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 ٣

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

إن احلمد هللا , نحمده ونستعني به ونستغفره , ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات     
ُ من هيده اهللا فال مضل لـه , ومـن يـضلل فـال هـادي لـه , وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ,           أعاملنا , ُ

 .وحده ال رشيك له , وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
َ يا أهيا الذين ءامنوا اتقوا اهللاَ حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون {   ُ ْ ُ ْ َ َِ ِ ُِ ُ ُ َّ ُْ َ ََ َّ َ َ َِ ُ َ َ َُّ ِ َّ َ ُّ{)١(  
َّا أهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهـا زوجهـا وبـث َ ي{   َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َُ ََ ْ َ َ َ َّ َِّ ٍ ِ ِ َِ َ َ ٍَّ ْ َ ُ ُْ ُ َ َ ُّ َ

ًمنهام رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللاَ الذي تساءلون به واألرحام إن اهللاَ كان عليكم رقيبا  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ َُ َ ُ ََّ َ َ َ ََ َّ ََ َِ ِ َ َّ ُْ ً ِ َ ُ{)٢(  
ً أهيـا الـذين ءامنـوا اتقـوا اهللاَ وقولـوا قـوال سـديدا َ يا{   َ ُ ُِ َِ ًَ ْ َ َُ ََّّ ُ َ ُّ ْيـصلح لكـم أعاملكـم ) ٧٠(َ ْ ُُ َُ ََ ْ ْ َْ ِ

ًويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللاَ ورسوله فقد فاز فوزا عظيام  ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َ ًَ ََ َ ََ ْ َ َُ َ ُ َ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ُْ{)٣(  
 :أما بعـد   
رفة أحوال األسانيد الناقلة لألخبار ال فعلم الرجال من أهم العلوم املوصلة إىل مع  

 مـن أحكـام − نقلـة األخبـار −سيام      ما يتعلق منه باجلرح والتعديل , وما قيـل يف الـرواة 
 .خاصة أطلقها عليهم أئمة اجلرح والتعديل لبيان مراتبهم من حيث اجلرح والتعديل 

 وهـو شـهاب الـدين وممن كان له العناية الفائقة هبذا اجلانب احلافظ ابـن حجـر ,  
أمحد بن عيل العسقالين الـشافعي , املتـوىف سـنة سـبع ومخـسني وثامنامئـة رمحـه اهللا 

 ; لدقة عباراته فيه ; "تقريب التهذيب": تعاىل , ومن أشهر كتبه املتداولة يف ذلك كتاب 
 .والهتاممه برواة الكتب الستة , وهم أشهر من نقل األحاديث , وعليهم مدار الرواية 

                                                           
 ١٠٢آية : سورة آل عمران ) ١(
 ١آية : سورة النساء ) ٢(
  ٧١ – ٧٠آية : سورة األحزاب ) ٣(



 ٤

 أننـي أحكـم عـىل كـل شـخص …": د قال ابن حجر  نفسه يف مقدمة كتابه هذا وق  
منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه , وأعدل ما وصف به , بأخلص عبارة , وأخلص إشارة 

…" 
ّواهتم العلامء يف كتابه هذا ممن بعده , وقد سهل للمشتغلني يف هـذا الفـن النظـر    ّ

قوال أئمة اجلـرح والتعـديل فـيهم السـتخالص قـول يف أحكام الرواة عىل منواله , وسرب أ
جممل فيهم حماكاة لطريقـة ابـن حجـر يف تقريبـه , ويف الغالـب األكثـر مـا يقنـع الباحـث 

ّبخالصة هذا العامل الفذ   رمحه اهللا , وال حرج أن ينقص منها أو يزيد − نعني     ابن حجر −ِ
 .راء كاحلافظ الذهبي رمحه اهللا فيها أحيانا , مستفيدا من عبارة غريه من أهل االستق

ومما يشكل من عبـارات احلـافظ ابـن حجـر يف كتابـه هـذا , مـا ذكـره يف املرتبـة   
من لـيس لـه يف احلـديث إال القليـل , ": السادسة من مراتب الرواة املذكورين فيه , وهي 

ابع , وإال  , حيث يتـ"مقبول": ُومل يثبت فيه ما يرتك حديثه من أجله , وإليه اإلشارة بلفظ 
  ."ّفلني احلديث

 , فهذا يعني أن من كـان مـن الـرواة يف هـذا "…حيث يتابع ": فانظر إىل قوله بعد   
 , فإنه ال بد أن يكـون قـد توبـع ليـصلح لـه "مقبول": الكتاب وحكم عليه ابن حجر بقوله 

لـراوي ّهذا احلكم بأنه مقبول وإال فإنه لني احلديث , ومعناه أن احلكم عىل حـديث هـذا ا
 .يكون بالضعف إذا مل نجد له متابعا 

ومن نظر يف كتاب تقريب التهذيب وجد مجلـة مـن رواة الـصحيحني أو أحـدمها   
قد حكم عليه احلافظ ابن حجر هبذه املرتبة , مع أنه مل يـرد فيـه جـرح أصـال , فيـستغرب 

وي يف الناظر إىل عدم اعتبار ابـن حجـر إلخـراج الـشيخني أو أحـدمها حلـديث هـذا الـرا
 احلكم حلديثـه بالـصحة − يف اجلملة −صحيحه , مع أن حال أمثاله من رواة الصحيحني 

أو احلسن , أي أنه مقبول الرواية , إن سلم من جرح النقاد له , وسلمت روايته من الـشذوذ 
 .والعلة , واتصف بقية اإلسناد برشوط القبول املعروفة 



 ٥

الء الـرواة , ومناقـشة احلـافظ ابـن ولذا كان هذا املرشوع للكشف عن أحوال هـؤ  
ِّحجر يف حكمه هذا ملثل هؤالء , ممن خرج له يف الصحيحني أو أحـدمها , واستقـصاء  ُ
أقوال النقاد وأحكامهم عىل هؤالء الرواة وأحاديثهم , ومن ذلك النظر يف كالم ابـن حجـر 

 .نفسه يف كتبه األخرى 
َّ فيه عـىل مـن خـرج لـه البخـاري ُوفاحتة هذا املرشوع خرج بحثنا األول , مقترصا  

يف صحيحه احتجاجا , وقد جعلـه ابـن حجـر يف تقريـب التهـذيب يف املرتبـة الـسادسة , 
  ."مقبول":     وأطلق عليه قوله 

 "مقبول": فيمن قال فيه ابن حجر يف تقريب التهذيب : ثم خرج بحثنا هذا , وهو 
 .ا أو شاهدا أو مقرونا َّ, وخرج له البخاري يف صحيحه اعتبارا , نعني تابع

 : فنفرد كذلك − إن شاء اهللا تعاىل −وسيعقب هذا البحث تتمة هذه السلسلة   
ّ , وخرج له مسلم يف "مقبول": من قال فيه ابن حجر يف تقريب التهذيب  −١

 .صحيحه احتجاجا 
ّ , وخـرج لـه مـسلم "مقبـول": ومن قال فيه ابن حجر يف تقريب التهذيب  −٢

 .يف صحيحه اعتبارا 
 :خطة البحث 

ّقسم البحث إىل مقدمة وفيها    خطة البحـث وأمهيتـه ومنهجـه , ثـم التمهيـد وفيـه : ُ
بيان مكانة رواة الصحيحني أو أحدمها , ثم ذكـر الـرتاجم املدروسـة مرتبـة عـىل حـروف 
املعجم , ثم خامتة البحث وفيها نتائجه , ثم قائمة املراجع واملصادر التي تم العزو إليها 

 .ث , ثم فهرس املوضوعات خالل البح
 :أمهية البحث 

 :تظهر أمهية البحث يف األمور اآلتية   
 مـن املـصادر املهمـة التـي − رمحـه اهللا − كتاب تقريب التهذيب البن حجـر −١  

يستعني هبا أهل العلم يف معرفة خالصة أقوال النقاد يف أحـوال الـرواة , ممـا يرتتـب عليـه 



 ٦

ّوايـاهتم أو ردهـا , أو قبوهلـا مـن وجـه دون وجـه , أو احلكم عىل الرواة من حيث قبـول ر
 . االعتبار هبا يف املتابعات والشواهد 

ّ أن الرواة الذين خرج هلم الشيخان أو أحدمها يف صحيحه , اعتـرب ذلـك مزيـة −٢   ّ
هلم , وتزكية هلم , ما مل يرد ما خيدش فيه , فينظـر حينئـذ إىل كيفيـة إخـراج الـشيخني أو 

 .  يف الصحيح أحدمها حلديثه
 من جعله ابن حجر يف املرتبة السادسة من مراتب الرواة يف تقريب التهذيب , −٣  

ُ , ال يقبــل حــديثهم إال إذا توبعــوا عليــه , ولــذا فهــم دون "مقبــول": وهــو مــن قــال فــيهم 
ثقة أو صدوق أو ال بـأس بـه : أصحاب املراتب التي سبقتهم , فليس حاهلم كمن قال فيه 

ُن يصحح حديثهم أو حيسن من غري حاجة للبحث عن تابع أو شاهد له ونحوها , مم ُ. 
 من مل يفطن من أهل العلم إىل إخـراج البخـاري يف صـحيحه لـبعض الـرواة , −٤  

ّ , ربام ضـعف أحـاديثهم إذا مل يـر هلـم تابعـا أو "مقبول": وهم ممن قال فيهم ابن حجر 
ء , وربام أورث ذلك خطـأ يف احلكـم شاهدا , وفاته النظر يف إخراج البخاري ملثل هؤال

 .عىل أحاديث هؤالء الرواة 
:  معرفــة احلكــم عــىل الــراوي الــذي قــال فيــه ابــن حجــر يف تقريــب التهــذيب −٥  

ّ , وقد خرج له البخاري يف صحيحه , بعد تتبع ودراسة أقـوال النقـاد فيـه ومـنهم "مقبول"
 .ابن حجر نفسه 

 
 :منهج البحث 

ّ تم جرد كتاب تقر−١   يب التهذيب البـن حجـر واسـتخالص مجيـع الـرتاجم التـي َ
 .ترمجة  ) ١٥٦٥(  , فبلغت نحو "مقبول": قال فيها 
(  ثم فرز الرتاجم التي رمز هلا برمز البخاري ومسلم أو أحدمها , فبلغت نحـو −٢  
ّترمجة , وهذا من غري من خرج هلم البخاري تعليقـا أو خـارج الـصحيح , وسـوى  ) ١٠٨

 . مسلم يف املقدمة فقط ّمن خرج هلم



 ٧

 ثم فرز الرتاجم التي رمز هلا بالبخـاري سـواء شـاركه مـسلم فيهـا أم انفـرد هبـا −٣  
 .ترمجة  ) ٣١( دونه , فبلغت نحو 

ّ ثم مراجعة أحاديث هؤالء الذين خرج هلم البخاري يف صـحيحه مـن صـحيح −٤  
ّالبخاري نفسه , والنظر يف الكيفية التي خرج هبا أحاديثهم ,  ّفمن خرج حديثه يف باب ومل ّ

ّخيرج حديثا آخر يف الباب نفسه سواه , أو مل يذكر له يف الباب تابعـا أو شـاهدا للحـديث 
ًنفسه , اعتربناه حمتجا به , وما عدا ذلك ممن ذكر له تابعا أو شـاهدا يف البـاب نفـسه كـان 

 .إخراجه له لالعتبار أي يف املتابعات والشواهد فحسب 
ّ رتبت تر−٥   ّاجم هؤالء الرواة ممن خرج هلم البخاري عىل حروف اهلجاء , بداية ُ

 .بأسامء الرجال ثم كناهم ثم النساء 
 . تبدأ الرتمجة بكالم ابن حجر يف تقريب التهذيب −٦  
 . ثم بيان طريقة البخاري يف إخراج حديث هذا الراوي يف صحيحه −٧  
ّفيه , وذكر مـن خـرج حديثـه يف  ثم بيان حال الراوي , وحكاية كالم أهل العلم −٨  

 .الصحاح 
ّ ذكر خالصة يف آخر الرتمجة تبني احلكم عىل الـراوي رصاحـة , وحكايـة مـا −٩  

 .إذا كان البن حجر نفسه قول آخر يف الراوي سوى ما جاء يف تقريب التهذيب 
 سلكنا مسلك اإلجياز , وعدم اإلطالة قـدر اإلمكـان , دون اإلخـالل بحكايـة −١٠  
 .صوص بتاممها إذا لزم األمر بعض الن



 ٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمـهـيــد
 



 ٩

َّالرواة الذين خرج هلم البخاري ومـسلم يف صـحيحيهام , أو خـرج هلـم أحـدمها    َّ
يف صحيحه , هلم مكانة عند أئمة اجلرح والتعديل , وذلك لعلو مكانة هذين الكتابني عند 

َّببيان ما إذا كان هذا الـراوي خـرج العلامء , ولذا جتدهم حيرصون عند كالمهم يف الرواة 
ُله الشيخان أو أحدمها يف صحيحه , فهذا يرفع من حال املرتجم له  ُ. 

َّوقد تتابع أهل العلم يف الثناء عىل من خرج له الشيخان أو أحدمها يف صـحيحه ,   
ّوال يلتفت إىل كالم من جرحهم إذا مل يكن له وجه قوي , وبني سبب جرحه , وما ذاك إال ّ ُ 

 .ملعارضته لصنيع هذين اإلمامني أو أحدمها 
 :وملعرفة كون الراوي ثقة طرق منها ": قال ابن دقيق العيد   
ِّإيراد أصحاب التواريخ ألفاظ املزكني يف الكتب التي صنفت عىل أسامء الرجـال    ُ ِّ

 ., ككتاب تاريخ البخاري وابن أيب حاتم وغريها 
 .ّ الصحيح للراوي , حمتجني به ختريج الشيخني أو أحدمها يف: ومنها   

وهذه درجة عالية ملا فيهـا مـن الزيـادة عـىل األول , وهـو إطبـاق مجهـور األمـة أو 
كلهم عىل تسمية الكتابني بالـصحيحني , والرجـوع إىل حكـم الـشيخني بالـصحة , وهـذا 
ّمعنى مل حيصل لغري من خرج عنه يف الصحيح , فهو بمثابة إطباق األمـة أو أكثـرهم عـىل ُ 

 .ُتعديل من ذكر فيهام 
َّوقد وجد يف هؤالء الرجال املخرج عـنهم يف الـصحيح مـن تكلـم فيـه بعـضهم ,  َ َّ َ ِ ُ

َّ يقــول يف الرجــل خيــرج عنــه يف )١(وكــان شــيخ شــيوخنا احلــافظ أبــو احلــسن املقــديس ُ
ُ , يعني بذلك أنه ال يلتفت إىل ما قيل فيه , وهكـذا نعتقـد , "هذا جاز القنطرة": الصحيح 

                                                           
املتوىف . يس , ثم اإلسكندراين , املالكي هو رشف الدين عيل بن املفضل بن عيل ابن القايض أيب املكارم املقد) ١(

وكـان ":  , وقال أيـضا "الشيخ اإلمام املفتي , احلافظ الكبري , املتقن": قال فيه الذهبي . سنة إحدى عرشة وستامئة 
ّوكــان ذا ديــن وورع وتــصون وعدالــة ":  , وقــال أيــضا "ّمقــدما يف املــذهب , ويف احلــديث , لــه تــصانيف حمــررة

 "ومشاركة يف الفضل قويةّوأخالق رضية 
  ٦٩−٢٢/٦٦    انظر ترمجة يف سري أعالم النبالء 



 ١٠

ِّه نقول , وال نخرج عنه إال ببيان شاف وحجة ظاهرة , تزيد يف غلبـة الظـن عـىل املعنـى وب ٍ
الذي قدمناه , من اتفاق الناس بعد الشيخني عىل تسمية كتابيهام بالصحيحني , ومن لوازم 

نعـم , يمكـن أن يكـون للرتجـيح مـدخل عنـد تعـارض الروايـات , . ذلك تعـديل رواهتـام 
ِّيـه أصـال راجحـا عـىل مـن تكلـم فيـه , وإن كانـا مجيعـا مـن رجـال ُفيكون مـن مل يـتكلم ف ُ

 .الصحيح , وهذا عند وقوع التعارض 
ّختريج من خرج عىل الصحيح بعد الشيخني , ومن خرج عىل كتابيهام : ومنها  ّ. 

َّفيــستفاد مــن ذلــك مجلــة كثــرية مــن الثقــات , إذا كــان املخــرج قــد ســمى كتابــه  ُِّ َ ُ
 يدل عىل اشرتاطه لـذلك , فليتنبـه لـذلك , ويعتنـي بألفـاظ هـؤالء بالصحيح , أو ذكر لفظا

َّاملخرجني التي تدل عىل رشوطهم فيام خرجوه  والوجوه التي ذكرناها ":  إىل أن قال ".ّّ
كلها راجعة إىل ما ذكرناه من وجود التزكية , لكنها طرق خمتلفة يف معرفة التزكيـة , التـي 

ُيستفاد بالتنبيه عليها معرفة ا   )١(".لثقات , والسبيل إىل حرصهم ومجعهم , واهللا أعلم ُ
 سـوى أقـوال املـزكني لـه −فجعل ابن دقيق العيد من مجلة ما يفيد توثيق الـراوي 

 ختريج الشيخني أو أحدمها له يف صحيحيهام حمتجني بـه , −من أئمة اجلرح والتعديل 
خزيمة وابن حبان , ومن كابن : ّبل من ذلك أيضا ختريج من خرج الصحيح بعد الشيخني 

 .كاملستخرجات عليهام أو عىل أحدمها : ّخرج عىل الصحيحني 
ّمن وثقه كثري ومل يضعف : الثقة ": وقال الذهبي رمحه اهللا  ُ َّمن مل يوثـق           : ودونه . ّ ُ

ِّوال ضعف  ّفإن خرج حديث هذا يف الصحيحني , فهو موثق بذلك , وإن صـحح لـه مثـل . ُ ََّ ُ ّ ُ
ُذي وابن خزيمة فجيد أيضا , وإن صحح له كالدارقطني واحلاكم فأقل أحولـه حـسن الرتم ُ ّْ ّ

  )٢(".حديثه 

                                                           
 حيـث حكـى كـالم ابـن ٢/٨٩٤تـدريب الـراوي للـسيوطي :  , وانظر ٣٢٩−٣٢٥االقرتاح يف بيان االصطالح ص ) ١(

 . دقيق العيد باختصار مفيد 
 ٧٨املوقظة ص ) ٢(



 ١١

ِّمن مل يوثق وال ضعف : ودونه ": فانظر إىل قول الذهبي  ُ َّ ّفإن خرج حـديث هـذا . ُ ُ
َّيف الصحيحني , فهو موثق بذلك  َ  , فهذا هو التوثيـق الـضمني الـذي يـدل عليـه صـنيع "…ُ

َّمة ممن صحح حديث هؤالء الرواة , وكالم ابن دقيق العيد املتقـدم يفيـد ذلـك هؤالء األئ
 .أيضا 

مـن أخـرج لـه الـشيخان عـىل ": وقد زاد الذهبي بعد يف توضيح ذلـك حيـث قـال 
مـن خرجـا لـه متابعـة وشـهادة : وثـانيهام .  مـا احتجـا بـه يف األصـول : أحدمها : قسمني 

َ, ومل يوثق , وال غمز , فهو ثقـة , حديثـه قـوي فمن احتجا به أو أحدمها . واعتبارا  ِ ُ َّ ومـن . ُ
ِّاحتجا به أو أحدمها , وتكلم            فيه  فتـارة يكـون الكـالم فيـه تعنتـا , واجلمهـور عـىل : ُ

وتـارة يكـون الكـالم يف تليينـه وحفظـه لـه اعتبـار , فهـذا . توثيقه , فهذا حديثـه قـوي أيـضا 
فـام يف .  مـن أدنـى درجـات الـصحيح : , التـي نـسميها حديثه ال ينحط عن مرتبة احلـسن 

 رجل احتج به البخاري ومسلم يف األصول , ورواياته ضعيفة , بـل − بحمد اهللا −الكتابني 
ّومن خرج له البخاري أو مسلم يف الشواهد واملتابعـات , ففـيهم مـن .  حسنة أو صحيحة 

ِّفكل من خرج ل.  يف حفظه يشء , ويف توثيقه تردد  ُ ه يف الصحيحني فقد قفز القنطرة , فـال ُّ
  )١(".ّمعدل عنه إال بربهان بني 

ّومن خرج له البخـاري أو مـسلم يف الـشواهد واملتابعـات , ": فتدبر قول الذهبي 
ِّ , فهذا فيمن تكلم فيه , وغمزه بعضهم , وأما "ففيهم من يف حفظه يشء , ويف توثيقه تردد ُ ُ

َّمن مل جيـرح أصـال , وال غمـزه َ ٌ أحـد , كحـال هـؤالء الـرواة الـذين مجعهـم بحثنـا هـذا , ُ
فإخراج البخاري ومسلم هلم يف صحيحيهام يف املتابعات والشواهد يرفـع مـن حـاهلم , 

َفكل من خرج له يف الصحيحني فقد قفز القنطرة , فال معـدل عنـه ": ولذا قال الذهبي بعد  ِّ ُ ُّ
 . , فهذه تزكية جمملة "ّإال بربهان بني
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 ١٢

ُن ممـا يـستفاد منـه يف معرفـة أحـوال الـرواة النظـر يف تـرصفات األئمـة يف ولذا كا
مصنفاهتم مع هؤالء الرواة , واعتبار رشوطهم يف مصنفاهتم ال سـيام مـن اشـرتط إخـراج 
ّالصحيح , واالستفادة من ذلك يف تزكيتهم ملـن خرجـوا لـه مـن الـرواة فيهـا , فأفـاد ذلـك 

ّالكيفية التي خرجوا هبا أحاديثهم , وعىل هذا يمكن توثيقهم الضمني ملن رووا عنه , عىل  ّ
 بحـسب مـا يلتحـق بـه مـن − تـصحيحا أو حتـسينا −ّتزكية من خرجوا لـه , وقبـول حديثـه 

 −ِّرشائط وضوابط , يمكن ذلك وإن مل نقف عىل أقوال املزكني هلـؤالء , مـع سـالمتهم 
 . من جرح أو غمز معترب −بال شك 

 بعـد أن ذكـر مجلـة مـن املـصنفات يف الرجـال عـىل وقال السخاوي رمحـه اهللا ,
اخــتالف أنواعهــا ســواء يف الثقــات أو يف الــضعفاء أو اشــتملت عــىل الثقــات والــضعفاء 

التـصانيف يف : فهذه مظان الثقات والـضعفاء غالبـا , ومـن مظـان الثقـات ": مجيعا , قال 
ُالصحيح بعد الشيخني , وكذا من خـرج عـىل كتـابيهام , فإنـه يـستفا د منهـا الكثـري ممـا مل ّ

  )١("يذكر يف الكتب املشار إليها
َ حلفص بن بغيل , فقال − رمحه اهللا −وملا تعرض ابن القطان الفايس  ُال تعرف ": ُ

ابن القطان يتكلم يف كل من مل يقل فيه إمام عـارص ذاك ":  , تعقبه الذهبي بقوله )٢("ُحاله
الته , وهذا يشء كثري , ففي الصحيحني من الرجل أو أخذ       عمن عارصه ما يدل عىل عد

  )٣("هذا النمط خلق كثري  مستورون , ما ضعفهم أحد , وال هم بمجاهيل
هـو ممـن مل ": وملا ذكر ابن القطان الفايس أيضا مالك بـن اخلـري الزبـادي , قـال 

ٌيريد أنـه مـا نـص أحـد عـىل أنـه ثقـة , ويف":  , تعقبه الذهبي , فقال )٤("تثبت عدالته  رواة ّ
  )١("…ّالصحيحني عدد كثري ما علمنا أن أحدا نص عىل توثيقهم 

                                                           
 ٣٥٤−٤/٣٥٣فتح املغيث ) ١(
 )١٦٣٧ (٤/١٧٠بيان الوهم واإلهيام ) ٢(
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 ١٣

ينبغي لكل منصف أن يعلـم أن ختـريج صـاحب الـصحيح ألي ": وقال ابن حجر 
راو كان مقتض لعدالته عنده , وصحة ضبطه , وعدم غفلته , وال سيام ما انضاف إىل ذلـك 

 , وهـذا معنـى مل حيـصل لغـري من إطباق مجهور األئمة عىل تسمية الكتابني بالصحيحني
ِمن خرج عنه يف الصحيح , فهو بمثابة إطباق اجلمهور عىل تعديل من ذكر فيهام , هذا إذا  ُ َّ َ
َّخرج له يف األصول , فأما يف املتابعات والـشواهد والتعـاليق فهـذا يتفـاوت درجـات مـن  َ

 وجدنا لغـريه يف َأخرج له منهم يف الضبط وغريه مع حصول اسم الصدق هلم , وحينئذ إذا
ُأحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعـديل هـذا اإلمـام فـال يقبـل إال مبـني الـسبب مفـرسا 
بقادح يقـدح يف عدالـة هـذا الـراوي , ويف ضـبطه مطلقـا , أو يف ضـبطه خلـرب بعينـه ; ألن 
ان األسباب احلاملة لألئمة عىل اجلرح متفاوتة , منها ما يقدح , ومنها ما ال يقدح , وقـد كـ

َّ يقول يف الرجل الذي خيرج عنه يف الصحيح )٢(الشيخ أبو احلسن املقديس هذا جـاز ": ُ
 يف )٣(ُ , يعني بذلك أنه ال يلتفت إىل ما قيل فيه , قال الـشيخ أبـو الفـتح القـشريي"القنطرة

وهكذا نعتقد , وبه نقول , وال نخرج عنه إال بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد " : )٤(خمترصه
 الظن عىل املعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخني عىل تسمية كتـابيهام يف غلبة

فال يقبل الطعن يف أحـد مـنهم  : )٥(قلت . "بالصحيحني , ومن لوازم ذلك تعديل رواهتام
البدعـة أو : إال بقادح واضح ; ألن أسباب اجلـرح خمتلفـة , ومـدارها عـىل مخـسة أشـياء 

ُة احلال أو دعوى االنقطاع يف اإلسناد بأن يدعى يف الراوي أنـه املخالفة أو الغلط أو جهال
  )٦(".كان يدلس أو يرسل 

                                                                                                                                                                      
 )٧٠١٥ (٣/٤٢٦ميزان االعتدال ) ١(
 .تقدمت ترمجته قريبا ) ٢(
 .يعني ابن دقيق العيد رمحه اهللا ) ٣(
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 ١٤

َّثم أخذ احلافظ ابـن حجـر يـرد بطريقـة اإلمجـال عـىل مـن ضـعف أحـدا مـن رواة  َّ
فأمـا جهالـة احلـال فمندفعـة ": الصحيح بسبب هذه األمور اخلمسة , فبدأ باجلهالة فقال 

لــصحيح , ألن رشط الــصحيح أن يكــون راويــه معروفــا عــن مجيــع مــن أخــرج هلــم يف ا
بالعدالة , فمن زعم أن أحدا منهم جمهول فكأنه نازع املصنف يف دعواه أنه معروف , وال 
شك أن املدعي ملعرفته مقدم عىل من يدعي عدم معرفته ملا مع املثبت من زيادة العلم , 

اجلهالـة عليـه أصـال كـام ومع ذلك فال جتد يف رجال الصحيح أحدا ممـن يـسوغ إطـالق 
 . يعني يف التفصيل بعد , عند كالمه عىل الرواة )١(".ّسنبينه 

ّ هــذب أقــوال النقــاد يف الــرواة , وخلــصها , وأمجلهــا − رمحــه اهللا −وابــن حجــر 
 أننـي أحكـم …":  , حيـث قـال يف مقدمتـه "تقريـب التهـذيب"بعبارات دقيقة , يف كتابه 

ُ ما قيل فيه , وأعدل ما وصف به , بأخلص عبارة عىل كل شخص منهم بحكم يشمل أصح
ُوباعتبار ما ذكرت انحرص يل الكالم عىل أحـواهلم ":  , إىل أن قال "…, وأخلص إشارة 

 , ثم رشع "…يف اثنتي عرشة مرتبة , وحرص طبقاهتم يف اثنتي عرشة طبقة , فأما املراتب 
 , وهو ملخص حكمه عىل الراوي ,  بذكر تلك املراتب , وهذا ما يعنينا هنا− رمحه اهللا −

بناء عـىل مـا وقـف عليـه مـن حالـه كـام يف هتـذيب هتـذيب الكـامل  لـه , فبـدأ بالـصحابة 
ّرضوان اهللا عليهم , وهم املرتبة األوىل عنده , ثم قسم الرواة من بعدهم إىل إحدى عرشة 

.  , أو ثقـة   حـافظ أوثـق النـاس , أو ثقـة ثقـة: وهم من قال فيهم نحـو : مرتبة , فذكر الثانية 
ثقة , أو مـتقن , أو : وهم من قال فيهم نحو : ثم الثالثة .  وهذه أعىل املراتب بعد الصحابة 

ْثبت , أو عدل  ُمـن قـرص عـن درجـة الثالثـة قلـيال , وإليـه اإلشـارة : الرابعـة ": ثـم قـال .  َ َ :
ُمـن قـرص عـن ال: اخلامـسة . بصدوق , أو ال بأس به , أو ليس به بـأس  رابعـة قلـيال , وإليـه َ

ٍبصدوق سيئ احلفظ , أو صدوق هيم , أو له أوهام , أو خيطئ , أو تغري بأخرة : اإلشارة  َِّ ْ ُ ِ َ .
َويلتحــق بــذلك مــن رمــي بنــوع مــن البدعــة , كالتــشيع , والقــدر , والنــصب , واإلرجــاء ,  َ ُ
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 ١٥

يث إال القليل , ومل من ليس له من احلد: السادسة .      والتجهم , مع بيان الداعية من غريه 
ْيثبت فيه ما يرتك حديثه من أجله , وإليـه اإلشـارة بلفـظ  ّمقبـول , حيـث يتـابع , وإال فلـني : ُ ُ

 ".احلديث 
 , أول املراتـب "مقبـول": فجعل احلافظ ابن حجر هذه املرتبة التي يقول فـيهم 

بال شك عنده دون ُالتي جيزم يف أن صاحبها حيتاج إىل متابع ليقبل حديثه وإال فال , وهي 
 .تلك املراتب األوىل 

وقد وقفنا عىل مجلة من رواة الصحيحني جعلهم احلـافظ ابـن حجـر ضـمن هـذه 
ّ خــرج هلــم يف صــحيحه − رمحــه اهللا −املرتبــة , فأفردنــا مــنهم مــا ظهــر لنــا أن البخــاري 

 ال − رمحـه اهللا − , وعليه فـابن حجـر "مقبول": استشهادا ومتابعة , وقال فيهم ابن حجر 
َيقبل أحاديثهم إال باملتابعة أو أنه مل يقبل أحاديثهم أصال وما قال ذلك فيهم ذلـك إال بعـد  َ
ُما توبعوا فيام رووا , وهذا يف الظاهر يصادم ما تقدم عن أهـل العلـم مـن التوثيـق الـضمني 
ِّملــن خــرج لــه يف الــصحيحني أو أحــدمها , واعتبــار ذلــك توثيقــا هلــؤالء ال ســيام إذا مل  ُ

 .عرضوا جلرح أو غمز من النقاد يت
ّولذا جتد احلافظ ابن حجر نفسه قد وثق رصاحة يف موضع آخـر مـن كتبـه بعـض 

 : , مثال ذلك "مقبول": من قال فيه يف تقريب التهذيب 
 : شجاع بن الوليد البخاري أبو الليث املؤدب −١

ه عنــد مقبــول , مــن احلاديــة عــرشة , لــ" : )١(قــال ابــن حجــر يف تقريــب التهــذيب  
 ".خ . البخاري حديث واحد 

 , )٢(ّوشجاع هذا شيخ البخاري , وحديثه املشار إليه خرجه البخاري يف صـحيحه  
ّيف كتاب املغازي , باب غزوة احلديبيـة , ثـم خرجـه البخـاري يف البـاب نفـسه مـن وجـه 

 . متابعة لشيخه شجاع بن الوليد )١(آخر
                                                           

)٢٧٥١) (١( 
 )٤١٨٦(حديث رقم ) ٢(



 ١٦

 
 , أي "حــدثنا شــجاع بــن الوليــد" : )٣(قولــه" : )٢(قــال ابــن حجــر يف فــتح البــاري  

البخاري املؤدب , أبو الليث , ثقة , من أقران البخاري , وسمع قبلـه قلـيال , ولـيس لـه يف 
 "…البخاري سوى هذا املوضع 

 : وعمر بن عبداهللا بن عروة بن الزبري −٢  
َمقبول , من السادسة , وهم من " : )٤(          قال ابن حجر يف تقريب التهذيب زعم أنه عمر َ

َبن عروة وأن عبداهللا يف نسبه وهم   ".خ م س . َ
وهو مدين , ثقـة , قليـل احلـديث , مـا لـه يف " : )٥(وقال ابن حجر يف فتح الباري  

 ".البخاري إال هذا احلديث الواحد 
 : ومعن بن حممد بن معن الغفاري −٣  
 " م س قخ. مقبول , من السادسة " : )٦(قال ابن حجر يف تقريب التهذيب  
 "مدين , ثقة , قليل احلديث" : )٧(وقال ابن حجر يف فتح الباري  
فمثل هذه األمثلة دفعتنا للبحث عن أحوال هؤالء الرواة , والوقوف عىل أحاديثهم   

 .يف الصحيح , وبيان الراجح يف احلكم عليهم , واهللا املستعان 

                                                                                                                                                                      
 )٤٨٧_حديث رقم ) ١(
)٧/٤٥٦) ٢ 
 .يعني البخاري ) ٣(
)٤٩٣١) (٤( 
 )٥٩٣٠( , عند رشحه حلديث رقم ١٠/٣٧١) ٥(
)٦٨٢٢) (٦( 
 )٣٩( , عند حديث رقم ١/٩٤) ٧(



 ١٧
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 ١٨

 
 

 
 



 ١٩

ْبور بن أرصم , أبو بكر املروزي ] ١[  َ ْ ُ 
 

مشهور بكنيته , مقبول , من العارشة , مات سنة ثالث وقيل ست ": قال ابن حجر   
  )١(".خ . وعرشين 

ّبور هذا مـن شـيوخ البخـاري , وقـد خـرج لـه حـ   ْ  , قـال )٢(ديثا واحـدا يف صـحيحهُ
ُ اسمه بـور املـروزي –حدثنا أبو بكر بن أرصم ": البخاري   , أخربنـا )٣( , أخربنـا عبـداهللا–ُ

َّسـمى النبـي صـىل اهللا عليـه : معمر , عن مهام بن منبه  عن أيب هريرة ريض اهللا عنـه , قـال  َ
ْوسلم احلرب خدعة  َ َ ْ َ." 

قـال            :  جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنهام , قـال ّثم خرج البخاري بعده مبارشة حديث  
 "احلرب خدعة": النبي صىل اهللا عليه وسلم 

ُوهـذا يـدل عـىل أن روايـة البخـاري عـن شـيخه بـور بـن أرصم كانـت استـشهادا ال   
ٌاحتجاجــا , لكــن بــور بــن أرصم مل جيرحــه أحــد , وقــد روى عنــه البخــاري  ّ  – كــام تــرى –ُ

ْعبيـداهللا بـن واصـل البيكنـدي احلـافظ , :     صحيحه , وروى عنـه كـذلك ّوخرج له يف      َ ْ ِ
  )٤(.وأبو إبراهيم إسحاق بن إسامعيل السمرقندي وغريمها 

                                                           
 )٧٧٤(هذيب تقريب الت) ١(
 .كتاب اجلهاد والسري , باب احلرب خدعة ) ٣٠٢٩(حديث رقم ) ٢(
 .هو ابن املبارك ) ٣(
, أسـامي مـشايخ البخـاري البـن ) ٢٩٥(أسامي من روى عنهم البخاري البن عـدي : انظر ترمجة بور بن أرصم يف ) ٤(

ــ) ١٥٦ (١/١٢٦, رجــال صــحيح البخــاري للكالبــاذي ) ٦٠(منــده   , والتعــديل ١/٥٦٩ن مــاكوال , واإلكــامل الب
, واملعجـم ) ٢٣٩ (١/٦٣, واجلمع بني رجـال الـصحيحني البـن طـاهر ) ١٦٨ (٤٣٩−١/٤٣٨والتجريح للباجي 

 ٤/٢٦٥ ,  وهتــذيب الكــامل ٣٣, وأســامي شــيوخ البخــاري للــصغاين ص ) ٢٠٥ (٨٨املــشتمل البــن عــساكر ص 
) ٨١٧ (٣/٣٧ , وإكامل هتذيب الكامل ملغلطـاي ١/١٢٣, واملشتبه للذهبي ) ٦٦٠(, والكاشف للذهبي ) ٧٧٧(

, وتبـصري املنتبـه البـن حجـر ) ٩٣٦ (١/٥٠٠ , وهتـذيب التهـذيب ٢/١١٢, وتوضيح املـشتبه البـن نـارص الـدين 
١/٢٢٤ 



 ٢٠

قال أبو أمحد ابن عدي ": نعم ترجم له الباجي يف رجال صحيح البخاري , وقال   
 مراد ابن عدي أن حاله ال  , وسياق الباجي لكالم ابن عدي هذا يوهم بأن"ُال يعرف:           

يف الكنى , ومراد  ُتعرف , واألمر ليس كذلك , وإنام ترجم له ابن عدي يف شيوخ البخاري
 .ُابن عدي أنه ال يعرف له      اسم , واهللا أعلم 

ــدين يف توضــيح املــشتبه   ــن نــارص ال ــال اب ــال" : )١(ق ــن أرصم  : )٢(ق ــو بكــر ب وأب
 روى عن ابن املبارك , وروى عنه أيضا عبيـداهللا بـن  :)٣(قلت.  املروزي , شيخ البخاري 

سـنة ثـالث وعـرشين ومـائتني , وذكـره أبـو بكـر : واصل , مات سنة ست وعرشين , وقيل 
َّأمحد بن عبدالرمحن الشريازي يف كتاب األلقـاب يف املوحـدة , فكـأن اسـمه عنـده أبـو 

ُبكر , ولقبه بور , وليس كذلك , بل أبو بكر كنيته , واسم ُ َ ه بور , وذكره ابن عدي يف كتابـه َ
يعنـي        اسـمه , فقـال احلـافظ أبـو احلجـاج .  ُال يعـرف : أسامي رجال البخاري , وقال 

  ." عىل اسمه , هو بور بن أرصم– يعني ابن عدي –ومل يقف : املزي 
ّفمثل بور هذا , ال ينـزل حديثه عن درجة احلسن , إن مل يصحح , فهو مـن شـيوخ    ْ ُُ
 .ّري , وقد خرج له يف صحيحه , ومل يغمزه أحد بيشء , واهللا أعلم البخا

 
 
 

َاحلسني بن حييى بن جعفر البخاري البيكندي ] ٢[  ْ ِ 
 

  )٤(")خ. (مقبول , من الثانية عرشة , قيل إن البخاري روى عنه ": قال ابن حجر   
                                                           

)٢/١١٢) ١ 
 ١/١٢٣يعني الذهبي يف املشتبه ) ٢(
 .القائل ابن نارص الدين ) ٣(
 )١٣٦٠(تقريب التهذيب ) ٤(



 ٢١

حـدثنا حدثني احلسني , حدثنا أمحد بـن منيـع , " : )١(وقال البخاري يف صحيحه  
مروان بن شجاع , حدثنا سامل األفطـس , عـن سـعيد بـن جبـري , عـن ابـن عبـاس ريض اهللا 

ِرشبة عسل , ورشطة حمجم , وكية نـار , وأهنـى أمتـي : الشفاء يف ثالث ": عنهام , قال  ِ َِّ َ َ َ
ّعن الكي ّورواه القمي.   رفع احلديث "َ ّ  , عـن جماهـد , عـن ابـن عبـاس , )٣( , عن ليث)٢(ُ
حدثني حممد بن عبدالرحيم , أخربنا .  ي صىل اهللا عليه وسلم يف العسل واحلجم عن النب

رسيج بن يونس أبو احلارث , حدثنا مروان بن شجاع , عن سامل األفطس , عن سعيد بـن 
ِّجبري , عن ابن عباس ريض اهللا عنهام , عن النبي      صىل اهللا عليه وسـلم , قـال  الـشفاء ": َّ

ّ حمجم , أو رشبة عسل , أو كية بنار , وأهنى أمتي عن الكييف رشطة: يف ثالثة  َّ َ". " 
ّ , ومل ينسبه , كام إنه عاد فخرج احلديث "حدثني احلسني": هكذا قال البخاري   

ّنفسه من طريق أخرى عن مروان بن شجاع به , وعلقه كذلك من وجه آخر عن ابـن عبـاس 
 .ن حسني هذا ليست عىل سبيل االحتجاج ّريض اهللا عنهام مرفوعا , فدل عىل أن روايته ع

وقد اختلف أهل العلم يف نسبة حسني هذا الـذي روى عنـه البخـاري يف صـحيحه   
 إىل أنـه احلـسني بـن حممـد بـن )٤(فذهب أبو نرص الكالبـاذي.  يف موضع واحد فحسب 

 وعنـده مـسند أمحـد بـن منيـع , وبلغنـي أنـه كـان يلـزم": زياد القباين النيسابوري , وقـال 
 , وقـد تـرجم املـزي للحـسني بـن "البخاري وهيوى هواه ملـا وقـع لـه بنيـسابور مـا وقـع

 بـسبب مـا ذهـب إليـه الكالبـاذي يف تعيـني احلـسني )٥(حممد القباين يف هتذيب الكـامل
ّالذي خرج له البخاري يف احلديث املشار إليه , وإال فليس له روايـة يف يشء مـن الكتـب 

                                                           
 كتاب الطب , باب الشفاء يف ثالث) ٥٦٨٠(حديث رقم ) ١(
ِّهو يعقوب بن عبداهللا بن سعد األشعري , أبو احلسن القمي , بضم القاف وتشديد امليم , صدوق هيم , من الثامنـة ) ٢( ُ

 )٧٨٢٢(تقريب التهذيب  .   ٤خت . , مات سنة أربع وسبعني 
  .٤خت م .  من السادسة , مات سنة ثامن وأربعني ُهو ابن أيب سليم , صدوق اختلط جدا ومل يتميز حديثه فرتك ,) ٣(

 )٥٦٨٥(     تقريب التهذيب 
 )٢٢٢ (١/١٧٥رجال صحيح البخاري ) ٤(
)٤٧٨−٦/٤٧٦) ٥ 



 ٢٢

ُأحـد أركــان احلـديث وحفـاظ الـدنيا , رحـل وأكثــر ": تـه الـستة , وقـال املـزي يف ترمج
ّالسامع , وصنف املسند واألبواب والتاريخ والكنى , ودونت عنـه  , وكانـت وفاتـه سـنة "ّ

  وذهـب )١(.تسع وثامنني ومائتني , فرواية البخـاري عنـه مـن روايـة األكـابر عـن األصـاغر 
ور يف إسناد البخاري هو احلسني خلف اخليام وابن منده واحلاكم إىل أن احلسني املذك

 )٢(بن حييى بن جعفر بن أعني البيكندي , ولذا ترجم له املزي كذلك يف هتـذيب الكـامل
روى عـن أبيـه وغـريه , ": , مع أنه ليس له رواية يف يشء من الكتب الـستة , وقـال املـزي 

نـرصك روى عنه أبو حممد نرص بن أمحد بن نرص الكندي احلـافظ البغـدادي املعـروف ب
 "نزيل نيسابور

 , وأنـت تـرى أنـه "مقبـول": فاحلسني بن حييى هذا , هو الذي قال فيه ابن حجر   
روى عنه نرصك احلافظ , وكذا البخاري عىل قول , بل روى عنه أبوه حييى بن جعفـر بـن 

 "كان كبري القدر , روى عنـه أبـوه":  , وقد    قال احلاكم يف ترمجة احلسني هذا )٣(أعني
ومل نر أحدا تكلم يف احلسني بن حييى هذا , أو غمزه بيشء , بل أثنـى عليـه احلـاكم   )٤(.

 .كام تقدم , ولذا فحديثه ال ينـزل عن رتبة احلسن , واهللا أعلم 

                                                           
 ٩/١٣٧فتح الباري : انظر ) ١(
)٥٠١−٦/٥٠٠) ٢ 
 )٧٥٢١(تقريب التهذيب .    خ . ثقة , من العارشة , مات سنة ثالث وأربعني ) ٣(
, ) ٧٨(أسامي مشايخ البخاري البن منده :  بن حييى بن جعفر بن أعني البخاري البيكندي يف انظر ترمجة احلسني) ٤(

, واملعجـم املـشتمل ) ٣٣٩ (٢/٨٨, واجلمع بني رجال الصحيحني ) ٢٤٦ (٢/٤٩٨والتعديل والتجريح للباجي 
 , ٥٠١−٦/٥٠٠ , وهتــذيب الكــامل ٤١, وأســامي شــيوخ البخــاري للــصغاين ص ) ٢٨٣ (١٠٦البــن عــساكر ص 

 )١٤٦٢ (١/٢٣٢ , واخلالصة للخزرجي ٣٧٦−٢/٣٧٥, وهتذيب التهذيب ) ١١٢٦(والكاشف للذهبي 



 ٢٣

َّرافع موىل مروان بن احلكم وبوابه ] ٣[  َ 
 

  )١(".خ م ت س . مقبول , من الثالثة ": قال ابن حجر   
حدثني إبراهيم بن موسى , أخربنـا هـشام , أن ابـن " : )٢(قال البخاري يف صحيحه  

َّأن مـروان قـال لبوابـه : جريج أخربهم , عن ابـن أيب مليكـة أن علقمـة بـن وقـاص أخـربه  َ :
ُلئن كان كل امرئ فرح بام أيت وأحـب أن حيمـد بـام : اذهب يا نافع إىل ابن عباس , فقل  ُ ٍ
ّمل يفعل معذبا لنعذبن     أمجعون  َّ مـا لكـم وهلـذه ?  إنـام دعـا النبـي : ابـن عبـاس فقـال .  ُ

َصىل اهللا عليه وسـلم هيـود فـسأهلم عـن يشء فكتمـوه إيـاه وأخـربوه بغـريه , فـأروه أن قـد 
ثـم قـرأ ابـن .  استحمدوا إليه بام أخربوه عنه فيام سأهلم , وفرحـوا بـام أتـوا مـن كـتامهنم 

ُ وإذ أخذ اهللاُ ميثاق الذين أوتوا {عباس  َُ ََ ِ َِّ َ َ ْ َالكتـاب ِ َ يفرحـون بـام أتـوا {:  كـذلك حتـى قولـه }ِ َ ِ َ ُ َ َْ
ُوحيبون أن حيمدوا بام مل يفعلوا  َ ُّْ َ َْ َ ِ ُ ْ ُ َُ َ   ]١٨٨−١٨٧: آل عمران  [ }ِ

 .تابعه عبدالرزاق , عن ابن جريج   
حدثنا ابن مقاتل , أخربنا احلجاج , عن ابن جريج , أخربين ابـن أيب مليكـة , عـن   

  ."هبذا. أن مروان : وف أنه أخربه محيد بن عبدالرمحن بن ع
َّهكذا ساق البخاري هذا احلديث , وفيه ذكر رافع بواب مروان بن احلكم    َ. 
 , من طريق حجاج بن حممد , عن ابن جريج , )٣(ورواه كذلك مسلم يف صحيحه  

أن مـروان بـن احلكـم : أخربين ابن أيب مليكة , أن محيد بن عبدالرمحن بن عوف أخـربه 
ــال  ــع ا: ق ــا راف ــذكر احلــديث …ذهــب                ي ــضا .    ف ــذا الوجــه أي ــن ه : وأخرجــه م

 , )٥( , واحلـــاكم)٤( ,  والطـــرباين)٣( , والطـــربي)٢( , وأمحـــد)١( , والنـــسائي)٤(الرتمـــذي
                                                           

 )١٨٧١(تقريب التهذيب ) ١(
 } ال حتسبن الذين يفرحون بام أتوا {, كتاب التفسري , باب ) ٤٥٦٨(حديث رقم ) ٢(
)٢٧٧٨ (٤/٢١٤٣) ٣( 
 )٣٠١٤ (٥/١٣٣اجلامع ) ٤(



 ٢٤

 )٧(ورواه أيضا البغوي.   , من طريق حجاج بن حممد , عن           ابن جريج به )٦(والبيهقي
كإسناد . بن موسى , عن هشام بن يوسف الصنعاين , عن ابن جريج به , من طريق إبراهيم 

 .البخاري األول 
ــصنعاين يف    ــدالرزاق ال ــه عب ــه البخــاري , أخرج ــذي علق ــدالرزاق ال ّوحــديث عب
 , مــن طريــق )١٠( , والواحــدي)٩(الطــربي: ورواه أيــضا .   , عــن ابــن جــريج بــه )٨(تفــسريه

 .عبدالرزاق , عن ابن جريج     به 
خ (َّرافع املدين , بواب مروان بـن احلكـم , أرسـله مـروان : خ س ": ل املزي قا  

 ال حتـسبن الـذين يفرحـون بـام أتـوا {: إىل عبداهللا بن عباس يـسأله عـن قولـه تعـاىل ) س
, ) س( , حكى ذلك عنه محيد بن عبدالرمحن بن عوف }وحيبون أن حيمدوا بام يفعلوا 

ذكـره البخـاري والنـسائي .  منه جواب ابن عبـاس , وكأهنام سمعا) خ(وعلقمة بن وقاص 
  )١١("يف هذا احلديث

 : نظر − رمحه اهللا −وفيام ذكره املزي   

                                                                                                                                                                      
 )١١٠٨٦ (٦/٣١٨السنن الكربى ) ١(
 )٢٧١٢ (٤٤٥−٤/٤٤٤املسند ) ٢(
 ٤/٢٠٧جامع البيان ) ٣(
 )١٠٧٣٠ (٣٦٥−١٠/٣٦٤املعجم الكبري ) ٤(
 ٢/٢٩٩املستدرك ) ٥(
 )٧٠١٩ (٥/٣٧٨شعب اإليامن ) ٦(
 ١/٣٨٤معامل التنـزيل ) ٧(
)١٤٢−١/١٤١) ٨ 
 ٤/٢٠٧جامع البيان ) ٩(
 ٩٢−٩١أسباب النـزول ص ) ١٠(
 ٤٠−٩/٣٩هتذيب الكامل ) ١١(



 ٢٥

ّفقد فاته أن هذا احلديث خمرج كذلك يف صحيح مسلم وجامع الرتمـذي  −١ ُ
كام تقدم بيانه , ومن رشط كتابـه التنبيـه عـىل ذلـك , وقـد جـاء ذكـر رافـع 

 .اري والنسائي عندمها كام هو احلال عند البخ
ثم إنه رمز حلديث محيد بن عبـدالرمحن بـن عـوف برمـز النـسائي فقـط ,  −٢

 .وهو خمرج كذلك يف صحيح البخاري كام تقدم 
 , يـدل عـىل أن احلـديث "وكأهنام سمعا منه جواب ابن عبـاس": وقوله  −٣

َّعند املزي مداره عىل رافع بواب مروان بن احلكم , وأن محيـدا وعلقمـة 
           ابـن عبـاس مبـارشة , ولـذا فـإن رافعـا هـذا مـن رجـال مل يسمعاه من

الصحيحني , وعليه ترجم له املزي يف هتـذيب الكـامل , وكـذا ذكـره مـن 
 أن − فيام يبدو − )١(جاء بعده كالذهبي وابن حجر , بل هذا دفع اخلزرجي

 , بناء عىل إخراج البخاري له حمتجا به , عـىل فـرض "موثق": يقول فيه 
 )٢(. ذهب إليه املزي صحة ما

والذي يظهر , بل هو الذي عليه عامة أهل العلم , أن احلديث املـذكور مـن روايـة 
 .محيد بن عبدالرمحن بن عوف وعلقمة بن وقاص كالمها عن ابن عباس ريض اهللا عنه 

ُفإسناد هذا احلديث مداره عىل ابن جريج عن ابن أيب مليكة , ثم اختلف يف شيخ             
 أيب مليكة , فرواه بعضهم عن ابن جريج فجعله علقمة بن وقـاص , ورواه غـريهم عنـه ابن

 .فجعله     محيد بن عبدالرمحن بن عوف 
والـذي يتحـصل يل مـن اجلـواب عـن هـذا االحـتامل أن يكـون ": قال ابـن حجـر 

علقمة بن وقاص كان حارضا عند ابن عباس ملا أجاب , فاحلديث من روايـة علقمـة عـن 
َّاس , وإنام قص علقمة سبب حتديث ابن عباس بذلك فقط , وكذا أقول يف محيـد ابن عب َ

                                                           
 )٢٠٠٤ (١/٣١٦خالصة تذهيب هتذيب الكامل ) ١(
 ٣/٢٣٣, وهتذيب التهذيب ) ١٥٢٦(الكاشف للذهبي : انظر ) ٢(



 ٢٦

َّ  ابن أيب مليكة محله عن كل منهام , وحدث به ابن جريج عن كل  َّبن عبدالرمحن , فكأن
  )١("َّمنهام , فحدث به ابن جريج تارة عن هذا وتارة عن هذا

فيذكران . أن مروان : والن ويف مجيع أسانيد هذا احلديث جتد علقمة ومحيدا يق
القصة , وحيكيان واقعة حدثت , وقصة شاهداها , وسمعا فيها ما قال ابن عبـاس ريض اهللا 
َعنهام لرافع بواب مروان بن احلكم , وهذا مما يفرق فيـه بـني اإلسـناد املعـنعن واإلسـناد  َ َّْ ُ َّ َُ

ْاملؤنن , وهو تفريق دقيق َ  سـمعا هـذا مـن −ا وعلقمـة  نعني محيد− , ومما يؤكد أهنام )٢(ُ
 .ُابن عباس , أهنام مل يذكرا يف املدلسني 

كالــدارقطني , وأيب نــرص الكالبــاذي , : ثــم إن مــن ذكــر رجــال صــحيح البخــاري 
والباجي , مل يذكروا رافعا هذا البتة , وكذا ابن منجويه يف رجال صحيح مسلم , وتـابعهم 

 .صحيحني عىل ذلك ابن طاهر يف كتابه اجلمع بني رجال ال
بل إن املزي نفسه يف ترمجة ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام يف كتابـه نفـسه هتـذيب 

 ,    مل يذكر رافعا من الرواة عـن ابـن عبـاس , وهـو الـصواب , وعـىل هـذا سـار )٣(الكامل
املزي يف كتابه حتفة األرشاف , حيث ذكر احلديث يف ترمجـة محيـد بـن عبـدالرمحن 

 , ومل )٥( أعاده يف ترمجة علقمة بن وقاص عن ابـن عبـاس , ثم)٤(بن عوف عن ابن عباس
َّيذكر لرافع بواب مروان بن احلكم رواية عن      ابن عبـاس , وكـذلك صـنع ابـن حجـر يف 

  .)٦(إحتاف املهرة

                                                           
 ٨/٢٣٤فتح الباري ) ١(
 , والتبــرصة والتــذكرة ٧١−٦٨ , والتقييــد واإليــضاح ص ٣٨٢−١/٣٧٧رشح علــل الرتمــذي البــن رجــب : انظــر ) ٢(

 , وتـدريب ١٩٨−١/١٩٦ , وفـتح املغيـث ٥٩٢−٢/٥٩٠ , والنكت عىل ابن الصالح البـن حجـر ١٧٢−١/١٦٨
 ٢١٨−١/٢١٧الراوي 

)١٥/١٥٧) ٣ 
 )٥٤١٤ (٤/١٧٨١حتفة األرشاف ) ٤(
 )٦٢٨٤ (٥/١٨٢حتفة األرشاف ) ٥(
)٧٣٠٩ (٥١−٧/٥٠) ٦( 



 ٢٧

 شجاع بن الوليد البخاري أبو الليث املؤدب ] ٤[ 
 

خ . ث واحـد مقبول , من احلادية عرشة , لـه عنـد البخـاري حـدي": قال ابن حجر   
.")١(  

حدثني شجاع بن الوليد , سمع النرض بن حممد , " : )٢(قال البخاري يف صحيحه  
إن النـاس يتحـدثون أن ابـن عمـر أسـلم قبـل عمـر , ولـيس : حدثنا صخر , عن نافع , قـال 

ُكذلك , ولكن عمر يوم احلديبية أرسل عبداهللا إىل فرس له عند رجل من األنصار يأيت بـه  ْ
ُيه , ورسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يبايع عند الشجرة , وعمـر ال يـدري بـذلك , ليقاتل عل

ْفبايعه عبداهللا ثم ذهب إىل الفـرس فجـاء بـه إىل عمـر , وعمـر يـستلئم للقتـال , فـأخربه أن  َ ْ ُ
فانطلق معه حتى بايع رسول اهللا : قال . رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يبايع حتت الشجرة 

 ".ه وسلم , فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر صىل اهللا علي
 . من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر نحوه خمترصا )٣(ثم أخرجه البخاري  
ّوعىل هـذا فالبخـاري خـرج لـشجاع بـن الوليـد استـشهادا , ولـيس لـه يف صـحيح   

 .البخاري سوى هذا املوضع 
أبو الليث البخاري , مؤدب احلسن وقد ذكر غري واحد أن شجاع بن الوليد هذا هو 

 , وذكـر )١( , إال أن ابـن عـدي مل يـذكره يف شـيوخ البخـاري)٤(َّبن العـالء الـسعدي األمـري
                                                           

 )٢٧٥١(تقريب التهذيب ) ١(
 ., كتاب املغازي , باب غزوة احلديبية ) ٤١٨٦(حديث رقم ) ٢(
 )٤١٨٧(حديث رقم ) ٣(
, والتعديل ) ٤٩٧ (١/٣٥١, ورجال صحيح البخاري للكالباذي ) ١١٩(أسامي مشايخ البخاري البن منده : ظر ان) ٤(

 , واملعجـم ١/٢١٣, واجلمـع بـني رجـال الـصحيحني البـن طـاهر ) ١٣٨٧ (١١٦١−٢/١١٦٠والتجريح للباجي 
وهتـــذيب الكـــامل  , ٥٥, وأســـامي شـــيوخ البخـــاري للـــصغاين ص ) ٤٢١ (١٤٠املـــشتمل البـــن عـــساكر      ص 

ــذهبي ) ٢٧٠٣ (١٢/٣٨٨ ــذيب ) ٢٢٦٧(, والكاشــف لل  , واخلالصــة للخزرجــي ٣١٥−٤/٣١٤, وهتــذيب الته
)٢٩١٤( 



 ٢٨

شجاع بن الوليد أبا بكر , والد أيب مهـام الوليـد بـن شـجاع , سـكن بغـداد , كـذا قـال ابـن 
 ممـن صـحت ذكر أسامء التابعني ومن بعدهم"عدي , وكذلك صنع الدارقطني يف كتابه 

 , فذكر فقط شجاع بن الوليد السكوين أبا بـدر , وهـو )٢("روايته عن الثقات عند البخاري
الذي ذكره ابن عدي نفسه , ومال مغلطـاي إىل هـذا , ولـذا ملـا تـرجم لـشجاع بـن الوليـد 

ّ , وهذا غلط بني , نعم خـرج البخـاري يف )٣("وذكرناه للتمييز": البخاري املؤدب , قال  ّ ٌ
لشجاع بن الوليد , أيب بدر السكوين , حديثا واحدا     فحسب , وبواسطة بينهام صحيحه 

 مـن طبقـة شـيوخ شـيوخ − نعنـي شـجاع أبـا بـدر −, فلم يرو البخاري عنـه مبـارشة , وهـو 
البخاري , فقد روى عنه شـيخ البخـاري عـيل بـن املـديني , وأمحـد بـن حنبـل , ومـن يف 

 مخــس ومــائتني , والبخــاري آنــذاك صــبي مل يبلــغ طبقــتهام , وكانــت وفاتــه ســنة أربــع أو
  )٤(.العارشة بعد 

 , ومـن قبلـه أبـو نـرص )٥(ّوقد فرق بينهام اخلطيب البغدادي يف املتفـق واملفـرتق  
 , وعـىل هـذا )٨( , وابـن طـاهر)٧( , وكـذا البـاجي)٦(الكالباذي يف رجال صـحيح البخـاري

 .جرى املزي والذهبي       وابن حجر 
ّ الوليد البخاري املـؤدب , حـدث عنـه البخـاري يف صـحيحه , وروى وشجاع بن   

عنه غري واحد , ومل نر أحدا تكلم فيـه أو غمـزه بـيشء , فمثلـه حيـتج بـه , وال حيتـاج إىل 
                                                                                                                                                                      

 )١١٤(أسامي من روى عنهم البخاري ) ١(
)٤٦٠ (١/١٧٤) ٢( 
 ٦/٢٢٠إكامل هتذيب الكامل ) ٣(
 , والتعــديل ١/٣٥١لكالبــاذي رجــال صــحيح البخــاري ل: انظــر ترمجــة شــجاع بــن الوليــد الــسكوين أبــو بــدر يف ) ٤(

−١٢/٣٨٢ , وهتـذيب الكـامل ١/٢١٣ , واجلمع بني رجال الـصحيحني البـن طـاهر ٢/١١٦٠والتجريح للباجي 
 ٤٠٩ , وهدي الساري ص٣١٤−٤/٣١٣ , وهتذيب التهذيب ٣٨٨

)٦٦٩ (١١٩٢−٢/١١٩١) ٥( 
)١/٣٥١) ٦ 
 ٢/١١٦٠التعديل والتجريح ) ٧(
 ١/٢١٣اجلمع بني رجال الصحيحني ) ٨(



 ٢٩

 هذا املسلك ملا تعرض للكالم عىل احلديث − رمحه اهللا −متابع , وقد سلك    ابن حجر
ــه يف فــتح البــاري ــه":  , فقــال )١(املــشار إلي  , أي "حــدثني شــجاع بــن الوليــد" : )٢(قول

البخاري املؤدب أبو الليث , ثقة , من أقران البخـاري , وسـمع قبلـه قلـيال , ولـيس لـه يف 
البخاري سوى هذا املوضع , وأمـا شـجاع بـن الوليـد الكـويف فـذاك يكنـى أبـا بـدر , ومل 

 "يدركه البخاري
إليه والسامع منـه , وإال فقـد حلـق يعني ابن حجر أنه مل يدركه إدراكا ينفع للرحلة   

َالبخــاري شــيئا مــن حياتــه , وهنــا عــرف ابــن حجــر شــجاع بــن الوليــد البخــاري أبــا الليــث  ُ َ
ّ , ولـذا رصح بتوثيقـه , بخـالف قولـه عنـه يف "وسمع قبله قلـيال": املؤدب , بدليل قوله 

 .تقريب التهذيب , واهللا أعلم 

                                                           
)٧/٤٥٦) ١ 
 .يعني البخاري رمحه اهللا ) ٢(



 ٣٠

َعبدالعزيز بن عثامن بن جبلة ] ٥[  َ 
 

َّعبدالعزيز بن عثامن بن جبلة بـن أيب رواد األزدي مـوالهم , أبـو ": قال ابن حجر    َ َ
ْالفضل املروزي , لقبه شاذان , وهو أخو عبدان , مقبول , من العارشة , مات سـنة إحـدى  َ

  )١(".خ س .  وعرشين − وقيل مخس وقيل تسع −
 , حـدثنا شـاذان حدثني حممود بن حييى أبو عـيل" : )٢(قال البخاري يف صحيحه  

سمعت أنس : أخو عبدان , حدثنا أيب , أخربنا شعبة بن احلجاج , عن هشام بن زيد , قال 
َّمر أبو بكر والعبـاس ريض اهللا عـنهام بمجلـس مـن جمـالس األنـصار :     بن مالك , يقول 

 .ّذكرنـا جملـس النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم منـا : ما يبكـيكم ? قـالوا : وهم يبكون , فقال 
فخـرج النبـي صـىل اهللا عليـه : قـال . فدخل عىل النبي صىل اهللا عليه وسـلم فـأخربه بـذلك 

ُوسلم , وقد عصب عىل رأسه حاشـية بـرد , قـال  َ َ فـصعد املنـرب , ومل يـصعده بعـد ذلـك : َ
َأوصيكم باألنصار , فإهنم كريش وعيبتي": اليوم , فحمد اهللا وأثنى عليه , ثم قال  َ ِ َ  , وقد )٣(ُ

 "لذي عليهم , وبقي الذي هلم , فاقبلوا من حمسنهم , وجتاوزوا عن مسيئهمَقضوا ا
ّفشاذان املذكور يف اإلسناد هـو لقـب عبـدالعزيز بـن عـثامن بـن جبلـة , ثـم خـرج   

البخاري نحو هذا احلديث من رواية ابن عبـاس ريض اهللا عـنهام , وأخرجـه كـذلك نحـوه 
 .اية شعبة عن قتادة عن أنس خمترصا من وجه آخر من حديث أنس نفسه , من رو

وليس لشاذان يف صحيح البخاري سوى هـذا احلـديث , وأنـت تـرى أن البخـاري   
ّخرج له يف االعتبار , حيث ذكر حلديثه شاهدا ومتابعا , وشاذان هذا مل يغمزه أحد بـيشء 

                                                           
 )٤١١٢(تقريب التهذيب ) ١(
اقبلــوا مــن حمــسنهم , ", كتــاب مناقــب األنــصار , بــاب قــول النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم ) ٣٧٩٩(حــديث رقــم ) ٢(

 "وجتاوزوا عن مسيئهم
 ))٣٧٩٩(حديث (فتح الباري  . "أي بطانتي وخاصتي": قال ابن حجر ) ٣(



 ٣١

 , وروى عنـه )١(, وإخراج البخاري له يرفع من شأنه , كيف وقد ذكره ابن حبان يف الثقـات
 , بل سـئل عنـه )٢(مجاعة , وذكره الدارقطني فيمن صحت روايته عن الثقات عند البخاري

سـمع أبـاه ": ّ , ووثقه كذلك اخللييل , حيث ترجم لـه فقـال )٣("ثقة": الدارقطني , فقال 
  .)٤("وابن املبارك وغريمها , وهو ثقة

ه اهللا , بل هو فمثل شاذان هذا ال يقال فيه مقبول عىل طريقة احلافظ ابن حجر رمح
  )٥(.ُثقة حيتج به , واهللا أعلم 

 
 
 

ِعبيداهللا بن حمرز الكويف ] ٦[  ْ َ 
 

  )٦(".خ . مقبول , من السابعة ": قال ابن حجر   
ُوأخرج البخاري عن أيب نعيم الفضل بن دكني عنه أثرا يف إحدى تـراجم األبـواب   

 الشهادة عىل اخلط املختـوم باب": يف كتاب األحكام من كتابه الصحيح , قال البخاري 

                                                           
)٨/٣٩٥) ١ 
 )٤٦٤ (١/١٧٥ذكر أسامء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ) ٢(
 )٣٥٨ (٢٢٦سؤاالت احلاكم للدارقطني ص ) ٣(
 )٨٠٨ (٣/٨٩١اإلرشاد للخلييل ) ٤(
, ) ٧٢٣ (٤٧٦−١/٤٧٥رجال صحيح البخـاري للكالبـاذي : انظر ترمجة عبدالعزيز بن عثامن بن جبلة كذلك يف ) ٥(

, وهتـذيب ) ١١٨٤ (٣١٢−١/٣١١, واجلمع بني رجـال الـصحيحني ) ٩٥٧ (٢/٩٠٠تعديل والتجريح للباجي وال
ــذهبي ١٧٣−١٨/١٧٢الكــامل  ــذهبي ) ٣٤٥٠(  والكاشــف لل ــى لل ــى يف رسد الكن , وهتــذيب ) ٥٠٢٦(, واملقتن

ــذيب  ــر ٦/٣٤٩الته ــن حج ــاب الب ــاب يف األلق ــة األلب ــي , واخلالصــة للخ) ١٦١٨ (٣٩٠−١/٣٨٩ , ونزه زرج
٤٣٦٤ (٢/١٦٨( 

 )٤٣٣٣(تقريب التهذيب ) ٦(



 ٣٢

ُ, وما جيوز من ذلك وما يضيق عليه , وكتاب احلـاكم إىل عاملـه , والقـايض إىل القـايض  ِ
وقـال لنـا ":  , ثم أخذ البخاري يذكر بعض اآلثار عن الصحابة والتابعني , ومنها قوله "…

بـرصة , جئـت بكتـاب مـن موسـى بـن أنـس قـايض ال: حدثنا عبيـداهللا بـن حمـرز : أبو نعيم 
وأقمــت عنــده البينــة أن يل عنــد فــالن كــذا وكــذا وهــو بالكوفــة , وجئــت بــه القاســم بــن 

 , ثم ذكر البخاري بعد ذلك بعض اآلثار والروايات املعلقة , كعادته "عبدالرمحن فأجازه
يف تراجم األبواب , ثم روى حديث الباب يف اختاذ النبي صىل اهللا عليه وسلم خامتا مـن 

  )١(.حممد رسول اهللا : فضة , ونقشه 
ّوهبذا يظهر أن البخاري مل خيرج لعبيداهللا بن حمرز حديثا عىل رسمه يف ختريج   

أحاديث األبواب , وإنام ذكره يف ترمجة الباب , يف قصة وقعت لعبيداهللا بن حمـرز نفـسه 
, ولذا فإن الدارقطني مل يذكر عبيداهللا هذا يف أسـامء مـن روى هلـم البخـاري , وكـذا أبـو 
نرص الكالباذي مل يرتجم له يف رجال البخاري , وتابعهام عىل ذلـك ابـن طـاهر يف كتابـه 
اجلمع بني رجـال الـصحيحني , وأمـا البـاجي فقـد ذكـر عبيـداهللا هـذا يف كتابـه يف تـراجم 

أخرج البخاري عن أيب نعيم عنه حديثا موقوفا , وهو ":  , وقال )٢(رجال صحيح البخاري
  .  فذكره"…جئت : قال :  

قـال لنـا            ": ّوهذا األثر مع أن البخاري خرجه يف سياق ترمجة الباب إال أنه قال فيه   
 أفـاد ابـن حجـر − "قال لنـا":  نعني قوله − , وهذه الصيغة "حدثنا" , ومل يقل "أبو نعيم

ّأنه ظهر له باالستقراء من صنيع البخاري استعامله هلا غالبا يف املوقوفـات , ليفـرق  بينهـا َُ
وبني املرفوعات التي هي يف أصل الباب , أو أن السند نفسه ال يبلغ رشطه يف االحتجـاج 

  )٣(., أو يكون يف إسناده عنده نظر 

                                                           
 )٧١٦٢(صحيح البخاري حديث رقم ) ١(
 )٩٣٢ (٢/٨٨٧التعديل والتجريح ) ٢(
ـــــاري ) ٣( ـــــتح الب ـــــر ف , ) ٢٧٨٠ (٤١٠, ) ٢٧٦٧ (٥/٣٩٤, ) ١٠٢٢ (٥١٣, ) ٨٤٨ (٢/٣٣٥, ) ٦٥ (١/١٥٦انظ

٦٤٤٠ (١١/٢٥٦( 



 ٣٣

 لعبيـداهللا هـذا , ومل يـذكر لـه شـيئا سـوى )١(وقد ترجم البخاري يف التاريخ الكبـري  
تـرصا , وتـرجم لـه ابـن  فـذكره خم"…جئت : سمع منه أبو نعيم , قال ": هذا األثر , فقال 

عبيــداهللا بــن حمــرز , روى عــن القاســم بــن ":  , فقــال )٢(أيب حــاتم يف اجلــرح والتعــديل
 , فلـم "حممد والشعبي , روى عنه أبو نعـيم الفـضل بـن دكـني , سـمعت أيب يقـول ذلـك

يذكر فيه البخاري وال ابن أيب حاتم جرحـا وال تعـديال , ومل يـذكرا مـن الـرواة عنـه إال أبـا 
 .يم الفضل بن دكني نع

يروي عن الشعبي وموسى بن أنس , روى ":  , وقال )٣(وذكره ابن حبان يف الثقات  
 "عنه     أبو نعيم

شـيخ ":  , وقال أيضا )٤("ما روى عنه سوى أبو نعيم فيام علمت": وقال الذهبي   
  )٥("جمهول , ما روى عنه إال أبو نعيم

ه راويا غري أيب نعيم , وما لـه يف البخـاري هو كويف , ما رأيت ل": وقال ابن حجر   
  )٦("سوى هذا األثر , ومل يزد املزي يف ترمجته عىل ما تضمنه هذا األثر

ُوذكر ابن حبان لعبيداهللا هذا يف الثقات مل ينبه عليه من ترجم له كاملزي والـذهبي    ْ ِ
نـه مرتمجـا لـه ومغلطاي وابن حجر , وبال شك فإنه يرفع من حاله , مع ما تقـدم لـه مـن كو

ٌعند البخاري     وابن أيب حاتم ومل يذكرا فيه جرحا , ومل يضعفه أحد بيشء سوى ما تقدم  ُ
من قول الذهبي أنه شيخ جمهول , إال أن ابن حبان ملا ذكر عبيداهللا هـذا يف الثقـات مـا زاد 
ر فيمن روى عنه أحد سوى أيب نعيم الفضل بن دكني , وفيام تقدم يظهر أن قـول ابـن حجـ

 .ّ , حيث يتابع وإال فلني احلديث , مناسب حلاله , واهللا أعلم بالصواب "مقبول": فيه 
                                                           

)١٢٨٧ (٥/٣٩٩) ١( 
)١٥٧٧ (٥/٣٣٣) ٢( 
)٧/١٥٠) ٣ 
 )٣٩٥٠ (٢/٤١٨, واملغني يف الضعفاء ) ٥٣٩٧ (٣/١٦ميزان االعتدال ) ٤(
 )٢٧٠٩ (٢٠٦ديوان الضعفاء ص ) ٥(
 ١٣/١٤٣فتح الباري ) ٦(



 ٣٤

 عبيد بن أيب مريم املكي ] ٧[ 
 

  )١(".خ د ت س . مقبول , من الثالثة ": قال ابن حجر   
حـدثنا عـيل بـن عبيـداهللا , حـدثنا إسـامعيل بـن " : )٢(وقال البخـاري يف صـحيحه  

حدثني عبيـد بـن أيب مـريم , عـن : ب , عن عبداهللا بن أيب مليكة , قال إبراهيم , أخربنا أيو
 : )٤( قـال−وقد سـمعته مـن عقبـة لكنـي حلـديث عبيـد أحفـظ  : )٣( قال−عقبة بن احلارث 

فأتيـت النبـي صـىل اهللا عليـه .  أرضـعتكام : تزوجت امرأة , فجاءتنا امرأة سـوداء , فقالـت 
ــت  ــالن: وســلم , فقل ــت ف ــة بن ــت يل تزوجــت فالن ــرأة ســوداء , فقال ــا ام إين :  , فجاءتن

ِفأعرض عني , فأتيته من قبل وجهه ,     قلت . وهي كاذبة . أرضعتكام  َ َ : قال .  إهنا كاذبة : ِ
  ."كيف هبا وقد زعمت أهنا قد أرضعتكام , دعها عنك"

: ّهكذا خرج البخاري لعبيد بن أيب مريم يف هذا املوضع فحسب , قال ابن حجر   
ُد بن أيب مريم , مكي , ما له يف الصحيح سوى هذا احلديث , وال يعرف مـن حالـه وعبي"

 بيـان )٥(شيئا , إال أن         ابن حبان ذكره يف ثقات التابعني , وقـد أوضـحت يف الـشهادات
االختالف يف إسناده عىل      ابن أيب مليكة , وأن العمدة فيه عىل سامع ابـن أيب مليكـة لـه 

  )٦("ارث نفسهمن عقبة بن احل
وعىل هذا فذكر عبيد بن أيب مريم يف اإلسناد جاء حلال الرواية هنا , حسب سياق   

ّاحلديث من طريق إسـامعيل بـن عليـة عـن أيـوب , وإال فقـد خرجـه البخـاري كـذلك يف 

                                                           
 )٤٣٩١(تقريب التهذيب ) ١(
 ., كتاب النكاح , باب شهادة املرضعة ) ٥١٠٤(حديث رقم ) ٢(
 .القائل ابن أيب مليكة ) ٣(
 .هللا عنه القائل عقبة بن احلارث ريض ا) ٤(
 ) .٢٦٦٠( , عند حديث رقم ٥/٢٦٩من صحيح البخاري , انظر فتح الباري ) ٥(
 ٩/١٥٣فتح الباري ) ٦(



 ٣٥

صحيحه من طرق عن ابن أيب ملبكة , عن عقبة بن احلارث , ليس لعبيد بن أيب مريم ذكر 
 عادة البخاري بالتنويع يف روايـة احلـديث عنـدما يكـرره يف صـحيحه ,  , وقد جرت)١(فيه

 .فجاء ذكر عبيد هنا بحسب الرواية ال أنه قصد التخريج عنه بعينه 
ُثم إن عبيد بن أيب مريم هذا مل يعرف بالرواية إال من هذا الوجه يف هـذا احلـديث   

عبيـد بـن أيب مـريم , عـن ":  , فقـال )٢(فحسب , وقد ترجم له البخاري يف التاريخ الكبـري
 , وكـذا قـال أبـو حـاتم "عقبة بن احلارث , روى عنه ابن أيب مليكة , حديثـه يف املكيـني

 مل يزد عـىل ذلـك , )٤( , ومل يذكرا فيه جرحا         وال تعديال , وكل من ترجم له)٣(الرازي
ث , عـداده يف يـروي عـن عقبـة بـن احلـار":  , قال )٥(حتى ابن حبان ملا ذكره يف الثقات
ّ , مل يزد عىل ذلك , ومل خيرج حديثه يف صـحيحه , "أهل مكة , روى عنه ابن أيب مليكة

 يقـول يف ترمجـة )٦(ولعل صنيع ابن حبان هذا جعل الذهبي يف أكثر من موضـع مـن كتبـه
ِّوثق": عبيد هذا   عبيد بن أيب مـريم , مكـي ,         مـا" : )٧( , وقد قال يف ميزان االعتدال"ُ

ِّحدث عنه سوى ابن أيب مليكة , لكنه وثق , وحديثه عن عقبة بن احلـارث يف الرضـاع ُ ّ" , 
                                                           

وحـديث رقـم . كتاب العلم , باب الرحلـة يف املـسألة النازلـة وتعلـيم النـاس ) ٨٨(حديث رقم : صحيح البخاري ) ١(
كتـاب الـشهادات , بـاب إذا شـهد الـشاهد أو ) ٢٦٤٠(وحديث رقم . كتاب البيوع , باب تفسري املشبهات ) ٢٠٥٢(

كتـاب الـشهادات , ) ٢٦٥٩(وحـديث رقـم . ُ , حيكم بقول من شهد "ما علمنا بذلك": الشهود بيشء وقال   آخرون 
 .كتاب الشهادات , باب شهادة املرضعة ) ٢٦٦٠(وحديث رقم . باب شهادة اإلماء والعبيد 

)١٤٩٧ (٦/٥) ٢( 
 )١٠ (٦/٣ن أيب حاتم اجلرح والتعديل الب) ٣(
ذكــر أســامء التــابعني ومــن بعــدهم ممــن صــحت روايتــه عــن الثقــات عنــد البخــاري للــدارقطني : انظــر ترمجتــه يف ) ٤(

 ٢/٩٢٦, والتعــديل والتجــريح للبــاجي ) ٧٦٧ (٢/٤٩٩, ورجــال صــحيح البخــاري للكالبــاذي ) ٧٥٢ (١/٢٥٧
 , ٢٣٣−١٩/٢٣٢, وهتــذيب الكــامل ) ١٢٥٢ (١/٣٣١, واجلمــع بــني رجــال الــصحيحني البــن طــاهر ) ١٠٠٨(

, البيـان والتوضـيح أليب زرعـة ) ١٩٢٦ (٥/٥٤٤والعقد الثمني يف تاريخ البلـد األمـني لتقـي الـدين حممـد الفـايس 
 )٤٦٥٣ (٢/٢٠٤ , واخلالصة للخزرجي ٧٤−٧/٧٣, وهتذيب التهذيب ) ٢٣٢(الرازي 

)٥/١٣٧) ٥ 
 )٣٩٧٦ (٢/٤٢٠, واملغني يف الضعفاء ) ٥٤٤٤ (٣/٢٣ل , وميزان االعتدا) ٣٦٨٣(الكاشف للذهبي ) ٦(
)٥٤٤٤ (٣/٢٣) ٧( 



 ٣٦

تــابعي مــن أهــل مكــة , ":  , وقــال )١(إال أن الــذهبي نفــسه ذكــر عبيــد يف ديــوان الــضعفاء
  .)٢("ال نعرفه":  , بل سبقه   ابن املديني , فقال "جمهول
 , حيث يتابع "مقبول":  فيه ابن حجر والذي يظهر يف حال عبيد هذا , أنه كام قال  

ُ, وليس ببعيد أن يقال عنه جمهول , كام قال الذهبي يف ديوان الـضعفاء , لكونـه ال يعـرف 
ّله راو إال    ابن أيب مليكة , ومل يوثق بتوثيق معترب  ُ. 

وأما إخـراج البخـاري حلديثـه , فـسبق بيـان أن ذلـك جـاء يف سـياق الروايـة , ومل   
ّحديثه بعينه , بدليل الروايات األخرى للحديث نفسه التـي خرجهـا البخـاري يقصد إخراج 

ّيف مواضع عدة , بل الرواية نفسها رصح فيها ابن أيب مليكة أنه سمع احلديث مبارشة من  ّ
 .عقبة بن احلارث ريض اهللا عنه , وتقدم حكاية كالم ابن حجر يف ذلك , واهللا أعلم 

                                                           
)٢٧٣٠) (١( 
 ٧/٧٤هتذيب التهذيب ) ٢(



 ٣٧

 ئيُّعطاء أبو احلسن السوا ] ٨[ 
 

  )١(".خ د س . مقبول , من الرابعة ": قال ابن حجر   
حدثنا حممد بن مقاتل , أخربنا أسباط بن حممد " : )٢(وقال البخاري يف صحيحه  

وذكـره أبـو احلـسن :  قـال الـشيباين − , عن عكرمـة , عـن ابـن عبـاس )٣(, حدثنا الشيباين
َ يـا أهيـ{ −ُّالسوائي , وال أظنه ذكره إال عن ابن عباس  ُا الـذين آمنـوا ال حيـل لكـم أن ترثـوا َ ِ َ َ ْ َُ َ ُّ ِّ َِ َ

َّالنساء كرها وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض مـا آتيتمـوهن  ُ ْ َ َ َّ ُ ُْ ْ َ ْ َُ َ َ َ ِِّ ِ ْ ِ ُ ُ ً َ كـانوا إذا : قـال  ] ١٩: النـساء  [ }َ
ّمات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته , إن شاء بعضهم تزوجها , وإن شاءوا زوجوها , وإن 

 ".ّزوجوها , وهم أحق هبا من أهلها , فنـزلت هذه اآلية يف ذلك شاءوا مل ي
حدثنا حسني بن منصور ":  , فقال )٤(وكرره البخاري يف موضع آخر من صحيحه  

, حدثنا أسباط بن حممد , حدثنا الشيباين سليامن بن فريوز , عن عكرمة , عن ابن عبـاس 
َوحدثني عطاء أبـو احلـسن الـسو: وقال الشيباين .  ائي وال أظنـه ذكـره إال عـن ابـن عبـاس ُّ

 . فذكر احلديث مثله " …ريض اهللا عنهام 
فهذا األثر املوقوف عىل ابن عباس يف سـبب نـزول هـذه اآليـة , العمـدة فيـه عـىل   

ُّرواية عكرمة عنه , وأما رواية عطاء السوائي عنه فقد ذكرها البخـاري عرضـا كـام جـاء يف 
يث عن عكرمة , حيث جـاء ذكـر عطـاء هـذا يف أثنـاء سياق حديث الشيباين , راوي احلد

الرواية , ومل يقصد البخاري إخراج حديثه , ثم إنه مل جيـزم فيهـا بروايتـه عـن ابـن عبـاس 
 .نفسه 

                                                           
 )٤٦٠٨(تقريب التهذيب ) ١(
ــاب التفــسري , ) ٤٥٧٩(حــديث رقــم ) ٢( ــساء , ) ٤(كت ــاب ) ٦(ســورة الن ــساء كرهــا وال {ب ــوا الن ً ال حيــل لكــم أن ترث ْ َ َُ َ ِّ َُ ِ َ ُ َ ُّ ِ َ

ِتعضلوهن ل َّ ُ ُْ ُ َّتذهبوا ببعض ما آتيتموهن َ ُ ْ َ َُ ْ َُ َ َِ ِ  . اآلية }ْ
 .هو سليامن بن فريوز ) ٣(
 .كتاب اإلكراه , باب من اإلكراه ) ٦٩٤٨(حديث رقم ) ٤(



 ٣٨

َوعطاء السوائي انفرد الـشيباين بالروايـة عنـه , ومل أقـف لـه عـىل ذكـر إال يف هـذا    ُّ
ّيمن خرج هلم البخاري يف صـحيحه احلديث , وقد تنكب الدارقطني عن ذكره يف كتابه ف

.)١(  
ما وجدت له راويا إال الشيباين , ومل أقف فيـه عـىل تعـديل وال ": وقال ابن حجر   

ال : جتريح , وروايته عندهم عن ابن عبـاس غـري جمـزوم هبـا فيـه , وقـرأت بخـط الـذهبي 
  )٢(".ُيعرف 

رح والتعـديل البـن وعطاء هذا ليس له ترمجة يف التاريخ الكبري للبخاري وال اجلـ  
أيب حاتم , ومل يذكره ابن حبان يف الثقات , وليس لـه ذكـر يف يشء مـن كتـب الـضعفاء , 
ٌومل يرتجم له أحد فيام وقفنا عليه إال بسبب ذكره يف هذا احلديث فحـسب , عـىل الوجـه 

. جمهـول : الذي سبق اإلشارة إليه يف الرواية املتقدمة , وعىل هـذا فاألشـبه أن يقـال عنـه 
 .واهللا أعلم 

 
 
 

 عمر بن عبداهللا بن األرقم الزهري املدين ] ٩[ 
 

  )٣(".خ م د س . مقبول , من الثالثة ": قال ابن حجر   

                                                           
, والتعديل والتجـريح ) ١٤٦١ (٨٦٤−٢/٨٦٣رجال صحيح البخاري للكالباذي : ُّانظر ترمجة عطاء السوائي يف ) ١(

−٢٠/١٣١ , وهتـذيب الكـامل ١/٣٨٧ بني رجـال الـصحيحني البـن طـاهر , واجلمع) ١١٥٢ (٣/١٠٠٧للباجي 
, وهتـــذيب التهـــذيب ) ٢٥١(, والبيـــان والتوضـــيح للعراقـــي ) ٥٦٦٠ (٣/٧٨, وميـــزان االعتـــدال ) ٣٩٤٩ (١٣٢
٧/٢١٩ 

 ٧/٢١٩هتذيب التهذيب ) ٢(
 )٤٩٢٧(تقريب التهذيب ) ٣(



 ٣٩

أن          :  حدثنا حييى بن بكري , عن الليث , عن يزيد " : )١(وقال البخاري يف صحيحه  
أن : أنه كتب إىل ابن األرقـم : يه أن عبيداهللا بن عبداهللا أخربه , عن أب: ابن شهاب كتب إليه 

َيسأل سبيعة األسلمية كيف أفتاها النبي صىل اهللا عليه وسلم ? فقالت  َْ أفتـاين إذا وضـعت : ُ
 ".أن أنكح 
هكذا أخرجه البخاري خمترصا يف هذا املوضع من كتاب الطالق , وقـد أخرجـه   

حـدثني : وقال الليـث " : )٢(من قبل مطوال يف كتاب املغازي , لكن تعليقا , قال البخاري
أن أباه كتـب إىل : حدثني عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة : يونس , عن             ابن شهاب , قال 

َعمر بن عبداهللا بـن األرقـم الزهـري يـأمره أن يـدخل عـىل سـبيعة بنـت احلـارث األسـلمية  َْ ُ َُ ْ
ُليه وسلم حني استفتته فيسأهلا حديثها , وعن ما قال هلا        رسول اهللا صىل اهللا ع ْ فكتب . َ

عمر بن عبداهللا بن األرقم إىل عبداهللا بن عتبة خيربه أن سـبيعة بنـت احلـارث أخربتـه أهنـا 
ْكانت حتت سعد بن خولة , وهو من بني عامر بن لـؤي , وكـان ممـن شـهد بـدرا , فتـويف  َ

َعنها يف حجة الوداع وهي حامل , فلم تنشب أن وضعت محلها بعد وفاتـه  ْ  احلـديث " …َ
 ., يف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها , وأهنا حتل حني تضع محلها 

وقصد البخاري من إيراد احلديث يف كتاب املغازي بيان أن سعد بن خولـة ريض   
اهللا عنه ممن شـهد بـدرا , كـام يـدل عليـه سـياق األحاديـث يف البـاب , لكـن رواه معلقـا , 

ّق كـان عـىل سـبيل االستـشهاد , حيـث خـرج وإخراجه للحـديث متـصال يف كتـاب الطـال
 .احلديث نفسه من طرق أخرى قبل روايته هذه وبعده 

ّ , حيث خرج حديث عمر بن عبداهللا بن األرقم )٣(وكذلك صنع مسلم يف صحيحه  
 , ورواه مـن وجـوه )١(ّهذا مطوال , ثم ذكر له شواهد , وخرجه أيضا ابن حبان يف صـحيحه

  .)٢( هذاأخر كذلك من غري طريق عمر
                                                           

ُ وأالت األمح{كتاب الطالق , باب ) ٥٣١٩(حديث رقم ) ١( َّال أجلهن أن يضعن محلهن ُ َ ْ َّ َُ َُ ُْ َ َ َ ِ{ 
 )وهو بعد باب فضل من شهد بدرا ( كتاب املغازي , باب ) ٣٩٩١(حديث ) ٢(
 .كتاب الطالق , باب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها وغريها بوضع احلمل ) ١٤٨٥ , ١٤٨٤(حديث رقم ) ٣(



 ٤٠

فاحلاصل أن حديث عمر بن عبداهللا بن األرقم عن سبيعة األسلمية ريض اهللا عنها ,   
ّمل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهام عىل سبيل االحتجاج , وإنام خرجا لعمر هـذا  ّ
استشهادا , وليس له فيهام سوى هذا احلديث , وكل من ترجم لعمر هـذا مل يـذكره بـيشء 

 مل يزد شيئا عىل ذلك )٤( , وكذلك ابن حبان ملا ذكره يف الثقات)٣(ديثسوى هذا      احل
. 

ذكره أبو حاتم بن حبان يف كتاب الثقـات , وكـذلك            ": وقال مغلطاي يف ترمجته   
 , يعني يف اجلرح والتعـديل البـن أيب )٥("ابن خلفون , ومل يذكره أبو حاتم وال البخاري 

لبخاري , والذي يظهر من حال عمـر هـذا , هـو كـام قـال فيـه ابـن حاتم , والتاريخ الكبري ل
 .حجر يف تقريب التهذيب , واهللا أعلم 

 
 
 

 عمر بن العالء املازين البرصي أخو أيب عمرو ] ١٠[ 
 

                                                                                                                                                                      
 )٤٢٩٤ (١٣١−١٠/١٣٠كام يف اإلحسان البن بلبان ) ١(
 )٤٢٩٩ − ٤٢٩٥ (١٣٦−١٠/١٣٢كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 ٢/٣٨, ورجال صحيح مسلم البن منجويـه ) ٧٨٦ (٢/٥١٠رجال صحيح البخاري للكالباذي : انظر ترمجته يف ) ٣(

, واجلمــع بــني رجــال الــصحيحني البــن طــاهر ) ١٠٣٦ (٩٤١−٣/٩٤٠, والتعــديل والتجــريح للبــاجي ) ١٠٩١(
, وهتـذيب التهـذيب ) ٤١٤٢ (٢/٢٧٣ , والكاشف للـذهبي ٤٠٨−٢١/٤٠٧ الكامل , وهتذيب) ١٢٨٤ (١/٣٤١
ــر ٤٦٨−٧/٤٦٧ ــن حج ــاري الب ــتح الب ــديث ٩/٤٧١ , وف ــد رشح ح ــسخاوي ) ٥٣١٩( عن ــة لل ــة اللطيف , والتحف
 )٥١٩٠ (٢/٢٧٣, واخلالصة للخزرجي ) ٣٢٦٨ (٣٣٩−٣/٣٣٨

)٥/١٤٩) ٤ 
 )٤٠٠٦ (١٠/٨٠إكامل هتذيب الكامل ) ٥(



 ٤١

  )١(".خ . الصواب معاذ بن العالء : مقبول , من السابعة , وقيل ": قال ابن حجر   
 حممد بن املثنى , حـدثنا حييـى بـن كثـري حدثنا" : )٢(وقال البخاري يف صحيحه  

:  أخو أيب عمرو بـن العـالء , قـال − واسمه عمر بن العالء −أبو غسان , حدثنا أبو حفص 
ُكان النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم خيطـب : سمعت نافعا , عن      ابن عمر ريض اهللا عنهام  ُ ْ َ

َّإىل جذع , فلام اختذ املنـرب حتـول إليـه , فحـن اجلـذع  َّ َ وقـال .  , فأتـاه فمـسح يـده عليـه ٍ
ورواه أبـو . أخربنا عثامن بن عمر , أخربنا     معاذ بن العالء , عـن نـافع هبـذا : عبداحلميد 

 ".ّعاصم , عن ابن أيب رواد , عن نافع , عن ابن عمر , عن النبي صىل اهللا عليه وسلم 
الء أخـو أيب أبو حفص واسمه عمـر بـن العـ": هكذا جاء يف إسناده عند البخاري   

  ."عمرو بن العالء
 , )٦( , والبيهقي)٥( , وابن حبان)٤( , والدارمي)٣(الرتمذي: وقد أخرج هذا احلديث 

وإحـدى طرقـه عنـد الرتمـذي مـن روايـة . من طرق , عن معاذ بن العالء , عن نافع به نحوه 
اري نفـسه , وهـو إسـناد البخـ. حييى بن كثري أيب غسان , عن معاذ بن العالء عـن نـافع بـه 

 .لكن جعله من رواية     معاذ بن العالء ال من رواية عمر بن العالء 
معـاذ بـن " وهـم , والـصواب "عمـر بـن العـالء"إن قولـه : وقيـل ": قال املـزي 

  )٧(" , كام وقع يف رواية ت , واهللا أعلم"العالء
ا أبو حفص حدثن:  من طريق عبداهللا بن رجاء وحييى بن كثري قاال )١(ورواه البيهقي

 .عمر بن العالء : ليس يف إسناده أن أبا حفص هذا هو . بن     العالء , عن نافع به 
                                                           

 )٤٩٥٤(التهذيب تقريب ) ١(
 .كتاب املناقب , باب عالمات النبوة يف اإلسالم ) ٣٥٨٣(حديث رقم ) ٢(
 )٥٠٥(يف اجلامع حديث رقم ) ٣(
 )٣١ (١/٢٢يف السنن ) ٤(
 )٦٥٠٦ (٤٣٦ − ١٤/٤٣٥يف الصحيح كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٥(
  ٢/٥٥٧ , ودالئل النبوة ٣/١٩٦يف السنن الكربى ) ٦(
 )٨٤٤٩ (٦/٢٣٣اف حتفة األرش) ٧(



 ٤٢

تسمية أيب حفص مل أرهـا إال يف روايـة البخـاري , والظـاهر أنـه ": قال ابن حجر 
:  الذي سامه , وقد أخرجه اإلسامعييل من طريق بندار , عن حييـى بـن كثـري , فقـال )٢(هو

 , وقد تردد احلاكم أبو أمحد يف )٣(ن العالء , فذكر احلديث ومل يسمهحدثنا أبو حفص ب
ذلك فذكر يف ترمجة أيب حفص يف الكنى هذا احلديث فساقه من طريق عبداهللا بن رجاء 
الغداين , حدثنا أبو حفص بن العالء , فذكر حديث الباب ومل يقل اسمه عمـر , ثـم سـاقه 

عالء به , ثم أخرج من طريق معتمـر بـن سـليامن , من طريق عثامن بن عمر , عن معاذ بن ال
 أن معـاذ بـن العـالء )٤(عن معاذ بن العالء أيب غسان قال , وكذا ذكـر البخـاري يف التـاريخ

فاهللا أعلم أهنام أخـوان , أحـدمها يـسمى عمـر , واآلخـر ": يكنى أبا غسان , قال احلاكم 
د الطـريقني غـري حمفـوظ ; ألن يسمى معاذا , وحدثا معا عن نافع بحديث اجلـذع , أو أحـ

املشهور من أوالد العالء أبو عمرو صاحب القراءات وأبو سفيان ومعاذ , فأما أبو حفـص 
ولـيس ملعـاذ وال  : )٥( قلـت".عمر فال أعرفه إال يف هذا احلـديث املـذكور , واهللا أعلـم 

  )٦(" …لعمر يف البخاري ذكر إال يف هذا املوضع 
ذكـر " احلـديث عـن معـاذ بـن العـالء , فقـال يف كتابـه ّوقد رجح الدارقطني رواية

عمـر بـن " : )٧("أسامء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري
 , وقال املزي عند ذكره هلذا " , وإنام هو معاذ بن العالء)٨(العالء , أبو حفص , كذا سامه

                                                                                                                                                                      
 ٢/٥٥٦دالئل النبوة ) ١(
 .يعني اإلمام البخاري صاحب الصحيح نفسه ) ٢(
حـدثنا معـاذ بـن ": كام يف رواية البيهقي املشار إليها , بل أخرجه الرتمذي من طريـق حييـى بـن كثـري نفـسه , فقـال ) ٣(

  ."العالء
)١٥٦٩ (٧/٣٦٥) ٤( 
 .القائل ابن حجر رمحه اهللا ) ٥(
 ٦/٦٠٢لباري فتح ا) ٦(
)٦٩٣ (١/٢٤٢) ٧( 
 .يعني البخاري نفسه رمحه اهللا ) ٨(



 ٤٣

ــه أمحــد": احلــديث  ــن     العــالء , قال ــاذ ب ــصحيح مع ــدارقطني وغــري وال ــل وال ــن حنب  ب
  )١("واحد

 رمحه اهللا من كالم الدارقطني أن أبا حفص بن العالء ومعاذ بـن )٢(وقد فهم الباجي
 , وإنـام مـراده أن )٣(العالء شخص واحد , وليس األمر كـذلك , فالـدارقطني يفـرق بيـنهام

 .الصواب يف هذا احلديث أنه من رواية معاذ بن العالء 
  )٤("ويقال إن أبا حفص بن العالء هو معاذ":  احلاكم وقال أبو عبداهللا

ّوعــىل كــل حــال فالبخــاري مل خيــرج أليب حفــص هــذا يف صــحيحه إال يف هــذا 
املوضع , ثم إنه أخرج حديثه نفسه مـن روايـة جـابر بـن عبـداهللا ريض اهللا عـنهام , فكانـت 

 إن مل − أيب حفص روايته عن أيب حفص هذا استشهادا ال احتجاجا , وعىل ما تقدم فحال
 كام قال فيه ابن حجر , وال يبعد أن يكون جمهوال ; فإنـه ال ذكـر −يكن هو معاذ بن العالء 

 إال يف هذا احلديث , بناء عىل تسميته يف إسـناد البخـاري الـسابق , )٥(له عند من ترجم له
 .واهللا أعلم 

                                                           
 ٢١/٤٧٦هتذيب الكامل ) ١(
 ٣/٩٤٣التعديل والتجريح ) ٢(
 , وتوضـيح املـشتبه ٤/٤١٧ , واإلكامل البـن مـاكوال ١٢٦٧ − ٣/١٢٦٦املؤتلف واملختلف للدارقطني : انظر ) ٣(

 ٢٥٦ − ٥/٢٥٥البن نارص الدين 
 )٢٦٣( للحاكم سؤاالت السجزي) ٤(
 ٢/٤٣٣تـاريخ ابـن معـني روايـة الـدوري : انظر ترمجة أيب حفص عمر بـن العـالء يف غـري مـا تقـدم مـن املـصادر ) ٥(

 , واجلمـع ٣/٩٤٣, والتعـديل والتجـريح للبـاجي ) ٧٩١ (٢/٥١٣, ورجال صحيح البخاري للكالباذي ) ٤٣٦٠(
, واملقتنــى يف رسد ) ٤٢٩٢ (٢١/٤٧٥لكــامل , وهتــذيب ا) ١٢٩٤ (١/٣٤٣بــني رجــال الــصحيحني البــن طــاهر 

 ٤٨٨ − ٧/٤٨٧, وهتذيب التهذيب ) ١٦٥٥(الكنى للذهبي 



 ٤٤

َعوف بن احلارث بن الطفيل بن سخربة األزدي ] ١١[  ْ َ 
 

  )١(".خ م د س ق . مقبول , من الثالثة ": ن حجر قال اب  
حدثنا أبو اليامن , أخربنا شعيب , عن الزهـري , " : )٢(وقال البخاري يف صحيحه  

 وهـو ابـن أخـي عائـشة زوج − هو ابـن احلـارث −حدثني عوف بن مالك بن الطفيل : قال 
ِّأن عائشة حـدثت أن عبـداهللا : −النبي صىل اهللا عليه وسلم ألمها   بـن الـزبري قـال يف بيـع أو ُ

ّواهللا لتنتهني عائشة أو ألحجرن عليها : عطاء أعطته عائشة  َ ُ : أهو قال هذا ? قالوا : فقالت . ّ
ُهو هللا عيل نذر أن ال أكلـم ابـن الـزبري أبـدا : قالت . نعم  احلـديث مطـوال , وفيـه قـصة , .  ّ

 .اه املسلم فوق ثالث ليال والشاهد منه هنيه صىل اهللا عليه وسلم أن هيجر املسلم أخ
 , ويف بعـض "عـوف بـن مالـك بـن الطفيـل": هكذا جاء يف إسناد البخـاري هنـا   

  )٣( ."عوف بن الطفيل": روايات صحيح البخاري , قال 
 , "الطفيـل بـن احلـارث": وقد اختلف الرواة يف اسم هذا الراوي , فقال بعضهم   

عـوف بـن احلـارث بـن ": ويف روايـة  , "عوف بن الطفيـل بـن احلـارث": وقال آخرون 
  )٤(.ّ , وهذه األخرية صوهبا ابن املديني وغريه "الطفيل

وقد أخرج البخاري يف الباب نفسه حديثني آخـرين , وفـيهام قولـه صـىل اهللا عليـه   
 , ومها حديث أنس بن مالك "ال حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالث ليال":     وسلم 

  )٥(.اري ريض اهللا عنهام , وحديث أيب أيوب األنص

                                                           
 )٥٢١٦(تقريب التهذيب ) ١(
 …كتاب األدب , باب اهلجرة ) ٦٠٧٣(حديث رقم ) ٢(
 ١٠/٤٩٢انظر فتح الباري ) ٣(
 ٤٩٣−١٠/٤٩٢انظر فتح الباري ) ٤(
 )٦٠٧٧(و ) ٦٠٧٦(صحيح البخاري حديث رقم ) ٥(



 ٤٥

وعىل هـذا تكـون روايـة عـوف بـن احلـارث بـن الطفيـل للحـديث األول أخرجهـا   
البخاري استشهادا , وليس له يف صحيح البخـاري سـوى هـذا احلـديث , لكـن عـوف بـن 
احلارث هذا روى عن مجاعة من الصحابة وغريهم , وروى عـن مجاعـة , وقـد ذكـره يف 

احد , وترجم له البخاري وابن أيب حاتم ومل يذكرا فيه جرحا وال تابعي أهل املدينة غري و
ّتعديال , ومل جيرحه أحد فيام وقفنا عليه ممن ترجم له  َ ُ.)١(   

ّ , وكذلك خرج له )٣(ّ , وخرج حديثه يف صحيحه)٢(وقد ذكره ابن حبان يف الثقات
 , )٥( علـامء األمـصار , بل إن ابن حبان ترجم له يف كتابه مشاهري)٤(احلاكم يف املستدرك

ّمن جلة أهل ": وهو ال يذكر فيه إال الثقات عنده , وملا ترجم له فيه أثنى عليه أيضا , فقال 
 , واجلــزم بتوثيقــه )٧("ثقــة":  , وقــال اخلزرجــي )٦("ّوثــق":  , وقــال الــذهبي "املدينــة

ن قـول أصوب ملا تقدم , وعليه فاملصري إىل توثيق عوف بن احلارث بن الطفيـل أوىل مـ
 .ابن حجر فيه , واهللا أعلم بالصواب 

                                                           
ــه يف ) ١( ــاريخ الكبــري للبخــاري ٢٦٥الطبقــات خلليفــة ص : انظــر ترمجت ــاريخ ) ٢٦١ (٧/٥٧ , والت ــة والت , واملعرف

ّ ذكره ضمن تابعي املدينة من مرض ممن روى عنهم الزهـري وخـرج حديثـه املـذكور هنـا , ٤٠٣−١/٤٠٢للفسوي 
ومن بعدهم ممـن صـحت روايتـه عـن الثقـات , وذكر أسامء التابعني ) ٦٦ (٧/١٤واجلرح والتعديل البن أيب حاتم 

ــدارقطني  ــاري لل ــد البخ ــاذي ) ٨٤١ (١/٢٨٣عن ــاري للكالب ــال صــحيح البخ ــديل ) ٩٢٩ (٢/٥٨٧, ورج , والتع
, ) ١٥٢٢ (٣٩٨−١/٣٩٧, واجلمــع بــني رجــال الــصحيحني البــن طــاهر ) ١١٨٨ (٣/١٠٢٨والتجــريح للبــاجي 

 , والتحفـة اللطيفـة ٨/١٦٨ , وهتـذيب التهـذيب )٤٣٧٩ (٢/٣٠٦ , والكاشـف ٤٤٢−٢٢/٤٤١وهتذيب الكـامل 
 )٥٤٨٧ (٢/٣٠٨, واخلالصة للخزرجي ) ٣٣٧٢ (٣/٣٧٦للسخاوي 

)٥/٢٧٥) ٢ 
 )٧١٠٩ (٤٤−١٦/٤٣, ) ٥٦٦٢ (٤٧٩−٤٧٨, ) ٥٥٦٨ (١٢/٣٧٩كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٣(
)٤/٩) ٤ 
 )٥٢٠ (٧٤ص ) ٥(
 )٤٣٧٩ (٢/٣٠٦الكاشف ) ٦(
 )٥٤٨٧ (٢/٣٠٨اخلالصة ) ٧(



 ٤٦

ْالقاسم بن عاصم التميمي ويقال الكليني ] ١٢[  َ ُ َّ)١( 
 

  )٢(".خ م مد تم س . مقبول , من الرابعة ": قال ابن حجر   
حـدثنا : حـدثنا عبـدالوارث : حـدثنا أبـو معمـر " : )٣(وقال البخـاري يف صـحيحه   

أتيـت رسـول :  كنا عند أيب موسى األشعري , فقال :أيوب , عن القاسم , عن زهدم , قال 
ُاهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يف نفــر مــن األشــعريني , فوافقتــه وهــو غــضبان , فاســتحملناه ,  ْْ َ َْ ٍ َ َ

                                                           
بالنون بعد التحتانية , نسبة إىل كلني , وهي قرية من قرى العراق , كذا جـاء يف نـسبته يف هتـذيب الكـامل : الكليني ) ١(

ْللمزي , وهتذيب التهذيب وتقريب التهذيب البـن حجـر , واخلالصـة للخزرجـي , واملـشهور يف نـسبته الكليبـي ,  َ ُ
, وقـد ) ١١/١٤٢(بطن من بني متيم , كام يف األنساب للـسمعاين بالباء املوحدة , نسبة إىل كليب بن يربوع , وهو 

القاسم بن عاصم الكليبي البرصي , سـمع ": ذكر السمعاين طائفة ممن ينتسب إليها , ومنهم القاسم هذا , حيث قال 
ّ وفـرق  ,"زهدما اجلرمي , روى عنه أيوب السختياين مقرونا معه أبو قالبة , كالمها عن زهـدم , يف كتـاب البخـاري

وكـذا جـاء يف روايـة . ُوذكر القاسم نفسه فيمن ينسب إىل كليـب )  ب٩٠ق (الغساين بني النسبتني يف تقييد املهمل 
احلديث عند البخاري يف صحيحه , يف كتاب فرض اخلمـس , بـاب ومـن الـدليل أن اخلمـس لنوائـب املـسلمني , 

, ) ٦٣٧ذات املجلـد الواحـد ص(بعـة دار الـسالم , وط) ٤/١٠٩(, كـام يف الطبعـة اليونينيـة ) ٣١٣٣(حديث رقـم 
عند رشحه هلذا احلديث , حيث قـال ) ٦/٢٣٩(ّ, وثبته ابن حجر يف فتح الباري ) ١٢/١٩٧(وعمدة القاري للعيني 

, وقد تصحف يف الطبعة الـسلفية يف املوضـع نفـسه )) ٨٩٩٠ (٦/٤١٢وانظر حتفة األرشاف  ("بموحدة مصغر": 
وجاء كذلك يف موضع آخر من صحيح البخاري نسبته بالكليبي , بالباء املوحدة ال بالنون , . ن    بالنو"الكليني"إىل 

ْيف كتاب كفارات األيامن , باب الكفارة قبل احلنث وبعده , عند ذكره للمتابعات بعـد حـديث رقـم  , وهـو ) ٦٧٢١(ِ
 كذلك يف هذا املوضع من رشحـه كذلك يف الطبعة السلفية نفسها لصحيح البخاري عىل الصواب , وأكد ابن حجر

وجاءت نـسبته بـالكلبي يف إسـناد هـذا احلـديث عنـد اإلمـام أمحـد يف مـسنده . هذه النسبة ) ١١/٦١٠(فتح الباري 
)١٩٦٣٩ , ١٩٦٣٨ (٣٢/٤١١. (( 

ي القاسـم الكلبـي , بـرص":         وهذا اخللط يف نسبته جعل حمقق كتاب معرفة الثقات للعجيل ملا رأى قـول العجـيل 
القاسـم بـن عاصـم :  , وهـو كـام رأيـت "ينظـر مـن هـو ?": , يتوقف يف ترمجته , فقـال يف احلاشـية ) ١٥٠٧ ("ثقة

 .ّالتميمي , هذا الذي خرج له البخاري ومسلم , واهللا أعلم 
 )٥٤٦٥(تقريب التهذيب ) ٢(
 .عصية والغضب كتاب األيامن والنذور , باب اليمني فيام ال يملك , ويف امل) ٦٦٨٠(حديث رقم ) ٣(



 ٤٧

ِفحلف أن ال حيملنا , ثم قال  ْ َ َ َ َ واهللا إن شاء اهللا ال أحلـف عـىل يمـني فـأرى غريهـا خـريا ": َ
َّمنها إال أتيت الذي هو خري وحتللت  "هاٌ

ّالقاسم املذكور يف اإلسناد هو ابن عاصم صاحب الرتمجة , وقد خرج البخـاري   
ْيف أول الباب هذا احلديث من رواية أيب بردة عن أبيه أيب موسـى األشـعري ريض اهللا عنـه   ُ
ّخمترصا , ثم ذكر له شاهدا من حديث عائشة ريض اهللا عنها , فروايـة القاسـم هنـا خرجهـا 

ّ            ال احتجاجا , وقد خرجهـا البخـاري كـذلك يف مواضـع عـدة مـن البخاري اعتبارا   
القاسم وهـو ابـن عاصـم التميمـي , ولـيس لـه يف البخـاري ":  , قال ابن حجر )١(صحيحه

 … عنـه يف مواضـع مقرونـا ومفـردا , خمتـرصا ومطـوال )٢(سوى هذا احلديث , فقد أورده
")٣(  

بأيب قالبة اجلرمي , وحيثام أخـرج لـه مفـردا القاسم هذا أخرج له البخاري مقرونا   
ّفاعتبارا , إما متابعة أو شاهدا , فدل عىل أن إخراج البخاري له ليس عىل سبيل االحتجـاج 

. 
 , وهـو أيـضا يف صـحيح ابـن )٤(وهذا احلديث أخرجه كذلك مـسلم يف صـحيحه  
 بعـض طرقـه عنـد  , عندمها من رواية أيوب , عن أيب قالبة والقاسم معا , كام يف)٥(حبان

ِالبخاري سواء , وذكر القاسم كذلك مفردا عند مسلم يف أحد أسانيده , لكـن متابعـة أليب  ُ
 .قالبة نفسه يف إسناد آخر 

                                                           
وحـديث رقـم  . كتاب فرض اخلمس , باب ومن الدليل عـىل أن اخلمـس لنوائـب املـسلمني ) ٣١٣٣(حديث رقم ) ١(

كتاب األيامن والنذور , باب ال حتلفـوا ) ٦٦٤٩(وحديث رقم . كتاب الذبائح والصيد , باب حلم الدجاج ) ٥٥١٨(
) ٧٥٥٥(وحـديث رقـم .  باب الكفـارة قبـل احلنـث وبعـده كتاب كفارات األيامن ,) ٦٧٢١(وحديث رقم . بآبائكم 

  …}واهللا خلقكم وما تعملون{كتاب التوحيد , باب قول اهللا تعاىل 
 .يعني البخاري ) ٢(
 )٥٥١٨( , عند رشحه حلديث رقم ٩/٦٤٦فتح الباري ) ٣(
 )٩) (١٦٤٩( , كتاب األيامن حديث رقم ١٢٧١−٣/١٢٧٠) ٤(
 )٥٢٥٥ (١٢/٦٠ن كام يف اإلحسان البن بلبا) ٥(



 ٤٨

 , وكــذا يف )١(وقـد جــاء  يف روايــة ابــن حبــان , ويف إحــدى رواياتــه عنــد البخــاري  
سـم أحفـظ منـي وأنـا حلـديث القا": ُ , قـول أيـوب )٢(إحدى رواياتـه عنـد مـسلم وأمحـد

 , وهذا فيه مزيد عناية من أيوب حلديث القاسم بن عاصـم , وقـد قـال "حلديث أيب قالبة
  )٣("برصي      تابعي , وهو من صغار شيوخ أيوب": ابن حجر يف القاسم هذا 

 , "بـرصي": وقد سئل ابن معني عن القاسم هذا ملـا ذكـر حديثـه الـسابق , فقـال   
 له البخاري يف التـاريخ الكبـري , وابـن أيب حـاتم يف اجلـرح ومل يذكر فيه جرحا , وترجم

 , وذكـره ابـن "بـرصي ثقـة": والتعديل , ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال , وقال العجـيل 
حبــان يف الثقــات , وقــد روى عــن مجاعــة , وروى عنــه مجاعــة , وفــيام وقفنــا عليــه مــن 

ثيقه أوىل من قول ابن حجـر فيـه , واهللا  , ولذا فالقول بتو)٤(ترمجته مل نر أحدا غمزه بيشء
 .أعلم بالصواب 

                                                           
 )٣١٣٣(حديث رقم ) ١(
 )١٩٦٣٩ , ١٩٦٣٨ (٣٢/٤١١املسند ) ٢(
 )٦٦٤٩( , عند رشحه حلديث رقم ١١/٥٣٦فتح الباري ) ٣(
, والتـاريخ الكبـري ) ٤٤٠١ (٢/٤٨١التاريخ البن معني رواية الـدوري : انظر ترمجة القاسم بن عاصم التميمي يف ) ٤(

 ٧/١١٥, واجلرح والتعديل البن أيب حـاتم ) ١٥٠٧ (٢/٢١٤قات للعجيل , ومعرفة الث) ٧١٧ (٧/١٦٠للبخاري 
, ) ٩٧٩ (٢/٦١٧ , ورجـال صـحيح البخـاري للكالبـاذي ٧/٣٣٣ , ٣٠٤−٥/٣٠٣, والثقات   البن حبان ) ٦٦٣(

, ) ١٢٤٨ (٣/١٠٦٣, والتعــديل والتجــريح للبــاجي ) ١٣٤٩ (٢/١٣٩ورجــال صــحيح مــسلم         البــن منجويــه 
, واألنـساب ) ١٦٠٨ (٢/٤٢٠, واجلمـع بـني رجـال الـصحيحني البـن طـاهر )  ب٩٠ق (مل للغساين وتقييد امله

, وهتـــذيب ) ٤٥٨٢ (٢/٣٣٦ , والكاشـــف للـــذهبي ٣٧٢−٢٣/٣٧١ , وهتـــذيب الكـــامل ١١/١٤٣للـــسمعاين 
 ) ٥٧٨٠ (٣٤٤−٢/٣٤٣ , واخلالصة للخزرجي ٨/٣١٩التهذيب 



 ٤٩

ْحممد بن جعفر الفيدي العالف ] ١٣[  َ 
 

نزل الكوفة , ثم بغداد , مقبـول , مـن احلاديـة عـرشة , مـات بعـد        ": قال ابن حجر   
  )١(".خ . الثالثني 
ابـن حـدثنا : حدثنا حممـد بـن جعفـر أبـو جعفـر " : )٢(وقال البخاري يف صحيحه  

أتـى النبـي صـىل اهللا عليـه : فضيل , عن أبيه , عن نافع , عن ابن عمر ريض اهللا عنهام , قال 
ٌّوسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها , وجاء عـيل فـذكرت لـه ذلـك , فـذكر للنبـي صـىل اهللا 

َِإين رأيـت عـىل باهبـا سـرتا موشـيا": عليه وسلم , قال   , "مـا يل وللـدنيا":  , فقـال ")٣(ْ
ترسـيل بـه إىل فـالن , ": قـال . ليأمرين فيه بـام شـاء : ٌّها عيل فذكر ذلك هلا , فقالت فأتا

 "أهل بيت هبم حاجة
ّاملقصود هبذه الرتمجة شيخ البخاري يف هذا احلديث , وقـد خـرج البخـاري يف   

الباب نفسه    ما يفيد معني احلديث , مما يدل عىل أن إخراجه حلديث حممـد بـن جعفـر 
 .دا ال احتجاجا هذا استشها

ْوحممد بن جعفر هذا تتابع أهل العلم عىل أنه حممد بن جعفر الفيدي , ذهب إىل    َ
 , )٢( , والباجي)١( , واخلطيب البغدادي)٦( , والكالباذي)٥( , وابن منده)٤(ابن عدي:  ذلك 

                                                           
 )٥٧٨٦(تقريب التهذيب ) ١(
ُكتاب اهلبة , باب هدية ما يكره لبسها ) ٢٦١٣(حديث رقم ) ٢( ُ ُ. 
خلــط اللــون بــاللون , ومنــه وشــى الثــوب إذا رقمــه ونقــشه , والــويش نــوع مــن الثيــاب : الــويش ": قــال املطريــزي ) ٣(

  ."املوشية
  ."املخطط بألوان شتى: املوشى ":      وقال ابن اجلوزي 

  ٥/٢٢٩لباري البن حجر  , وفتح ا٤٨٦−٤٨٥املغرب للمطريزي ص :       انظر 
 )٢١١(أسامي من روى عنهم البخاري من مشاخيه الذين ذكرهم يف جامعه الصحيح ) ٤(
 )٢٠١(أسامي شيوخ البخاري ) ٥(
 )١٠٢٠ (٢/٦٤٢رجال صحيح البخاري ) ٦(



 ٥٠

ـــساين ـــاهر)٣(والغ ـــن ط ـــسـمعاين)٤( , واب ـــساكر)٥( , وال ـــن ع ـــصغاين)٦( , واب  , )٧( , وال
      ,)٩( , والذهبي)٨(زيوامل

  .)١١( , واخلزرجي)١٠(وابن نارص الدين
َوالـذي أظـن أنـه القومـيس": وخالفهم ابـن حجـر رمحـه اهللا , فقـال    ْ  , فإنـه مل )١٢(ُ

 , والقوميس ثقة حافظ , بخالف هذا , فإن )١٣(ُخيتلف يف أن كنيته أبو جعفر , بخالف هذا
  )١٤(" …له أحاديث خولف     فيها 

ُم ابن حجر صـنيع الـدارقطني , فإنـه مل يـذكر حممـد بـن جعفـر الفيـدي ويؤيد كال  
  )١٥(.حممد بن جعفر القوميس : ّفيمن خرج هلم البخاري يف صحيحه , وذكر منهم 

                                                                                                                                                                      
 ٢/١٨٨تاريخ بغداد ) ١(
 )٤٦٥ (٢/٦٢٤التعديل والتجريح ) ٢(
  أ٨٣تقييد املهمل ق ) ٣(
 ٢/٤٥٧ل الصحيحني اجلمع بني رجا) ٤(
 ١٠/٢٧٥األنساب ) ٥(
 )٧٨٢ (٢٣١املعجم املشتمل ص ) ٦(
 ٩٩أسامي شيوخ البخاري ص ) ٧(
 ٢٤/٥٨٦هتذيب الكامل ) ٨(
 )٤٨٤٢ (٣/٢٦الكاشف ) ٩(
 ١٣٥−٧/١٣٤توضيح املشتبه ) ١٠(
 )٦١١٤ (٢/٣٨٨اخلالصة ) ١١(
ْهو حممد بن جعفر السمناين , بكرس املهملة وسكون امليم ون) ١٢( َونني , القوميس , أبو جعفر بن أيب احلـسني , ثقـة ِّ ْ ُ

 )٥٧٨٩(تقريب التهذيب .    خ ت ق . , من احلادية    عرشة , مات قبل العرشين 
 .يعني حممد بن جعفر الفيدي ) ١٣(
 )٢٦١٣( عند رشحه للحديث رقم ٥/٢٢٩فتح الباري :  , وانظر أيضا ٩/٩٦هتذيب التهذيب ) ١٤(
 )١٣٧ (١/٣٤١ ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم للدارقطني ذكر أسامء التابعني) ١٥(



 ٥١

 العيني رمحه اهللا , فجعلهام شخصا واحدا , فقال عند رشحه هلذا      )١(وخلط بينهام  
يب احلسني , أبـو جعفـر , احلـافظ حممد بن جعفر بن أ": احلديث من صحيح البخاري 

ْالكويف , نزيل فيد   .ّ , وهذا غلط بني )٢("…َ
وعامة من ذكرنا أوال ممن اعتنى برتاجم رجال البخاري يف صـحيحه فـيمن تـرجم   

ّللفيدي , فرق بينه وبني القوميس , وذكرمها معا فيمن خرج له البخاري يف صحيحه , عدا  ّ
 .تابه , وهو من رشطه ابن طاهر فاته ذكر القوميس يف ك

ُ فيه نظر , والصواب ما تتابع عليه من ذكـرت − رمحه اهللا −وما ذهب إليه ابن حجر  
مــن أهــل العلــم , فمحمــد بــن جعفــر الفيــدي مــشهور بكنيتــه بــأيب جعفــر , وقــد تــرجم لــه 

ُحممد بن جعفر أبو جعفر , نزل فيـد , أرى أصـله كـويف , سـمع ": البخاري نفسه , فقال  ْ َ
أبو جعفر حممد بن جعفـر بـن أيب مواتيـة الكـويف , ":  , وقال مسلم أيضا )٣("يلابن فض

ْسكن فيد , سمع ابن فضيل  , وعامة من ترجم له يكنيه بـأيب جعفـر , ثـم إن شـيخه يف )٤("َ
َّحممد بن فـضيل , وقـد نـص البخـاري ومـسلم وغريمهـا عـىل أن الفيـدي : هذا احلديث 

ُقوميس , مل يذكر أنه روى عن        ابن فـضيل , واهللا روى عنه , بخالف حممد بن جعفر ال
 .أعلم 

ْحممد بن جعفر أبو جعفر الكويف , نزل فيد , أخرج البخـاري يف ": وقال الباجي    َ
ُاهلبة عنه عن حممد بن فضيل , ومل أجد له ذكـرا يف غـري هـذا الكتـاب , ويـشبه أن يكـون 

  )٥("جمهوال

                                                           
 .حممد بن جعفر القوميس , وحممد بن جعفر الفيدي : أي ) ١(
 ١١/٧١عمدة القاري ) ٢(
 ١/٥٧التاريخ الكبري ) ٣(
 )٥٣٧(الكنى واألسامء ) ٤(
 )٤٦٥ (٢/٦٢٤التعديل والتجريح ) ٥(



 ٥٢

 فمحمد بـن جعفـر الفيـدي , مـشهور , تـرجم لـه وهذا غلط من الباجي رمحه اهللا ,  
 , وقد روى عـن مجاعـة , وروى عنـه البخـاري وغـري واحـد , )١(اخلطيب البغدادي وغريه
ــزار  ــه             الب ــال عن ــان يف الثقــات)٢("صــالح": وق ــن حب ــيس )٣( , وذكــره اب ــه ل  , فمثل

وخ البخـاري ,  , حمـل نظـر , فهـو مـن شـي"مقبـول": بمجهول , بل قـول ابـن حجـر فيـه 
ّوخرج له يف صحيحه حديثا واحدا مستشهدا بـه , ومل نقـف عـىل جـرح رصيـح فيـه , فـال 

 .صدوق , أو ال بأس به , أو نحو ذلك : مانع أن يقال يف مثله 
 
 
 

 حممد بن عبداهللا بن أيب عتيق ] ١٤[ 
 

حممـد بـن عبـدالرمحن بـن أيب : حممد بن عبداهللا بن أيب عتيق ": قال ابن حجر   
  )٤(".خ د ت س . كر التيمي املدين , مقبول , من السابعة ب

 , كلهـا مـن )٥(ّوخرج له البخاري يف صـحيحه أحاديـث عـدة , يف مواضـع متفرقـة  
رواية حممـد هـذا عـن الزهـري , ويروهيـا عـن حممـد هـذا سـليامن بـن بـالل , ومجيعهـا 

                                                           
وايش السابقة إىل مصادر ترمجة حممد بن جعفر الفيدي عند ذكر ما يـستفاد منهـا , وأضـف إىل تقدم العزو يف احل) ١(

 ٣/١١٧ , وتبصري املنتبه البن حجر ٢/٥١٣ , واملشتبه للذهبي ٦/٣٣١اإلكامل البن ماكوال : ذلك 
 )٣٣٤٣( , بعد حديث رقم ٨/٢٧٩) مسند البزار(البحر الزخار ) ٢(
)٩/١٣٢) ٣ 
 )٦٠٤٧(يب تقريب التهذ) ٤(
كتــاب ) ٢٣٩٧(حــديث رقــم . كتــاب االعتكــاف , بــاب هــل يــدرأ املعتكــف عــن نفــسه ? ) ٢٠٣٩(حــديث رقــم ) ٥(

ْاالستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس , بـاب مـن اسـتعاذ مـن الـدين  كتـاب اجلهـاد ) ٢٨٠٧(وحـديث رقـم . َّ
ْدوا اهللا عليه فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظـر من املؤمنني رجال صدقوا ما عاه{والسري , باب قول اهللا عز وجل  َ

. كتاب املغازي , بـاب بعـد بـاب شـهود املالئكـة بـدرا ) ٤٠٠٢(وحديث رقم ) . ٢٣: األحزاب  (}وما بدلوا تبديال



 ٥٣

فإخراج البخاري حلديثـه مقرونة بأسانيد أخرى عن الزهري , متابعة البن أيب عتيق نفسه , 
 .يف صحيحه عىل سبيل االعتبار 

وقد أثنى حممد بن حييى الذهيل احلافظ عىل حديث ابن أيب عتيق عن الزهري ,   
    ومعلوم عناية

 وابن )١(ابن أيب ذئب":  بجمع حديث الزهري خاصة , قال الذهيل − رمحه اهللا −الذهيل 
وأما ابـن أيب عتيـق فهـو مـدين ":  وقال أيضا  ,"أيب عتيق مقاربان يف الرواية عن الزهري

حممد بن عبداهللا بن حممد بن عبدالرمحن بـن أيب : من ولد أيب بكر     الصديق , يقال له 
 , كذا قال الذهيل , وإال فقد "بكر الصديق , ومل يرو عنه فيام علمت غري سليامن بن بالل

 بـن إسـحاق وغريمهـا , وقـال عبدالعزيز بن حممد الدراوردي , وحممـد: روى عنه أيضا 
ُوهو حسن احلديث عن الزهري , كثري الرواية , مقـارب احلـديث , لـوال ": الذهيل أيضا 

  )٢("سليامن بن بالل قام بحديثه لذهب حديثه
 , وابـن أيب حـاتم يف )٣(وابن أيب عتيق هذا تـرجم لـه البخـاري يف التـاريخ الكبـري

ا وال تعديال , وهو مشهور , روى عنه غـري واحـد  , ومل يذكرا فيه جرح)٤(اجلرح والتعديل

                                                                                                                                                                      
كتــاب األدب , بــاب كنيــة ) ٦٢٠٧(وحــديث رقــم . كتــاب األدب , بــاب هجــاء املــرشكني ) ٦١٥٢(وحــديث رقــم 

 , ٧٤٦٥(وحــديث رقــم . كتــاب األدب , بــاب التــسبيح والتكبــري عنــد التعجــب ) ٦٢١٩ (وحــديث رقــم. املــرشك 
 .كتاب التوحيد , باب يف املشيئة واإلرادة ) ٧٤٧٢

هو حممد بن عبدالرمحن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب القـريش العـامري , أبـو احلـارث املـدين , ثقـة فقيـه ) ١(
 )٦٠٨٢(تقريب التهذيب .     ع . ومخسني وقيل سنة تسع فاضل , من السابعة , مات سنة ثامن 

 ٥٥١−٢٥/٥٤٩انظر هتذيب الكامل ) ٢(
)٣٨٣ (١/١٢٨) ٣( 
)١٦٢٣ (٧/٢٩٩) ٤( 



 ٥٤

 , وقــال )٢("ثقــة":  , وســئل عنــه الــدرقطني فقــال )١(, وذكــره         ابــن حبــان يف الثقــات
  .)٣("ّوكان ثقة , خرج له البخاري مقرونا": السخاوي 

فمثل ابن أيب عتيق هذا يقال يف حاله أنه ثقة , ملا تقدم من ترمجته ,  ال سيام وقـد 
  )٤(.ّرج له البخاري عدة أحاديث , ومل يغمزه أحد بيشء فيام وقفنا عليه من ترمجته خ

 
 
 

 حممد بن النرض بن عبدالوهاب , أخو أمحد ] ١٥[ 
 

  )٥ (".خ . مقبول , من الثانية عرشة ": قال ابن حجر   
: حدثنا عبيداهللا بن معاذ : حدثنا حممد بن النرض " : )٦(وقال البخاري يف صحيحه  

ِّحدثنا شعبة , عن عبداحلميد صاحب الزيادي , سمع أنـس بـن مالـك : حدثنا    أيب  قـال : ِّ
ِ اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السامء أو {:            أبو جهل  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ ْ ْ ََّ َ َ ْ َ ُ ًَ َ َ ََّ َ َ َّ َ َ ِ ُ

ٍائتنا بعذاب أليم  ِ َِ ٍ َ َ ِ َ َ وما كا{:  فنـزلت }ْ ْن اهللاُ ليعذهبم وأنت فـيهم ومـا كـان اهللاُ معـذهبم وهـم َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ُُ َ َ َ َ َِّ َِّ َِ ِ َِ ْ َ
                                                           

)٧/٣٦٤) ١ 
 )٤٧٧ (٢٧٢سؤاالت احلاكم للدارقطني ص ) ٢(
 )٣٨٦٢ (٣/٦٠٨التحفة اللطيفة ) ٣(
ذكـر أسـامء التـابعني ومـن : تية سوى ما تقدم العزو إليه انظر يف ترمجة حممد عبداهللا بن أيب عتيق إىل املصادر اآل) ٤(

, ورجال صـحيح البخـاري ) ٩٤١ (١/٣١٧بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم للدارقطني 
, واإلكـــامل البـــن مـــاكوال ) ٥٢٦ (٢/٦٥٥٠٦٥٦, والتعـــديل والتجـــريح للبـــاجي ) ١١٢٩ (٢/٦٩٠للكالبـــاذي 

, ) ٥٠٥١ (٣/٥٧, والكاشــف للــذهبي ) ١٧٩٠ (٢/٤٦٦ل الــصحيحني البــن طــاهر  , واجلمــع بــني رجــا٦/١١١
 )٦٣٩٤ (٢/٤٢٦ , واخلالصة للخزرجي ٩/٢٧٧وهتذيب التهذيب 

 )٦٣٥٤(تقريب التهذيب ) ٥(
ِ وما كان اهللاُ ليعذهبم وأنت ف{باب قوله ) ٤(سورة األنفال , ) ٨(كتاب التفسري , ) ٤٦٤٩(حديث رقم ) ٦( َِ ْ َ َ َ َْ ُ َ ُ َِّ َيهم ومـا كـان َ َ َ ِ

َاهللاُ معذهبم وهم يستغفرون  ُ ْ َ ْ ْ ُ َ ُِ ْ َ ُ َ َِّ{ 



 ٥٥

َيستغفرون  ُ ْ َِ ْ ِوما هلم أال يعذهبم اهللاُ وهم يـصدون عـن املـسجد احلـرام ) ٣٣(َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ ََ َِ ِ ِ َ ُ ُ َ َ ََ ُّ ِّ َ  ( ". اآليـة }َُ
  )٣٤ − ٣٢: سورة األنفال 

بحروفه متاما , يف البـاب الـذي قبـل هـذا وقد روى البخاري هذا احلديث مثله , و  
 , وهذان البابان يف تفسري اآليات املذكورة من سـورة األنفـال , والقـصة )١(الباب  مبارشة

 احلديث بسياق واحد يف البـابني متامـا , − رمحه اهللا −واحلادثة واحدة , فساق البخاري 
 , "حدثنا عبيداهللا بن معاذ: د حدثنا أمح": وفارق فقط بني شيخيه فيهام , فاألول قال فيه 

  ."حدثنا عبيداهللا بن معاذ: حدثنا حممد بن النرض ": والثاين قال فيه 
 أمحد , وحممد بن النرض , اختلف يف بيان من مها ?: وشيخا البخاري هنا   

ْحممد بن النرض , يشبه أن يكون من أهل احلجاز": قال ابن عدي   , وقال ابن )٢("ُ
    )٤(" , عن عبيداهللا بن معاذ)٣(ّالنرض , جمهول , حدث عنهحممد بن ": منده 

 )٥(فابن منده مل يعرفه , وابن عدي ال يـستبعد أن يكـون حجازيـا , وأمـا الـدارقطني  
أبو أمجـد احلـاكم :  , وخالفه )٦(ُحممد بن النرض بن مساور املروزي: فقد ذهب إىل أنه 

كم صـاحب املـستدرك عـىل الـصحيحني , احلافظ صاحب الكنى ,       وأبو عبداهللا احلـا
حممـد بـن ": فذهبا إىل أنه حممد بن النرض بن عبدالوهاب النيسابوري , قال الكالبـاذي 

ّقال يل أبو أمحد احلافظ , وأبو عبداهللا البيع , أن هذا ابن عبدالوهاب النيسابوري : النرض 
  )٧(", أخو أمحد

                                                           
ْ وإذ قـالوا اللهـم إن كـان هـذا هـو احلـق مـن {بـاب ) ٣(سورة األنفال , ) ٨(, كتاب التفسري , ) ٤٦٤٨(حديث رقم ) ١( َ ُ َِ َّ َ َ ِ َّ ُ َّ

َعندك فأمطر علينا حجارة من السامء أو ائتنا بعذا َ َ َ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ َّ َ ْ ْ ًْ َ َ َ ٍب أليم َ ِ َ ٍ{ 
 )٢٣٥ (١٥٤أسامي من روى عنهم البخاري من مشاخيه الذين ذكرهم يف الصحيح ص ) ٢(
 .يعني البخاري يف صحيحه ) ٣(
 )٢٤٥ (٧٣أسامي مشايخ البخاري ص ) ٤(
 )١٠٢٧ (١/٣٣٨يف ذكر أسامء التابعني ومن بعدهم ممن صحت الرواية عن الثقات عند البخاري ) ٥(
 )٦٣٥٥(تقريب التهذيب .    د س . ة , مات سنة تسع وثالثني صدوق , من العرش) ٦(
 )١١١١ (٢/٦٨٣رجال صحيح البخاري ) ٧(



 ٥٦

وذكـر ": ر املـروزي , فقـال  ملحمـد بـن النـرض بـن مـساو)١(وترجم ابـن عـساكر  
َومها يف ذلك , إنـام روى. روى عنه ) خ ( الدارقطني والربقاين أن   , " عـن الـذي قبلـه)٢(َ

حممد بن النرض بن عبدالوهاب النيسابوري , الـذي تـرجم لـه قبـل ابـن : يعني ابن عساكر 
 )٣(.مساور املروزي 

 )٨( , وابن حجـر)٧( والذهبي ,)٦( , واملزي)٥( , والصغاين)٤(ابن طاهر: وعىل هذا   
 , من أن حممدا هذا الذي روى عنه البخاري يف صحيحه ليس بمجهول , )٩(, واخلزرجي

 .وال هو بخراساين , وال هو ابن مساور املروزي , بل هو ابن عبدالوهاب النيسابوري 

ّوأمحد هذا الذي حدث عنه البخاري , قيـل إنـه ابـن سـيار املـروزي    , والـذي )١٠(ّ
 .أمحد بن النرض بن عبدالوهاب النيسابوري :  أنه )١١(أكثرهمعليه 

                                                           
 )٩٧٨ (٢٧٦املعجم املشتمل ص ) ١(
 .يعني البخاري يف صحيحه ) ٢(
 )٩٧٧ (٢٧٥املعجم املشتمل البن عساكر ص ) ٣(
 ٢/٤٦٤اجلمع بني رجال الصحيحني ) ٤(
 ١١٧أسامي شيوخ البخاري ص ) ٥(
 ٥٥٦−٢٦/٥٥٥هتذيب الكامل ) ٦(
 ٥٦٥−١٣/٥٦٤ , وسري أعالم النبالء ٦٤٦−٢/٦٤٥تذكرة احلفاظ ) ٧(
 )٦٣٥٤( , وتقريب التهذيب ٩/٤٩١هتذيب التهذيب ) ٨(
 )٦٧٠٧ (٢/٤٦٤اخلالصة ) ٩(
 ٤٨−١/٤٧رجال صحيح البخاري للكالباذي : انظر ) ١٠(

تقريـب .   س . عـرشة , مـات سـنة ثـامن وسـتني , ولـه سـبعون سـنة      وهو أبو احلسن الفقيه , ثقة حافظ , من احلاديـة 
 )٤٥(التهذيب 

 , ٤٨−١/٤٧, ورجــال صــحيح البخــاري للكالبــاذي ) ٤٨ (٣٦أســامي مــشايخ البخــاري البــن منــده ص : انظــر ) ١١(
ــاجي  , وهتــذيب الكــامل ) ٣٤ (١/١٣, واجلمــع بــني رجــال الــصحيحني ) ٣٧ (١/٣٤٤والتعــديل والتجــريح للب

 ١/٢ , والكاشـف ٥٦٥−١٣/٥٦٤ , وسري أعـالم النـبالء ٦٤٦−٢/٦٤٥ , وتذكرة احلفاظ للذهبي ٥١٦−١/٥١٥



 ٥٧

تـاريخ "وقد ترجم أبو عبداهللا احلاكم ألمحد بن النرض بـن عبـدالوهاب يف كتابـه 
َهو أحد أركان احلديث , كان حممـد بـن إسـامعيل البخـاري إذا ورد ":  , فقال "نيسابور ََ

 بن عبدالوهاب , وقد روى عـنهام حممد وأمحد ابني النرض: نيسابور ينـزل عند األخوين 
َّيف اجلامع الصحيح , وإسنادمها وسامعهام معا , ومها سيان ِ ُ ُ")١(  

 , وسـري )٢(وأمحد بن النرض هذا أثنى عليه الذهبي ملا ترجم له يف تذكرة احلفـاظ  
 وقال عنه ابن حجـر. ّباحلافظ , املجود , العالمة , أحد األئمة :  , ووصفه )٣(أعالم النبالء

   يف تقريب      
 

 ".خ . ثقة حافظ , من احلادية عرشة " : )٤( التهذيب
والعمدة يف الثناء عىل أمحد هذا ما ذكره عنه أبو عبداهللا احلاكم ملا تـرجم لـه يف   

 .تاريخ نيسابور , وقد تقدم حكاية كالمه فيه 
:  عند رشحه هلذا احلديث من صحيح البخـاري )٥(وقال ابن حجر يف فتح الباري  

كذا يف مجيع الروايات غري منـسوب , وجـزم احلـاكامن أبـو ) حدثني أمحد  : ( )٦(قوله"
أمحــد وأبــو عبــداهللا أنــه      ابــن النــرض بــن عبــدالوهاب النيــسابوري , وقــد روى البخــاري 

: قـال احلـاكم . احلديث املذكور بعينه عقب هذا عن حممد بن النرض أخـي أمحـد هـذا 

                                                                                                                                                                      
, ) يف الفصل الـسابع يف تبيـني األسـامء املهملـة (٢٢٤ , وهدي الساري ص ٨٨−١/٨٧, وهتذيب التهذيب ) ٩٤(

 )١٣٨ (١/٣٤واخلالصة للخزرجي 
 ١/٥١٦هتذيب الكامل للمزي ) ١(
)٦٤٦−٢/٦٤٥) ٢ 
)٥٦٥−١٣/٥٦٤) ٣ 
)١٢٠) (٤( 
 )٤٦٤٨( , عند حديث رقم ٣٠٩−٨/٠٨) ٥(
 .يعني البخاري ) ٦(



 ٥٨

 : )١(قلـت. زل عليهام ويكثـر الكمـون عنـدمها إذا قـدم نيـسابور بلغني أن البخاري كان ينـ
ومها من طبقـة مـسلم وغـريه مـن تالمـذة البخـاري وإن شـاركوه يف بعـض شـيوخه , وقـد 

 , وعبيـداهللا بـن معـاذ )٢(أخرج مسلم هذا احلديث بعينه عن شيخهام عبيداهللا بن معاذ نفسه
ـزل يف هذا اإلسناد       درجتـني ; ألن املذكور من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري , فن

أمحد بـن :      قال احلاكم . عنده الكثري من أصحاب شعبة بواسطة واحدة بينه وبني شعبة 
وليس له يف صحيح البخـاري .  انتهى . النرض يكنى أبا الفضل , وكان من أركان احلديث 

اريخ الـصغري ونـسبه وال ألخيه سوى هذا املوضع , وقد روى البخاري عـن أمحـد يف التـ
." 

 :وكالم ابن حجر هذا متضمن ملا يأيت   
 أن البخاري روى هذا احلديث بنـزول ; ألن عبيداهللا بن معـاذ نفـسه مـن شـيوخ −١  

 .البخاري 
 ريض بأن يكون الواسطة بينه بني شيخه عبيـداهللا يف − رمحه اهللا − أن البخاري −٢  

 .أمحد وأخيه حممد : هذا احلديث ابنا النرض 
 . أن البخاري كان ينـزل عندمها إذا قدم نيسابور −٣  
ّ أن البخــاري مل خيــرج يف صــحيحه ألمحــد وحممــد ابنــي النــرض ســوى هــذا −٤  

 . احلديث 
وفيام تقدم من كالم أيب عبداهللا احلاكم ثناء رصيح منه يف حال أمحـد بـن النـرض   

الم احلاكم نفسه متضمن  , وك"ثقة حافظ": بن عبدالوهاب , ولذا وصفه ابن حجر بقوله 
 :الثناء عىل حممد بن النرض أخي أمحد 

                                                           
 .القائل احلافظ ابن حجر رمحه اهللا ) ١(
 .كتاب صفات املنافقني وأحكامهم ) ٣٧) (٢٧٦٩( , حديث رقم ٤/٢١٥٤صحيح مسلم ) ٢(



 ٥٩

 فقد نص رصاحة عىل ذكر األخوين معـا , ومل هيمـل حممـدا , وأن البخـاري −١  
ينـزل عندمها إذا قدم نيسابور , وترصحيه بذكر حممد مع أخيه يدل عـىل العنايـة بـه , وأن 

 .له شأنا يف احلديث كأخيه أمحد 
 .اري روى عنه يف اجلامع الصحيح  جزمه بأن البخ−٢  
ّ , دل عـىل أن حممـدا ال يبعـد عـن أخيـه "وإسنادمها وسامعهام معـا":  قوله −٣  

ومهـا ": أمحد يف الرواية والسامع , ويؤكد هذا املعنى قول احلاكم بعـد ذلـك مبـارشة 
َّسيان ِ".  

 عمـره , قـديم الوفـاة , وأمـا أمحـد فطـال": ُّوقد عرف الذهبي حممدا هذا , فقال   
  )١("وبقي إىل سنة بضع وثامنني

وعىل هذا فمحمد بن النرض الينـزل عـن درجـة أخيـه أمحـد بـن النـرض مـن حيـث   
 , عـىل طريقـة ابـن "مقبـول"ُالرواية والسامع , وإن قرص عنه قليال , فال يقال يف حقـه أنـه 

الـصواب يف ّحجر يف تقريب التهذيب , أي أنه البـد لـه مـن متـابع وإال فلـني احلـديث , و
ثقة أو نحوها , مما يدل عىل قبول حديثه بال حاجة إىل متابع : حممد هذا أن يقال يف حقه 

 . , واهللا أعلم بالصواب 
 
 

 
ّمعمر بن حييى بن سام الضبي الكويف ] ١٦[  َ َ َْ 

 
ــشديد , مقبــول , مــن                : ُوقــد ينــسب جلــده , ويقــال ": قــال ابــن حجــر    َّمعمــر بالت َُ

  )١(".خ . ادسة الس

                                                           
 ١٣/٥٦٥سري أعالم النبالء ) ١(



 ٦٠

حدثنا معمـر بـن حييـى :  , قال )٣(حدثنا أبو نعيم" : )٢(وقال البخاري يف صحيحه  
ِّأتــاين ابــن عمــك : قــال يل جــابر :  , قــال )٤(حــدثني أبــو جعفــر: بــن ســام , قــال  ُيعــرض . ُ ِّ َُ

ْكيف الغسل من اجلنابة ?  فقلت : قال . باحلسن بن حممد بن احلنفية  كان النبـي صـىل : ُ
ُهللا عليه وسلم يأخذ ثالثة أكف ويفيضها عىل رأسه , ثم يفـيض عـىل سـائر جـسده ا ٍِّ ُ ُُ ُ ُ فقـال . ُ

َّإين رجل كثري الشعر : يل احلسن  كـان النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم أكثـر منـك : فقلـت . ٌ
 ".َشعرا 

وهذا احلديث هو آخر حديث يف الباب نفسه , وقبله أخرجـه البخـاري مـن طريـق   
َخمول بن  ْ راشد , عن أيب جعفر حممد بن عيل , عن جابر بن عبداهللا به خمتـرصا , وهـذه ِ

وأخرجه البخاري كذلك يف أول الباب مرفوعا عن النبي .  متابعة ملعمر بن حييى بن سام 
صىل اهللا عليه وسلم وخمترصا , من حـديث جبـري بـن مطعـم ريض اهللا عنـه , وهـذا شـاهد 

 .حلديث جابر نفسه 
 , ومل يــورده )٥( لــه يف صــحيح البخــاري ســوى هــذا احلــديثومعمــر هــذا لــيس  

 رمحـه −البخاري مورد االحتجاج بل ذكر له تابعا وشاهدا , ولكن العجب من ابـن حجـر 
 , عىل اصـطالحه يف تقريـب التهـذيب , وقـد "مقبول" كيف يقول يف معمر هذا أنه −اهللا 

 ما يدل عىل أنه أعىل من ذلك )٦(ذكر ابن حجر نفسه يف ترمجة معمر يف هتذيب التهذيب
بال شك , حيث روى معمـر هـذا عـن مجاعـة , وروى عنـه مجاعـة , وقـال فيـه أبـو زرعـة 

بلغنـي ":  , وقال اآلجري عن أيب داود )١( , وذكره ابن حبان يف الثقات)٧("ثقة": الرازي 
                                                                                                                                                                      

 )٦٨١٤(تقريب التهذيب ) ١(
ْكتاب الغسل , باب من أفاض عىل رأسه ثالثا ) ٢٥٦(حديث رقم ) ٢( ُ. 
 .ُهو الفضل بن دكني ) ٣(
 .هو حممد بن عيل بن احلسني بن أيب طالب ) ٤(
 ١/٣٦٨انظر فتح الباري ) ٥(
)١٠/٢٤٩) ٦ 
 )١١٦٧ (٨/٢٥٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٧(



 ٦١

 اآلجري عن أيب نعم , ما حكاه. ثقة :   فمثله يقال عنه )٢(. , وكأنه مل يرضه "أنه ال بأس به
ّداود دون ذلك , لكن ابن حجر نفسه مل يعتربه طعنـا يف معمـر , بـدليل أنـه مـا ذكـر معمـرا 
َّضمن الرواة الذين طعن فيهم ممن خرج هلم البخاري يف صحيحه , وقد أفـردهم بالـذكر  ِ ُ

 .يف الفصل التاسع من كتابه هدي الساري 
مـن حـال معمـر هـذا كـاف يف وعىل كل فام ذكره ابن حجر يف هتـذيب التهـذيب   

االحتجاج بخربه من غري حاجة إىل متابع , كيف وقد وقفنا عـىل مزيـد تويثـق لـه سـوى مـا 
 .ذكره ابن حجر , مما فاته ذكره يف هتذيب التهذيب 

قد روى أبو نعيم ووكيع عن معمر بن حييى بن سام , وهو كويف ": قال ابن معني   
:  , وقـد قـال فيـه أبـو زرعـة كـام تقـدم )٤("وهـو ثقـة":  , وقـال الفـسوي )٣(",     وهو ثقة

ّ , وذكره ابن حبان يف الثقات , وخرج البخاري حديثه يف صـحيحه , ومل )٥("كويف ثقة"
  )٦(.ٌيرد فيه طعن رصيح , فمثله ثقة بال تردد , واهللا أعلم 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
)٧/٤٨٥) ١ 
 ١٠/٢٤٩ذيب التهذيب , وهت) ٤٦٨٢ (١١/٣٠٨إكامل هتذيب الكامل ملغلطاي ) ٢(
 )١٦٤٣ (٢/٥٧٨التاريخ البن معني رواية الدوري ) ٣(
 ٣/٢٣٣املعرفة والتاريخ ) ٤(
 )١١٦٧ (٨/٢٥٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٥(
, ورجــال صــحيح البخــاري ) ١٦٢٥,١٦٢٦ (٣٧٨−٧/٣٧٧التــاريخ الكبــري للبخــاري : انظــر ترمجتــه كــذلك يف ) ٦(

, واجلمـــع بـــني رجـــال ) ٦٧٥ (٢/٧٤٣, والتعـــديل والتجـــريح للبـــاجي ) ١٢٠٢ (٧٢٤−٢/٧٢٣للكالبـــاذي 
ــصحيحني  , واخلالصــة ) ٥٦٧١ (٣/١٤٦, والكاشــف ) ٦١٠٩ (٣٢٤−٢٨/٣٢٣ , وهتــذيب الكــامل ٢/٥٠٦ال

٧١٣١ (٣/٤٧ ( 



 ٦٢

ُنبهان اجلمحي موالهم ] ١٧[  ْ َ 
 

ْ والد صالح موىل التو": قال ابن حجر      )١(".خ . َأمة , مقبول , من الثالثة َّ
حـدثني : حدثنا حييى بن سليامن اجلعفي , قـال " : )٢(وقال البخاري يف صحيحه  

ّأن أبا النرض حدثه , عن نافع موىل أيب قتادة وأيب صالح مـوىل : أخربنا عمرو : ابن وهب 
يام بني مكة واملدينة , كنت مع النبي صىل اهللا عليه وسلم ف: سمعت أبا قتادة قال : التوأمة 

ًوهم حمرمون , وأنا رجل حل عىل فريس , وكنت رقاء عىل اجلبال , فبينا أنا عىل ذلك إذ  ّ َ ٌّ ُِ
ٍرأيت الناس متشوفني ليشء , فذهبت أنظر فإذا هو محار وحش  َ ُِّ  . احلديث " …َُ

: هكذا ساق البخاري حديث أيب صالح نبهـان اجلمحـي مقرونـا , قـال ابـن حجـر   
هو موىل التوأمة , واسمه نبهان , ليس له يف البخاري إال هـذا ) وأيب صالح ( ه           قول"

  )٤(" )٣(احلديث , وقرنه بنافع موىل أيب قتادة
وأخرج البخاري هذا احلديث يف صحيحه من طرق أخر , فقد أخرجه من حديث           

ــادة ريض اهللا عنــه ــه أيب قت ــادة , عــن أبي  , مطــوال )٥( , يف مواضــع كثــريةعبــداهللا بــن أيب قت
 مـن )٧(وأخرجـه البخـاري كـذلك.   مـن هـذا الوجـه )٦(وخمترصا , وهو يف صحيح مسلم

ــه ــادة ريض اهللا عن  , )٨(مــسلم: , وهــو كــذلك عنــد  طريــق عطــاء بــن يــسار , عــن     أيب قت

                                                           
 )٧٠٩١(تقريب التهذيب ) ١(
 .كتاب الذبائح والصيد , باب التصيد عىل اجلبال ) ٥٤٩٢(حديث رقم ) ٢(
 )٧٠٧٤(تقريب التهذيب .     خ . ّفع بن عباس األقرع املدين , ثقة , من الثالثة هو نا) ٣(
 ٩/٦١٤فتح الباري ) ٤(
 )٥٤٠٧ , ٥٤٠٦ , ٤١٤٩ , ٢٨٥٤ , ٢٥٧٠ , ١٨٢٤ , ١٨٢٢ , ١٨٢١: (صحيح البخاري ) ٥(
 )٦٤−٥٩) (١١٩٦( , حديث رقم ٨٥٥−٢/٨٥٣) ٦(
 )٥٤٩١(صحيح البخاري ) ٧(
 )٥٨) (١١٩٦( حديث رقم  ,٢/٨٥٢يف صحيحه ) ٨(



 ٦٣

  أيضا من طريق صالح بن كيسان , عن أيب حممد نافع)٢(وأخرجه البخاري .  )١(والرتمذي
ٌمـوىل أيب قتـادة , عــن أيب قتـادة ريض اهللا عنــه , لـيس أليب صــالح نبهـان ذكــر فيـه , وكــذا 

 أيضا من طريق مالك , عن أيب النـرض )٤(وأخرجه البخاري .  )٣(ّخرجه مسلم يف صحيحه
 , )٥(مـسلم: نفسه , عن نافع موىل أيب قتادة , عـن أيب قتـادة ريض اهللا عنـه , وكـذا أخرجـه 

ُ , ومل يذكر فيه أبا صالح نبهان ,    وإنام جاء ذكر )٨( , والنسائي)٧( والرتمذي ,)٦(وأبو داود
أيب صالح مقرونا بنافع موىل أيب قتادة يف حديث عمـرو بـن احلـارث , عـن أيب النـرض , 

 , )٩(كام تقدم يف رواية البخاري األوىل , وكذلك أخرجها أبو عوانـة يف مـسنده الـصحيح
َّإلخراج أليب صالح يف صـحيحه , لكنـه ملـا كـرر احلـديث يف ولذا فالبخاري مل يقصد ا

مواضع كثرية من صحيحه , ومن عادتـه أن يغـاير بـني طرقـه ورواياتـه , سـاقه هنـا مـن هـذا 
الوجه , كام يف رواية      عمرو بن احلارث , ويف سياق الرواية جاء ذكر أيب صالح مـوىل 

 .التوأمة مقرونا بنافع موىل أيب قتادة 
ّان هذا مل يذكره الدارقطني فيمن خرج له البخـاري يف صـحيحه , وذكـره أبـو ونبه  

ّ , فيمن خـرج لـه البخـاري يف صـحيحه )١٢( , وابن طاهر)١١( , والباجي)١٠(نرص الكالباذي

                                                           
 )٨٤٨ (٣/١٩٦يف جامعه ) ١(
 )١٨٢٣(صحيح البخاري ) ٢(
 )٥٦) (١١٩٦( , حديث رقم ٨٥٢−٢/٨٥١) ٣(
 )٥٤٩٠ , ٢٩١٤(حديث رقم : صحيح البخاري ) ٤(
 )٥٧) (١١٩٦( , ٢/٨٥٢يف صحيحه ) ٥(
 )١٨٥٢ (٢/١٧١يف سننه ) ٦(
 )٨٤٧ (١٩٦−٣/١٩٥يف جامعه ) ٧(
 )٢٨١٥ (٥/٢٠٠يف املجتبى ) ٨(
 )٤٠٩٦ (٤/١٦٤انظر إحتاف املهرة البن حجر ) ٩(
 )١٥١٦ (٨٨٤−٢/٨٨٣رجال صحيح البخاري ) ١٠(
 )٧٤١ (٢/٧٨١التعديل والتجريح ) ١١(
 )٢٠٨٣ (٢/٥٣٥اجلمع بني رجال الصحيحني ) ١٢(



 ٦٤

بسبب ذكره يف احلديث السابق , ومل يرتجم له البخاري يف التاريخ الكبري , وال ابن حبان 
 , ومل يـذكر فيـه جرحـا وال )١(يب حاتم يف اجلـرح والتعـديليف الثقات , وترجم له   ابن أ

:  , وأغـرب فقـال "روى عنه سامل        أبو النرض , وأسـيد بـن أيب أسـيد": تعديال , وقال 
ّ , والصواب أنه والـده , وقـد نبـه عـىل ذلـك احلـافظ ابـن "وهو جد صالح موىل التوأمة"

  .)٢(حجر
 : − رمحه اهللا − التوأمة كام قال فيه ابن حجر وفيام تقدم يظهر أن حال نبهان موىل  

 . , عىل اصطالحه يف تقريب التهذيب , واهللا أعلم بالصواب "مقبول"
 
 
 

 َّيزيد بن أيب كبشة السكسكي الدمشقي ] ١٨[ 
 

  )٣ (".خ . مقبول , من الثالثة ": قال ابن حجر   
: يزيـد بـن هـارون حدثنا : حدثنا مطر بن الفضل " : )٤(وقال البخاري يف صحيحه  

ــوام  ــا الع ــال : أخربن ــو إســامعيل السكــسكي , ق ــراهيم أب ــدثنا إب ــردة : َّح ــا ب  −ُســمعت أب
َّواصطحب هو ويزيد بن أيب كبشة يف سفر , فكان يزيد يصوم يف السفر  ُ َ َ  فقال له أبو بردة −َْ

ُعبـد أو َإذا مرض ال": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : سمعت أبا موسى مرارا يقول : 
ُسافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيام صحيحا َ ِ ُ".  

                                                           
)٨/٥٠٢) ١ 
 ١٠/٤١٦هتذيب التهذيب ) ٢(
 )٧٧٦٥(تقريب التهذيب ) ٣(
 .يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل يف اإلقامة : ٌد والسري , باب كتاب اجلها) ٢٩٩٦(حديث رقم ) ٤(



 ٦٥

ُهكذا ساق البخاري هذا احلديث , وفيه ذكـر يزيـد بـن أيب كبـشة , وأنـت تـرى أن   
البخاري مل يرو عنه , وإنام جاء ذكره يف سياق متن احلديث لقصة وقعـت بينـه وبـني أيب 

ّره أحد فيمن خرج لـه البخـاري بردة بن أيب موسى األشعري راوي احلديث , ولذا مل يذك ٌ
 .يف صحيحه 

ويزيد هذا تابعي مشهور , من أهل الشام , روى عنه غري واحد , وترجم له البخاري   
 , ومل يـذكرا فيـه جرحـا وال )٢( , وابن أيب حاتم يف اجلـرح والتعـديل)١(يف التاريخ الكبري

  .)٣(تعديال , وذكره ابن حبان يف الثقات
ٌكر يف كتاب اجلهاد مـن صـحيح البخـاري يف حـديث إبـراهيم     له ذ": قال املزي   

  )٤("…السكسكي 
ّوكان كبري الشأن رمحـه اهللا , وقلـام روى , لـه ذكـر يف الـصوم": وقال الذهبي    َّ)٥( 

  )٦("يف البخاري
َوهـو ثقـة , ويل ":  عنـد رشحـه هلـذا احلـديث )٧(وقال ابن حجر يف فـتح البـاري   ِ

ُ عبدامللك , ومات يف خالفته , وليس له يف البخاري ذكر إال يف خراج السند لسليامن بن
 "هذا املوضع

وتوثيق ابن حجر ليزيد هذا أنسب حلاله من قوله فيه يف تقريـب التهـذيب , مـع أن   
ٌالبخاري مل خيرج يف صحيحه ليزيد , بـل لـيس لـه حـديث وال ذكـر يف يشء مـن الكتـب  ٌّ

 .الستة 
                                                           

)٣٣١٢ (٣٥٥−٨/٣٥٤) ١( 
)١٢١٢ (٩/٢٨٦) ٢( 
)٥/٥٤٤) ٣ 
 ٣٢/٢٢٩هتذيب الكامل ) ٤(
 .الصواب يف اجلهاد ) ٥(
 ٤/٤٤٤سري أعالم النبالء ) ٦(
)٦/١٣٦) ٧ 



 ٦٦

َبن أيب مليكة التيمي املكيأبو بكر بن عبيداهللا  ] ١٩[  ُ 
 

  )١(".خ . أخو عبداهللا , مقبول , من الثالثة ": قال ابن حجر   
: أخربنا هـشام , عـن ابـن جـريج : حدثنا إبراهيم " : )٢(وقال البخاري يف صحيحه  

ّسمعت عبداهللا بن أيب مليكة حيدث عن ابن عباس قال  وسمعت أبـا بكـر بـن أيب مليكـة . ُ
ّحيدث عن عبيد ب قال عمر ريض اهللا عنه يوما ألصحاب النبي صىل اهللا عليه : ن عمري , قال ُ

ٌ أيود أحدكم أن تكون له جنة {فيم ترون هذه اآلية نـزلت : وسلم  َّ َ َُ ُ َ ُّ ََ َ ُ َ َ َْ  ) ٢٦٦: سورة البقرة  ( }َُ
 يف: فقـال ابـن عبـاس .  قولـوا نعلـم أو ال نعلـم : فغضب عمر , فقال .  اهللا أعلم : ?  قالوا 

قـال ابـن .  ِيا ابن أخي قـل وال حتقـر نفـسك : قال عمر .  نفيس منها يشء يا أمري املؤمنني 
: قـال عمـر .  لعمل : ُّأي    عمل ?  قال ابن عباس : قال عمر .  ُرضبت مثال لعمل : عباس 

َلرجل غني يعمل بطاعة اهللا عز وجل , ثم بعث اهللا له الشيطان فعمل باملعايص حتى أغرق  ّ
 .له أعام

هكذا ساق البخاري حـديث أيب بكـر بـن أيب مليكـة متابعـا ألخيـه عبـداهللا بـن أيب   
ُ , لكن حديث أيب بكر من طريق عبيد بـن عمـري)٣(مليكة  , فـذكر القـصة , وأمـا حـديث )٤(ْ

 .عبداهللا بن أيب مليكة فمن طريق ابن عباس مبارشة 
وجه , مـع أنـه لديـه مـن وسياق البخاري حلديث أيب بكر بن أيب مليكة عىل هذا ال  

رواية أخيه عن ابن عباس , يدل عىل اعتامده هلذا السياق من كون أيب بكر جعله من رواية 

                                                           
 )٧٩٨٠(تقريب التهذيب ) ١(
 }يتفكرون{ إىل قوله }أيود أحدكم أن تكون له جنة{ة البقرة , باب قوله كتاب التفسري , سور) ٤٥٣٨(حديث رقم ) ٢(
 )٣٤٥٤(تقريب التهذيب .    ع . أدرك ثالثني من الصحابة , ثقة فقيه , من الثالثة , مات سنة سبع عرشة ) ٣(
ريه يف كبـار التـابعني , ّهو أبو عاصم املكي الليثي , ولد عىل عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم , قاله مسلم , وعـده غـ) ٤(

 )٤٣٨٥(تقريب التهذيب .     ع . ّوكان قاص أهل مكة , جممع عىل ثقته , مات قبل ابن عمر 



 ٦٧

عبيد بن عمري حاكيا ما دار بني عمر وابن عباس ريض اهللا عنهام , فـزاد يف إسـناده مـا لـيس 
 .يف رواية أخيه عبداهللا 

حلـديث مـن طريـق حجـاج  هـذا ا)١(ّوخرج احلاكم يف مستدركه عىل الصحيحني  
وقـال .  بن حممد , عـن ابـن جـريج , عـن أيب بكـر بـن أيب مليكـة عـن عبيـد بـن عمـري بـه 

 , وقد فاته رمحـه اهللا "ّهذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني , ومل خيرجاه": احلاكم 
 .ّأن البخاري خرجه من هذا الوجه كذلك 

تـرجم لـه ابـن أيب حـاتم يف ُوأبو بكر بـن أيب مليكـة هـذا ال يعـرف لـه اسـم , وقـد   
 , ومل يـذكر فيـه جرحـا وال تعـديال , وهـو تـابعي معـروف , روى عـن )٢(اجلرح والتعـديل

:  , فقـال )٣(ّعائشة ريض اهللا عنها , وحدث عنه مجاعـة مـن احلفـاظ , تـرجم لـه ابـن سـعد
 , ومل )٤( , وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات"ُوقد روي عن أيب بكر , وكان قليـل احلـديث"
ّ , وصحح احلاكم حديثه , وخرج البخاري )٥(غمزه أحد بيشء فيام وقفنا عليه من ترمجتهي

                                                           
)٢/٢٨٣) ١ 
)١٥٤٤ (٩/٣٤٦) ٢( 
 ٥/٤٧٣الطبقات الكربى ) ٣(
املــزي يف هتــذيب الكــامل : مل أقـف عليــه يف املطبــوع مـن كتــاب الثقــات البـن حبــان , وقــد نـص عــىل ذكــره لـه ) ٤(

, ) ١٤٦ (١٢/٣٢, وابن حجر يف هتذيب التهـذيب ) ٢٨١٥ (٨/١٤ , واحلسني الفايس يف العقد الثمني ٣٣/١٢١
 )٦٨ (٣/٢٠٤واخلزرجي يف اخلالصة 

 , والعلـل ومعرفـة الرجـال ٢٨٧ , والطبقـات خلليفـة ص ٥/٤٧٣الطبقـات الكـربى البـن سـعد : انظر ترمجته يف ) ٥(
 , ورجـال صـحيح ٩/٣٤٦, واجلـرح والتعـديل البـن أيب حـاتم ) ١٠٣١ (٢/١٥٧لإلمام أمحد روايـة ابنـه عبـداهللا 

, والتعديل والتجريح للبـاجي ) ١٣٤٣ (٢/١٠٦٧, واالستغناء البن عبدالرب ) ١٥٢١ (٢/٨٨٦البخاري للكالباذي 
−٣٣/١٢١, وهتـذيب الكـامل ) ٢٣١٨ (٢/٥٩٤, واجلمع بني رجال الصحيحني البن طـاهر ) ١٥٥٩ (٣/١٢٥٧

 , وفـتح البـاري ١٢/٣٢ , وهتذيب التهذيب ٨/١٤, والعقد الثمني ) ٨٧٣(قتنى يف رسد الكنى للذهبي  , وامل١٢٢
 ٣/٢٠٤ , واخلالصة للخزرجي ٨/٢٠٢الين حجر 



 ٦٨

حديثه يف صحيحه كام تقدم , فتوثيقه أوىل من قول ابن حجر فيه , وقـد تـرجم لـه الـذهبي 
  ."ثقة":  , وقال )١(يف الكاشف

 
 
 

 ُأبو بكر بن عثامن بن سهل بن حنيف األنصاري املدين ] ٢٠[ 
 

  )٢(".خ م س . مقبول , من السادسة ":  حجر قال ابن  
:  , قـال )٤(أخربنا عبداهللا: ُحدثنا ابن مقاتل , قال " : )٣(وقال البخاري يف صحيحه  

صلينا مـع :  , يقول )٥(سمعت أبا أمامة: ُأخربنا أبو بكر بن عثامن بن سهل بن حنيف , قال 
ُس بـن مالـك فوجـدناه يـصيل عمر بن عبدالعزيز الظهـر , ثـم خرجنـا حتـى دخلنـا عـىل أنـ

العرص , وهذه صـالة رسـول اهللا : ّيا عم ما هذه الصالة التي صليت ?  قال : العرص , فقلت 
 ".صىل اهللا عليه وسلم التي كنا نصيل معه 

ّوخرج البخاري أحاديث يف الباب من رواية أنس وغريه تشهد هلذا احلديث , مما   
 .ن متابعة واستشهادا يدل عىل أن روايته عن أيب بكر بن عثام

                                                           
)٥٣ (٣/٢٧٦) ١( 
 )٧٩٨١(تقريب التهذيب ) ٢(
 .كتاب مواقيت الصالة , باب وقت العرص ) ٥٤٩(حديث رقم ) ٣(
 .هو ابن املبارك ) ٤(
ّد بن سهل بن حنيف , عم أيب بكر بن عثامن بن سهل املرتجم له هو أسع) ٥( ُ. 



 ٦٩

 , مـن طريـق عبـداهللا بـن )١(مـسلم يف صـحيحه: وقد أخرج هـذا احلـديث كـذلك   
املبارك , عن أيب بكر بن عثامن بن سهل به , وروى مسلم يف الباب أيضا أحاديث أخرى 

 .تشهد له كام صنع البخاري رمحهام اهللا تعاىل 
 , من طريـق )٤(ن حبان يف صحيحه , واب)٣( , وأبو عوانة)٢(النسائي: وأخرجه أيضا   

 .عبداهللا ابن املبارك , عن أيب بكر بن عثامن بن سهل بن حنيف به 
 , وابـن أيب حـاتم يف اجلـرح )٥(وأبو بكر هذا ترجم له البخاري يف التاريخ الكبـري  
ٌ , ومل يذكرا فيه جرحـا وال تعـديال , وتـرجم لـه غـري واحـد , ومل يغمـزه أحـد )٦(والتعديل

اإلمــام مالــك بــن أنــس , وســفيان الثــوري , وعبــداهللا بــن :  , وقــد روى عنــه )٧(ءمــنهم بــيش
ــات ــان يف الثق ــن حب ــره اب ــارك , وذك ــه يف )٨(املب ــه يف صــحيحه , وحديث ّ , وخــرج حديث

ُالصحيحني كذلك كام تقدم , فمثله حيـتج بـه , وال حيتـاج إىل متـابع , فـاألوىل توثيقـه , 
 .واهللا أعلم بالصواب 

 

                                                           
)١٩٦) (٦٢٣ (١/٤٣٤) ١( 
 )٥٠٨(املجتبى ) ٢(
 ٣٥٣−١/٣٥٢املسند الصحيح ) ٣(
 )١٥١٧ (٣٨٤−٤/٣٨٣يف صحيحه كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٤(
 )٩٦ (١٣الكنى ص ) ٥(
)١٥٢٩ (٩/٢٤٣) ٦( 
لتــابعني ومــن بعــدهم ممــن صــحت روايتــه عــن الثقــات عنــد البخــاري ومــسلم ذكــر أســامء ا: : انظــر ترمجتــه يف ) ٧(

ـــدارقطني  ـــاذي ) ١٤٦٩ (٢/٢٩٠, ) ١٣٠٩ (١/٤٢٦لل , ) ١٣٩٨ (٢/١٢٧, ورجـــال صـــحيح البخـــاري للكالب
, والتعــديل ) ١٣٤١ (٢/١٠٦٦, واالســتغناء البــن عبــدالرب ) ١٨٧ (١/١٠٥ورجــال صــحيح مــسلم البــن منجويــه 

ــاجي  ــصحيحني ) ١٥٥٨ (١٢٥٧−٣/١٢٥٦والتجــريح للب ــني رجــال ال , وهتــذيب ) ٢٣١٢ (٢/٥٩٢, واجلمــع ب
, ) ٨٧١(, واملقتنى يف رسد الكنـى للـذهبي ) ٥٤ (٣/٢٧٦, والكاشف للذهبي ) ٧٢٤٨ (٣٣/١٢٢٠١٢٣الكامل 

 )٦٩ (٣/٢٠٤, واخلالصة للخزرجي ) ١٤٧ (١٢/٣٣وهتذيب التهذيب 
)٧/٦٥٥) ٨ 



 ٧٠

 
 

ْمينة بنت أنس بن مالك األنصاريُأ ] ٢١[  َ 
 

  )١(".خ . مقبولة , من الثالثة , روى عنها أبوها ": قال ابن حجر   
 −حـدثني خالـد : حدثنا حممد بن املثنى , قـال " : )٢(وقال البخاري يف صحيحه    

               هو      
 اهللا عليـه وسـلم دخـل النبـي صـىل: حدثنا محيد , عن أنس ريض اهللا عنه  : −ابن احلارث 

  احلديث , وفيه أنه صىل اهللا عليه وسلم دعا ألنـس "ّعىل         أم سليم , فأتته بتمر وسمن
فـإين ملـن أكثـر ":  , فقـال أنـس "اللهـم ارزقـه مـاال وولـدا وبـارك لـه": بن مالك بقولـه 

َاألنصار ماال , وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم احلجـاج البـرصة  ْ َ ْ َُ ٌبـضع وعـرشون ُ
  ."ومائة

هكذا أخرج البخاري هذا احلديث , وأنت ترى أن البخاري مل يـرو عـن ابنـة أنـس   
 , ولـذا )٣("…هلا ذكر يف الصحيح يف حديث محيـد عـن أنـس ": هذه , وقد قال املزي 

ّمل يرتجم هلا أحد ممن أفرد يف التصنيف الرواة الذين خرج هلـم البخـاري يف صـحيحه  ٌ :
 ., وأيب نرص الكالباذي , والباجي كالدارقطني 

ْوأمينة بنت أنس , حكى عنها أبوها كم مات له من الولد , وهي كام جاء يف روايـة    َ ُ
 أهنا ابنة أنس الكربى , هـذا غايـة مـا وقفنـا عليـه مـن )٤(هذا احلديث عند أمحد يف مسنده

 .بالصواب ٍحاهلا , وعىل كل مل نر هلا رواية ليشء من األحاديث  , واهللا أعلم 
                                                           

 )٨٥٣٧(تقريب التهذيب ) ١(
 .كتاب الصوم , باب من زار قوما فلم يفطر عندهم ) ١٩٨٢ (حديث) ٢(
 )٧٧٩٠ (٣٥/١٣٢هتذيب الكامل ) ٣(
)١٢٠٥٣ (١٩/١٠٩) ٤( 



 ٧١

 
 
 

 
 

 اخلــاتـمـــــــــة



 ٧٢

َّبلغت تراجم هذا البحث إحدى وعرشين ترمجة فقط , ممن خرج له البخـاري يف 
صحيحه     مقرونا أو تابعا أو شاهدا , أو جاء ذكره يف الصحيح من غري رواية له , وقال فيه 

  ."مقبول": ابن حجر يف تقريب التهذيب 
 : دراسة هذه الرتاجم , وهي كاآليت وقد ظهرت لنا نتائج مهمة بعد

 لـيس لـه روايـة يف صـحيح − كـام تقـدم −بعض هؤالء الرواة املرتجم هلم : أوال 
البخاري , وإنام جاء ذكره يف بعض األحاديث يف صحيح البخاري , فرتجم له املزي يف 

مـه ّهتذيب الكامل تبعا لغريه , وكذا صنع ابن حجر يف هتذيب التهذيب , لكنه أصـدر حك
عليــه يف تقريــب التهــذيب دون اإلشــارة إىل أن البخــاري مل يــرو عنــه , ولكــن لــه ذكــر يف 
الصحيح فحسب , وبال شك هناك فرق بني احلـالني ممـا لـه أثـر يف اعتبـار احلكـم وبيـان 

 :مرتبة الراوي وتعديله , وهؤالء الرواة هم 
َّ رافع موىل مروان بن احلكم وبوابه −١ َ. 
 .شة السكسكي الدمشقي  ويزيد بن أيب كب−٢
ْ وأمينة بنت أنس بن مالك األنصاري −٣ َ ُ. 
 :أن الرواة الذين شملهم البحث من طبقات متفاوتة , وبيان ذلك كام ييل :        ثانيا 
 :  عرشة منهم من التابعني , وهم −أ

َّ رافع موىل مروان بن احلكم وبوابه −١     َ. 
 . وعبيد بن أيب مريم املكي −٢    

 . وعطاء أبو احلسن السوائي −٣    
 . وعمر بن عبداهللا بن األرقم الزهري املدين −٤    
 . وعوف بن احلارث بن الطفيل بن سخربة األزدي −٥    
 . والقاسم بن عاصم التميمي −٦    
 . ونبهان اجلمحي موالهم , والد صالح موىل التوأمة −٧    
 .قي  ويزيد بن أيب كبشة السكسكي الدمش−٨    



 ٧٣

 .ُ وأبو بكر بن عبيداهللا بن أيب مليكة −٩    
ْ وأمينة بنت أنس بن مالك األنصاري −١٠    َ ُ. 
 : وثالثة من أتباع التابعني , وهم −ب

 .  عمر بن العالء املازين البرصي أخو أيب عمرو −١          
 . وحممد بن عبداهللا بن أيب عتيق −٢    
 .ُبن حنيف األنصاري املدين  وأبو بكر بن عثامن بن سهل −٣    
 : وثالثة من شيوخ مشايخ البخاري , وبعضهم عداده يف أتباع التابعني , وهم −ج
 . عبدالعزيز بن عثامن بن جبلة , لقبه شاذان −١    
 . وعبيداهللا بن حمرز الكويف −٢    
 . ومعمر بن حييى بن سام الضبي الكويف −٣    
 :, وهم  ومخسة من شيوخ البخاري نفسه −د

ْ بور بن أرصم , أبو بكر املروزي −١     َ ْ ُ. 
 . واحلسني بن حييى بن جعفر البخاري البيكندي −٢    
 . وشجاع بن الوليد البخاري , أبو الليث املؤدب −٣    
ْ وحممد بن جعفر الفيدي العالف −٤     َ. 
 . وحممد بن النرض بن عبدالوهاب , أخو أمحد −٥    

َّ ممـن خـرج هلـم يف صـحيحه , − وهو شيوخ البخـاري −لقسم وبال شك أن هذا ا
هلم مزية أخرى عىل من تقدم ذكره , وذلك أنـه خـالطهم وشـافههم , وهـو أدرى هبـم مـن 
غــريه ممــن جــاء بعــده , وأعــرف بروايــاهتم , كيــف وقــد روى عــنهم يف كتــاب خــص بــه 

 الصحيح فحسب ?
هم , وقــد اجتهــدنا يف بيــان بعــض هــؤالء الــرواة اختلــف العلــامء يف تعييــن: ثالثــا 

 :الراجح من ذلك يف كل ترمجة , وهم 
 )شيخ البخاري . (  احلسني بن حييى بن جعفر البخاري البيكندي −١             



 ٧٤

 )شيخ البخاري . (  وشجاع بن الوليد البخاري , أبو الليث املؤدب −٢   
 . وعمر بن العالء املازين البرصي , أخو أيب عمرو −٣   
ْ وحممد بن جعفر الفيدي العالف −٤     )شيخ البخاري . ( َ
 )شيخ البخاري . (  وحممد بن النرض بن عبدالوهاب , أخو أمحد −٥   

ْمن هؤالء الرواة من مل يقـصد البخـاري الروايـة عنـه , وإنـام جـاء ذكـره يف : رابعا  َ
ذلـك قـرائن ّالصحيح حـسب سـياق الروايـة التـي سـاقها الـرواة مـن هـذا الوجـه , دل عـىل 

 :ذكرناها يف كل ترمجة من ترامجهم , وهم 
 . عبيداهللا بن حمرز الكويف −١  
 . وعبيد بن أيب مريم املكي −٢  
 . وعطاء أبو احلسن السوائي −٣  

ّبعض هؤالء الرواة رصح ابـن حجـر نفـسه بتـوثيقهم يف موضـع آخـر مـن : خامسا 
 : التهذيب , وهؤالء هم كتبه , وهذا بال شك يعارض به حكمه عليهم يف تقريب

 : شجاع بن الوليد البخاري , أبو الليث املؤدب  −أ
ثقة , من أقران البخـاري , وسـمع قبلـه قلـيال " : )١(    قال ابن حجر يف فتح الباري

…" 
 : ويزيد بن أيب كبشة السكسكي الدمشقي −ب

َوهـو ثقـة , ويل خـراج الـسند لـس" : )٢(    وقال ابن حجر يف فتح الباري ليامن بـن      ِ
 "عبدامللك , ومات يف خالفته

ّ أنه وثقهـام , ورصح بتوثيقـه − رمحه اهللا −ويالحظ فيام تقدم من صنيع ابن حجر  ّ
 )٣(هلام , مع أنه مل يذكر فيهام شيئا من أقوال أهل العلم زيادة عىل ما يف هتذيب التهذيب

                                                           
)٧/٤٥٦) ١ 
)٦/١٣٦) ٢ 
)٣٥٥−١١/٣٥٤ , ٣١٥−٣/٣١٤) ٣ 



 ٧٥

هل العلم فاته ذكره يف كتابه ّتغري حكمه فيهام ملا وقف عىل توثيق رصيح أل: , حتى يقال 
 .هتذيب التهذيب , الذي حرص فيه عىل مجع ما قيل يف الراوي من جرح وتعديل 

 عىل − رمحه اهللا −من الرتاجم التي استغربنا فيها حكم احلافظ ابن حجر : سادسا 
 عىل اصطالحه يف تقريب التهذيب , تلك التي حكى ابن حجر نفسه "مقبول"الراوي بأنه 

معمـر بـن حييـى بـن سـام : يب التهذيب مـا يفيـد التوثيـق رصاحـة , وهـي ترمجـة يف هتذ
 ما يـدل عـىل )١(الضبي الكويف , فقد ذكر   ابن حجر يف ترمجة معمر يف هتذيب التهذيب

أنه أعىل من ذلك بال شك , حيث روى معمر هذا عن مجاعة , وروى عنه مجاعـة , وقـال 
 , وقـال اآلجـري عـن )٣(    وذكره ابن حبـان يف الثقـات ,    )٢("ثقة": فيه أبو زرعة الرازي 

نعـم , . ثقـة :   فمثله يقال عنـه )٤(. , وكأنه         مل يرضه "بلغني أنه ال بأس به": أيب داود 
ّما حكاه اآلجري عن أيب داود دون ذلك , لكن      ابن حجر نفـسه مل يعتـرب ذلـك طعنـا يف 

َّ الرواة الذين طعن فـيهم ممـن خـرج هلـم البخـاري معمر , بدليل أنه مل يذكر معمرا ضمن ِ ُ
 .يف صحيحه , وقد أفردهم بالذكر يف الفصل التاسع من كتابه هدي الساري 

وقفنا عىل بعض النقول عن أهل العلم يف أحوال بعض هؤالء الـرواة ممـا : سابعا 
أو بعــض فــات          ابــن حجــر ذكــره يف هتــذيب التهــذيب عنــد ترمجتــه هلــؤالء الــرواة , 

االعتبارات التي مل يرش هلا ابن حجر يف هتذيب التهذيب وهلا أثر مبارش يف احلكم عىل 
 :الراوي , وبيان ذلك حسب الرتاجم املذكورة كام ييل 

 
 : عبدالعزيز بن عثامن بن جبلة , لقبه شاذان −١

                                                           
)١٠/٢٤٩) ١ 
 )١١٦٧ (٨/٢٥٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٢(
)٧/٤٨٥) ٣ 
 ١٠/٢٤٩, وهتذيب التهذيب ) ٤٦٨٢( ١١/٣٠٨إكامل هتذيب الكامل ملغلطاي ) ٤(



 ٧٦

  .)١("ثقة":  سئل عنه الدارقطني , فقال −     أ
  .)٢("أباه وابن املبارك وغريمها , وهو ثقةسمع ":  وقال اخللييل −    ب
ِ وعبيداهللا بن حمرز الكويف −٢ ْ َ: 

  .)٣(    ذكره ابن حبان يف الثقات
 : وعوف بن احلارث بن الطفيل بن سخربة األزدي −٣
  .)٤(ّ خرج ابن حبان حديثه يف صحيحه−    أ
ّمـن جلـة أهـل ":  , وقـال )٥( وترجم له ابن حبان يف مشاهري علامء األمصار−   ب

  ."املدينة
  .)٦(ّ وخرج له احلاكم يف املستدرك−   ج
 : والقاسم بن عاصم التميمي −٤
  .)٧("برصي":  سئل ابن معني عنه ملا ذكر حديثه , فقال −    أ
  .)٨("برصي ثقة":  وقال العجيل −   ب
ْ وحممد بن جعفر الفيدي −٥ َ: 

  .)٩("صالح":     قال عنه البزار 
 :بن عبداهللا بن أيب عتيق  وحممد −٦

                                                           
 )٣٥٨ (٢٢٦سؤاالت احلاكم للدارقطني ص ) ١(
 )٨٠٨ (٣/٨٩١اإلرشاد للخلييل ) ٢(
)٧/١٥٠) ٣ 
 )٧١٠٩ (٤٤−١٦/٤٣, ) ٥٦٦٢ (٤٧٩−٤٧٨, ) ٥٥٦٨ (١٢/٣٧٩كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٤(
 )٥٢٠ (٧٤ص ) ٥(
)٤/٩) ٦ 
 ) ٤٤٠١( ٢/٤٨١التاريخ البن معني رواية الدوري ) ٧(
 )١٥٠٧ (٢/٢١٤معرفة الثقات للعجيل ) ٨(
 )٣٣٤٣( , بعد حديث رقم ٨/٢٧٩) مسند البزار(البحر الزخار ) ٩(



 ٧٧

  .)١("ثقة":     قال الدارقطني 
 : ومعمر بن حييى بن سام الضبي الكويف −٧
قد روى أبو نعيم ووكيع عن معمر بن حييى بـن سـام , وهـو ":  قال ابن معني −   أ

  .)٢("كويف ,     وهو ثقة
 

  .)٣("وهو ثقة":  وقال الفسوي −  ب
 :ُيب مليكة  وأبو بكر بن عبيداهللا بن أ−٨
 "ُوقد روي عن أيب بكر , وكان قليل احلـديث":  , فقال )٤( ترجم له ابن سعد−  أ

. 
 .ّ , وصححه )٥(ّ وخرج احلاكم حديثه يف املستدرك عىل الصحيحني− ب
 :ُ وأبو بكر بن عثامن بن سهل بن حنيف −٩
  .)٦(ّ خرج أبو عوانة حديثه يف مسنده الصحيح−  أ
   . )٧(ذلك حديثه يف صحيحهّ وخرج ابن حبان ك− ب

بعض هـؤالء املـرتجم هلـم جـزم بعـض أهـل العلـم مـن املتـأخرين ممـن هلـم :      ثامنا 
 :وبيان ذلك كام ييل . بأهنم ثقات : استقراء ألحوال الرواة 

 : عوف بن احلارث بن الطفيل بن سخربة األزدي −١    
  . )١("ثقة": قال اخلزرجي   

                                                           
 )٤٧٧ (٢٧٢سؤاالت احلاكم للدارقطني ص ) ١(
 )١٦٤٣ (٢/٥٧٨التاريخ البن معني رواية الدوري ) ٢(
 ٣/٢٣٣املعرفة والتاريخ ) ٣(
 ٥/٤٧٣الطبقات الكربى ) ٤(
)٢/٢٨٣) ٥ 
 ٣٥٣−١/٣٥٢املسند الصحيح ) ٦(
 )١٥١٧ (٣٨٤−٤/٣٨٣يف صحيحه كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٧(



 ٧٨

 : بن أيب عتيق  وحممد بن عبداهللا−٢    
  .)٢("ّوكان ثقة , خرج له البخاري مقرونا": قال السخاوي 

 :ُ وأبو بكر بن عبيداهللا بن أيب مليكة −٣     
  .)٣("ثقة": قال الذهبي   

ثالث عرشة راو ممن شملهم بحثنا هذا الصواب تـوثيقهم , العتبـارات :      تاسعا 
ل ابـن حجـر فـيهم يف تقريـب التهـذيب , عدة ذكرناها عند كل راو عىل حـدة , خالفـا لقـو

 : وهؤالء الرواة هم 
ْ بور بن أرصم , أبو بكر املروزي −١     َ ْ ُ. 
 . واحلسني بن حييى بن جعفر البخاري البيكندي −٢    
 . وشجاع بن الوليد البخاري , أبو الليث املؤدب −٣    
 . وعبدالعزيز بن عثامن بن جبلة , لقبه شاذان −٤    
 .وعوف بن احلارث بن الطفيل بن سخربة األزدي  −٥    
 . والقاسم بن عاصم التميمي −٦    
ْ وحممد بن جعفر الفيدي العالف −٧     َ. 
 . وحممد بن عبداهللا بن أيب عتيق −٨   
 . وحممد بن النرض بن عبدالوهاب , أخو أمحد −٩   
 . ومعمر بن حييى بن سام الضبي الكويف −١٠  
 .أيب كبشة السكسكي الدمشقي  ويزيد بن −١١  
 .ُ وأبو بكر بن عبيداهللا بن أيب مليكة −١٢  
 .ُ وأبو بكر بن عثامن بن سهل بن حنيف األنصاري املدين −١٣  

                                                                                                                                                                      
 )٥٤٨٧ (٢/٣٠٨اخلالصة ) ١(
 )٣٨٦٢ (٣/٦٠٨التحفة اللطيفة ) ٢(
 )٥٣ (٣/٢٧٦الكاشف ) ٣(



 ٧٩

 



 ٨٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة
 

 املصادر واملراجع
 



 ٨١

أليب الفضل عيل بن حممـد : إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة  −١
نــرش وزارة . , حتقيــق مجاعــة مــن املتخــصيني ) ٨٥٢ت(بــن حجــر العــسقالين 

. األوقاف باململكة السعودية بالتعـاون مـع اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة 
 .الطبعة األوىل 

لألمري عالء الدين عـيل بـن بلبـان الفـاريس : اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  −٢
ــؤوط , نــرش مؤســسة الرســالة ) ٧٣٩ت( الطبعــة . بــريوت  –حتقيــق شــعيب األرن

. هــ ١٤٠٧.  بـريوت –وحتقيق كامل احلوت , نـرش دار الكتـب العلميـة . األوىل 
 . املدينة املنورة –وبعضه بتحقيق الشيخ أمحد شاكر , نرش املكتبة السلفية 

أليب يعــىل اخلليــل بــن عبــداهللا بــن أمحــد : اإلرشــاد يف معرفــة علــامء احلــديث  −٣
, ) ٥٧٦ت (أمحــد بــن حممــد الــسلفي انتخــاب أيب طــاهر ) ٤٤٦ت (اخللــييل 
الطبعـة .  الريـاض −نـرش مكتبـة الرشـد . حممد سعيد بن عمـر إدريـس . حتقيق د 

  .١٤٠٩األوىل سنة 
لريض الـدين احلـسن بـن : أسامي شيوخ أيب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري  −٤

, مصور عن النسخة اخلطية , اعتني به عيل بن حممـد ) ٦٥٠ت(ّحممد الصغاين 
  .١٤١٩الطبعة األوىل .  مكة املكرمة −نرش دار عامل الفوائد . عمران ال

) ٣٩٥ت(ملحمد بن إسحاق بن منده األصـبهاين : أسامي مشايخ اإلمام البخاري  −٥
الطبعـة األوىل .  الـسعودية −نـرش مكتبـة الكـوثر . , حتقيق نظـر حممـد الفاريـايب 

١٤١٢/١٩٩١.  
بخاري من مشاخيه الـذين ذكـرهم يف أسامي من روى عنهم حممد بن إسامعيل ال −٦

, حتقيق بـدر ) ٣٦٥ت(أليب أمحد عبداهللا بن عدي اجلرجاين : جامعه الصحيح 
  .١٤١٥الطبعة األوىل .  املدينة املنورة −نرش دار البخاري . بن حممد العامش 

ــزول  −٧ ــن أمحــد الواحــدي : أســباب الن , نــرش دار ) ٤٦٨ت (أليب احلــسن عــيل ب
  .١٣٩٥ سنة. الكتب العلمية 



 ٨٢

أليب عمـر يوسـف بـن : اإلستغناء يف معرفة املشهورين من محلـة العلـم بـالكنى  −٨
 –نـرش دار ابـن تيميـة . عبـداهللا الـسواملة . , حتقيـق د) ٤٦٣ت(عبداهللا بن عبـدالرب 

 .هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل . الرياض 
أليب الفـضل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين : اإلصابة يف متييـز الـصحابة  −٩

 .هـ , يف أربع جملدات ١٣٩٥سنة .  بريوت –, نرش دار الكتاب العريب ) ٨٥٢ت(
ابـن دقيــق (لتقـي الـدين حممــد بـن عـيل القـشريي : االقـرتاح يف بيـان االصـطالح  −١٠

نــرش وزارة األوقــاف . , حتقيــق قحطــان عبــدالرمحن الــدوري ) ٧٠٢ت) (العيــد
  .١٤٠٢/١٩٨٢سنة . العراقية 

لعالء الدين مغلطاي بن قليج البكجري : الرجال إكامل هتذيب الكامل يف أسامء  −١١
.  القـاهرة \نـرش الفـاروق . حتقيق عادل بن حممد وأسامة بـن إبـراهيم )  ٧٦٢ت(

  .١٤٢٢/٢٠٠١الطبعة األوىل 
اإلكامل يف رفع االتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنـساب  −١٢

 , حتقيق عبدالرمحن بن حييـى )٤٧٥ت (أليب نرص عيل بن هبة اهللا ابن ماكوال : 
 −, نــرش حممــد أمــني دمــج )  فقــط٧ج (ونــايف العبــاس ) ٦−١مــن ج (املعلمــي 

 .بريوت , طبع جملس دائرة املعارف العثامنية باهلند 
, حتقيـــق ) ٥٦٢ت(أليب ســـعد عبـــدالكريم بـــن حممـــد الـــسمعاين : األنـــساب  −١٣

رف العثامنيـة نـرش جملـس دائـرة املعـا. عبدالرمحن بـن حييـى املعلمـي وغـريه 
  .١٤٠٢– ١٣٨٢الطبعة األوىل سنة . باهلند 

أليب بكر أمحد بـن عمـرو بـن عبـداخلالق : البحر الزخار املعروف بمسند البزار  −١٤
 –نرش مؤسسة علـوم القـرآن . حمفوظ الرمحن زين اهللا . حتقيق د) ٢٩٢ت(البزار 

 .الطبعة األوىل .  املدينة –ومكتبة العلوم واحلكم . بريوت 



 ٨٣

َّان والتوضيح ملـن أخـرج لـه يف الـصحيح ومـس بـرضب مـن التجـريح البي −١٥ أليب : ُ
, حتقيق كامل احلوت ) ٨٢٦ت (زرعة أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني العراقي 

  .١٩٩٠ − ١٤١٠ بريوت الطبعة األوىل سنة −نرش دار اجلنان . 
مد بـن أليب احلسن عيل بن حم: بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام  −١٦

. , حتقيق الدكتور احلسني آيت سـعيد ) ٦٢٨ت) (ابن القطان الفايس(عبدامللك 
  .١٤١٨/١٩٩٧الطبعة األوىل .  الرياض −نرش دار طيبة 

أليب زرعة عبدالرمحن بـن عمـرو النـرصي الدمـشقي : تاريخ أيب زرعة الدمشقي  −١٧
 العربيــة نــرش جممــع اللغــة. , حتقيــق شــكر اهللا بــن نعمــة اهللا القوجــاين ) ٢٨١ت(

 .بدمشق 
, نـرش دار ) ٤٦٢ت (أليب بكر أمحـد بـن عـيل اخلطيـب البغـدادي : تاريخ بغداد  −١٨

 . بريوت –الكتاب العريب 
, حتقيــق ) ٢٥٦ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري : التــاريخ الكبــري  −١٩

مصور . (  بريوت –نرش دار الكتب العلمية . عبدالرمحن بن حييى املعلمي وغريه 
 )بعة حيدر أباد الدكن باهلند عن ط

, روايـة عبـاس بـن ) ٢٣٣ت(أليب زكريا حييـى بـن معـني : تاريخ حييى بن معني  −٢٠
نــرش مركــز . أمحــد حممــد نــور ســيف . حتقيــق وترتيــب د. حممــد الــدوري عنــه 

ضمن كتاب حييى بن معني وكتابه ( البحث العلمي يف جامعة         أم القرى بمكة 
.  القــاهرة –طبــع اهليئــة املــرصية العامــة للكتــاب ) أيــضا التــاريخ للــدكتور أمحــد 

 .هـ ١٣٩٩الطبعة األوىل 
, حتقيق ) ٨٦ت (أليب الفضل عبدالرحيم بن احلسني العراقي : التبرصة والتذكرة  −٢١

 . بريوت −نرش دار الكتب العلمية . حممد بن احلسني العراقي احلسيني 
محد بن عـيل بـن حجـر العـسقالين أليب الفضل أ: تبصري املنتبه بتحرير املشتبه  −٢٢

 . بريوت −, حتقيق عيل حممد البجاوي , نرش املكتبة العلمية ) ٨٥٢ت (



 ٨٤

أليب احلجاج يوسـف بـن عبـدالرمحن املـزي : حتفة األرشاف بمعرفة األطراف  −٢٣
الطبعـة .  اهلنـد –نـرش الـددار القيمـة . , حتقيق عبدالصمد رشف الدين ) ٧٤٢ت(

 ١٤٠١−١٣٨٤األوىل 
لشمس الـدين حممـد بـن عبـدالرمحن : لطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة التحفة ال −٢٤

ســنة . , عنــي بطبعــه ونــرشه أســعد طرابــزوين احلــسيني ) ٩٠٢ت(الــسخاوي 
 .هـ ١٣٩٩

جلالل الدين عبـدالرمحن بـن أيب بكـر : تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي  −٢٥
 الرياض −الكوثر نرش مكتبة . , حتقيق نظلر حممد الفاريايب ) ٩١١ت(السيوطي 

  .١٤١٥الطبعة الثانية . 
ــاظ  −٢٦ ــذكرة احلف ــذهبي : ت ــن أمحــد ال ــد ب ــداهللا حمم ــق ) ٧٤٨ت (أليب عب , حتقي

 . بريوت −نرش دار إحياء الرتاث العريب . عبدالرمحن بن حييى املعيل 
. , حتقيـق د) ٤٧٤ت(أليب الوليد سليامن بـن خلـف البـاجي : التعديل والتجريح  −٢٧

  .١٤٠٦الطبعة األوىل .  الرياض –نرش دار اللواء . أيب لبابة حسني 
مـصطفى . , حتقيـق د) ٢١١ت(لعبـد الـرزاق بـن مهـام الـصنعاين : تفسري القرآن  −٢٨

 .هـ ١٤١٠الطبعة األوىل .  الرياض –نرش مكتبة الرشد . مسلم حممد 
, ) ٨٥٢ت(أليب الفضل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين : تقريب التهذيب  −٢٩

  .١٤٠٦الطبعة األوىل .  سوريا –نرش دار الرشيد . مة حتقيق حممد عوا
أليب الفضل عبـدالرحيم بـن احلـسني : التقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح  −٣٠

 −, حتقيق الـشيخ حممـد راغـب الطبـاخ , نـرش دار احلـديث ) ٨٠٦ت (العراقي  
  .١٤٠٥الطبعة الثانية سنة . بريوت 

ــز املــشكل مــن األ −٣١ ســامء والكنــى واألنــساب ممــا ذكــر يف تقييــد املهمــل ومتيي
أليب عيل احلسن : الكتابني الصحيحني ملحمد بن إسامعيل ومسلم بن احلجاج 



 ٨٥

, مــصور عــن النــسخة اخلطيــة املحفوظــة ) ٤٩٨(بــن حممــد الغــساين اجليــاين 
 . من املكتبة العثامنية الرضائية ) ٢٤٢(بمكتبة األوقاف بحلب , حتت رقم 

ــن حجــر العــسقالين أليب: هتــذيب هتــذيب الكــامل  −٣٢ ــن عــيل ب  الفــضل أمحــد ب
, مصورة عن طبعـة دائـرة املعـارف النظاميـة يف اهلنـد , الطبعـة األوىل ) ٨٥٢ت(

 .هـ ١٣٢٥
ــن : هتــذيب الكــامل يف أســامء الرجــال  −٣٣ ــدين يوســف ب أليب احلجــاج مجــال ال

 –نـرش مؤسـسة الرســالة . بـشار عـواد . , حتقيـق د ) ٧٤٢ت(عبـدالرمحن املـزي 
 .طبعة األوىل ال. بريوت 

ت (البن نـارص الـدين حممـد بـن عبـداهللا بـن حممـد الدمـشقي : توضيح املشتبه  −٣٤
الطبعـة .  بـريوت −نرش مؤسسة الرسالة . , حتقيق حممد نعيم العرقسويس ) ٨٤٢

  . ١٤١٤الثانية سنة 
 )معرفة الثقات : انظر : ( الثقات للعجيل  −٣٥
ــات  −٣٦ ــستي : الثق ــان الب ــن حب ــد ب ــاتم حمم ــرة )٣٥٤ت(أليب ح ــس دائ ــة جمل  طبع

  .١٤٠٣ − ١٣٩٣الطبعة األوىل . املعارف العثامنية باهلند 
, ) ٣١٠ت(أليب جعفر حممد بن جرير الطربي : جامع البيان يف تأويل آي القرآن  −٣٧

الطبعــة الثالثــة .  مــرص –نــرش مــصطفى البــايب احللبــي وحممــد حممــود احللبــي 
 .هـ ١٣٨٨

, ) ٢٧٩ت( بــن ســورة الرتمــذي أليب عيــسى حممــد بــن عيــسى: جــامع الرتمــذي  −٣٨
, وإبـراهيم عطـوه ) ٣ج(, وحممـد فـؤاد عبـدالباقي ) ٢و١ج(حتقيق أمحد شـاكر 

 . مرص –, نرش مصطبى البايب احللبي ) ٥و٤ج(عوض 
( , ) ٢٥٦ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري : اجلــامع الــصحيح  −٣٩

 ) الطبعة السلفية –املطبوع مع فتح الباري البن حجر 
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, نــرش دار ) ٣٢٧ت(أليب حممــد عبــدالرمحن بــن أيب حــاتم : ح والتعــديل اجلــر −٤٠
مــصور عــن طبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة . (  بــريوت –الكتــب العلميــة 

 )باهلند 
) ٥٠٧ت(أليب الفضل حممد بن طاهر املقـديس : اجلمع بني رجال الصحيحني  −٤١

 .هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية .  بريوت –, نرش دار الكتب العلمية 
لــصفي الــدين أمحــد بــن عبــداهللا اخلزرجــي , : خالصــة تــذهيب هتــذيب الكــامل  −٤٢

  .١٣٩٢طبع سنة .  مرص −نرش مكتبة القاهرة . حتقيق حممد عبدالوهاب فايد 
. , حتقيـــق د) ٤٥٨ت(أليب بكـــر أمحـــد بـــن احلـــسني البيهقـــي : دالئـــل النبـــوة  −٤٣

 .هـ ١٤٠٥طبعة األوىل ال.  بريوت –نرش دار الكتب العلمية . عبداملعطي قلعجي 
أليب عبـداهللا : ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من املجهولني وثقات فيهم لني  −٤٤

نـرش مكتبـة . , حتقيق الشيخ محاد األنـصاري ) ٧٤٨ت(حممد بن أمحد الذهبي 
  . ١٩٦٧ − ١٣٨٧سنة .  مكة املكرمة −ومطبعة النهضة احلديثة 

وايتـه عـن الثقـات عنـد البخـاري ذكر أسامء التابعني ومـن بعـدهم ممـن صـحت ر −٤٥
ــسلم  ــدارقطني :     وم ــن عمــر ال ــوران ) ٣٨٥ت(أليب احلــسن عــيل ب ــق ب , حتقي

الطبعـة األوىل .  بـريوت −نرش مؤسسة الكتب الثقافيـة . الضناوي وكامل احلوت 
 . م ١٩٨٥/ هـ١٤٠٦

أليب نــرص أمحــد بــن حممــد بــن احلــسني الكالبــاذي : رجــال صــحيح البخــاري  −٤٦
الطبعـــة األوىل .  بـــريوت –نـــرش دار املعرفـــة .  عبـــداهللا الليثـــي , حتقيـــق) ٣٩٨(

 .هـ ١٤٠٧
, ) ٤٢٨(أليب بكر أمحد بـن عـيل بـن منجويـه األصـبهاين : رجال صحيح مسلم  −٤٧

  .١٤٠٧الطبعة األوىل .  بريوت –نرش دار املعرفة . حتقيق عبداهللا الليثي 
اهللا بـن عبـدالقادر , حتقيق موفق بـن عبـد: سؤاالت احلاكم النيسابوري للداقطني  −٤٨

 . هـ ١٤٠٤الطبعة األوىل .  الرياض −نرش مكتبة املعارف 
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, حتقيـق حممـد ) ٢٧٥ت(أليب داود سـليامن بـن األشـعث السجـستاين : السنن  −٤٩
 . بريوت –نرش دار إحياء الرتاث العريب . حميي الدين عبداحلميد 

ققــه ونــرشه , ح) ٢٥٥ت(أليب حممــد عبــداهللا بــن عبــدالرمحن الــدارمي : الــسنن  −٥٠
 –طبـع يف رشكـة الطباعـة الفنيـة املتحـدة .  املدينة املنورة –عبداهللا هاشم يامين 

 .مرص 
. , حتقيق د) ٣٠٣ت(أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي : السنن الكربى  −٥١

الطبعـة .  بـريوت –نـرش دار الكتـب العلميـة . عبدالغفار البنداري , وسيد كـرسوي 
 .هـ ١٤١١األوىل 

, حتقيــق ) ٧٤٨ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد الــذهبي : الم النــبالء ســري أعــ −٥٢
.  بـريوت −نرش مؤسسة الرسالة . مجاعة من الباحثني بإرشاف شعيب األرناؤوط 

 .الطبعة األوىل 
ت (أليب الفرج عبدالرمحن بن أمحـد ابـن رجـب احلنـبيل : رشح علل الرتمذي  −٥٣

  .١٣٩٨الطبعة األوىل . ح نرش دار املال. , حتقيق نور الدين عرت ) ٧٩٥
ــامن  −٥٤ ــي : شــعب اإلي ــن احلــسني البيهق ــق د) ٤٥٨ت(أليب بكــر أمحــد ب . , حتقي

ــد  ــدالعيل عبداحلمي ــسلفية . عب ــدار ال ــاي –نــرش ال ــة األوىل .  بومب / ١٤٠٦الطبع
نـرش دار . وحتقيق حممد بسيوين ) . طبع بعنوان اجلامع لشعب اإليامن  ( ١٩٨٦

 .هـ ١٤١٠طبعة األوىل ال.  بريوت –الكتب العلمية 
 )اجلامع الصحيح : انظر . ( الصحيح للبخاري  −٥٥
, حتقيـق حممـد ) ٢٦١ت(أليب احلسني مسلم بن احلجاج القـشريي : الصحيح  −٥٦

 .هـ ١٣٤٧الطبعة األوىل . فؤاد عبدالباقي  نرش عيسى البايب احللبي ورشكاه 
عنـد العـزو املقـصود ( , ) ٣٥٤ت(أليب حاتم حممد بن حبان البستي : الصحيح  −٥٧

 )ترتيبه اإلحسان البن بلبان 
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ــاط شــباب العــصفري : الطبقــات  −٥٨ ــن خي ــة ب ــق ) ٢٤٠ت(أليب عمــرو خليف , حتقي
  .١٤٠٢الطبعة الثانية .  الرياض −نرش دار طيبة . الدكتور أكرم ضياء العمري 

ــات  −٥٩ ــسابوري : الطبق ــاج الني ــن احلج ــسلم ب ــق ) ٢٦١ت(أليب احلــسني م , حتقي
  .١٤١١الطبعة األوىل .  الرياض −رش دار اهلجرة ن. مشهور بن     حسن 

, حتقيـق إحـسان ) ٢٣٠ت(ملحمد بن سعد الكاتـب البـرصي : الطبقات الكربى  −٦٠
وأمـا القـسم املـتمم لتـابعي أهـل املدينـة ومـن .  بـريوت –نرش دار صادر . عباس 

حققـه زيـاد حممـد ) من ربـع الطبقـة الثالثـة إىل منتـصف الطبقـة الـسادسة(بعدهم 
ر , ونرشه املجلس العلمي باجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة , الطبعـة منصو

  .١٤٠٣األوىل 
أليب الطيب حممد بن أمحد احلسني الفايس : العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني  −٦١

 −طبـع بمطبعـة الـسنة املحمديـة . , حتقيق حممد حامد الفقي ) ٨٣٢ت(املكي 
 ١٣٧٨سنة . القاهرة 

, حتقيـق نـشأت ) ٣٢٧ت( أليب حممد عبدالرمحن بن أيب حاتم :علل احلديث  −٦٢
 م ٢٠٠٣/  هــ ١٤٢٣الطبعة األوىل .  القاهرة −نرش الفاروق . بن كامل املرصي 

. 
, روايـة ابنـه ) ٢٤١ت(لإلمام أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل : العلل ومعرفة الرجال  −٦٣

نــرش . وغــيل إســامعيل جــراح أ. طلعــت قــوج بيكيــت و أ د . حتقيــق أ د . عبــداهللا 
 .م ١٩٨٧ استانبول  سنة –املكتبة اإلسالمية 

لبدر الـدين أيب حممـد حممـود بـن أمحـد : عمدة القاري رشح صحيح البخاري  −٦٤
ــي         ــايب ) ٨٥٥ت (العين ــود الب ــي وحممــد حمم ــايب احللب , نــرش مــصطفى الب

  .١٣٩٢الطبعة األوىل سنة .  مرص −احللبي 
ــاري رشح صــحيح البخــاري  −٦٥ ــتح الب ــن حجــر أل: ف ــن عــيل ب يب الفــضل أمحــد ب

) ٣ج−١مـن ج(, حتقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن بـاز ) ٨٥٢ت(العسقالين 
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. (  بــريوت –نــرش دار الفكــر . وحمــب الــدين اخلطيــب وحممــد فــؤاد عبــدالباقي 
 )مصور عن الطبعة السلفية األوىل 

ن عبـدالرمحن أليب عبـداهللا حممـد بـ: فتح املغيث برشح ألفية احلديث للعراقي  −٦٦
نــرش إدارة البحــوث اإلســالمية . , حتقيــق عــيل حــيس عــيل ) ٩٠٢ت(الــسخاوي 

  .١٤١١/١٩٩٠الطبعة األوىل .  اهلند −باجلامعة السلفية  ببنارس 
أليب عبـداهللا حممـد بـن أمحـد : الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الـستة  −٦٧

  .١٤٠٣الطبعة األوىل .  بريوت –, نرش دار الكتب العلمية ) ٧٤٨ت(الذهبي 
أليب احلـــسني مـــسلم بـــن احلجـــاج القـــشريي النيـــسابوري : الكنـــى واألســـامء  −٦٨

نـرش املجلـس العلمـي . , حتقيق عبدالرحيم حممـد أمحـد القـشقري ) ٢٦١ت(
  .١٤٠٤باجلامعة اإلسالمية باملدينة 

أليب عبـدالرمحن أمحـد بـن شـعيب النـسائي ) : وهو السنن الـصغرى ( املجتبى  −٦٩
 .هـ ١٤١٢الطبعة الثانية .  بريوت –, نرش دار املعرفة ) ٣٠٣ت(

, ) ٤٠٥ت(أليب عبداهللا حممد بـن عبـداهللا احلـاكم : املستدرك عىل الصحيحني  −٧٠
مــصور عــن طبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة . (  بــريوت –نــرش دار الكتــاب العــريب 

 )باهلند 
قيـق مجاعـة , حت) ٢٤١ت(لإلمام أمحد بن حممد بـن حنبـل الـشيباين : املسند  −٧١

.  بـريوت –نـرش مؤسـسة الرسـالة . من املتخصـصني بـإرشاف شـعيب األرنـؤوط 
 ) . جملدا٥٠(الطبعة األوىل 

, طبـع ) ٣١٦ت(أليب عوانة يعقـوب بـن إسـحاق اإلسـفرائيني : املسند الصحيح  −٧٢
 .هـ ١٣٦٢سنة .  اهلند –دائرة املعارف العثامنية 

. , مرجعـــة م) ٣٥٤ت(ستي ملحمـــد بـــن حبـــان البـــ: مـــشاهري علـــامء األمـــصار  −٧٣
 . بريوت –نرش دار الكتب العلمية . فاليشهمر 
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لشمس الـدين حممـد بـن أمحـد الـذهبي : املشتبه يف الرجال أسامئهم وأنساهبم  −٧٤
الطبعـة . نـرش عيـسى البـايب احللبـي . , حتقيق عـيل حممـد البجـاوي ) ٧٤٨ت (

 .م ١٩٦٢األوىل سنة 
حممد احلـسني بـن مـسعود الفـراء البغـوي أليب ) : تفسري البغوي(معامل التنـزيل  −٧٥

الطبعة .  بريوت −نرش دار املعرفة . , حتقيق خالد العك ومروان سوار ) ٥١٦ت (
 ١٩٨٩−١٤٠٧الثانية 

, حتقيــق ) ٣٦٠ت(أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــرباين : املعجــم الكبــري  −٧٦
 .وىل نرش وزارة األوقاف العراقية , الطبعة األ. محدي عبداملجيد السلفي 

أليب القاسـم عـيل بـن : املعجم املـشتمل عـىل ذكـر أسـامء شـيوخ األئمـة النبـل  −٧٧
نـرش دار . , حتقيـق سـكينة الـشهايب ) ٥٧١ت) (ابـن عـساكر(احلسن بن هبـة اهللا 

 ١٩٩٧سنة .  دمشق −الفكر 
. , حتقيـق د) ٢٧٧ت(أليب يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي : املعرفة والتاريخ  −٧٨

 .هـ ١٤٠١الطبعة الثانية .  بريوت –رش مؤسسة الرسالة ن. أكرم ضياء العمري 
, برتتيـب أيب ) ٢٦١ت(أليب احلـسن أمحـد بـن عبـداهللا العجـيل : معرفة الثقات  −٧٩

, وأيب احلـسن عـيل بـن عبـدالكايف ) ٨٠٧ت(احلسن عيل بن أيب بكر اهلثيمـي 
) ) ٨٥٢ت(مع زيادات أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر ( , ) ٧٥٦ت(السبكي 

.  املدينــة املنــورة –نــرش مكتبــة الــدار . قيــق عبــدالعليم عبــدالعظيم البــستوي , حت
 .هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل 

رواية أمحـد بـن حممـد بـن القاسـم بـن : معرفة الرجال عن حييى بن معني وغريه  −٨٠
, ) ٢ج(, ومطيـع حـافظ وغـزوة بـدير ) ١ج(حتقيق حممد كامـل القـصار . حمرز 

  .نرش جممع اللغة العربية بدمشق



 ٩١

, ) ٦١٠ت (أليب الفــتح نــارص الــدين املطــرزي : املغــرب يف ترتيــب املعــرب  −٨١
 حلـب −نرش مكتبة أسامة بن زيد . حتقيق حممود فاخوري , وعبداحلميد خمتار 

  .١٣٩٩الطبعة األوىل  . 
) ٧٤٨ت(لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الـذهبي : املغني يف الضعفاء  −٨٢

 .نور الدين عرت . , حتقيق د
ــذهبي : ملقتنــى يف رسد الكنــى ا −٨٣ ــن عــثامن ال ــدين حممــد بــن أمحــد ب لــشمس ال

ــد صــالح املــراد ) ٧٤٨ت( ــق حمم ــة . , حتقي ــي باجلامع ــس العلم ــرش املجل ن
 .هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل . اإلسالمية باملدينة املنورة 

, حتقيق د ) ٣٨٥ت (أليب احلسن عيل بن عمر الدارقطني : املؤتلف واملؤتلف  −٨٤
ــ.  الطبعــة األوىل ســنة .  بــريوت −نــرش دار الغــرب اإلســالمي . داهللا موفــق بــن عب

١٤٠٦.  
لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الـذهبي : املوقظة يف مصطلح احلديث  −٨٥

.  حلب −نرش مكتبة املطبوعات اإلسالمية . , اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة ) ٧٤٨(
  .١٤٠٥الطبعة األوىل 

لشمس الدين حممد بن أمحد بن عـثامن الـذهبي  : ميزان االعتدال يف نقد الرجال −٨٦
 . بريوت –نرش دار املعرفة . , حتقيق عيل حممد البجاوي ) ٧٤٨ت(

أليب الفــضل أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العــسقالين : نزهــة األلبــاب يف األلقــاب  −٨٧
.  الريـاض −نرش مكتبة الرشد . , حتقيق عبدالعزيز بن حممد السديري ) ٨٥٢ت(

 ١٩٨٩−١٤٠٩الطبعة األوىل 
أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجـر العـسقالين : النكت عىل كتاب ابن الصالح  −٨٨

ــن هــادي عمــري ) ٨٥٢ت( ــع ب ــدكتور ربي ــق ال نــرش املجلــس العلمــي يف . حتقي
  .١٤٠٤اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية الطبعة األوىل سنة 



 ٩٢

 العسقالين أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر: هدي الساري مقدمة فتح الباري  −٨٩
فــتح البــاري رشح صــحيح : راجــع . ( حتقيــق حمــب الــدين اخلطيــب ) ٨٥٢ت(

 )البخاري البن حجر 



 ٩٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس
 

 املوضوعات



 ٩٤

 رقم الصفحة               املوضوع  
 

   ٣                      املقدمــة
 ٤                         خطة البحث
  ٥                        أمهية البحث
 ٥                         منهج البحث

 ٨                      التمهـــيد
 ٨               كالم ابن دقيق العيد يف طرق معرفة كون الراوي ثقة

ِّ   التوثيق الضمني ملن خرج له يف  ٩           الصحيحني أو أحدمهاُ
ِّ   كالم الذهبي فيمن خرج له يف الصحيحني أو أح  ٩          دمهاُ

 ١٠       يف عىل الصحيح بعد الشيخني   كالم السخاوي يف مظان الثقات يف التصان
 ١٠          تعقبات الذهبي عىل ابن القطان الفايس فيام يتعلق بتجهيل بعض الرواة

 ١٠              كالم ابن حجر يف حال الرواة املخرج هلم يف الصحيح
 ١١          طريقة ابن حجر يف تقريب التهذيب واإلشكال الوارد يف املرتبة السادسة 

 ١٤                         واة املرتجم هلم عىل حروف املعجم            ذكر الر
ْ   بور بن أرصم , أبو بكر املروزي                                                َ ْ ُ       ١٥ 

 ١٦                               احلسني بن حييى بن جعفر البيكندي                    
َّ موىل مروان بن احلكم وبوابه                                                  رافع َ     ١٨ 

 ٢١                                    شجاع بن الوليد البخاري أبو الليث املؤدب    
 ٢٣                عبدالعزيز بن عثامن بن جبلة                                                 

ِ   عبيداهللا بن حمرز الكويف                                                    ْ َ                ٢٤ 
 ٢٦               عبيد بن أيب مريم املكي                                                       



 ٩٥

  ٢٨                                      عطاء أبو احلسن السوائي                                
 ٢٩                                     عمر بن عبداهللا بن األرقم الزهري املدين          

 ٣٠                                    عمر بن العالء املازين البرصي أخو أيب عمرو  
 ٣٣                              ي        عوف بن احلارث بن الطفيل بن سخربة األزد

 ٣٥                      القاسم بن عاصم التميمي                                                   
ْ   حممد بن جعفر الفيدي العالف                                              َ                ٣٧ 

 ٣٩                                                                  حممد بن عبداهللا بن أيب عتيق
  ٤٠                                          حممد بن النرض بن عبدالوهاب , أخو أمحد  

  ٤٤          معمر بن حييى بن سام الضبي الكويف                                            
ُ   نبهان اجل ْ  ٤٦            محي موالهم                                                             َ

 ٤٧               يزيد بن أيب كبشة السكسكي الدمشقي                                     
َ   أبو بكر بن عبيداهللا بن أيب مليكة التيمي املك  ٤٩        ي                             ُ

  ٥٠          املدين             ُ   أبو بكر بن عثامن بن سهل بن حنيف األنصاري 
ْ   أمينة بنت أنس بن مالك األنصاري                                                َ ُ         ٥١  

 ٥٣                      اخلامتــــة
 ٥٤ي فحسب وليس له فيه رواية        الرواة املرتجم هلم ممن له ذكر يف صحيح البخار

 ٥٤                                                 طبقات الرواة املرتجم هلم                             
 ٥٥   الرواة املرتجم هلم ممن اختلف العلامء يف تعيينهم                                     

 ٥٥             البخاري الرواية عنهم                             املرتجم هلم الذين مل يقصد 
   ٥٥         ّ   املرتجم هلم الذين رصح ابن حجر بتوثيقهم يف موضع آخر من كتبه    
    راو استغربنا حكم ابن حجر عليه يف تقريب التهذيب رغم ذكره ملن

  ٥٦                                                ّ   وثقه رصاحة يف هتذيب التهذيب                    
 ٥٦   ما فات ابن حجر من كالم أهل العلم يف هؤالء الرواة املرتجم هلم                 



 ٩٦

  ٥٨ّ   الرواة املرتجم هلم الذين رصح بثوثيقهم الذهبي والسخاوي                        
 ثيقهم خالفا لقول ابن حجر يف   الرواة املرتجم هلم الذين رجحنا تو

 ٥٨                                         تقريب التهذيب                                                           
 ٦٠                                        قائمـة املصادر واملراجع                                           

 ٦٩                              رس املوضـوعات                                                           فهـ
 


