األعالم، ج176)
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اثبت ابن أيب املتدم(: ، وقال يف ترمجة )(177)»قال ابن اجلوزي يف املوضوعات: مرتوك»الصاعدي(: 
ا، ويوافق املتام منها: كتاب "الضعفاء (178)»وككره ابن اجلوزي يف الضعفاء» ، له كتب كثرية جدًّ

 . (179)واملرتوكي" و"أمساء الضعفاء والواضعي" و"املوضوعات يف األحاديث املرفوعات"
سكندراين سي اإلعلي بن املفضل بن علي بن ُمفر ِّج بن حامت بن حسن املتد علي بن املفضل  (141

ه(، أورد له الذهيب يف موضع واحد فتط، من تصانيفه:  "األربعي املرتبة على ربتات 611)ت
 .(180)األربعي حافظا"

حممد بن عبد الغين بن أيب بكر بن شهاع، أبو بكر ابن نتطة احلنبلي البغدادي  ابن نقطة  (142
"تكملة اإلكمال"، و"األنساب"  ه(، أورد له الذهيب يف أربعة مواضع، له تصاني ، منها:629)ت

 .(181)و"التتييد ملعرفة الرواة السنن واملسانيد"
ه(، 637حممد بن سعيد بن حيىي بن علي بن حهاج، أبو عبد هللا الدبيثي الواسطي )ت ابن الد بيثي  (143

أورد له الذهيب يف أربعة مواضع، له "كيل على اتريخ السمعاين" الذي جعله كيال لتاريخ بغداد 
 .(182)للخطيب، و"اتريخ واسط"

ن اجملد الدين ابأمحد بن عيسى بن عبد هللا، أبو العباس املتدسي، سي   السيف ابن اجملد  (144
 ه(، أورد له الذهيب يف موضع واحد فتط.643)ت

ه(، 643عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تتي الدين املعروف اببن الصالح )ت ابن الصالح  (145
 أورد له الذهيب يف مخسة مواضع.

ه(، أورد له 643حممد بن عبد الواحد، أبو عبد هللا ضياء الدين املتدسي )ت الضياء املقدسي  (146
الذهيب يف موضعي، له كتب كثرية ويناسب املتام: "الرواة األربعة عشر" و"الرواة عن مسلم بن 

 . (183)األحاديث املختارة" احلهاج" و"مناقب أصحاب احلديث" و"
ه(، 643ت) هللا، أبو عبد هللا، حمب الدين ابن النهار حممد بن حممود بن احلسن بن هبةابن الّنجار   (147

 سند حكاية مؤمل بن صاحل يف»أورد له الذهيب يف سبعة مواضع، صرح بتارخيه يف موضع واحد فتال: 
، من كتبه "الكمال يف معرفة الرجال" و"كيل اتريخ بغداد (184)«مكذوبة أوردها ابن النهار يف اترخيه

                                                           

 .18، ص1( الذهيب: املغين يف الضعفاء، ج177)
 .121، ص1( املصدر السابق، ج178)
 .317-316ص، 3( الزركلي: األعالم، ج179)
 .23، ص5( املصدر السابق، ج180)
 .211، ص6( املصدر السابق، ج181)
 .139، ص6( املصدر السابق، ج182)
 .255، ص6( املصدر السابق، ج183)
 .689، ص2( الذهيب: املغين يف الضعفاء، ج184)
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 ة يف أخبار املدينة" و"نزهة الورى يف أخبار أم الترى" و"نسبة احملدثي إىلالبن اخلطي" و"الدرة الثمين
 .(185)اآلابء والبلدان" و"جنة الناظرين يف معرفة التابعي"

حممد بن أيب بكر عبد هللا بن خليل الكناين العستالين، أبو عبد هللا ابن خليل املكي  ابن خليل  (148
 ه(، أورد له الذهيب يف موضعي فتط. 696)ت

ْزَايل  (149 ه(، 739التاسم بن حممد بن يوس ، علم الدين الربزايل، أبو حممد اإلشبيلي الدمشتي )ت الربر
أورد له يف موضع واحد فتط، له من الكتب: "التاريخ"، و"الوفيات"، وله "مشيخة الذين حدثوه عن 

 .(186)ابن رربزك والكندي وحنبل خاصة وهم حنو ثالثي شيخا"
 ،بن عبد هللا ) أيب بكر(، التيسي الدمشتي، الشهري اببن انصر الدينحممد ابن انصر الدين   (150

من كتبه "افتتاح التاري لصحيح البخاري" و"عتود الدرر  أورد له الذهيب عشرة مواضع، ه(،842)ت
يف علوم األثر" و"شرح منظومة االصطالح"يف مصطلح احلديث، و"بديعة البيان" أرجوزة يف الرتاجم، 

 .(187)يف تواريخ الوفيات، و"التبيان" شرحها على رريتة مبتكرة
 

 اخلامتة 
ا مع احلافظ الذهيب وكتابه: "املغين  احلمد هلل أوال  وآخر ا وظاهر ا وابرن ا، فتد قضيت يف الصفحات السابتة وقت ا مفيد 

الختصار، ايف الضعفاء"، وهذا الكتاب يستحق أكثر من هذه الصفحات التليلة، ولكن ربيعة املتام تستدعي 
 ومن املناسب يف هناية البحث اإلشارة إىل أهم النتائج اليت رأيت أمهيتها، فمن النتائج:

 عناية احلافظ الذهيب يف التألي  وخاصة يف ابب تراجم الرجال واجلرح والتعديل للرواة. (1
 مهارة احلافظ الذهيب يف اختصار الرتاجم مع عدم اإلخالل مبا قيل يف الرواة. (2
افظ كتابه من كتب كثرية اهتمت جبمع الضعفاء من الرواة ورمبا ككر عدة أحكام للراوي استخلص احل (3

 الواحد.
 د احلافظ الذهيب ابحلكم على بعض الرواة، ووصفهم ببعض األلفاظ اليت متيز اها عن غريه منتفر   (4
 األئمة. 
 يرتك احلافظ الذهيب الرواة املختل  فيهم بي النتاد دون ترجيح، وكأنه يرتك االختيار للتارئ. أحياان   (5
منهم: أبو حامت الرازي، وابن معي، والعتيلي، والبخاري،  ،أكثر احلافظ الذهيب األخذ عن بعض األئمة (6

وابن حبان، وابن عدي، واألزدي، والنسائي، وابن حنبل، وأبو زرعة الرازي، وككرهتم هنا حسب األكثر 
 ورود ا يف الكتاب. 

                                                           

 .86، ص7.الزركلي: األعالم، ج179( ابن حهر: املعهم املفهرس، ص185)
 .182، ص5. الزركلي: األعالم، ج208ص( ابن حهر: املعهم املفهرس، 186)
 .237، ص6( الزركلي: األعالم، ج187)
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 تبي يل كثرة مصادر احلافظ الذهيب يف كتابه، فتد بلغت حنو مئة ومخسي مصدر ا تتريب ا.  (7
 

 هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعي.وصلى 
 

______________ 
  املصادر واملراجع

 

زاء املعجم املفهرس أو جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجابن حهر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حهر العستالين،  (1
 م.1998-هـ1418، 1حتتيق: حممد شكور املياديين، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط املنثورة،

تق: حممد فؤاد حت فهرسة ابن خري اإلشبيلي،ابن خري اإلشبيلي، أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة اللمتوين األموي اإلشبيلي،  (2
 م.1998-هـ1419، 1منصور. بريوت، دار الكتب العلمية، ط

، ابن ُقْطُلْوبـ غ   (3 تيق: شادي آل نعمان. اليمن، حت الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة،ا، أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُقْطُلْوبـ غ ا السُّْوُدْوينِّ
 م.2011 -هـ 1432، 1مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتتيق الرتاث والرتمجة صنعاء، ط

كي. التاهرة: دار ههر حتتيق: د. عبد هللا الرت  البداية والنهاية،ري الترشي البصري مث الدمشتي، ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كث (4
 م.1997 -هـ 1418، 1للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط

 لرد الوافر،اابن انصر الدين، حممد بن عبد هللا )أيب بكر( بن حممد التيسي الدمشتي الشافعي، مشس الدين. الشهري اببن انصر الدين،  (5
 هـ.1393، 1حتتيق: زهري الشاويش. بريوت: املكتب اإلسالمي، ط

ريوت، دار إحياء الرتاث ب هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني،الباابين، إمساعيل بن حممد أمي بن مري سليم الباابين البغدادي،  (6
 م.1951العريب بريوت، 

 م.1976، 1التاهرة: مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، ط ومنهجه يف كتابه اتريخ اإلسالم،الذهيب بشار عواد، بشار عواد معروف،  (7
 م.1998 -هـ 1419، 1بريوت: دار الكتب العلمية، ط ذيل تذكرة احلفاظ،احلسيين، حممد بن علي بن احلسن احلسيين،  (8
. بريوت: دار السراج، حتتيق: إحسان عباس املعطار يف خرب األقطار،الروض احلِّمريى، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عبد املنعم احلمريي،  (9

 م.1980، 2ط
هليلة، الطائ : حتتيق: د. حممد احلبيب ا املعجم املختص ابحملدثني،الذهيب، أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،  (10

 م.1988 -هـ 1408، 1مكتبة الصديق، ط
شيخ شعيب حتتيق: جمموعة من احملتتي إبشراف ال سري أعالم النبالء،الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، الذهيب، أبو عبد هللا مشس  (11

 م.1985 -هـ 1405، 3األرانؤوط. بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
الطائ : مكتبة حتتيق: د. حممد احلبيب اهليلة، ) معجم الشيوخ الكبري،الذهيب، أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،  (12

 م(.1988 -هـ 1408، 1الصديق، ط
ت: دار الكتب بريو  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار،الذهيب، أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،  (13

 م.199 -هـ1417، 1العلمية، ط
. حلب: دار املعارف، حتتيق: نور الدين عرت املغين يف الضعفاء،د بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب، الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حمم (14

 م.1971-هـ1391، 1ط
لي حممد البهاوي. حتتيق: ع ميزان االعتدال يف نقد الرجال،الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب،  (15

 م.1963 -هـ 1382، 1ملعرفة للطباعة والنشر، طبريوت: دار ا
اح احللو. حتتيق: د. حممود الطناحي د. عبد الفت طبقات الشافعية الكربى،السبكي، اتج الدين عبد الوهاب بن تتي الدين السبكي،  (16

 هـ.1413، 3التاهرة: دار ههر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط
 اراييب. دار ريبة.حتتيق: نظر حممد الف تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي،جالل الدين السيوري، السيوري، عبد الرمحن بن أيب بكر،  (17
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 : دار املعرفة.بريوت البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع،الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين،  (18
وت: دار إحياء حتتيق: أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى. بري  الوايف ابلوفيات،الصفدي، الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا  (19

 م.2000 -هـ1420، 1الرتاث، ط
تركيا،  ،«الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العامل )املخطوطات واملطبوعات(»معجم التاريخ أمحد روران قره بلوط،  -علي الرضا قره بلوط  (20

 م.2001 -هـ 1422، 1دار العتبة، قيصري، ط
تيق: كمال حت ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد،الفاسي، حممد بن أمحد بن علي، تتي الدين، أبو الطيب املكي احلسين الفاسي،  (21

 م.1990-هـ1410، 1يوس  احلوت. بريوت: دار الكتب العلمية، ط
بيان مشهور كتب الرسالة املستطرفة لشهري بـ الكتاين، الكتاين، أبو عبد هللا حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسين اإلدريسي ال (22

 م.2000-هـ1421، 6حتتيق: حممد املنتصر بن حممد الزمزمي. دار البشائر اإلسالمية، ط السنة املشرفة،
يا: جملة احلكمة، ريطانب ضوابط اجلرح والتعديل عند احلافظ الذهيب رمحه هللا،حممد الثاين، أيب عبد الرمحن حممد الثاين بن عمر بن موسى،  (23

 م.2000 -هـ 1421، 1ط
 م. 1995، 2بريوت: دار صادر، ط معجم البلدان،ايقوت، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي،  (24


