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 امللخص

 أ  

ABSTRAK  

Tajuk kajian: Metodologi Imam al-Bukhari dalam Kitab al-Du’afa`: Kajian Teori 

dan Aplikasi. 

Objektif kajian: Objektif utama kajian ini ialah pertama: Menjelaskan metodologi 

imam al-Bukhari dalam penulisan kitab al-Du’afa`, Kedua: Menghilangkan 

kemusykilan ilmiah yang terdapat dalam kitab tersebut dan yang berkaitan dengannya 

berupa celaan terhadap hadith sahih dan kethiqahan para perawinya, ketiga: 

Mendedahkan isi kandungan kitab berupa faedah-faedah hadith dalam ilmu al-Jarh wa 

al-Ta’dil dan ‘Ilal al-Hadith. 

Metodologi kajian: Penulis menggunakan tiga metode dalam menyelesaikan 

kajian ini, iaitu: metode analisis, metode perbandingan dan  metode deskriptif. 

Unsur-unsur kajian: Kajian ini mengandungi pendahuluan, empat bab dan 

penutup. Dalam pendahuluan penulis menjelaskan riwayat hidup imam al-Bukhari 

secara ringkas dan mengemukakan kedudukan beliau dalam ilmu al-Rijal. Kemudian 

bab pertama memperkenalkan kitab al-Du’afa` karya imam al-Bukhari, bab kedua pula 

menjelaskan fenomena kritik hadith terhadap sanad-sanad dan matan-matan yang 

terdapat dalam kitab tersebut, dan dua bab terakhir adalah kajian aplikasi terhadap 

perawi-perawi yang imam al-Bukhari mendapat kritikan atasnya sebab beliau telah 

memasukkan mereka dalam tarajum kitab tersebut, bab ketiga tentang sahabat-sahabat 

yang beliau muatkan dalam kitabnya dan penyebabnya, dan bab keempat pula tentang 

rijal al-Bukhari yang beliau muatkan dalam kitabnya dan riwayat-riwayat mereka 

dalam kitab Sahih. Kemudian kajian ini ditutup dengan hasil-hasil utama kajian, 

cadangan, isi kandungan dan lampiran. 

Hasil kajian: Diantara hasil kajian ini ialah: tingginya kedudukan imam al-Bukhari 
dalam Ilmu Hadith, Kritik Sanad, dan ‘Ilal, hal yang demikian itu nampak jelas di dalam 
kitab karyanya, begitu juga keunggulan imam al-Bukhari dapat dilihat pada metode beliau 
memilih perawi-perawi daripada kitab-kitab al-Dhu’afa`. Penulis juga menjelaskan 
ketidakbenaran bantahan-bantahan yang ditujukan kepada imam al-Bukhari dalam 
karyanya. Dan akhirnya, penulis menyarankan perlunya kitab tersebut diterbitkan secara 
ilmiah dengan mentahqiq nasnya dan memberikan komentar yang dapat menghilangkan 
kemusykilan yang terdapat di dalam kitab tersebut. 
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 ب  

ABSTRA CT 

 

The study aims at knowing Imam Bukhari’s methodology in his book, Al-dhuafa, 

and knowing the methods of classification the Imams of Sunnah adopted. This knowledge 

offers great benefits so that we become aware of the nature of Sunnah 

sciences and how they originated, and refutes the suspicions of those who condemn the 

Prophetic Sunnah because of their ignorance.  

The research involves an introduction, four chapters and a conclusion. In the 

introduction, the researcher gave a glimpse about Imam Bukhari and his status in the 

science of scholars’ description. The first chapter is a general description of the book, Al-
dhuafa, and in the second chapter, the researcher tries to bring out the manifestations of 

hadith criticism for the chain of narrators and the texts in the book, Al-dhuafa. The last 

two chapters of the applied study are dedicated to some of the narrators whose biography 

Imam Bukhari had been criticized for. The researcher titled the third chapter ‘The 

Sahabah and Their Good Characters, the Ways to Prove Their Companionship’, and 

titled the fourth chapter ‘the Bukhari’s Chosen Narrators He Mentioned in his Book, Al-
dhuafa while he Included Their Narrations in His Sahih-ul-Bukhari’.   

He concluded the study with the most important findings, recommendations and 

indexes, and supplemented it with many appendices.  

The researches hopes to achieve several objectives of this study, most notably: first, 
stating  Imam Bukhari’s methodology in his writing the weak; second: refuting 
the scientific controversies about the book and the subsequent degradation in the 
authentic Sunnah and its carriers; and third: highlighting what the Al-dhuafa contains of 
the beneficial precepts in the field of the two branches of the science of Hadith: criticism 
and recommendation. 
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 ملخص البحث
 العربي 

 

 ."دراسة ىظرية تطبوقوة منهج اإلمام البخاري يف كتابه الضعفاء:" عنوان البحث:

يف تصرنوفه تعد أبرر  أدرداا الب رث ة,ةرةهل أ برا: بورا  مرنهج اإلمرام البخراري  أهداف البحث:

 ير د  مرا ها: رفع اإلشكاالت العلمورة ور ا الكتراا  الترج ىرتج طرا بعضرهالكتابه الضعفاء.  ةاىو

هل  يف رجراا صر وا اإلمرام البخراري .   ةال هرا:  بررا  مرا تضرمنه  القدح يف ص ابة رسر ا ا  

 الكتاا ما ف ائد ودي وة يف طل م اجلرح  التعديل   طلل احلديث.

 اقتضررت صبوعررة الب ررث أ  يعتمررد  الباوررث طررا ةرر,ث  منه وررات  عاجلررة  منننوا البحننث: 

 لوظ هل  ا نهج ا قار  هل  ا نهج ال صفج . م ض طات ب  ه هل  دج: ا نهج الت 

 خامترة. ككرر الباورث يف التمهورد    أربعة فصر ا  قد اشتمل الب ث طا متهودعناصر البحث:

ة  أفررد الفصرل ال ا مرا الرسرالة  اإلمام البخاري  بوا  مكاىته يف طل  الرجاا . ىبذة خمترصة طا

فوًاهل  وا ا يف الفصل ال اين  بررا  مظرادر النقرد لل ديث و ا كتاا الضعفاء للبخاري ودي ًا  ص

احلدي ج لألساىود  ا ت   يف الكتاا.  جعل الفصرلع الخرنيا للدراسرة التطبوقورة لربعو الرر اة 

الصر ابة الرذيا أ رددر  يف  الذيا اىُتِقد اإلمام البخاري بٌيراده لرتامجه  يف كتابه؛ فالفصل ال الرث:

 رجاا البخاري الذيا أ ردد  يف كتابه  ر ايرام  يف الصر وا.الرابع لهل  ب  يف كتابه  سبب  يراده

 ة  خت  الرسالة بيد  النتائج  الت صواتهل  الفهارسهل  ا ,وق العلموة.

 قد متخو الب ث طا ىتائج طدة  أبر دا: ِطظ  مكاىة اإلمام البخاري رمحره ا   نتائا البحث:

ِفره. كرس ضهرر سربمُق اإلمرام طللهراهل   يف طل م السنة  ىقد ر اما  بورا  قرد ضهرر كلر  يف جلورًا يف ُمًل.

البخررارييف يف صريقررة اىتقائرره للررر اة  ررا صررنع بعررده يف الضررعفاء.  أ ضرر ت كررذل  طرردم صرر ة 

االطرتاضات ال اردة طا اإلمام البخاري يف تيلوفه.  أخرنًا : برر  للباورث احلاجرة ا ل رة إلخرراج 

دة طررا اربط ىصره  التعلورق طلوره برس يرفرع اإلشركاالت الر ىرشرة طلمورة جديردة للكتراا مرت  بضر

   الكتاا. 
 وباهلل التوفيق
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 !عجز عن التعبري فيام أريد كام أريدألواهللا إين 
 !لقد جئت هنا ألعلن عجزي الكامل.. نعم

، ومن َنَفيس الذي  أفأذكر طفولتي البعيدة يوم كنُت أحوج إليهام من روحي التي بني َجنْبَيَّ
 !يرتدد يف صدري؟

 يل بساطاً، وعينيهام يل فِراشًا، وجفنيهام يل من جعلهام َكّفيِْهام: أم أذكر صباي وما أحاطاين به
فال أحتاج شيئًا إال رأيت ابتسامتهام يل تضعه بني يدّي، وال أكاد أعثُر إال ! ِغَطاًء، وقلبيهام يل عطاًء؟

 .ُتِقيُْلني َوُتِعينُني، وال عرفت احلزن إال وأبدالين به ِرضاً وفرحاً  امهايدومتتد  
 محاسًا وأّتِقد حيوّية، وأكاد أتالعب بكل خطري؛ فكيف استطاعا أم أذكر شبايب، وأنا أشتعل

  إىل كل خري، فاجتهت إىل طلب علوم السنة النبوية، ويف سبيل يوتوجيه، رصيف عن تلكم الرشور 
وإن كنت أنسى فال أنسى . ذلك حرما نفسيهام من ُأْنِس اجللوس مع ابنهام؛ تفريغًا له من كل شاغل

ل غِ تَ أعينهام يف أمر أو أذهب هبام يف حاجة ختصهام، فيرصان أن أبقى مكاين وأشتوساليت هلام يف أن 
 !بطلبي ودريس

أم أذكر حايل اآلن وقد بدأ املشيب ُخيط خيوطه يف َّ، وقد أصبحُت أباً ألطفال، َعرفُت معهم 
 !! بعَض ما َعَرَفاه من حال الوالد مع ولده، وكفى ببعض ما عرفته عن كل ما َعَرَفاه ُ 

وكم قد توثقُت بنصحهام يل، وكم وجدت يف حميامها شمساً تيضء يل الطريق، ويف أطياِف 
ركني الشديد ) بالعلم والعمل (تََفيَُّأ عند ُكلِّ َرَهٍق ومشّقة، ويف دعواهتام يل روِحِهَام ظِال  واِرفًا  يَ 

 .وحبيل املديد، الذي أرجو به هداية ريب وتثبيته، وعفوه وعافيته
 !!! اليوم، وبكل سهولة، أقطف أنا ثمرَة جهدمها، وأنال جائزة َنصبهام؛ وتنسب إيلّ ثم جئُت 

 !؟أي علياءَ !  مها؟ أي سامء؟أيُّ جبٍل أشمَّ 
 .حق ملن وقف أمامهام أن يقف ذليالً، وأن ُيطأطئ رأسه ُخضوعًا وإجالالً 

 !!!ولكني اليوم أعلن عجزي عن هذا الوقوف



 
 

 

 
 ه  

 !ويريا حصاد زرعهام! ا يقطفا ثمرة تعبهام وملَّ نفقد مات الوالدا
 :لكني لن أعجز عن ابتهايل إىل ريب ضارعاً قائالً 

ارحم والديَّ كام ربياين صغريا، اللهم اغفر هلام وارمحهام، ورحيمهام رمحان الدنيا واآلخرة 
ع مدخلَ  هام من ام، واغسْلهام باملاء والثلج والهُ وعافهام واعف عنهام، وأكرم ُنُزهلام، ووسِّ ربد، ونقِّ

ى الثوب األبيض من الدنس، وأبدهلام دار خريًا من دارمها، وأهالً خريًا من نقَّ الذنوب واخلطايا كام يُ 
 .أهلهام، وزوجاً خريًا من زوجهام، وأدخلهام اجلنة وأعذمها من النار

حمسنني فزدمها  عبدك  وأَمتك،  احتاجا إىل رمحتك، وأنت غنيٌّ عن عذاهبام؛ إن كانا : اللهم إهنام
 .حسنات، وإن كانا مسيئني فتجاوز عنهام؛ إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم ما كتبت يل يف هذا البحث من أجر وحسنات؛ فاجعل هلام منه أفضل احلظ والنصيب؛ 
    .فهام من أعان



 
 

 

 
 و  

 
 

إمتام  دراستي أتقدم بوافر الشكر والتقدير جلامعة املااليا  بامليزيا التي أتاحت يل  فرصة 
 .العليا يف مرحلة املاجستري

 املرشف سعادة األستاذ الدكتور فوزي يكام أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان لشيخ
 .ن صالح عىل ما قدمه يل من رعاية وعناية طوال فرتة البحثدرامبن 

 أن كام أشكر كل من أعانني يف البحث باستفادة علمية  أو مراجعة أو طباعة، وأسأل اهللا
 .جيزهيم عني بجميل اإلحسان 

وأرى من الواجب عيلَّ أن أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان لزوجي، وأبنائي عىل حتملهم 
وصربهم عىل انشغايل عنهم طوال مدة إعداد البحث، وكذا إخويت وأخوايت، الذين أعانوين  

 تنسيق مالحق بالدعاء والسؤال واالهتامم، وأخص منهم شقيقتي أم حممد التي أعانتي يف
 .البحث

 .فأسأل اهللا العظيم أن جيزي اجلميع خري اجلزاء، وأال حيرمني وإياهم األجر والثواب
 



  
 

 

 ز  

  


ABSTRAK................................................................................................. أ  

ABSTRA CT............................................................................................ ب 
............................................................................................. ج  

.................................................................................................... د  

...................................................................................................... و  

................................................................................................. ز  

........................................................................................................١  

................................................................١٢  

 ١٣..............................................................ومولدهاسمه ونسبه وموطنه : أوالً ً
 ١٥........................................................................نشأته وطلبه للعلم: ثانياً 
 ١٧.........................................................................شيوخه وتالمذته: ثالثاً 

 ٢٠..........................................مكانته يف علم احلديث ورجاله، وثناء العلامء عليه: رابعاً 
 ٢٣............................................................................حمنته ووفاته: خامساً ً
 ٢٥................................................................................مؤلفاته: سادساً ً
...........................................................٢٩  

 ٣٠...........................ؤلف كتاب آخر يف الضعفاء ؟تسمية الكتاب، وهل للم:  املبحث األول
 ٣١..................................................التسميات الواردة للكتاب: املطلب األول
 ٣٣...............................................حترير االسم الصحيح للكتاب: املطلب الثاين

 ٣٦.............................هل كتاب الضعفاء، هو كتاب التاريخ الصغري؟:  املطلب الثالث
 ٣٨................................هل لإلمام البخاري تأليف آخر يف الضعفاء؟: املطلب الرابع

 ٤٢.....................................................تاب وعناية العلامء بهأمهية الك: املبحث الثاين
 ٤٣............................................................النقـد والتعقـب:  املطلب األول
 ٥١...........................................استفادة العلامء من كتاب الضعفاء:  املطلب الثاين

 ٥٣.............................................................النسـخ اخلطيـة: املطلب الثالث
 ٦٠.........................................................التحقيق والطباعة:   املطلب الرابع



 
 

 

 ح  

 ٦٣....................................................................النظـم: املطلب اخلامس
 ٦٥...................................................روايات الكتاب، وأثر تعددها: املبحث الثالث

  ٦٦................................................................................................مدخل

 ٦٧................................................رواية آدم بن موسى اخلَُواري: املطلب األول
 ٧٠..............................................رواية مسبح بن سعيد البخاري: املطلب الثاين

 ٧٣..............................................رواية حممد بن إبراهيم الغازي: املطلب الثالث
واليب: املطلب الرابع  ٧٥................................................رواية حممد بن ّمحاد الدَّ

 ٧٧............................................رواية حممد بن عبد اهللا اجلنيدي: املطلب اخلامس
 ٧٩..............................أسبابه وآثاره:  روايات كتاب الضعفاء تعدد: املطلب السادس

 ٨٧..............................................................مـوارده يف الكتـاب: املبحث الرابع
 ٨٨....................................................................................مدخل

 ٩٠...............................................موارده الذين أكثر النقل منهم: املطلب األول
 ٩٣..................................شيوخه الذين نقل عنهم األحاديث واآلثار: املطلب الثاين 

 ٩٤......................................شيوخه الذين نقل عنهم علوم الرجال: املطلب الثالث
 ٩٦.................................................................... :خالصة الفصل األول

...............................................................٩٨  

 ٩٩........................................منهجه يف سياق الرتاجم يف كتابه الضعفاء:  املبحث األول
 ١٠٠...........................................أسباب إدخاله للراوي يف كتابه:  املطلب األول
 ١٠٤......................................................عنارص ترمجة الراوي:  املطلب الثاين

 ١٠٩........................................أنواع الرواة املذكورين يف الكتاب:  املطلب الثالث
 ١١١....................................................جرحه للرواة وبيان أحواهلم:  ث الثايناملبح

 ١١٢..................................................................................مدخل
 ١١٤.............................................منهجه يف سياق ألفاظ اجلرح:  املطلب األول
 ١١٧..........................................ألفاظه يف جرح الرواة، ومراتبها:   املطلب الثاين

 ١٢٠...............................................طرقه يف بيان أحوال الرواة:  املطلب الثالث
 ١٢٢.....................................................نقده للحديث وبيان علله:  املبحث الثالث

 ١٢٣......................................... إيراده لألحاديث يف كتابهأسباب:  املطلب األول



  
 

 

 ط  

 ١٢٦......................................................نقد األسانيد يف كتابه:  املطلب الثاين
 ١٣١.......................................................نقد املتون يف كتابه:  املطلب الثالث

.............................................................................١٣٤  

...........................................١٣٥  

 ١٣٦......................................عدالتهم، وطرق إثبات الصحبة: الصحابة: املبحث األول
 ١٣٧.........................................................تعريف الصحابة:  ملطلب األولا

 ١٤١.......................................................أدلة عدالة الصحابة:  املطلب الثاين
 ١٤٥.....................................................طرق إثبات الصحبة: املطلب الثالث
 ١٤٧.........................................إثبات الصحبة باإلسناد الضعيف: املطلب الرابع

 ١٥٢.................حترير رأي البخارّي يف إثبات الصحبة باإلسناد الضعيف: املطلب اخلامس
 ١٥٦..................دراسة تطبيقية للصحابة الذين أوردهم يف كتابه وسبب ذكره هلم: املبحث الثاين

 ١٥٧.........................................................................حيي الليثي) ١(
 ١٦٠.....................................................................سخربة األزدي) ٢(
 ١٦٣..........................................................قيرص احلرضمي بن سالمة) ٣(
 ١٦٩.................................................................َسنَّة بن عبد الرمحن) ٤(
 ١٧٢.............................................األسود الثقفي بن قارب بن عبد الرمحن) ٥(
 ١٧٦....................................................................ثابت بن عبد اهللا) ٦(
 ١٨٢........................................................ميعبيد اهللا احلرض بن عمرو) ٧(
 ١٨٤...............................................................أيب حدرد بن القعقاع) ٨(
 ١٨٩........................................................................كدير الضبي) ٩(
 ١٩٢...................................................................أيب هالة بن هند) ١٠(

 ١٩٦.................................................................:خالصة الفصل الثالث
........................١٩٨  

ن ُتُكلِّم فيه: املبحث األول  ١٩٩....................مكانة رجال الصحيح، وسبب رواية البخاري عمَّ
 ٢٠٠.......................منزلة رجال صحيح البخاري بني النّقاد، وأقسامهم:  املطلب األول 
 ٢٠٣.........سبب رواية البخاري يف صحيحه عن بعض من أوردهم يف ضعفائه: املطلب الثاين

 ٢١١.دراسة تطبيقية للرواة املذكورين يف كتاب الضعفاء ومروياهتم يف صحيح البخاري: املبحث الثاين



 
 

 

 ي  

ٍع األنصاريإبراهيم :الراوي األول  ٢١١....................................بن إسامعيل بن ُجمَمِّ
 ٢١٤.............................................................أيوب بن عائذ: الراوي الثاين

 ٢١٦.......................................................حريث بن أيب مطر: الراوي الثالث
 ٢١٩....................................................ذر بن عبد اهللا اهلمداين: الراوي الرابع

بيع بن َص ِبيح: الراوي اخلامس  ٢٢١.......................................................الرَّ
 ٢٢٤.......................................زهري بن حممد التميمي اخلراساين: الراوي السادس

 ٢٢٧...................................ن أيب عروبة، أبو النرض البرصيسعيد ب: الراوي السابع
اد:الراوي الثامن  ٢٣٥....................................................عبد العزيز بن أيب روَّ
 ٢٣٧.......................................................عبد اهللا بن أيب لبيد: الراوي التاسع
 ٢٣٩...................................................عّباد بن راشد التميمي: الراوي العارش

 ٢٤٢..................................................عبد امللك بن َأْعَني :الراوي احلادي عرش
 ٢٤٤......................................عبد الوارث بن سعيد، أبو عبيدة: الراوي الثاين عرش

 ٢٤٧...............................عطاء بن أيب ميمونة، أبو معاذ البرصي: الراوي الثالث عرش
 ٢٤٩....................................................عطاء بن السائب: الراوي الرابع عرش

 ٢٥١..................................ِعمران بن مسلم املَنَْقري البرصي: الراوي اخلامس عرش
 ٢٥٣.......................................كْهَمس بن املنهال السدويس: الراوي السادس عرش

 ٢٥٥...................................حممد بن ُسَليم، أبو هالل الراسبي: الراوي السابع عرش
ال:معاوية بن عبد الكريم الثقفي، امللقب بـ: الراوي الثامن عرش  ٢٦٠......................الضَّ
 ٢٦٢............................................النعامن بن راشد اجلزري: الراوي التاسع عرش

 ٢٦٦..................................................................:خالصة الفصل الرابع 
......................................................................................................٢٦٨  

.....................................................................................٢٧٥  

...................................................................................٢٧٧  

........................................................................................٢٨٠  

........................................................................................٢٩٥  

 ٢٩٦......)حسب حروف املعجم(جدول بموارد اإلمام البخاري يف كتاب  الضعفاء :  امللحق  األول 
 ٣٠٩جدول بألفاظ اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل والنقد احلديثي يف كتاب  الضعفاء: امللحق  الثاين



  
 

 

 ك  

 ٣١٨....الضعفاء لإلمام البخاريجدول الرتاجم الساقطة يف النسخ اخلطية  من كتاب : امللحق  الثالث
عىل املطبوع  من كتاب الضعفاء ) املخطوطة(الرتاجم املستدركة من رواية مسبح بن سعيد : امللحق الرابع
 ٣٣٤....................................................................................للبخاري

 ٣٤٢.....................................نامذج من صور خمطوطات كتاب الضعفاء: امللحق اخلامس
 
 
 



 
 

 

 
 ١ 

 
 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله 
 :وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد

  سبحانه –فقد هيأ اهللا ) ( بحفظ كتابه وسنة نبيه حممد – سبحانه وتعاىل –فإنجازًا لوعد اهللا 
 رجاالً أفذاذًا، أفنوا أعامرهم وبذلوا أوقاهتم يف مجعها، ونقد رواهتا ) (بيه  حلفظ سنة ن–وتعاىل 

وأسانيدها؛ لتمييز صحيحها من سقيمها، فخلفوا لألمة بعدهم ثروة عظيمة جليلة، تتمثل يف 
 .املؤلفات الكثرية يف مجيع جوانب علوم السنة

علم : ومن تلك العلوم التي أسسوها.وا العلوم احلافظة للسنة النبويةأُ فقعدوا القواعد و أنَش 
وهو من أدق علوم السنة النبوية، ويعد  اجلرح والتعديل،الذي ُيبحث فيه عن عدالة الراوي وضبطه،

: ميزان نقد الرواة ومروياهتم،كيف ال؟ وقد اشرتط املحدثون يف الراوي لقبول روايته رشطني
 .أن يكون عدالً، والثاين أن يكون ضابطاً : أحدمها

 ).علم اجلرح والتعديل(حث يف عدالة الراوي وضبطه هو ما يعرف اصطالحاً بـ والب
وكان عىل رأس األئمة الذين أسهموا يف تشييد دعائم هذا العلم اإلمام الكبري أمري املحدثني 

، وثناء العلامء وأقواهلم عىل هذا اإلمام مبثوث يف كتب )هـ٢٥٦ :ت(حممد بن إسامعيل البخاري
 حدثنا إسحاق بن «: قال، عن خلف اخليام، )ه٧٤٨: ت( ما ذكره الذهبـي نهاريخ، مالرتاجم والتوا

ما :  يعني–ذكرنا قول البخاري يف عيل بن املديني : أمحد بن خلف، سمعت أمحد بن عبد السالم، قال
دعوا هذا؛ فإن حممد بن إسامعيل مل يَر :  فقال عيل–استصغرت نفيس إال بني يدي عيل بن املديني 

 .)١( » نفسهمثل
 مل أَر أحدًا بالعراق وال بخراسان يف معنى العلل والتاريخ ومعرفة « )هـ٢٧٩ :ت(وقال الرتمذي

 .)٢(»األسانيد كبَري أحٍد أعلَم من حممد بن إسامعيل
ومل تكن إسهامات هذا اإلمام واضحة يف جانب التقعيد؛ ألهنا مل تكن قواعد نظرية جمموعة يف 

الً وتطبيقات لتلك القواعد يف ثنايا كتبه الكثرية فقد بث كثرياً من قضايا كتاب، وإنام كانت أعام
الكبري واألوسط : اجلرح والتعديل يف كتب التواريخ والرتاجم التي ألفها،ومن أشهرها توارخيه

                                 
 ).١٢/٤٢٠: (سري أعالم النبالء: الذهبيحممد بن أمحد ) ١(
 ).٦/٢٢٩):(بآخر سننه(العلل الصغري:  الرتمذي حممد بن عيسى)٢(



 
 

 

 ٢ 

 .والصغري وكتاب الضعفاء
ديث، ويعد كتاب الضعفاء للبخاري من الكتب املهمة التي ألفها اإلمام يف تراجم رجال احل

وأفاد منه كل من جاء بعده، وأوردوا غالبه يف مصنفاهتم، سواء التي ألفت يف تراجم رجال احلديث 
 . عامة أو ما ُأفرد لرتاجم الضعفاء من الرواة خاصة

²: 
حتتاج إىل والناظر يف كتاب الضعفاء لإلمام البخاري جيد أن هناك  إشكاالت تستوقف القارئ 

 :جتلية، ومنــها
 حسب أفضل - ترمجة ٤٤٢  أسس اختيار املؤلف لرتاجم الكتاب؟ فقد أورد املؤلف-١

 وهذا العدد ال يمثل شيئاً كبريًا من العدد الكيل للضعفاء واملجروحني من رواة -الطبعات املوجودة
 .السنة
 ، ومع ذلك أوردهم يف كتابه   ورود أسامء عدد ممن أثبت هلم املصنف صحبة النبي -٢
 !فاءالضع
وهم من رجال ) الضعفاء( عرش راوياً ممن أوردهم اإلمام البخاري يف كتابه تسعة  وجود -٣

 !صحيحه
البخارَي يف إدخاله ، )ه٢٧٧: ت(   وجود أكثر من ثالثني راوياً انتقد اإلمام أبو حاتم الرازيُّ -٤

تشددين، واإلمام البخاري  أن أبا حاتم الرازي يعد من امل هلم يف كتاب الضعفاء، مع أنه من املعروف 
 .)١(يعد من املعتدلني

رواه عن شيوخه أن   ماتيف فهرس، )ه٥٧٥: ت( األندليسشبييل   نص العالمة ابن خري اإل-٥
، بخالف سائر املرتمجني لإلمام )٢(كتاب الضعفاء واملرتوكني للبخاري هو التاريخ الصغري له

 .اب الضعفاءكتوالبخاري، والذين يفرقون بني التاريخ الصغري 
 وجود نصوص منقولة عن الكتاب يذكرها العلامء وهي غري موجودة يف النسخ املطبوعة -٦

 .لكتاب لخمطوطات سبع وما وقفت عليه من 
كبري وصغري :  من شك يف عدم وجود كتابني  يف الضعفاء– يف نفس الباحث -يقع    ما-٧

 .ًا أو نفياً لإلمام البخاري، وهي مسألة حتتاج إىل مزيد بحث إثبات
                                 

 ).٨٠١١-٢/٨٠٤:(مجعًا ودراسة :ضوابط اجلرح والتعديل عند احلافظ الذهبي : حممد الثاين بن عمر بن موسى)  ١(
 ) .٢٠٦:ص:(فهرست ما رواه عن شيوخه : شبييلبن خري اإلحممد )  ٢(



 
 

 

 
 ٣ 

 منهج اإلمام البخاري يف «كل هذه اإلشكاالت جعلتني أتقدم هبذا البحث والذي هو بعنوان 
  حماولة مني للكشف عن جانب من جوانب منهج األئمة يف »دراسة نظرية تطبيقية : كتاب الضعفاء
 .النقد احلديثي

 
²  
 . والتي ال ختفى عىل أحد  مكانة مؤلف الكتاب يف علم النقد،-١
 . الغموض الذي يكتنف منهج اإلمام البخاري يف هذا الكتاب وحماولة املسامهة يف جتليته-٢
 .)١( الدفاع عن صحيح البخاري مما وجه له من طعن بسبب ذلك اإلشكال-٣
 ، وبعض  إزالة اللبس احلاصل بسبب ذكر اإلمام البخاري لبعض صحابة رسول اهللا -٤

 .حه يف هذا الكتابرجال صحي
² 
  هل لإلمام البخاري أكثر من تأليف يف الضعفاء؟ -١
  ملاذا أورد اإلمام البخاري أسامء بعض الصحابة يف كتابه الضعفاء؟-٢
  ملاذا أورد اإلمام البخاري أسامء بعض من أخرج هلم يف صحيحه فيه أيضًا؟ -٣
 ي اعتمده البخاري يف انتخاب الرتاجم التي أدخلها يف كتابــه؟ مـا األساس الذ-٤
 هل إيراد اإلمام البخاري للرجل يدل عىل ضعفه عنده كام فهم كثري من العلامء وكام هو -٥

 الظاهر من تسمية الكتاب؟
  ما منهج املؤلف يف تأليفه هلذا الكتاب، وما هي أبرز مالمح منهجه النقدي فيه؟-٦
² 
بيان منهج اإلمام البخاري يف كتابه الضعفاء، واإلجابة عن اإلشكاالت الواردة يف  -١

 .الكتاب
الدفاع عن صحيح اإلمام البخاري، من نقد بعض الرافضة يف مواقعهم، بحجة تناقضه  -٢

 .بإخراجه يف صحيحه لبعض الرواة الذين ضعفهم، وأوردهم يف كتابه الضعفاء
                                 

  :ينظر مثال هلذا الطعن يف منتدى لبعض الرافضة) ١(
http://www.yahosein.org/vb/showthread.php?t=٩٦٦٦٧  

http://www.yahosein.org/vb/showthread.php?t


 
 

 

 ٤ 

 .قته يف انتقاء مرويات الرواة يف صحيحهبيان طريقة اإلمام البخاري ود -٣
 .اية عن بعض الضعفاءومنهج اإلمام البخاري يف الربيان  -٤
² 

 :والدراسات املتعلقة باملوضوع عىل أنواع
 .ما كتب عن منهج البخاري يف كتابه الضعفاء بخاصة) أ 

  .)١( بخاري يف كتاب الضعفاء مفردة عن منهج اإلمام ال أي دراسةٍ  ومل أجد بعد بحث كثريٍ 
 :الدراسات حول منهج اإلمام البخاري يف علم اجلرح والتعديل عامة) ب

 :ناووجد يف ذلك دراست
منهج اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل، للدكتور حممد سعيد : بعنواندكتوراه رسالة -١

نسخة منها، فجزاه ث ب الباحزودينوقد . حوى، عضو هيئة التدريس باجلامعة األردنية بعامن
 .اهللا خرياً 

 يف تراجم املصنفةنيت ببيان منهج اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل يف كتبة وهي رسالة عُ 
ترمجة : الرواة، وقد جعلها الباحث يف سبعة  فصول، وقد خصص األربعة الفصول األوىل يف

ة الفصول يف آراء البخاري يَّ البخاري وشخصيته النقدية، والتعريف بمصنفاته ومصادره، وجعل بق
العدالة وقوادحها، والضبط وخوارمه، : يف مسائل اجلرح والتعديل، من خالل حديثه عن مسائل

واجلهالة وأحكامها، والتدليس وأحكام االتصال والسامع، ومصطلحات اجلرح الواردة عند املؤلف 
                                 

 :فية، ومواقع االنرتنت، ومن هذه املصادرشمل البحث عدد من املصادر  الببليوجرا) ١(
حممد خري رمضان، وحميي الدين مستو، وصدر عن دار ابن حزم يف : دليل كتب احلديث املطبوعة، تأليف:  كتاب-

 .جملدين
 .ملحمد خري رمضان، وصدر عن مكتبة الرشد يف ثالثة أجزاء: املعجم املصنف لكتب احلديث:  كتاب-
 .تأليف عامر مال،وصدر عن مكتبة اإلمام البخاري يف جزء معجم ما كتب يف السنة -
من بداية املنتصف الثاين للقرن الرابع عرش اهلجري وإىل هناية الربع : التصنيف يف السنة النبوية وعلومها:  كتاب-

مع ذكر مجيع ماُصنِّف يف كل وجه، تأليف الدكتور ) هـ١٤٢٥-هـ١٣٥١(األول من القرن اخلامس عرش اهلجري 
 .دون األحدب، وصدر عن مؤسسة الريان يف جملدينخل

 واملتوفرة عىل موقعهم يف اإلنرتنت) سنن( قاعدة معلومات اجلمعية العلمية السعودية للحديث وعلومه -
www.sunnah.org.sa . 

وهبا أكثـر مـن تـسعني ألـف . ات والبحوث اإلسالمية قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية بمركز امللك فيصل للدراس-
رسالة جامعية كتبـت يف أنحـاء العـامل، وقـد زودين املركـز بإفـادة خطيـة  تفيـد أن موضـوع الرسـالة مل يـسجل يف قاعـدة 

 .املعلومات سابقًا، ثمَّ سجل املوضوع باسمي

http://www.sunnah.org.sa


 
 

 

 
 ٥ 

 .عىل سبيل االختصار
 :ني عن كتاب الضعفاء يف موضع  الباحث حتدثوقد

 .٢٥٩-٢٥٤ التعريف بالكتاب ص -
البخاري يف إدخاله يف الضعفاء من ليس منهم عىل اإلمام  وعند إيراده لالعرتاضات الواردة -

 .٤٨٠-٤٧٦ص 
 الذي تشرتك فيه و، حديثه العام عن منهج اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل  إضافة إىل -

حديثا ( فمجموع ما حتدث به عن الكتاب . لبخاري من حيث املنهج العاما اإلماممجيع كتب 
 . صفحات، عدا احلديث املشرتك يف املنهجيف عرش)  مستقال

منهج البخاري يف نقد الرجال وأثره يف التصحيح والتضعيف عند : بعنوان رسالة دكتوراة -٢
م،وكانت ١٩٩٦للدكتور فريد حممد هادي،قدمت جلامعة حممد اخلامس عام . املحدثني

 .فاروق محادة:كتوربإرشاف الد
 .          ومل أستطع احلصول عليها

مصطلحات اجلرح والتعديل يف تراث اإلمام البخاري للباحث حممد بن البدايل : رسالة-٣
أوالد عتو، وهي عبارة عن رسالة قدمت لكلية اآلداب بجامعة القايض عياض بمدينة مراكش 

 .هـ١٤٢٠م باملغرب، وحصل هبا الباحث عىل درجة املاجستري عا
األحاديث التي قال فيها : استفدت موضوعها والتعريف هبا من رسالةقد ومل أحتصل عليها، و

 .اآلتية. البخاري  ال يتابع عليه 
التاريخ الكبري، والتاريخ : وهي معنية بدراسة ألفاظ اجلرح والتعديل الواردة يف كتب البخاري

شاملة يف األلفاظ املستخدمة عند البخاري يف األوسط ، وكتاب الضعفاء، وهي دراسة استقرائية 
عند الكالم عىل ، يف هذه الدراسة  صغرية ثل إال جزئية ال متُ وألفاظه يف اجلرح والتعديل ، نقد الرواة 

 .يف سياق اجلرح والتعديل منهجه 
ومها يف ،  التاريخ الكبري، والتاريخ األوسط :ه يبادراسات ملنهج اإلمام البخاري يف كت) ج

 .راجم الرواة كام هو معلوم ت



 
 

 

 ٦ 

 :وهي ، عىل مخس دراسات و اطلعت 
ليىل حممد : للباحثة) التاريخ الكبري(منهج البخاري يف اجلرح والتعديل من خالل كتابه -١

عجالن، وأصل البحث رسالة ماجستري قدمت لكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة 
 .م١٩٩٩-١٩٩٨الكويت، عام 

دراسة نظرية تطبيقية، ): التاريخ الكبري (هتي أعلها اإلمام البخاري يف كتاباألحاديث ال-٢
الرمحن بن أمحد العواجي، وأصل البحث رسالة ماجستري قدمت لقسم السنة  عبد: للباحث

 .هـ١٤٢٥هـ ١٤٢٤وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة اإلمام حممد بن سعود، عام 
   : يف التاريخ الكبري، للباحث) ال يتابع عليه ( خاري األحاديث التي قال فيها اإلمام الب-٣

الرمحن سليامن الشايع، وأصل البحث رسالة ماجستري قدمت لقسم الكتاب والسنة بكلية  عبد
 .هـ١٤٢٢الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، عام 

أمحد : ثللباح) التاريخ األوسط( منهج نقد احلديث عند اإلمام البخاري من خالل كتابه -٤
م لنيل ٢٠٠٤اجلبار صنوبر، وأصل البحث قدم لكلية الدراسات العليا باجلامعة األردنية، عام  عبد

 .درجة املاجستري
منهج اإلمام البخاري يف التعليل من خالل كتابه التاريخ الكبري للدكتور  أمحد عبد اهللا -٥

 .م٢٠٠٥م ، وأصل البحث رسالة دكتوراه بجامعة الريموك باألردن، عا.أمحد
ب اتراجم رواة احلديث، ويبقى لكل كت: واملوضوع املشرتك بني هذه الدراسات ودراستي هو

يف مشكلة مما سبق ذكره  كتاب الضعفاء، تفرد هباالتي   وطريقته، فضال عن اإلشكاالتمنهجه
 . البحث
² 

 :حو اآليتاشتمل البحث عىل مقدمة، ومتهيد، وأربعة فصول، وخامتة،وذلك عىل الن
       :مقدمة البحث، وتشمل: أوالً 

أمهية وأسئلة حتاول أن جتيب عنها الدراسة، وأسباب اختيار املوضوع، و مشكلة البحث، 
والصعوبات التي واجهت الباحث يف ، ومنهجه ، وخطة البحث، الدراسات السابقةواملوضوع، 

 . إعداد البحث 



 
 

 

 
 ٧ 

 :،  يف متهيد و أربعة فصـولالدراسة: ثانياً 
 . يتضمن ترمجة اإلمام البخاري وبيان مكانته يف علم الرجال :تمهيدالو

 :وفيه مباحث  ، دراسة وصفية لكتاب الضعفاء للبخاري:الفصل األول
  تسمية الكتاب، وهل للمؤلف كتاب آخر يف الضعفاء؟:املبحث األول

 . أمهية الكتاب، وعناية العلامء به:املبحث الثاين 
 .ت الكتاب، وأثر تعددها روايا:املبحث الثالث
 . موارده يف الكتاب:املبحث الرابع
 .وفيه مباحث   الضعفاء احلديثي يف كتاب النقد : الفصل الثاين

 . منهجه يف سياق الرتاجم:املبحث األول 
 . أحواهلم هجرحه للرواة وبيان: املبحث الثاين    
 . علله هنقده للحديث وبيان :املبحث الثالث   

 .وفيه مبحثان ،   الصحابة الذين أوردهم يف كتابه وسبب إيراده  هلم:الفصل الثالث
 .عدالتهم، وطرق إثبات صحبتهم :  الصحابة:املبحث األول
 .لصحابة الذين أوردهم يف كتابه وسبب ذكره هلمل دراسة تطبيقية :املبحث الثاين
 .وفيه مبحثان ، يحرجال البخاري الذين أوردهم يف كتابه ورواياهتم يف الصح: الفصل الرابع

م فيه:املبحث األول ن ُتُكلِّ  . مكانة رجال الصحيح،وسبب رواية البخاري عمَّ
  .الذين أوردهم يف كتابه، وأخرج هلم يف صحيحه دراسة تطبيقية للرواة :املبحث الثاين

 .اخلامتة وتتضمن النتائجثم 
 . والفهارس

 .وأخرياً املالحق
²  
 :نهج اآليتاتبعت يف البحث امل  

 :اتبعت يف إعداد الدراسة عىل أربعة مناهج من مناهج البحث، وهي -١
حيث تتبعت تراجم كتاب الضعفاء،ودونت ألفاظ اإلمام  : املنهج االستقرائي -

 ..أعلها   البخاري النقدية، وتتبعت موارده، واألحاديث التي



 
 

 

 ٨ 

وم، حيث قمت بتحليل ما ورد يف تراجم الكتاب من عل: املنهج التحلييل -
واستخراج الرتاجم املشِكلة وحللتها، وكذلك األحاديث التي ذكرها أو أشار 

 .إليها الستنباط منهجه النقدي
حيث قمت بمقارنة آراء البخاري بآراء غريه من النقاد يف : املنهج املقارن -

قوال التي ينقلها رواة  األالدراسات التطبيقية يف البحث، وكذا قارنت بعض
 . البخاريالكتاب عن اإلمام

 قمت بوصف عام للكتاب وبيان حمتواه ووصف يث ح:املنهج الوصفي -
خمطوطاته ومطبوعاته ومنهج املؤلف العام، وغري ذلك مما يقتضيه املنهج 

 . الوصفي
كتاب برواية الاملطبوع من  يف كتابه الضعفاء من خالل ّي ارخمنهج البدراسة   األصل أن -  ٢

 يف بعض تضت طبيعة البحث مقارنته بروايات أخرى، وقد اق آدم بن موسى اخلُواري 
 .األحيان 

 :اعتمدت يف توثيق املعلومات يف البحث املنهج التايل -٣
 .عزو اآليات بذكر اسم السورة، ورقم اآلية يف اهلامش -
خّرجت األحاديث من مصادرها األصلية، واكتفيت بذكر رقم احلديث، وقد  -

؛ كام وقع يف  ا، لفائدة علمية توسعت يف ختريج بعض األحاديث وتتبع طرقه
 . يف اسم الصحايبفالفصل الثالث؛ ملا يف تتبع طرق احلديث من بيان االختال

رتبت معلومات البحث ومراجعه يف احلاشية عىل حسب وفيات أصحاب  -
وعىل حسب تاريخ النرش يف املؤلفني ، األقوال و املؤلفني يف العلامء املتقدمني

 . معرفة أول القائلني من فوائد جليلة ملا يرتتب عىل، املعارصين 
ذكرت معلومات النرش للمؤلفات املستفاد منها يف أول موضع ورد فيه اسم  -

 مل أجد فيه تاريخ ا، ومل)ن.د( أجد فيه معلومات للنارش بـمل الكتاب، ورمزت ملا 
 ).ط.د(، وملا مل أجد فيه رقم الطبعة بـ)ت.د(النرش بـ

الرواة، إن كان يف ذلك فائدة تفيد يف استنباط منهج البخاري يف  توسعت يف الرتمجة لبعض -٤
سواء الصحابة أو رجال الصحيح الذين ذكرهم يف كتابه الضعفاء، أو من هم مدار (كتابه 

 :وطريقة الرتمجة هلؤالء عىل النحو التايل). اإلسناد 
اد يف املرتَجم حسب ترتيب وفياهتم -   .  أنقل أقوال النقَّ



 
 

 

 
 ٩ 

اد يف املرتجم من  أنقل أقوال  - قدر (الرتاجم املسندة وكتب السؤاالت كتب  النقَّ
؛ تالفياً لالختصار املخل ألقوال النقاد، يف بعض كتب الرتاجم )اإلمكان
  .املتأخرة 

الذهبي، وابن حجر العسقالين؛ العتنائهام : ختم الرتمجة بذكر رأي اإلمامنيأ -
 املرتجم إن خالف رأي بتلخيص حال املرتجم، ثم أعقبه برأي الباحث يف

 .هذين اإلمامني
 ترمجت ألصحاب األقوال واآلراء العلمية من األعالم تراجم خمترصة، ومل أترجم -٥

لغريهم   من رجال األسانيد وموارد املؤلف ونحوهم؛ لتعذر ذلك لكثرهتم نظرًا لطبيعة 
 وفاة صاحب واكتفيت يف مبحث موارد املؤلف بذكر. البحث وكونه يف علم تراجم الرواة

 .املورد اختصاراً 
 حاولت يف البحث عدم تكرار دراسة املوضوعات التي أشبعت بحثًا، واكتفيت باإلحالة  -٦

أما املوضوعات . إىل الدراسات السابقة، وما احتجت إىل تكراره فذكرته عىل سبيل االختصار
 . ويل فيها إضافات علمية فقد أوليتها عنايتيْت ثَ حِ التي مل تبحث أو بُ 

 ذكرت يف هناية كل فصل أهم نتائجه وبعضها عام يف مسائل علوم احلديث، وختمت -٧
 .البحث بأهم النتائج العامة يف منهج البخاري يف الكتاب

 أحلقت بالرسالة عدة مالحق، رأيت مناسبة إدراجها يف البحث، وهي استقراء لبعض -٨
نهج املؤلف يف كتابه، وقد أرشت إليها ط مااستنباستفدت منها يف املسائل املتعلقة بالكتاب، و

 :أثناء الرسالة، وهي
حسب (جدول بموارد اإلمام البخاري يف كتاب  الضعفاء :امللحق األول -

 ).حروف املعجم
يف اجلرح والتعديل والنقد احلديثي  جدول بألفاظ اإلمام البخاري:امللحق الثاين -

 .يف كتاب  الضعفاء
من كتاب الضعفاء  طة يف النسخ اخلطيةجدول الرتاجم الساق:امللحق الثالث -

 .لإلمام البخاري 
الرتاجم املستدركة من رواية مسبح بن سعيد عىل املطبوع من : امللحق الرابع -

  .كتاب الضعفاء
 .نامذج من صور خمطوطات كتاب الضعفاء:امللحق اخلامس -
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²  
دة أمحد اهللا الذي هو أهل احلمد والثناء أن يرس وقد واجهتني أثناء البحث صعوبات ع  

 .وأعان عىل جتاوزها
 أن أدرس منهج اإلمام من أجل  القيام  بأعامل أولية كثرية  إىلوكان أبرزها أنني احتجت

 السنة، كل ذلك زالبخاري يف كتابه الضعفاء دراسة صحيحة، وقد أخذت مني جهداً ووقتاً يتجاو
 :، واألعامل هي!شيئاً ومل أكتب بعد يف الرسالة 

 ). سبع طبعات(، ومطبوعات الكتاب )سبع نسخ(مجع النسخ اخلطية للكتاب  -
مقابلة رواية مسبح بن سعيد يف نسخته اخلطية، عىل رواية آدم بن موسى يف  -

 .نسخته املطبوعة
النسخ اخلطية، واملقارنة بينها ملعرفة الرتاجم الزائدة يف رتاجم الترقيم مجيع  -

 . النسخوالناقصة يف
 .ةالقيام بمقابالت عديدة بني النسخ اخلطية واملطبوع -
ابن محاد : تتبع روايات الكتاب األخرى؛ وذلك باستخراج زوائد روايتي -

  من كتاب الكامل امالدواليب واجلنيدي عىل املطبوع من كتاب الضعفاء بجمعه
ست (، وما يذكره العقييل يف كتاب الضعفاء )تسع جملدات ( البن عدي 

من رواية آدم بن موسى اخلواري،وما يذكره اخلطيب البغدادي يف ) لداتجم
من رواية ) أربع جملدات(وأبو أمحد احلاكم يف كتاب الكنى  )١(تاريخ بغداد

، و ميزان االعتدال )جملدان(الغازي، وما ذكره الذهبي يف املغني يف الضعفاء
اري ومل أجده يف مما نصَّ عىل نقله من كتاب الضعفاء للبخ) مخس جملدات(

 .فهذه ستة وعرشون جملدًا جردت صفحة صفحة. املطبوع  
تسع (  استخراج تعليقات اإلمام ابن عدي يف كتاب الكامل يف الضعفاء  -

وغالبها تعليقات عىل روايتي . عىل أقوال اإلمام البخاري يف الرتاجم)  جملدات 
 .ان منهجهالدواليب واجلنيدي، وقد استفدت منها فائدة جليلة يف بي

للحافظ ابن حجر ) تقريب التهذيب (مقابلة مجيع تراجم الكتاب عىل كتاب  -
الرواة الذين أخرج هلم البخاري يف صحيحه وذكرهم : العسقالين بغية حرص

                                 
امج احلاسب، أما بقية الكتب فجردهتا يدوياً لألمانة العلمية، كتاب تاريخ بغداد استفدت من فهارس الكتاب وبر)  ١(

 .كاملة
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 . يف كتاب الضعفاء
علمٍ ٍ  ورد  ذكرهم يف الكتاب، وحماولة متييز املبهمني ) ثالثامئة(الرتمجة ألكثر من  -

 ألن  اإلمام البخاري ال يسوق اسم العلم كامالً سواء يف نقله ؛)وهم ُكثر(منهم 
عنه أو عند سياقه لألسانيد، بل يذكرهم بالكنى أو باالسم األول أو باسم 

الرتمجة جلميع موارد املصنف إلثبات تواريخ و ،متييز املبهمنيفاحتجت .الشهرة
رواة ألغراض كثري من الباإلضافة لوفياهتم عند حرصي  ملوارده يف  البحث، 

 . أخرى ذكرت سابقاً 
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v  
أسلم املغرية عىل يد . اهللا حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه اجلعفي هو أبو عبد

 .اليامن اجلعفي وايل بخارى، وكان جموسياً 
سمع أيب من مالك بن أنس، ورأى « :)هـ٢٥٦:ت(قال البخاري.  وقد طلب والد البخاري العلم

 .(١)» ابن املبارك بكلتا يديهوصافح محاد بن زيد،
 )هـ٤٨٦:ت( بن ماكوالافقد ضبطه األمري ؛ )بردزبه ( وقد اختلف يف ضبط اسم جده األعىل 

، )٣(بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة، ثم زاي ساكنة ثم باء موحدة ثم هاء)٢(
  .)٤( »هذا هو املشهور يف ضبطه «و

 وقد اختلف يف اسم جده َيْزِذَبه بفتح الياء املثناة من حتتها «: )٥( )ـه٦٨١:ت(وقال ابن خلكان
 .)٦(»وسكون الزاي وكرس الذال املعجمة، وبعدها باء موحدة ثم هاء ساكنة 

                                 
لسابعة، ا: ط بريوت،-لبنان مؤسسة الرسالة،(شعيب األرناؤوط وآخرين  :حتقيق ،سري أعالم النبالء: الذهبي) ١(

 ).١٢/٣٩٢( ،)م١٩٩٠-هـ١٤١٠:عام
 " و "إلكاملا" النّسابة، صاحب أبو نرص عيل بن هبة اهللا بن عيل ابن جعفر العجيل اجلرباذقاين ثم البغدادي،: هو   )٢(

 سنة ولد. "كان إمامًا عاملًا ثبتًا حافظًا حتى كان يقال له اخلطيب الثاين ":  قال السمعاين. وغريها"املختلف واملؤتلف
 . قتله غلامنه بجرجان سنة نيف وسبعني وأربعامئة ، واثنتني وعرشين وأربعامئة

  .)١٢٠٢ / ٤(:تذكرة احلفاظ و،  )٣٠٥ / ٣(: وفيات األعيان :ينظر 
عبد : ، حتقيقواملختلف يف األسامء والكنى واألنساباإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف  :عيل بن هبة اهللا ابن ماكوال)  ٣(

 ،)م١٩٩٣الثانية،: ، ط)عن الطبعة اهلندية(القاهرة  -تصوير دار الكتاب اإلسالمي، مرص(الرمحن بن حييى املعلمي 
)٤/١٩٠.( 

 -مرص، ة السلفيةاملكتب( حمب الدين اخلطيب:حتقيق، هدى الساري مقدمة فتح الباري: أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين)  ٤(
 ) .٥٠١: ص):(م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧عام، الثالثة :ط، القاهرة 

 قايض القضاة شمس الدين أبو العباس الربمكي اإلربيل الشافعي، ولد بإربل أمحد بن حممد بن إبراهيم بن خلكان: هو  )٥(
وفيات األعيان "صاحب .  يف يف السادس والعرشين من شهر رجب سنة إحدى وثامنني وستامئةسنة ثامن وستامئة ، وتو

 .  وهو أشهر كتب الرتاجم ومن أحسنها ضبطا وإحكاما "وأنباء أبناء الزمان
 ) .١٤/ ٥( :طبقات الشافعية:السبكي، ) ٣٧١/ ٥(: شذرات الذهب :ابن عامد احلنبيل:ينظر 

-لبنان،دار صادر ،إحسان عباس:حتقيق  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :لكانابن خأمحد بن أيب بكر   )٦(
 ).٤/١٩٠):(ت .د،ط.د،بريوت
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حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية بن َبْرِدْزَبة، وقيل «)١()هـ٧٤٨:ت(وقال الذهبي
 .)٧(ومعناه بالعربية الزّراع وبردزبه بالبخاري،. )٣()هـ٧٤٤:ت( وكذا ضبطه املزي ،)٢(»َبْذُدْزَبه

 . بخارى:يقال هلا  إىل البلد املعروف بام وراء النهر،بةً ْس وأما البخاري فهي نِ 
 .)٤(وأما اجلعفي فألن أبا جده أسلم عىل يد اليامن اجلعفي، فنسب إليه ألنه مواله من فوق

v  
 سنة أربع ،لثالث عرشة ليلة خلت من شهر شوال يوم اجلمعة،الة بعد صولد اإلمام البخاري 

 .)٥(وتسعني ومائة
 .)٦(وكان مولده بمدينة بخارى، وهي موطن أرسته، والتي ينسب إليها

  .)٧ ()جيحون(يصفها البلدانيون أنها من بالد ما وراء النهر، يعنون ر ) خبارى(و
، وهي من اجلمهوريات اإلسالمية التي كان )٨ ()ستان أوزباك(  واقعٌة يف مجهورية فهيأما اليوم 

). طاشقند( يشملها االحتاد السوفييتي، ثم انفصلت بعد انحالله، وعاصمتها اليوم مدينة 
 ).تركامنستان(ال يفصلها عنها إال مجهورية ) إيران ( وأوزباكستان إىل الشامل الرشقي من 

يس، والدين الذي كان هناك قبل اإلسالم هو واجلنس الذي حيل تلك املناطق هو اجلنس الفار
 سنة تسعني الفتح الذي استقّرت بعده، وإال فقد / املجوسية، حتى افتتحها قتيبة بن مسلم الباهيل

 .)٩(افتتحها قبل ذلك بقليل ثم انتقضت

                                 
مؤرخ الشام وحمدثه ، شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الرتكامين الفارقي ، احلافظ اإلمام : هو  )١(

، وغري "امليزان"، و"سري النبالء"، و"تاريخ اإلسالم " الشافعي، صاحب كتاب األصل، الدمشقي املعروف بالذهبي
  . سنة ثامن وأربعني وسبعامئةوتويف يف ، وستامئة ولد سنة ثالث وسبعني. ذلك
  . )١٠٨ / ١(:  طبقات احلفاظ: السيوطي،  )٣٠٩ / ١(: العرب يف خرب من غرب:الذهبي  :ينظر 

 ) .١٢/٣٩١(: سري أعالم النبالء:الذهبي)  ٢(
-لبنـان،الرسـالة مؤسـسة، بـشار عـواد معـروف:،حتقيـق هتذيب الكامل يف أسامء الرجـال:املزي بن عبد الرمحن يوسف  )٣(

 ) .٢٤/٤٣١(:(.م ١٩٨٧-ه١٤٠٧،الثانية:ط،بريوت
 ).٥٠١: ص:(هدي الساري: ابن حجر) ٧(
 ) .٥/٦:(تاريخ بغداد: أمحد بن عيل:اخلطيب البغدادي )  ٤(
 ).٢/٦(: تاريخ بغداد : اخلطيب البغدادي )  ٥(
  ).١/٣٥٣ () :م١٩٩٥:عام،األوىل:ط،بريوت-لبنان،دار صادر(معجم البلدان: ياقوت احلمودي )  ٦(
 .املصدر السابق )  ٧(
، الثانية:ط،ت.د، مؤسسة الرسالة( كوركيس عواد،ترمجة بشري فرنسيس ، بلدان اخلالفة الرشقية: كي لسرتنج )  ٨(

 ).٥٠٦-٥٠٣: ص: () م١٩٨٥هت١٤٠٥عام
: ط،بريوت-لبنان،دار الكتب العلمية(حممد يوسف الدقاق:حتقيق،يف التاريخالكامل  :عيل بن حممد ابن األثري )  ٩(

 ).٢٥٥-٤/٢٥٤():م١٩٨٧-هـ١٤٠٧:عام،األوىل



   

 
 

 ١٥ 

 
 

 .حه وحبه للعلم يف بيئة صاحلة كان هلا األثر العظيم يف صال/نشأ اإلمام البخاري 
: فقال فوالده كان من املحبني ألهل العلم، ومن أهل الورع والتقوى؛ فقد ترمجه يف التاريخ

 .(١) »رأى محاد بن زيد وصافح ابَن املبارك بكلتا يديه، وسمع مالكًا «
 .ولعلَّ كّل ذلك كان يف رحلته إىل احلج، فابن املبارك بمرو، ومحاد بالبرصة، ومالك املدينة

اقه ابن أيب حاتم ر ذكو  دخلت عىل إسامعيل والد أيب «: ، أنَّ أمحد بن حفص قالتهترمجيف ورَّ
 .(٢)»ال أعلم من مايل درمهاً من حرام وال درمهًا من شبهة : عبداهللا عند موته فقال

ة  .وال ريب أنَّ بركة الكسب احلالل يف املأكل والنفقة هلا األثر العظيم يف صالح الذريَّ
ذهبت عينَا حممد بن إسامعيل يف  «:  )٣()هـ٣١٠:ت(حممد بن الفضل البلخيقال  دته؛ فقدأما وال
 ردَّ اهللا عىل ابنك يا هذه، قد:  والدته يف املنام إبراهيم اخلليل عليه السالم فقال هلاصغره فرأت

عليه  الشك من أيب حممد البلخي، فأصبحنا وقد ردَّ اهللا – أو كثرة دعائك –برصه لكثرة بكائك 
  .(٤)»بَرصه 

وهذه كرامة هلذه املرأة الصاحلة، أكرمها اهللا هبا حلكمٍة أظهرها اهللا فيام بعد هبذا االبن الذي صار 
 .من ُعظامء هذه األمة

وطلب العلم وهو ، يف بيت هذين األبوين نشأ حممد بن إسامعيل، وفقد أباه صغريًا، فعاش يتيامً 
اب، قال أُ « :صغري؛ يقول واصفًا بدايات طلبه اقة –هلمت حفظ احلديث وأنا يف الُكتَّ وكم «:- أي ورَّ

اب بعد العرش فجعلُت اختلف إىل : أتى عليك إذ ذاك؟ قال عرش سنني أو أقل، ثم خرجت من الكتَّ
                                 

   ).١/٣٤٣(: التاريخ الكبري :البخاري حممد بن إمساعيل  )١(
 ).٥٠٢:ص (هدي الساري :ابن حجر ) ٢(
كان آخر من حدث يف الدنيا عن قتيبة ،  نزيل سمرقند ، الواعظحممد بن الفضل بن العباس البلخي  أبو عبد اهللا،: هو  )٣(

 .نة عرشة وثالث مئةمات س وكان إليه املنتهى يف الوعظ والتذكري، . بن سعيد
  . )١٢١ / ١(: العرب يف خرب من غربو، ) ٥٢٤ / ١٤(: سري أعالم النبالء  :ينظر 

: ط،الرياض-السعودية–دار طيبة (أمحد سعد احلمدان : حتقيق ، أولياء اهللا مات ارك :هبة اهللا بن احلسن الاللكائي)  ٤(
 ).٢٩٠:ص ():م١٩٩٤-هـ١٤١٥عام ،الثانية



 
  

 

 ١٦ 

يا أبا فالن إنَّ : عن أيب الزبري، عن إبراهيم، فقلت له: الداخيل وغريه، فقال يومًا فيام كان يقرأ للناس
ارجع إىل األصل إن كان عندك، فدخل ونظر فيه، : َمل يرِو عن إبراهيم، فانتهري، فقلت لهأبا الزبري 

هو الزبري بن عدي، عن إبراهيم، فأخذ القلم منِّي : كيف هو يا غالم؟ قلت: ثم خرج فقال يل
ابن : ابُن كم كنَت إذا َرددَت عليه؟ فقال: صدقت، فقال له بعُض أصحابه: وأحكم كتابه، فقال

 » عرشة، فلام طعنت يف ست عرشة سنة حفظُت كتَب ابن املبارك ووكيع، وعرفت كالم هؤالءإحدى
(١) . 

 . بداية طلبه للعلم يف بلده بخارى إىل أن بلغ ست عرشة سنةهفهذ
ثم خرجُت مع أمي وأخي أمحد «: أما الرحلة فابتدأها باحلج بعد بلوغه السادسة عرشة؛ يقول

فُت يف طلب احلديث، فلام طعنُت يف ثامن عرشة جعلُت إىل مكة فلام حججُت رجع أخي  هبا وختلَّ
ُأصنِّف قضايا الصحابة والتابعني وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد اهللا بن موسى، وصنّفُت كتاب التاريخ 

 .)٢ (» يف الليايل املقمرةإذ ذاك عند قرب النبي 
دينة ومكة ومدن العراق كلها وقد ارحتل البخاري يف طلب احلديث عدة مرات فأتى احلجاز امل

 .(٣)واجلبال وسائر مدن خراسان التي بني بلده وبني العراق والشام واجلزيرة ومرص
 

                                 
 ).٧-٢/٦(: تاريخ بغداد:دادي اخلطيب البغ)  ١(
 ).٢/٧ (:املصدر السابق)  ٢(
 .  ) ٣٩٥-١٢/٣٤٩ (:وسري أعالم النبالء :الذهبي ، )٢٤/٤٣١(: هتذيب الكامل : املزي)  ٣(



   

 
 

 ١٧ 

 
  

v  
 .)١( »كتبُت عن ألٍف وثامنني رجالً «:  إماٌم مكثٌر من الشيوخ، فقد قال/البخاري 
 .)٢(لذين روى عنه يف الصحيحابُن عدي كتاباً يف شيوخه ا اإلمام وقد صنَّف

 )٣(» أسامي مشايخ اإلمام البخاري«:  كتاب)هـ٣٩٥ت (وللحافظ حممد بن إسحاق بن منده 
 .شيخ) ٣٠٨(كر فيه ذ

فبلغ ، شيوخ اإلمام البخاري خارج الصحيح«: وللدكتور عامر حسن صربي بحث بعنوان
 .)٤(  »)٢٠٨(العدد عنده ثامنية رواة ومائتي راو 

ملزي ما وقف عليه من أسامء شيوخه الذين حّدث عنهم يف مصنفاته خاصة يف وقد رّتب ا
ه  )٥(الصحيح  قد استغنى – أي البخاري –فلم يبلغ إال قريباً من ربع الرقم املذكور مما يدل عىل أنَّ

 .ن سائرهمبالرواية عن بعضهم عن الرواية ع
 :ت شيوخه يف مخس طبقا– )٧( وتبعه ابن حجر–)٦(وقد جعل الذهبي
 من حّدثه عن التابعني؛ مثل حممد بن عبداهللا األنصاري، ومكيُّ بن إبراهيم، :الطبقة األوىل

، وخالد بن حييى، وعصام - الفضل ابن دكني –وأيب عاصم النبيل، وعبيداهللا بن موسى، وأيب نعيم 
 .الدابن خ

 بن أيب إلياس، وأيب  من كان يف عرص هؤالء لكن مل يسمع من ثقات التابعني كآدم:الطبقة الثانية
 .األعىل بن مسهر، وسعيد بن أيب مريم، وأيوب بن سليامن بن بالل وأمثاهلم مسهر عبد

 الوسطى من مشاخيه، وهي من مل يلق التابعني بل أخذ عن كبار تبع التابعني؛ :الطبقة الثالثة

                                 
 ).١٢/٣٩٥(: سري أعالم النبالء:الذهبي )  ١(
 .هـ١٤١٤عامر حسن صربي، دار البشائر، بريوت . د: مطبوع بتحقيق)  ٢(
 .هـ١٤١٢نظر حممد الفاريايب، مكتبة الكوثر، : تحقيقمطبوع ب)  ٣(
 ).٣٩٦-٣٩٥: ص(، العدد األول، جملة األمحديةنرش يف )  ٤(
 ).٤٣٤-٢٤/٤٣١(: هتذيب الكامل :املزي)  ٥(
 ).٣٩٦-١٢/٣٩٥ (:سري أعالم النبالء :الذهبي)  ٦(
 .واملنقول هنا كالمه، ) ٥٠٣: ص (:هدي الساري: ابن حجر)  ٧(



 
  

 

 ١٨ 

 معني، وأمحد بن كسليامن بن حرب، وقتيبة بن سعيد، ونعيم بن محاد، وعيل بن املديني، وحييى بن
 .حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأيب بكر وعثامن ابني أيب شيبة، وأمثال هؤالء

 رفقاؤه يف الطلب، ومن سمع قبله قليالً، كمحمد بن حييى الذهيل، وأيب حاتم :الطبقة الرابعة
وإّنام الرحيم صاعقة، وعبد بن محيد، وأمحد ابن النرض، ومجاعة من نظرائهم،  الرازي، وحممد بن عبد

ج عن هؤالء ما فاته عن مشاخيه أو ما مل جيده عند غريهم  .ُخيرِّ
اهللا بن محاد   قوم يف عداد طلبته يف السن واإلسناد سمع منهم للفائدة كعبد:الطبقة اخلامسة

اهللا بن أيب العاص اخلوارزمي، وحسني بن حممد القباين وغريهم، وقد روى عنهم  عبد اآلميل و
 .أشياء يسرية
v  

إن ملكانة البخاري، وِحفظه، وإمامته يف الدين واحلديث أثرها البالغ يف كثرة تالمذته، ومالزمة 
بعضهم له حرضًا وسفراً، ولذا يصعب حرصهم، وليس أدل عىل كثرهتم من قول صالح 

كان حممد بن إسامعيل ببغداد، وكنت أستميل له، وجيتمع يف جملسه أكثر من «:)١ ()هـ ٢٩٣:ت(رةزَ َج 
سمع اجلامع من حممد بن إسامعيل «:)٣()هـ٣٤٠:ت(حممد بن يوسف الفربري وقول .(٢)»عرشين ألفًا 
  .(٤)»تسعون ألفاً 

 :)٥( ة اإلمام البخاري أبرز تالمذفيام ييل نذكر 
 .)هـ٢٨٥ت (إبراهيم بن إسحاق احلريب  .١
 .)هـ٣٠٣ت (الرمحن النسائي  أمحد بن شعيب أبو عبد .٢
 .)هـ٢٨٧ت ( بن أيب عاصم الشيباين أمحد بن عمرو بن الضحاك .٣

                                 
شيخ ما وراء النهر ، ولد .  موالهم البغدادي نزيل بخارىاألسدي صالح بن حممد بن عمرو بن حبيب، بو عىل أ: هو  )١(

 .كان ثقة حافظا عارفا: قال الدار قطني. سنة مخس ومائتني ببغداد ، ومات يف ذي احلجة سنة ثالث وتسعني ومائتني
 ) . ١/٥٥( طبقات احلفاظ : والسيوطي) ٦٤١ / ٢:(احلفاظ تذكرة :ينظر 

  .)٢/٢٠ (:تاريخ بغداد: اخلطيب البغدادي)  ٢(
ولد سنة إحدى . راوي اجلامع الصحيح عن اإلمام البخاري ، حممد بن يوسف بن مطر الفربري، أبو عبد اهللا : هو )  ٣(

 .املحدث الثقة لعامل:وقال الذهبي. كان ثقة ورعًا :ومات آخر سنة أربعني وثالثامئة قال السمعاين،  ومائتنيوثالثني
 ) .١٥/١٠:(وسري أعالم النبالء، ) ٤/٢٩٠: ( وفيات األعيان:ينظر 

 ،عّامن-األردن،ردار عام،بريوت-لبنان،املكتب اإلسالمي(سعيد عبد الرمحن القزمي:حتقيق،  تغليق التعليق: ابن حجر)  ٤(
 ).٥/٤٣٦() :م١٩٨٥-ه١٤٠٥:عام ،األوىل:ط

 ).٤٣٩-٥/٤٣٥ (تغليق التعليق: ابن حجر)  ٥(



   

 
 

 ١٩ 

 .)هـ٢٧٥ت (سليامن بن األشعث أبو داود السجستاين  .٤
 .)هـ٢٨١ت (عبداهللا بن حممد بن أيب الدنيا البغدادي  .٥
 .)هـ٣١٠ت (حممد بن أمحد بن محاد أبو برش الدواليب  .٦
 .)هـ٣١١ت (  النيسابوريحممد بن إسحاق بن خزيمة .٧
 .)هـ٢٧٩ت (حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي  .٨
 .)هـ٢٩٤ت (حممد بن نرص احلجاج املروزي  .٩

 .)هـ٢٦١ت ( النيسابوري مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي .١٠
 



 
  

 

 ٢٠ 

 
         

 ملا وهبه اهللا إياه من إمامة  بثناء ال نظري له، وهو أهٌل هلذا الثناء؛– / –مام البخاري حظي اإل
شهد بذلك كله شيوخه، وأقرانه، وتالمذته، فصدر الثناء . يف الدين، وحفظ وإتقان لعلم احلديث

 . ملا رأوه ممثالً يف شخص ذلك اإلمام احلافظ– عىل اختالف طبقاهتم –منهم 
 .)١(» وكالم العلامء واألئمة فيد قديًام وحديثاً أكثر من أن حيىص «: )هـ ٨٥٢:ت(قال ابن حجر

 :ومن ثناء شيوخه عليه
حديث ال يعرفه حممد بن إسامعيل ليس «: )٢ ()هـ٢٣١:ت(سالقال اإلمام عمرو بن عيل الف

 . )٣(»بحديث
هاد والُعبَّاد«: )٤()هـ ٢٤٠:ت(قتيبة بن سعيدوقال    منذ عقلت–، فام رأيت جالست الفقهاء، والزُّ

 لو كان حممد بن « :- أيضاً –وقال . (٥)» مثل حممد بن إسامعيل، وهو يف زمانه كُعمر يف الصحابة –
 .)٦( »إسامعيل يف الصحابة لكان آية 
 .(٨)» ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إسامعيل «: )٧()هـ ٢٤١:ت(وقال اإلمام أمحد بن حنبل

 قال حاشد بن ،(٩))هـ٢٣٨:ت( مام إسحاق ابن راهوية عن اإلَي كِ ومن ذلك ما ُح 
رأيت إسحاق بن راهوية جالسًا عىل املنرب، والبخاري جالس معه، وإسحاق حيدث فمّر «:إسامعيل

                                 
 ).٥/٤١٣ (تعليق التعليق: ابن حجر)  ١(
ات سنة وم. نيف وستني ومئةسنة ولد  ،الفالس احلافظ عمرو بن عيل بن بحر بن كنيز الباهيل أبو حفص الصرييف: هو  )٢(

 .ثقة صاحب حديث حافظ : قال النسائي .إحدى وثالثني ومائتني
  ).٤٧٠ / ١١(: سري أعالم النبالءو، )١٦٢ / ٢٢ (:هتذيب الكامل :ينظر 

 .املصدر السابق)  ٣(
.  موال هم البلخى البغالنى، ولد سنة تسع وأربعني ومائةأبو رجاء ، قتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف الثقفى: هو   )٤(

 .      ثقة مأمون: ثقة ، وقال النسائي: ومات يف شعبان سنة أربعني ومائتني ، قال ابن معني وأبو حاتم 
 ) ٤٤٧ / ٢:(تذكرة احلفاظ ،  ) ١٤٠ / ٧:(اجلرح والتعديل:ينظر 

 .)٥٠٦:ص (هدي الساري: ابن حجر)  ٥(
 .املصدر السابق )٦(
 . أبو عبد اهللا املروزي ثم لبغداديأمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين:  هو )  ٧(

ولد ببغداد يف ربيع األول سنة أربع وستني ومائة ونشأ هبا ، ومات . ذلكاإلمام الشهري صاحب املسند والزهد وغري 
خرجت من بغداد ": قال الشافعي ريض اهللا عنه. فيها الثنتي عرشة خلت من ربيع األول سنة إحدى وأربعني ومائتني

 . "فام خلفت هبا أفقه وال أزهد وال أورع وال أعلم منه
 ).١١/١٧٧ :( سري أعالم النبالء، ) ٨ / ١ :(ت احلنابلةطبقا: أبو احلسني بن أيب يعىل :ينظر 

 ).٥٠٧:ص (املصدر السابق)  ٨(
 ، ولد سنة إحدى وستني ومائة ، وتويف سنة ثالث إسحاق بن إبراهيم بن خملد أبو يعقوب املعروف بابن راهوية: هو   )٩(

ابن راهويه أحد : وقال النسائي. ال أعرف إلسحاق يف الدنيا نظريا: قال اإلمام أمحد . ئتني بنيسابور ،وأربعني وما
 .األئمة، ثقة مأمون

 ) . ٣٦٨ / ١١ (وسري أعالم النبالء) ٢٨٦ / ١ :(طبقات احلنابلة:ينظر  



   

 
 

 ٢١ 

يا معرش أصحاب احلديث انظروا إىل هذا : بحديث فأنكره حممد، فرجع إسحاق إىل قوله وقال
 بن أيب احلسن البرصي الحتاج إليه ملعرفته باحلديث فإنه لو كان يف زمن احلسن. الشاب واكتبوا عنه

 . )١(»وفقهه
 ما استصغرت نفيس عند أحد « :قول البخاري )٢()هـ ٢٣٤:ت(ر لإلمام عيل بن املديني كِ وقد ذُ 

دع قوله، هو : فقال يل. فذكر هذا الكالم لعيل بن املديني: قال حامد بن أمحد. إال عند عيل بن املديني
 .(٣)هما رأى مثل نفس

 :ومن ثناء أقرانه وتالمذته
وال ، مل ُختِْرج خراسان قط أحفظ من حممد بن إسامعيل «: )٤()هـ ٢٤١:ت(قول أيب حاتم الرازي

  .)٥(»َقِدَم منها إىل العراق أعلم منه 
 قد رأيت العلامء باحلرمني واحلجاز «:)٦()هـ٢٥٥:ت(الرمحن الدارمي اهللا بن عبد وقال عبد

 .)٧( »والشام والعراق، فام رأيت فيهم أمجع من حممد بن إسامعيل 
 .)٨( » هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلباً «: وقال أيضاً 

ثني، وطبيب «: )٩()هـ٢٦١:ت(وقال عنه مسلم بن احلجاج  أستاذ األُْستَاِذين، وسيِّد املحدِّ
                                 

 ).٤٨٣:ص (املصدر السابق)  ١(
 برصي ثقة ثبت إمام أعلم أهل عرصه ي موالهم أبو احلسن بن املدينيعيل بن عبد اهللا بن جعفر بن نجيح السعد: هو   )٢(

 . وستني ومائةإحدىولد سنة   ."ما استصغرت نفيس إال عند عيل بن املديني " :حتى قال البخاري، باحلديث وعلله 
  .ومائتني وثالثني أربع القعدة سنة ذيبسامرا يف وتويف 

  . )٤٢٩ /٢( :تذكرة احلفاظو، )١١/٤١:(سري أعالم النبالء :ينظر 
 ).٢/١٨ (تاريخ بغداد:اخلطيب البغدادي )  ٣(
يمي احلنظيل، احلافظ ابن  التمعبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران، أبو حممد ابن أيب حاتم: هو)  ٤(

 وغريها، ولد سنة "التفسري" و"العلل املبوب عىل أبواب الفقه" وكتاب "اجلرح والتعديل"صاحب كتاب . احلافظ
 .                    أربعني ومائتني، وتويف سنة سبع وعرشين وثالث مائة

 ).٩٣ / ٦( الوايف بالوفياتو: الصفدي، ) ١٠ / ١(:طبقات الشافعية:السبكي: ينظر
 ).٢/٢٣ (تاريخ بغداد :اخلطيب البغدادي )  ٥(
عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام السمرقندي أبو حممد الدارمي احلافظ صاحب املسند والتفسري :  هو    )٦(

سني وتويف سنة مخس ومخ.ولد سنة إحدى وثامنني ومائة . " هو إمام أهل زمانه": وكتاب اجلامع ، قال أبو حاتم 
 . ومائتني 

  ) .٨٨ / ١:(والعرب يف خرب من غرب ،) ٥٣٥ / ٢:( تذكرة احلفاظ :ينظر  
 ).١٢/٢٣ (تاريخ بغداد :اخلطيب البغدادي )  ٧(
  ).٤٨٤:ص (هدي الساري: ابن حجر  )٨(
النيسابوري، ثقة حافظ إمام مصنف عامل بالفقه ، صاحب الصحيح ، قال أبو  مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي:  هو   )٩(

ومات يف رجب سنة إحدى .  ولد سنة أربع ومئتني" ما حتت أديم السامء أصح من كتاب مسلم": عيل النيسابوري 
 . وستني ومائتني

 ). ٥١ / ١:(طبقات احلفاظ :والسيوطي ،) ٥٥٧ / ١٢ :(سري أعالم النبالء :ينظر 



 
  

 

 ٢٢ 

 .)١( »احلديث يف علله
 مل أَر أحداً بالعراق، وال بخراسان يف معنى العلل «: )٢()هـ ٢٧٩:ت(ال أبو عيسى الرتمذيوق

 .)٣(»والتاريخ ومعرفة األسانيد كبري أحٍد أعلم من حممد بن إسامعيل 
 أديم السامء أعلم  ما حتت«: )٤()هـ٣١١:ت(وقال اإلمام أبوبكر حممد بن إسحاق بن خزيمة

 .(٥)»باحلديث من حممد بن إسامعيل 

                                 
الرياض، -السعودية-دار العطاء(نور الدين عرت: حتقيق ،رشح علل الرتمذي : ابن رجب احلنبيلعبد الرمحن بن أمحد)  ١(

 ) .١/٩٢ :()م٢٠٠١ -ه ١٤٢١الرابعة، : ط
،  صاحب اجلامع  ، الرضير احلافظ العالمةأبو عيسى الرتمذي.  حممد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي:  هو   )٢(

كان ممن مجع وصنف، وحفظ ":  ابن حبان قال، وشاركه يف بعض شيوخه ،البخاري تلميذ اإلمام وهو  .والعلل
  .مات يف رجب سنة تسع وسبعني ومائتني، وولد سنة بضع ومائتني .  "وذاكر
 ).٢٥٠ / ٢٦(:هتذيب الكامل، )٢٧٨ / ٤(:فيات األعيانو: ينظر 

 .)٦/٢٢٩ :()اجلامع (  امللحق بآخر كتابه ،  العلل الصغري : الرتمذي)  ٣(
قال   " الصحيح " صاحب . بن املغرية بن صالح بن بكر السلمي النيسابوريأبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة: هو    )٤(

 .   ولد سنة ثالث وعرشين ومائتني ، وتويف سنة إحدى عرش وثالث مائة ."معدوم النظريكان إمامًا ثبتًا  ": الدارقطني
  ) . ٣٦٥/ ١٤:( وسري أعالم النبالء ) ١٩٦/ ٧:( اجلرح والتعديل البن أيب حاتم  :ينظر 

 ).١٢/٤٣٢ (سري أعالم النبالء:الذهبي )  ٥(



   

 
 

 ٢٣ 

 
 

v  
 نيسابور سنة مائتني ومخسني فاجتمع الناس عنده، فحسده بعض /دخل اإلمام البخاري 

 فلام » لفظي بالقرآن خملوق :إن حممد بن إسامعيل يقول«: شيوخ الوقت، فقال ألصحاب احلديث
 يا أبا عبداهللا، ما تقول يف اللفظ بالقرآن؛ خملوق هو أو غري «: إليه رجل فقالحرض املجلس قام

 كالم اهللا غري خملوق، «:  فأعرض عنه البخاري ومل جيبه ثالثًا، فألح عليه، فقال البخاري»خملوق؟
 .)١(»لفظي بالقرآن خملوق :قد قال «: ب الرجل وقال فشغَّ »وأفعال العباد خملوقه، واالمتحان بدعة

 لفظي بالقرآن خملوق فهو كذاب؛ فإين مل أقله إال أين :من زعم أين قلت«: / وقال البخاري 
 يف نيسابور خرج منها ورجع إىل /، وبعد أن ظهر احلسد للبخاري )٢( »أفعال العباد خملوقة: قلت

 .وطنه لغلبة املخالفني
ألن األمري خالد بن أمحد وملا قدم البخاري إىل بخارى وقع اخلالف بينه وبني أمريها؛ وذلك 

الذهيل وايل بخارى كتب إىل البخاري أن حيمل إليه كتاب اجلامع والتاريخ؛ ليقرأه عليه، ويسمع 
ال : ليقرأ عىل أوالده ويعقد هلم جملساً ال حيرضه غريهم، فامتنع اإلمام البخاري وقال: منه، وقيل

ليه أن حيرض يف جملسه، أو يف داره؛ ليكون له أخص أحدًا، وبنيَّ البخاري لألمري أن من أراد العلم فع
عذر عند اهللا أنه ال يكتم العلم، فأمر األمري بمن يتكلم فيه ويف مذهبه حتى أخرجوه من البلد؛ ألنه 
يظهر مذهب أهل احلديث، ويأيت إليه مجاعة يظهرون شعار أهل احلديث من إفراد اإلقامة ورفع 

البخاري عىل من أخرجه، فلم يمِض شهر عىل األمري حتى ودعا  .)٣(األيدي يف الصالة وغري ذلك
عزله الظاهرية وكان عاقبة أمره إىل الذل واحلبس، وابتيل من أعانه عىل إخراج البخاري بأنواع 

 .)٤(الباليا
 
 
 

                                 
 ).٤٩٠:ص( :هدي الساري :ابن حجر)  ١(
 ).٤٩١:ص (:املصدر السابق)  ٢(
 ).٤٩٣:ص  (:املصدر السابق)  ٣(
 .)٤٩٣:ص( :هدي الساري: ابن حجر ).١٢/٤٦٥(:سري أعالم النبالء :الذهبي)  ٤(



 
  

 

 ٢٤ 

v  
 ليلة السبت عند صالة العشاء، ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر – / –مات 

وكانت  )١(ً ومخسني ومائتني، وكان عمره اثنتني وستني سنة إال اثني عرش يومايوم السبت سنة سٍت 
 .)٣( من سمرقند–ل عىل فرسخني  وقي–وهي عىل ثالثة فراسخ . )٢(وفاته بَِخْرَتنْك

                                 
 ).٤٦٨-١٢/٤٦٦(: سري أعالم النبالء :الذهبي)  ١(
 ).٢/٤٠٧(: معجم البلدان : ياقوت احلموي)  ٢(
): م١٩٧٣-هـ١٣٩٣:عام ،األوىل :ط ،حيدرآباد الدكن-اهلند ،ةدار املعارف العثامني(،  الثقات:حممد بن حبان البستي )  ٣(

 ،بريوت-لبنان،دار الفكر(عمر بن غرامة العمروي :حتقيق : تاريخ دمشق:ابن عساكرعيل بن احلسن  و، )٩/١١٣(
 ).٩٩-٥٢/٩٨() :م١٩٩٥-ه١٤١٥:عام ،ط.د



   

 
 

 ٢٥ 

)١( 
 كثرًة وجودًة، وحوت من بديع علمه – تعاىل / –تنوعت مصنفات اإلمام البخاري 

 .قته اليشء الكثريواستنباطاته ود
من طريق أيب عبداهللا احلاكم، عن أيب عمرو بن إسامعيل، عن أيب عبداهللا )٢(أخرج ابن عساكر

أقمُت بالبرصة مخس سنني ومعي : سمعت حممد بن إسامعيل البخاري، يقول: حممد بن عيل، قال
 – تبارك وتعاىل – اهللا كتبي، ُأَصنِّف وَأُحجُّ يف كل سنة، وأرجع من مكة إىل البرصة، فأنا أرجو أن

 .» فلقد بارك اهللا فيها «: قال أبو عبداهللا: قال أبو عمرو.ُيبارك للمسلمني يف هذه املصنّفات 
إين مل أَر تصنيف أحٍد يشبه تصنيفه يف احلسن واملبالغة :  ولو قلت«: )٣(وقال أبو أمحد احلاكم

 .(٤)»رجوت أن أكون صادقًا يف قويل 
 

 .»ب املُْفَرد  األَدَ « .١
 .)٥(رواه عنه أبو اخلري أمحد بن حممد بن اجلليل البزار 
َحابة « .٢  .» أَسامي الصَّ

 . (٦)  »كتاب أصحاب النبي «):  التاريخ الكبري (وسّامه البخاري يف 
 أبو عبداهللا البخاري – يعني يف الصحابة – فأول من عرفته صنّف يف ذلك «: وقال ابن حجر

 .(٧)»يفًا، فنقل منه أبو القاسم البغوي وغريه أفرد يف ذلك تصن
بة « .٣  .» األَْرشِ

                                 
  .الته للتوثق مع الرجوع إلح، تاريخ البخاري دراسة عادل الزرقي : خلصتها من كتاب  )١(
 ).٥٢/٧٢(: تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر)  ٢(
ف وعرشون سنة، احلاكم الكبري:  حممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق النيسابوري، يطلق عليه: هو)  ٣( ؛ لطلبه العلم وله نيِّ

 حدث عن خلق كثري، وروى عنه خلق كثريون،.  العالمة الثبت، كان من بحور العلماإلمام احلافظ: قال عنه الذهبي
 .صنف كتاب األسامي والكنى، وطبع أقل من نصفه يف أربع جملدات، تويف سنة ثالثامئة وثامنية وسبعون

 ).٩٧٩-٣/٩٧٦:(تذكرة احلفاظ، و)٣٧٧-١٦/٣٧٠:(سري أعالم النبالء: ينظر          
 ).٥/٤١٣ (ق التعليقتغلي :ابن حجر) ٤(
 ).٥١٦:ص (هدي الساريو، )٥/٤٣٦ (تغليق التعليق :ابن حجر )٥(
  ).٢/٦٠ (:التاريخ الكبري: البخاري) ٦(
برقم ): ١/٢٥٥(، أليب نعيم ومعرفة الصحابة، ) ٣/١٦٧( البن عدي الكامل:، وانظر )١/٣ (اإلصابة :ابن حجر) ٧(

 ).أسلم بن احلصني / ١١٣(



 
  

 

 ٢٦ 

 .(١) )املؤتلف واملختلف(كتاب  ذكره الدارقطني يف 
  .» بِرَ ُ الوالِدين « .٤

وْيه الوّراق    .)٢(رواه عنه حممد بن ِدلُّ
 . )٣(» التاريخ األوسط « .٥

 .وهو مطبوع، وطبع خطأ باسم التاريخ الصغري  
 .» التاريخ الصغري « .٦

 .(٤)مل يطبع، رواه عنه أبو القاسم ابن األشقر  
 .» التاريخ الكبري « .٧

رواه عنه أبو أمحد حممد بن سليامن بن فارس النيسابوري، وأبو احلسن حممد بن سهل بن   
 .وهو مطبوع قديًام باهلند. )٥(كردي البرصي النسوي، وغريمها

 .» التفسري الكبري « .٨
اُقُه حممد بن أيب حاتم  .(٧)» ذكره الفربري «: وقال ابن حجر. )٦(ذكره َورَّ

 .»، وسننه وأيامه اجلامع الصحيح املسند املخترص من حديث رسول اهللا « .٩
وهو أشهر كتب البخاري عىل اإلطالق، وأصح كتاب ) صحيح البخاري ( وهو املعروف بـ 

يوسف بعد كتاب اهللا تعاىل، وقد رواه عنه مجع غفري من الرواة، ومن أشهرهم حممد بن 
 .)٨(الفربري
 .» اجلامع الكبري « .١٠

 .)٩( » ذكره ابن طاهر «: قال ابن حجر
 .» خلق أفعال العباد « .١١

 .)١٠(رواه عنه الفربري، ويوسف بن رحيان بن عبدالصمد
                                 

 ).٤/١٧٥٠( :املؤتلف واملختلف :لدارقطيناعلي بن عمر  ) ١(
 ).٥١٦:ص (هدي الساري : ابن حجر)٢(
  .طبع عدة طبعات أحسنها طبعة مكتبة الرشد )٣(
 ).١٧/١٠٠ و ١٤/٣٠٣ (سري أعالم النبالء :الذهبي، )١٠/١١٧( تاريخ بغداد  :اخلطيب البغدادي) ٤(
  ).٤٣٦:ص (تغليق التعليق، )٥١٦:ص (هدي الساري  : ابن حجر )٥(
 ).٥٢/٧١ (:تاريخ مدينة دمشق :ابن عساكر) ٦(
  ).٥١٧:ص (هدي الساري  :  ابن حجر )٧(
  ).٤٣٦-٥/٤٣٥(: تغليق التعليق، )٥١٦:ص (هدي الساري  :  ابن حجر )٨(
 ).٥١٧:ص (:هدي الساري  :ابن حجر )  ٩(
 ).٥١٧:ص (:املصدر السابق)  ١٠(



   

 
 

 ٢٧ 

ه الاللكائي  .)١( » الرد عىل القدرية «: وسامَّ
 .وع متداولوهو مطب .)٢(رواه عنه حممود بن إسحاق اخلزاعي.» رفع اليدين يف الصالة « .١٢
 .» الضعفاء « .١٣

وسيأيت الكالم عليه مفصالً  ،)الضعفاء الصغري(و ) الضعفاء الكبري: (واملشهور أهنام كتابان
 .الحقاً 
 .» العلل « .١٤

، وأنه يرويه عن حممد بن عبداهللا بن - أيضاً – ذكره أبو القاسم بن منده «: قال ابن حجر
 .)٣( »محدون، عن أيب حممد عبداهللا بن الرشقي، عنه 

 .» الفوائد « .١٥
 .)٥(، وأشار إىل ذلك ابن حجر)٤(ذكر الرتمذي يف جامعه

 .» القراءة خلف اإلمام « .١٦
ث عنه ببخارى ، الكتاب مطبوع )٦(رواه عنه حممود بن إسحاق اخلزاعي، وهو آخر من حدَّ

 .متداول

 .» الكنى « .١٧
 .وهو من رواية أيب احلسني حممد بن إبراهيم بن شعيب الغازي

 .)٧ (» ذكره احلاكم أبو أمحد ونقل منه «: وقال ابن حجر
 .» الكنى املَُجّردة «: )١٠(، وابن حجر)٩(، واملزي)٨(وسّامه أبو أمحد احلاكم

                                 
 ).٣/٥٣٩ (سنة واجلامعةرشح أصول اعتقاد أهل ال :الاللكائي )  ١(
 ).٥١٦:ص (هدي الساري   :ابن حجر )  ٢(
 ).٥١٧:ص (هدي الساري :ابن حجر )  ٣(
 .، باب مناقب طلحة بن عبيد اهللاكتاب املناقب، )٣٧٤٢(عند حديث رقم ) ٥/٦٤٥()  ٤(
 ).٥١٧:ص (هدي الساري  :ابن حجر )  ٥(
 ).٥١٦:ص (املصدر السابق)  ٦(
 ).٥١٧:ص(: املصدر السابق)  ٧(
 ).٤/٣٨١(: األسامي والكنى:أبو أمحد احلاكم ، حممد بن حممد النيسابوري)  ٨(
 ).٣٤/٦٣ (هتذيب الكامل :املزي)  ٩(
 ).١٢/١٧٩ (وهتذيب التهذيبو، )٧/٤١١ (اإلصابة يف متييز الصحابة :ابن حجر )  ١٠(



 
  

 

 ٢٨ 

 .)١ (» الكنى املْفردة « – أيضًا –وسّامه ابن حجر 
 .» املبسوط « .١٨

 .)٣(وأشار ابن حجر إىل ذلك. )٢(ان البخاري حّس ورواه عنه َمهيب بن َسليم أب
 .» املشيخة « .١٩

وقد خَرج عنهم .  سمع من ألف نفس– يعني اإلمام البخاري – وُذكِر أنه «: قال الذهبي
 .)٤ (»مشيخة وحّدث هبا، ومل نرها 

 .» املسند الكبري « .٢٠
 .)٥ (» ذكره الفربري «: قال ابن حجر

 .)٦ (» بيَّناه يف املسند «: وقال البخاري يف ترمجة عبداهللا بن أيب بكر الصديق
 .» اِهلبَة « .٢١

 .)٧(ذكره وَراُقُه حممد بن أيب حاتم
 .» الُوْحَدان « .٢٢

، ذكره ونقل منه غري واحد منهم ابن )٨(وهو من ليس له إال حديث واحد من الصحابة
 .حجر ابنو، )٩(نقطة

                                 
 ).٧/٨٨ (اإلصابة يف متييز الصحابة  :ابن حجر )  ١(
: حتقيق، ) والصحيح أنه منتخبه للِسلفي: كذا طبع  ( يف معرفة علامء احلديثاإلرشاد :  بن عبد اهللا اخللييلاخلليل: ينظر )  ٢(

 ).٣/٩٧٣() :م ١٩٨٩-هـ١٤٠٩،األوىل:ط،مكتبة الرشد(حممد بن سعيد بن عمر.د
 ).٥١٧:ص (:هدي الساري :ابن حجر )  ٣(
، بريوت-لبنان، دار الغرب اإلسالمي(بشار عواد معروف.د:  حتقيق،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم: الذهبي)  ٤(

 ).٦/١٤١):(م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤عام ، األوىل: ط
 ).٥١٧:ص (هدي الساري :ابن حجر )  ٥(
 ).٥/٢ (التاريخ الكبري)  ٦(
 ).٥/٤١٨(: تغليق التعليق، )٥١٧:ص (هدي الساري :ابن حجر )  ٧(
 ).٥١٧:ص (هدي الساري  :ابن حجر )  ٨(
معهد البحوث العلمية -جامعة أم القرى(عبد القيوم بن عبد رب النبي.د:حتقيق تكملة اإلكامل : أبو بكر ابن نقطة)  ٩(

 ).٤/٩٠():م١٩٨٧-هـ١٤٠٨عام ،األوىل: ط، مكة املكرمة، وإحياء الرتاث
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 :      وقفت عىل أربع تسميات للكتاب، وسأذكرها بحسب أول القائلني هبذه التسمية، وهي

 : كتاب الضعفاء: التسمية األوىل•
 وابنه عبد الرمحن ابن أيب ،)ه٢٧٧:ت( أقدم من ذكر هذه التسمية اإلمام أبو حاتم الرازي-
 .، عند نقدمها لكتاب البخاري)اجلرح والتعديل(يف مواضع من كتابه  )ه٣٢٧:ت(حاتم

إن البخاري أدخل حريث ابن أيب حريث : سمعت أيب وقيل له «: ومن ذلك قول ابن أيب حاتم
وغالب هذه . )١(»يكتب حديثه، وال حيتج به . ُحيَّوُل اسمه من هناك:فقال! يف كتاب الضعفاء

 .ملطبوعة من كتاب البخاريالتعقبات ُوِجدت يف النسخة ا
 .)٣()الفهرست( يف كتابه )ه٣٨٠:ت()٢ ( وبعده ابن النديم-
، وقد أورد إسناده )املعجم املفهرس(، يف كتابه)ه٨٥٢:ت(  وأثبتها احلافظ ابن حجر العسقالين-

 .)٤(إىل الكتاب
سة، النسخة الثانية، والثالثة، والساد:  ووردت هذه التسمية يف أربع نسخ خطية، وهي-
 .)٥(والسابعة

 :كتاب الضعفاء واملجروحني:  التسمية الثانية•
املسند ( يف كتابه )ه٤٣٠:ت( )٦( ومل أر من سامه هبذه التسمية إال اإلمام أبا نعيم األصبهاين  

 كتاب ترمجه بكتاب الضعفاء /للـبخاري « :، فقال)املستخرج عىل صحيح اإلمام مسلم
                                 

 ، )٣/٢٦٣(:اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتمعبد الرمحن بن حممد )  ١(
 اإلخباري البغدادي أبو الفرج الوراق،كان شيعيًا معتزليًا وله تصانيف يمحممد بن إسحاق بن حممد بن إسحاق الند: هو)  ٢(

 . ، تويف سنة ثامنني وثالث مائة" التشبيهات"، و" الفهرست"منها 
  ). ٧٢/ ٥: ( ولسان امليزان) ٢٣٢ / ١( :الوايف بالوفيات: ينظر

 ).٢٨٦:ص(،)ن.ب ت،.ب األوىل، إيران،: ط(رضا جتدد:،حتقيقالفهرست :الوّراق إسحاق ابن النديمحممد بن )  ٣(
-ه١٤١٨:عام األوىل،:ط بريوت،-مؤسسة الرسالة،لبنان(حممد شكور امياديني :حتقيق ،املعجم املفهرس: ابن حجر)  ٤(

 ).١٧٣:ص( ،)م١٩٩٨
 .سيأيت احلديث عن هذه النسخ يف مطلب مستقل)  ٥(
 املستخرج عىل " و" احللية "صاحب . أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران املهراين األصبهاين: هو) ٦(

. "سند منهمل يكن يف أفق من اآلفاق أحفظ وال أ":  وغريها، قال ابن مردويه"معرفة الصحابة"  و"البخاري ومسلم 
 . ولد سنة ست وثالثني وثالثامئة، وتويف سنة ثالثني وأربعامئة

 ). ١٠٩٢ / ٣:(تذكرة احلفاظو) ٩١ / ١:(وفيات األعيان: ينظر



 
 

 

 ٣٢ 

 .)١(»فيه من الضعفاء واجلَُرحاء نحو سبعامئة رجل أو أقلواملجروحني، يبلغ عدد املذكورين 
 :الضعفاء واملرتوكني كتاب : التسمية الثالثة•

، )ه٥٧٥: ت( )٢(وأقدم من وقفت عىل تسميته للكتاب هبذا االسم العالمة ابن خري األندليس
 .)٣(، وقد أورد إسناده إىل الكتاب)فهرست ما رواه عن شيوخه(يف

وهي نسخة . ه٦٤٥سمية يف ثالث خمطوطات للكتاب، أقدمهام كتبت سنة وكذا وردت هذه الت
وكذلك أثبت يف آخر . ، فهي منسوخة قبل هذا التاريخه٥٠٩مقابلة عىل نسخة عليها سامٌع يف سنة 
 .(٤)النسخة الثالثة، وآخر النسخة اخلامسة

 : الضعفاء الصغري: لتسمية الرابعة ا• 
 .)٥(طبعوهبذه التسمية اشتهر الكتاب و -  
، ومها نسختان متأخرتان كام يظهر )الرابعة واخلامسة(وكذا كتب يف النسختني اهلنديتني   -  
 .من خطهام

يف مقدمة كتابه  )ه٧٤٢:ت(اإلمام املزي:  وأول من سامه هبذا االسم ممن وقفت عليه -  
ل يف ونسبه للبخاري، وقا. )٦(»كتاب الضعفاء الكبري«:فقال يف مواضع، )هتذيب الكامل(

  أليب اً ذكر أر ومل «  :، فقال يف موضع)ه٧٤٨:ت(، وكذا اإلمام الذهبي)٧( له»ِكتاَيبِ الضعفاء «:موضع
، )١٠()ه٩٠٢:ت ()٩( ، والسخاوي)٨(.»الصغري وال الكبري يف ال: للبخاري " الضعفاء " كتاب يف متيلة

 . رىوإن كانت حتتمل هذه األلفاظ الداللة عىل وصف الكتاب ال تسمية كام ت

                                 
دار الكتب ( حتقيق حممد حسن الشافعي، :املسند املستخرج عىل صحيح مسلم: أبو نعيم ،األصبهاينأمحد بن عبد الرمحن )  ١(

 ).١/٥٢ (،)د،ت.ط.د ت،بريو العلمية، لبنان،
بيعت ": قال ابن نارص الدين. "فهرسة ما رواه عن شيوخه "له . أبو بكر حممد بن خري بن عمر اللمتوين  اإلشبييل: هو)  ٢(

،  وتويف سنة مخس وسبعني ولد سنة اثنتني ومخس مئة.. "كتبه لصحتها بأغىل األثامن، ومل يكن له نظري يف اإلتقان 
 .ومخسامئة

 ). ١٣٦٦ / ٤(: تذكرة احلفاظ و،)٨٥ /٢١ (:سري أعالم النبالء: ينظر
 ).٢٠٦:ص:(فهرست ما رواه عن شيوخه:ابن خري األشبييل)  ٣(
 .النسخ اخلطية للكتاب:سيأيت وصف هذه النسخ وترقيمها،يف مبحث)  ٤(
 .سيأيت احلديث عن طبعات الكتاب)  ٥(
 .)١٤/٣٩١(و، )١٤/٢٧٨(و، )١/٣١٩: (هتذيب الكامل:زيامل)  ٦(
 ).١/١٥١:(املصدر السابق)  ٧(
 ). ٩/٢١١:(سري أعالم النبالء: الذهبي) ٨(
املرصي الشافعي،  حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثامن احلافظ شمس الدين أبو اخلري السخاوي: هو)  ٩(

املقاصد " و" يف أعيان القرن التاسع الضوء الالمع "من أشهر مصنفاته  .مؤرخ، وعامل باحلديث والتفسري واألدب
 .  ولد سنة ثالثني وثامن مائة، وتويف سنة اثنتني وتسعامئة.  وغريها"احلسنة
  ).١٥/  ٨:( شذرات الذهب، و)٣٢  - ٢/ ٨:( الضوء الالمع: ينظر

صالح :ترجم حواشيه فرانز روزنثال،:حتقيق:اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ:السخاويمد بن عبد الرمحن حم)  ١٠(
 ).٢١٨:ص(،)ت.د ط،.د بريوت،-لبنان دار الكتب العلمية،:تصوير(العيل



   

 
 

 ٣٣ 

 
 

 
ح، ومناقشة  من خالل ما تقدم ظهر أنه ورد للكتاب أربع تسميات، وسأحاول ذكر ما ترجَّ

 .التسميات األخرى
 : أصح التسميات للكتاب•

، )كتاب الضعفاء واملرتوكني(أن أصح تسميات الكتاب تسميته بـ-  والعلم عند اهللا –يظهر 
 :سباب التاليةوذلك لأل

 .أهنا أقدم التسميات التي وصلتنا مثبتًة يف النسخ اخلطية، كام يف املخطوطة األوىل،كام سبق
فهرست ما رواه عن (يف )ه٥٧٥: ت( وكذلك نص عىل هذه التسمية العالّمة ابن خري األشبييل

 أسانيد للكتب التي يورد) الكامل(وهو معروف بعنايته بإثبات االسم الصحيح ، )١()شيوخه
 . )٢(مؤلفيها
 :مناقشة التسميات األخرى• 
 ). كتاب الضعفاء ( تسميته بـ-١

فمع ِذْكر بعض معارصي اإلمام البخاري هلذه التسمية، وورودها عىل أغلفة عدد من النسخ 
 .اخلطية، فاحتامل إرادة االختصار عند إطالق هذه التسمية  وارد

اء يف مواضع إحالة للكتاب، واإلحالة ُيرتخص  الرازي وابنه لالسم جم فإطالق أيب حات-
فيها؛ ألن غالب اإلحاالت ُيقصد هبا الداللة عىل الكتاب ال التََّعني بذكر العنوان كامالً، فيكتفون بام 

واملقصود هنا هو اإلحالة، وتتم اإلحالة باللفظ املخترص للكتاب، أو باالسم الذي . يفي باملقصود
 .)٣(ارة إىل مضمونهاشتهر به الكتاب، أو باإلش

ف الناسخني -  وأما ما هو مثبٌت يف واجهات وُطرر بعض النسخ اخلطية،فهو من ترصُّ
 :ويف هذا الصدد يقول الشيخ حاتم العوين.للكتاب،من باب االختصار،أو التسمية بشهرة الكتاب

                                 
 ).٢٠٦:ص:(فهرست ما رواه عن شيوخه:ابن خري األشبييل)  ١(
 -دار عامل الفوائد، السعودية (تعريفه وأمهيته، وسائل معرفته وإحكامه:ابالعنوان الصحيح للكت: العوين حاتم بن عارف )٢(

 ).٤١:ص(،)ه ١٤١٩األوىل، عام : مكة املكرمة، ط
  ).٣٧: ص:(املصدر السابق)  ٣(



 
 

 

 ٣٤ 

فى ذلك عىل من وطُرر الكتب وواجهاهتا كثرياً ما نجد الناسخني يتساهلون يف نقلها حرفياً، وال خي«
 وواجهات النسخ كثريًا ما تصيبها اآلفات، ألهنا «: ثم يقول. »له أدنى ممارسة للكتب املخطوطة 

أكثر تعرضًا لذلك، وهذا يؤدي إىل استحداث واجهات جديدة، أو جتديد معامل الغالف األول، 
 .)١(»وهذا كله ال جيعل للواجهة من القيمة ما للنسخة نفسها 

 ): واملجروحنيءالضعفا(بـ وتسميته  -٢
نصَّ عىل أن هذه التسمية من  )ه٤٣٠:ت(     وهذه التسمية قيمتها يف كون اإلمام أيب نعيم 

 بكتاب الضعفاء واملجروحني،يبلغ عدد املذكورين فيه ترمجهكتاب ...  وهلذا اإلمام« :املؤلف، فقال
) املجروحني( أوالً أن كلمة وكنت أظن . )٢(»من الضعفاء واجلرحاء نحو سبعامئة رجل أو أقل

فت يف املطبوع من  ثم وقفت عىل خمطوطة كتاب املستخرج )!. املجروحني ( إىل) املرتوكني(تصحَّ
؛ فضُعف هذا ) املجروحني: (، وراجعت املوضع فوجدته كام يف املطبوع)٣(عىل صحيح اإلمام مسلم

 .االحتامل
 عىل املعنى أيضاً؛ )ه٤٣٠:ت(نعيم  يبقى احتامل أن هذه التسمية أطلقها احلافظ أيب -

وُيقوي هذه القرينة انفراد أيب نعيم هبذه التسمية، وبالنظر .فاملجروحون واملرتوكون معنيان متقاربان
 يف )ه٤٠٥: ت(إىل مصدره يف حديثه عن الكتاب نجده استفاده من شيخه احلافظ أيب عبد اهللا احلاكم 

 قد صنّف أسامي املجروحني «:عن البخاري )٤(ل احلاكم، فقد قا)املدخل إىل معرفة الصحيح(كتابه 
، )٥(»  عددهم إال أقل من سبعامئة رجل-إن شاء اهللا–يف مجلة رواة احلديث يف أوراق يسرية ال تبلغ 

 . واحلاكم كام ترى ذكر كتاب البخاري بوصفه ال باسمه وعنوانه

                                 
 ).٣٥:ص:(املصدر السابق)  ١(
 ).١/٥٢:(املسند املستخرج عىل صحيح اإلمام مسلم: أبو نعيم األصبهاين)  ٢(
رهتا املحفوظة بقسم املخطوطات باجلامعة اإلسالمية ). حديث/٢٤٨٢:رقم( تب املرصية،نسخة دار الك)  ٣( ورجعت ملصوَّ

 .باملدينة املنورة
هللا احلاكم  الضبي الطهامين النيسابوري احلافظ أبو عبد احممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم: هو) ٤(

كان ":قال اخلطيب البغدادي.  عىل الصحيحني وغريها" املستدرك"، و" علوم احلديث"املعروف بابن البيع، صاحب 
تاريخ : ينظر.  ، ولد سنة إحدى وعرشين وثالث مائة، وتويف سنة مخس وأربع مائة"ثقة وكان يميل إىل التشيع

 ).١٠٣٩ / ٣: (تذكرة احلفاظو) ٤٧٣/  ٥:(بغداد
-مارات العربية املتحدةاإل مكتبة الفرقان،(ربيع بن هادي املدخيل :حتقيق ،املدخل إىل الصحيح : حممد بن عبد اهللا احلاكم) ٥(

فأصل  وُيعرف أن أبا نعيم استفاد ذلك من اإلمام احلاكم بمراجعة املصدر، ).١/١٦٢(،)م٢٠٠١األوىل،:ط عجامن،
. وأن الثقات منهم أكثر ممن روى عنهام الشيخان يف صحيحيهاماحلديث كان عن موضوع الدفاع عن رجال احلديث، 

 . نعيم جليًا باملقارنة بني املوضعنيويظهر استفادة أيب



   

 
 

 ٣٥ 

مع ما عرف عنه من سعة -و نعيم بل مصدره خمتلف؛ وال يبُعد عىل مثل اإلمام أب:      وإن قيل
 . اطالعه عىل النسخة املطولة من كتاب الضعفاء-اطالعه 

كذلك تردُّ هذه التسمية بسبب تفرده بذكرها، أو أنه  مل يقصد التعني بذكر اسم :      فيقال
 . وإنام ذكر معنى التسمية كام سبق، الكتاب 

انًا مركبًا من كلمتني، وإن اختلفنا يف حتديد      عىل أننا استفدنا من أيب نعيم أن للكتاب عنو
 .الكلمة الثانية، واهللا أعلم

 ).الضعفاء الصغري( وأما تسميته  بـ-٣ 
إنه سّمى بعض توارخيه :وال يقال  ، ليست من صنع اإلمام البخاري) الصغري(فتسميته بـ

مل ُيَسمِّ ) ىل الصحيحع( فاإلمام البخاري فهي عادة معروفة عند البخاري يف التسمية؛، بالصغري 
، وإنام جاءت التسمية من وقوف العلامء عىل ثالثة )١()الكبري، واألوسط، والصغري(توارخيه الثالثة بـ

 .كتب لإلمام البخاري يف الرتاجم، مع اختالف أحجامها،فُوِصف كل كتاب بام يستحقه
 نسخ من كتاب ، سببه وقوف بعض العلامء عىل)الضعفاء الصغري(وكذلك تسمية الكتاب بـ

، وعىل أكربها يف عدد )الضعفاء الصغري(الضعفاء متفاوتة يف عدد ترامجها، فُأْطلِق عىل أصغرها 
 ).الضعفاء الكبري(الرتاجم 

فرع عن اعتقاد وجود كتاب آخر للبخاري اسمه ) الصغري( وتسمية كتاب البخاري بـ-
 .، وستأيت مناقشة هذه املسألة)الضعفاء الكبري(

ر، هل مها كتابان يف الضعفاء أو كتاب واحد، فيظهر أن هذه التسمية وصف لواقع وبغض النظ
 .الكتاب، ال أهنا تسمية له من مؤلفه

                                 
-السعودية مكتبة الرشد،(ختريج األحاديث املرفوعة املسندة يف كتاب التاريخ الكبري: عبيدبن  حممد بن عبد الكريم  )١(

وينظر ). ٥٩:ص:(العنوان الصحيح للكتاب:حاتم:، والعوين)١/٨٨(،)م١٩٩٩-ه١٤٢٠عام األوىل، :ط الرياض،
 األوىل،:ط الرياض،-السعودية دار طويق،(عادل  عبد الشكور الزرقي  :تاريخ البخاري دراسة :الرأي اآلخر يف كتاب

 ).٨:ص( ،)م٢٠٠٢-ه١٤٢٣عام 



 
 

 

 ٣٦ 

 
 

 
، )التاريخ الصغري(هو كتاب) كتاب الضعفاء(أن  )ه٥٧٥: ت(ذكر العالمة ابن خري األشبييل

كتاب الضعفاء واملرتوكني للبخاري، وهو كتاب « :)١()فهرست ما رواه عن شيوخه(فقال يف 
 . »التاريخ الصغري له 

 بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الشهيد القايض الفقيه هب حدثني « :ثم ساق إسناده إليه، فقال
 الفقيه عن ،بخطه يل أجازه فيام ،/ خازم بن حممد بن خازم بكر أبو :به حدثني قال ،/ خلف
 بن حممد بكر أيب عن ،احلافظ قاسم بن خلف القاسم أيب عن ،عابد بن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أيب
 عن مسبح بن سعيد البخاري جعفر أيب عن ،-خراسان قرى من قرية- الربوجردي فطر بن اهللا عبد
 ./ البخاري اهللا عبد أيب

 عابد بن اهللا عبد  بن حممد اهللا عبد أبو به حدثنا قال ،إجازة عتاب بن حممد أبو أيضا به وحدثني
 بالسند احلافظ القاسم بن خلف القاسم أبو به حدثنا :قاال ،اهللا رمحهام الرب عبد بن يوسف عمر وأبو

 .» املتقدم
جه، ويرده أمور  :وهذا الرأي من ابن خٍري ال يتَّ

 ، )ه٣٨٠:ت(كــابن النــديم أن عامــة العلــامء خـالفوا ابــن خــري يف التفريــق بـني الكتــابني، :أوهلـا
، )ه٨٥٢:ت(، وابــــن حجــــر)٢( )ه٨٤٢:ت(،وابــــن نــــارص الــــدين الدمــــشقي)ه٧٤٨:ت(والــــذهبي
اين، و)٣( )ه١٠٩٤:ت(، والروداين )ه٩٠٢:ت(يوالسخاو وغريهم ممن فرق بني     )هـ١٣٤٥:ت()٤( الِكتَّ
 .)٥(الكتابني

                                 
 ).٢٠٦:ص:(فهرست ما رواه عن شيوخه:ابن خري)  ١(
حافظ :  الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهري بابن نارص الدينن حممد بن أمحد القييسحممد بن عبد اهللا ب: هو)  ٢(

ولد .، أرجوزة يف الرتاجم وغريها،"بديعة البيان " يف االنتصار البن تيمية، و "الرد الوافر"من كتبه . للحديث، مؤرخ
 .            وتويف سنة اثنتني وأربعني وثامنامئة. سنة سبع وسبعني وسبعامئة

  ). ١٠٣ / ٨:( الضوء الالمعو، ) ١١٦ / ١:(طبقات احلفاظ: ينظر
دث مغريب مالكي، عامل حم:  السويس املكي، شمس الدين، أبو عبد اهللاحممد بن سليامن بن الفايس بن طاهر الروداين: هو)  ٣(

 يف "مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد "من كتبه . وكان يعرف يف املرشق باملغريب. بالفلك، رحال
ولد سنة سبع وثالثني وألف، وتويف .  فهرس مروياته وأشياخه، وغريها"صلة اخللف بموصول السلف "احلديث، و 

 . سنة أربع وتسعني وألف
  ). ٣١٧، ٦٢/ ١ ( :للكتاينفهرس الفهارس  و،)١٥٢ / ٦(للزركيل  األعالم :ينظر 

اين: هو)  ٤(  احلسني، عامل املغرب ومسنِِدها، برع يف عدة علوم، وأكثر من التصنيف، وبلغت حممد بن جعفر بن إدريس الكِتَّ
نظم املتناثر يف :  الرسالة املستظرفة لبيان كتب السنة املرشفة، وكتاب:مصنفاته أكثر من ستني مصنفًا من أشهرها

 .ولد سنة أربعة وسبعني ومائتني وألف، وتويف سنة مخس وأربعني وثالثامئة. احلديث املتواتر
 ).٢٩٦٤-٨/٢٩٦١:( موسوعة أعالم املغرب:ينظر  

-دار البشائر اإلسالمية،لبنان ( كتابه ميزان االعتدالموارد احلافظ الذهبي يف:قاسم عيل سعد:تنظر هذه املواضع كتاب)  ٥(
 ).٥٦-٥٥:ص):(م٢٠٠١-هـ١٤٢٢عام األوىل،: ط بريوت،



   

 
 

 ٣٧ 

إسناده  إىل مصنفه مسبّح بن ذكر ) كتاب الضعفاء( أن العالّمة ابن خري بعد سياقه السم :ثانياً 
سعيد عن اإلمام البخاري، وهذا اإلسناد بعينه هو رواية كتاب الضعفاء التي وصلت إلينا؛ فقد جاء 

مما يدل عىل أن . )١()كتاب الضعفاء(عىل طرة نسخة عتيقة هذا اإلسناد بعينه، وسمي فيها الكتاب بـ
فظنه . واه إجازة عن شيوخه بإسناده إىل البخاريالعالمة ابن خري مل يقف عىل الكتاب بنفسه، وإنام ر

رواية كتاب التاريخ الكبري، ) فهرسه (ومما يقوي ذلك، أنه قد وقعت له يف . كتاب التاريخ الصغري
واألوسط، ومل تقع له رواية للتاريخ الصغري برواية ابن األشقر، ومل يفرد للتاريخ الصغري كالماً 

 ).الضعفاء(مستقالً، وإنام أدرجه ضمن كتاب 
، )٢(أبو القاسم ابن األشقر) التاريخ الصغري( اختالف الرواة؛ فقد ُذكر أن راوي كتاب :ثالثاً 

 .)٣( فقد ذكر العلامء عدداً  منهم، ومل يعدوا ابن األشقر منهم،وأما رواة كتاب الضعفاء
ص بالصحابة، خا) التاريخ الصغري( ذكر أن كتاب )٤() ه١٠٩٤: ت( أن العالمة الروداين :رابعاً 

 . بخالف كتاب الضعفاء كام هو معلوم
) كتاب التاريخ الصغري(وكالم الروداين حمل نقاش أيضاً، لنقل كثري من العلامء تراجم عن 

 .)٥(ليست يف الصحابة
 
 
 

                                 
 .سيأيت وصف هذه النسخة يف مبحث وصف خمطوطات الكتاب)  ١(
  ).١٤/٣٠٣ (سري أعالم النبالء: الذهبي)  ٢(
 .يف مبحث مستقل) الضعفاء (سيأيت الكالم عن رواة كتاب )  ٣(
 ).١٥٥:ص:(صلة اخللف بموصول السلف: لروداين، حممد بن سليامنا)  ٤(
). ٢/١٢٥:(تكملة اإلكامل :ابن نقطة ،)١٠/٢٥٨( :هتذيب التهذيب، )١٠/١٠٦( ،)٦/٥٥٥:(فتح الباري :ابن حجر) ٥(

ردنية، عام رسالة ماجستري باجلامعة األ(ألمحد عبد اجلبار صنوبر ،منهج نقد احلديث عند اإلمام البخاري :رسالة: ينظر
 ). ٢٣-١٨:ص( ،)م ٢٠٠٤



 
 

 

 ٣٨ 

 
 

 
 :ويؤيد ذلك أمور. بري وصغريك:اشتهر أن اإلمام البخاري ألف كتابني يف الضعفاء

 .ونسبته للبخاري) الضعفاء الكبري ( نقل العلامء عن كتاب : أوهلا
وأول من وقفت له عىل . وهذه النقول غري موجود يف النسخ املخطوطة واملطبوعة من الكتاب

، )هتذيب الكامل(يف ثالث مواضع من كتابه )ه٧٤٢:ت(اإلمام املزي ) الضعفاء الكبري(نقل عن كتاب 
فهو اإلمام الذهبي ) الضعفاء الكبري(وأما أبرز من أكثر النقل عن كتاب . وقد سبق ذكرها 

 :وما ينقله اإلمام الذهبي يف  كتبه عن كتاب الضعفاء للبخاري عىل أنواع ، )ه٧٤٨:ت(
، وال نجد هذا النقل يف كتاب ) الضعفاء الكبري( ما ينقله مرصحاً فيه بنقله عن كتاب :األول

 .اء يف نسخه املطبوعة أو املخطوطة ، وال يف الروايات األخرىالضعف
 :ومن أمثلته

ائغ سكتوا عنه، يروي عن سالّم بن : قال البخاري«:قوله يف ترمجة إسامعيل بن ميمون الصَّ
هكذا ذكره البخاري يف الضعفاء الكبري، ومل أر .  مسلم، وعن سعيد بن ُجبري، ومل يسمع من سعيد

 .)١(»! غريه ذكره
 .، ونجده يف كتاب الضعفاء املطبوع)  الضعفاء الكبري( ما ينقله مرصحًا فيه باسم كتاب :الثاين

 .)٢(ومن أمثلته ترمجة سليامن بن عمران، وعبّاد بن صهيب
 .، وال نجده يف املطبوع)دون متييز بني صغري وكبري( ما يرصح بنقله  من كتاب الضعفاء :الثالث

يرصح بأن نقله من كتاب الضعفاء، وال نجده يف املطبوع، فيستظهر ففي هذا النوع نجد الذهبي 
 .)٣(بعض حمققي كتب الذهبي بأنه  من كتاب الضعفاء الكبري له

                                 
 ).٢/١٠٢( :لسان امليزان: ، وابن حجر)١/٣٤١:(له ،التاريخ الكبري :وينظر). ١/٢١٧:(ميزان االعتدال :الذهبي )١(

: ، لهوتاريخ اإلسالم). ٦/٢٦٣(و) ٣/٣١٣(و )٥٧٠، ٢/٤٠٠(و) ١/٤٧٨:(ميزان االعتدال: الذهبي: وبنظر أيضاً 
 .انظر توجيه الذهبي يف املوضع السابقباختالف يسري، و) ٤/٩٠٢(

، )٢/٣٦٧:(ميزان االعتدال: والذهبي).١٤٧:رقم( :لضعفاءا: ، وقارن بالبخاري)٢/٢١٨:(ميزان االعتدال: الذهبي )٢(
 ).٢٣٥:رقم:( الضعفاء:وقارن بالبخاري

ع التي ّرصح فيها الذهبي ومن املواض). ٤/٦٥٨:(تعليق الدكتور بشار عّواد عىل موضع يف تاريخ اإلسالم: ينظر)  ٣(
) ٩٠٢، ٧٤٥، ٧٣٩، ٦٥٨، ٥٩٥، ٣٧٠، ٤/٨٩:(بأهنا من ضعفاء البخاري ومل أجدها يف املطبوع) تاريخ اإلسالم(يف
 ).٩٦٢، ٦/٢٨(و 



   

 
 

 ٣٩ 

 :ومن أمثلتها
جعفر بن سليامن احلَريش، كان ينزل ببني ضبيعة، «: قال البخاري يف الضعفاء له: قال الذهبي
 .  )١(»ُخيالِف يف حديثه 

الدواليب واجلنيدي عند ابن عدي، : قل يف الضعفاء املطبوع، وال يف روايتيوال يوجد هذا الن
 .وال الرواية األخرى آلدم بن موسى عند العقييل

ووجدت بالتتبع أن ما ينقله . ثم تتابع املتأخرون يف النقل عن كتب احلافظ الذهبي واملزي 
 .  (٢)الذهبي فهو من كتب املزي و، احلافظ ابن حجر عن كتاب الضعفاء الكبري 

 ).صغري وكبري :(  نص العلامء عىل أن للبخاري كتابني يف الضعفاء:ثانيها
، ثم الذهبي )هتذيب الكامل (وأول من وقفت عليه نص عىل ذلك احلافظ املزي يف مقدمة كتابه

: يف ترمجة أيب الزبري املكي ) ه٧٤٨:ت(قال اإلمام الذهبي . وقد سبق ، وابن حجر، وغالب املتأخرين 
 .(٣)  » ومع كون البخاري مل حيتج به، ما رأيت ذكره يف كتابيه يف الضعفاء «

 . تباين عدد تراجم الكتاب املطبوع،عام نقله الواصفون:ثالثها
، واإلمام الذهبي  )ه٤٣٠:ت(واإلمام أبو نعيم األصبهاين ،  )ه٤٠٥: ت (فقد نقل اإلمام احلاكم

وعدد تراجم الكتاب يف . (٤) ترمجة) سبعامئة( أقل من أن عدد تراجم كتاب الضعفاء  )ه٧٤٨: ت(
 .ترمجة) أربعامئة واثنني وأربعني(أفضل طبعاته

 .)٥(للبخاري ) الضعفاء الكبري(ذكر بعض املعارصين أن للكتاب نسخاً خطية باسم: رابعاً 
 :     وُيْشكل عىل القول بأن لإلمام البخاري كتابني يف الضعفاء أمور

مل يــــذكروا كتــــاب البخــــاري إال باســــم - ممــــن عــــارص البخــــاري-دمني أن املتقــــ:أوهلـــا
                                 

  ).٤/٥٩٥:(تاريخ اإلسالم: الذهبي )١(
ـــن حجـــر )  ٢( ـــذيب: اب ـــزان و، )٥/١٢٢:(هتـــذيب الته ـــسان املي ـــه، ل ، )٥/١٠٨(و) ٣٩٠، ١٦٥،/٤(،)٢/١٠٢:(ل

 ).٧/١٨٧(و)٦/٢٦٣,٢٦٦(
   ) .٣/٥٢١ :(تاريخ اإلسالم:   الذهيب )٣(
سري  :، والذهبي)١/٥٢:(املستخرج عىل صحيح مسلم: ، وأبو نعيم)١/١٦٢:(املدخل إىل الصحيح: احلاكم: ينظر) ٤(

 ). ١٢/٤٧٠:(أعالم النبالء
    خمطوطًا ) باهلند(اء الكبري للبخاري يوجد يف باتنة أن كتاب الضعف): ٣/١٧٩:(تاريخ األدب العريبقاله بروكلامن يف  )٥(

إال أنه قد تبني يل أن املوجود هو  ((:زهري عثامن عيل نور الدكتور ويقول عن هذه املعلومة،  ) ٢٩٣٧-٢٩٣٢(برقم
  ) .١/٢٤ :(ابن عدي ومنهجه يف كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال: ينظر.»وليس الكبري، كتاب الضعفاء الصغري 



 
 

 

 ٤٠ 

وكابن ،  ) ١( كاإلمام أيب حاتم الرازي، وابنه عبد الرمحن، وكانت هلام عناية بكتب البخاري).الضعفاء(
ومل أقف عىل من جعلهام كتابني إال يف عرص اإلمام املزي . )٢()الفهرست( يف كتابه )ه٣٨٠:ت(النديم 

 . وما بعده! رن الثامنيف الق :)ه٧٤٢:ت(
 أن العلامء املعتنني بذكر أسانيد الكتب ملؤلفيها، مل يميزوا بني كتابني يف الضعفاء، وإنام :ثانيها

 .ذكروا أن كتاب الضعفاء للبخاري رواه عنه أربعة تالميذ
ية ، نقل إسناد روا )ه٥٧٥: ت(وممن نقل أسانيد النقلة لكتاب البخاري، احلافظ ابن فهر األشبييل

مسبح بن سعيد، واحلافظ ابن حجر نقل إسناد رواية الغازي، باإلضافة إىل حفظ املخطوطات 
ومضمون ترامجها توافق . املوجودة إلسناد روايتي آدم بن موسى اخلواري، ومسبح بن سعيد

 .)٣(املطبوع، مع اختالف يسري يف بعضها سيأيت وصفه
عتبارمها كتابني خمتلفني، كام ميز النقلة بني ولو كان للمؤلف كتابان حلصل متييز الناقلني با

 .توارخيه الثالثة، وغريها من كتبه
 :الراجح

يظهر والعلم عند اهللا أن اإلمام البخاري مل يؤلف إال كتابًا واحداً يف الضعفاء ، وأما سبب ذكر 
وتباين عدد ، صغرياً وكبرياً يف الضعفاء  ؛ الختالف روايات الكتاب: العلامء أن للبخاري كتابني 

 .تراجم كل رواية
 صنفت « :     وينبغي أن ُيعلَم أن من عادة اإلمام البخاري أن يؤلف كتبه ثالث مرات، فقد قال

 واهللا -يعني  «:  موضحاً ذلك)ه١٣٨٦:ت(قال العالمة عبد الرمحن املعلمي . )٤(»كتبي ثالث مرات 
يف نسخته ويصلح، ثم خيرجه مرة ثانية، ثم  أنه يصنِّف الكتاب وخيرجه للناس، ثم يأخذ يزيد -أعلم 

 . )٥(»يعود يزيد ويصلح حتى خيرجه الثالثة 
. )٦(     فهذا التعدد يف اإلخراج هو سبب ما نجده من تفاوت واختالف بني روايات الكتاب

                                 
  . ستأيت يف مبحث نقد العلماء للكتاب ) ١(
 ).٢٨٦:ص :(الفهرست :ابن الندمي)  ٢(
 .سيأيت الكالم عن رواة الكتاب وأسانيده يف مبحث مستقل)  ٣(
 . صنفته ثالث مرات: صنفت كتاب التاريخ وال عرفوه، ثم قال: ٢/٧تاريخ بغدادالرواية يف )  ٤(

 ). ٢/٢٢١ :(طبقات الشافعية و، ) ١٢/٤٠٣ :(سري أعالم النبالء: ينظر   
ح أوهام اجلمع والتفريق، للخطيب البغدادي(كتاب حتقيقه لمقدمة :  املعلميعبد الرمحن بن حييى ) ٥(  ).١/١١(:)موضِّ
 .سيأيت مزيد بيان ألثر تعدد روايات الكتاب)  ٦(



   

 
 

 ٤١ 

وهو أيضًا سبب تعدد تسمية الكتاب؛ فمن وقف عىل رواية الكتاب الكبرية ووجد فيها ما مل جيده يف 
، ولعل ذلك ما يفرس لنا أن )الصغري: (، ومن وقف عىل الرواية املخترصة سامه)الكبري : (ا سامهغريه

هي نسخ متأخرة كام يظهر من خطها، أما ) الضعفاء الصغري(النسخ اخلطية التي سمي فيها الكتاب بـ
 ).وكنيكتاب الضعفاء واملرت(أو ) كتاب الضعفاء(النسخ املتقدمة فال نجد فيها إال تسميته بـ

 .     واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب
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 ٤٣ 

 
 

 
بات العلامء له، وممن تعقبه من معارصيه اإلمام أبو  منذ تأليف اإلمام البخاري لكتابه بدأت تعقُّ

ثم بعد ذلك تتابع املصنفون يف . )١(، الذي يعترب من أبرز منتقدي الكتاب)ه٢٧٧:ت(حاتم الرازي 
، إال ما )٢( ينقل تعقبات  أيب حاتم الرازيعلم الرجال عىل تعقب اإلمام البخاري، وغالب من انتقده

 .بتعقبه يف مواطن زائدة كام سيأيت  ) ه٧٤٨:ت(كان من اإلمام الذهبي 
 :مظاهر نقد العلامء لإلمام البخاري يف كتابه الضعفاء •

                                 
 : ذلك  ماييلسة، ومما وقفت عليه من أوىل املعارصون انتقادات أيب حاتم الرازي  للبخاري اهتاممًا بالبحث والدرا)  ١(

اختالف االجتهاد يف بعض الرواة بني اإلمامني البخاري : حممد إبراهيم السامرائي، يف بحثه:  دراسة الدكتور-١
م، يف ٢٠٠٣، عام )العلوم اإلنسانية االجتامعية ( نرشها يف جملة أبحاث الريموك . حاتم الرازي]كذا[وأبو

 ).٩٨٧ -٩٦٥:ص(
نرشه ). ٢٣٣-٥/١٧٨(أبو حاتم الرازي وجهوده يف خدمة السنة النبوية :  الدكتور حممد خروبات يف كتابه دراسة-٢

 .م٢٠٠٧-ه ١٤٢٨عام 
الرواة يف الضعفاء، وما األرجح يف احلكم بعض ويالحظ عىل دراستهام أهنام حاوال املحاكمة بني اإلمامني يف إدخال   

 سبب اخلالف بينهام، لكان أكثر فائدة؛ فاخلالف بني األئمة يف التعديل عىل املرتجم، ولو كانت الدراسة يف بيان
والتجريح كثري، ولكن معرفة سبب هذا اخلالف ستظهر فوائد علمية جليلة يف مناهج األئمة وطرائقهم وتعابريهم 

 .يف النقد، واهللا أعلم
 :وممن ناقش هذه املسألة

 .ه١٤٢٢نرشها عام ) ٢٠٧-٢٠١:ص:(ديث أسامءالنقد البناء حل:الشيخ طارق عوض اهللا، يف كتابه -٣
، منهج اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل: والدكتور حممد سعيد حّوى يف رسالته  للدكتوراه، والتي كانت بعنوان -٤

 ) .٤٨٠-٤٧٦:ص(،م١٩٩٦ونوقشت عام 
:  هذا الرابطعىل .م٣١/١٠/٢٠٠٢:، وبدأت بتاريخ)موقع الكرتوين (ملتقى أهل احلديثومناقشة علمية عىل  -٥
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 ،)٢١٥:ص:(، يفه١٤٢٧األوىل، عام : ، ط)رشح موقظة الذهبي(كذلك أشار الدكتور حاتم الرشيف، يف كتابه -٦

 ).غري منشور( ملسألة هذه اله يف بحث  إىل
 حاتم الرازي بدراسة شاملة؛ تتتبع مجيع الرواة وقد كانت النية متجهة أول البحث إلفراد انتقادات اإلمام أيب  

 حاتم ضمن املنتقدين، ثم عدلت عن ذلك لوجود الدراسات السابقة، واكتفيت بإيراد انتقادات اإلمام أيب
 .غالبةانتقادات غريه، وإن كانت انتقاداته هي ال

، )٥٥، ٤/١٢:(ميزان االعتدال: ، والذهبي)٩٧، ٢/٩٥:(الضعفاء واملرتوكنيكتاب :ابن اجلوزي:ينظر عىل سبيل املثال)  ٢(
، )١/٣٥٣:( لهتعجيل املنفعة،و ،)٢/١٨٦(:لسان امليزان: ، وابن حجر)٥٥، ٤/١٢:(اإلكامل لرجال أمحد: احلسيني

عون املعبود يف رشح سنن أيب :باديأالعظيم  ،)٢/١٢١:(همصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماج:والبوصريي
 .)٦/٧٩:(حتفة األحوذي برشح سنن الرتمذي :املباركفوريو ،)٣١٦، ١١/٤٨:(داود



 
 

 

 ٤٤ 

 :تلخص مظاهر تعقب العلامء  لإلمام البخاري يف صورتني
 .نقده يف ذكره بعض الثقات يف كتابه: األوىل
 .نقده يف ذكره بعض من مل يشتد ضعفه: نيةالثا

 :وتفصيل هاتني الصورتني كالتايل
 . تعقبه بذكره بعض الصحابة:الصورة األوىل

روى عنه قوم جمهولون، فام «:-ريض اهللا عنهام-قال أبو حاتم الرازي يف ترمجة هند بن أيب هالة 
 .)١(» ُل من هناكأدخله البخاري يف كتاب الضعفاء، ُحيَوّ ! ذنب هند بن أيب هالة؟
 . تعقبه بذكره بعض الثقات:الصورة الثانية

ال أرى يف حديثه إنكاراً، «: يف ترمجة عبيد بن سلامن األعرج)ه٢٧٧:ت(قال أبو حاتم الرازي 
 .)٢(»وُحيَّوُل من كتاب الضعفاء الذي ألفه البخاري إىل الثقات 

 . تعقبه بذكره بعض من حّدث عنه يف صحيحه:الصورة الثالثة
 ومع كون البخاري حدث «:يف ترمجة ثابت بن حممد الزاهد  ) ه٧٤٨:ت(قال احلافظ الذهبي   

 والعجب من البخاري «:وقال يف موضع آخر. )٣(»..عنه يف صحيحه، ذكره يف كتاب الضعفاء
 .)٤(»حدَّث عن ثابت بن حممد يف صحيحه، وذكره يف كتاب الضعفاء 

 . مل يشتد ضعفه تعقبه بذكره بعض من:الصورة الرابعة
لني احلديث ضعفه «: يف ترمجة عبد الصمد بن حبيب)ه٢٧٧:ت(قال أبو حاتم الرازي

 .)٥(»يكتب حديثه و ليس باملرتوك، ُحيَّوُل من كتاب الضعفاء ..أمحد
سألت أيب، وأبا زرعة عن مغرية بن « :يف ترمجة مغرية بن زياد )ه٣٢٧:ت(وقال ابن أيب حاتم

هو صالح صدوق ليس بذاك القوي، : وقال أيب. ال:  حيتج بحديثه؟ قاال:قلت. شيخ: زياد، فقاال
ُحيَّوُل اسمه من كتاب : بابه جمالد، وأدخله البخاري يف كتاب الضعفاء، فسمعت أيب يقول

                                 
 ).٩/١١٦:(جلرح والتعديلا :ابن أيب حاتم)  ١(
 ).٥/٤٠٧( :املصدر السابق)  ٢(
 ).١/٣٤٠( :ميزان االعتدال: الذهبي)  ٣(
 ).١٧/٢٩٩( :لنبالءسري أعالم ا: الذهبي)  ٤(
 ).٦/٥١( :اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم)  ٥(



   

 
 

 ٤٥ 

 .)١(»الضعفاء
 . تعقبه بذكره بعض املقلني يف الرواية ممن ال يمكن أن يتبني حاله بمروياته:الصورة اخلامسة

ليس : سألت أيب عنه فقال«: يف ترمجة عبد الرمحن بن حرملة) ه٣٢٧:ت( حاتم قال ابن أيب
بحديثه بأس، وإنام روى حديثاً واحداً ما يمكن أن ُيعترب به، ومل أسمع أحداً ينكره ويطعن عليه، 

 .)٢(»ُحيَّوُل منه : وأدخله البخاري يف كتاب الضعفاء، وقال أيب
 . وثقه يف كتبه تعقبه بذكره بعض من :الصورة السادسة

وثقه البخاري يف      « :يف ترمجة إسامعيل بن حممد بن احلكم  )ه٧٤٨:ت(قال الذهبي  
وتكلم فيه . قد رأيتُه، وليس بذاك:قال حييى بن معني: ،فقال)الضعفاء(، ثم إنه ذكره يف )٣()تارخيه(

 .)٤(»غريه
 :  أعذار اإلمام البخاري ضد منتقديه•

 . اإلمام البخاري وناقديه يف منهجية التأليف االختالف بني:العذر األول
ويعترب خفاء منهج البخاري، ورشطه فيمن يدخله يف كتابه من أكرب األسباب التي جعلت 

 :  العلامء ينتقدونه ؛ فأسباب إدخاله للراوي يف كتابه الضعفاء متعددة 
. بعض الشيوخكمن ضعف يف وقت أو مكان أو عن :  الضعيف ضعفًا نسبياً يفقد يدخل الراو
 .كالراوي املختلط

وقد يدخل من ليس له إال حديث واحد ضعف .وقد يدخل الراوي لبدعته وإن كان ثقة عنده
 .)٥(بسببه

 ذلك املنهج عند اإلمام البخاري، كاإلمام أيب حاتم افبعض منتقدي اإلمام البخاري مل يلحظو
من هو شديد الضعف، ويف ذلك يقول الرازي، الذي يرى أال يدخل يف كتاب ُألف يف الضعفاء إال 

 كأنه كان يذهب إىل أنه ال ُيْدَخل يف كتاب ُخيصص -/- فإن أبا حاتم« :الشيخ طارق عوض اهللا
للضعفاء إال من هو متهالك شديد الضعف جدًا، أما من هو ضعيف يف حفظه غَري أنه مل يبلغ إىل هذا 

                                 
 ).٨/٢٢٢( :املصدر السابق)  ١(
 ).٥/٢٢٢( :املصدر السابق)  ٢(
 .ثقة: ، وقال)١/٣٧١( :التاريخ الكبري :البخاري)  ٣(
 ).١/٢٤٦( :ميزان االعتدال: الذهبي)  ٤(
 . يف كتابهةلرواأسباب إدخال البخاري ل: سيأيت يف الفصل الثاين)  ٥(



 
 

 

 ٤٦ 

رد به، ال يستحق أن ُحيرش يف كتاب ُخصص احلدِّ يف الضعف، فإنه عنده وإن كان ال حيتج بام تف
 .)١(» للضعفاء
:  الدكتور حممد خروباتيقول  )ه٢٥٦:ت( للبخاري )ه٢٧٧:ت(يف بيان سبب انتقاد أيب حاتٍم و

 إال إىل -يف غالب األحيان-ووجود اسم الراوي من بني أسامء الضعفاء واملرتوكني ال يوحي«
لك حتى ال ُيشاع ضعف الراوي عند أئمة النقل، وهذا ضعف الراوي أو تركه، فوجب التنبيه عىل ذ

ما كان أبو حاتم الرازي يفعله حني ال يرى يف الراوي ضعفًا، ومن ثم يأمر بتحويل اسمه من كتاب 
 .الضعفاء

وهي إشارة لطيفة جتعل الراوي يف مرتبة أخرى من مراتب اجلرح والتعديل غري الضعف 
وهي من اصطالحاته يف . ُحيَّوُل من هناك:  كان يعرب بقولهاملطلق أو الرتك املطلق؛ فكثرياً ما

 .)٣(» ، ومن عباراته توثيق الرواة)٢(التصحيح
ويتبني مما سبق أن سبب االختالف بني البخاري ومنتقديه إنام هو يف رشط من يستحق الدخول 

 معينة يف إدخاله يف الكتاب من الرواة، وعىل هذا فال يتجه نقد لإلمام البخاري، فقد ارتىض منهجية
للراوي يف كتابه، وارتضاها بعده كثري ممن ألف يف الضعفاء فذكروا يف تآليفهم كل من وجه له نقد،  

ميزان (، والذهبي يف كتابه )الكامل(وإن مل يقبله صاحب الكتاب، كام فعل ابن عدي يف كتابه 
 .، وغريهم)االعتدال

اري يف بعض الرواة وهو يورد يف كتابه والعجب من مثل اإلمام الذهبي الذي ينتقد البخ
 «:أنه سيدخل يف كتابه- عند ذكر من سيدخله يف كتابه–أمثاهلم، وقد نص يف مقدمة ميزان االعتدال 

املحدثني الصادقني، أو الشيوخ املستورين الذين فيهم لٌني ما، ومل يبلغوا رتبة األثبات املتقنني، وما 
 !ومع ذلك انتََقد البخاري فيام صنعه هو.)٤(»  يف أسامء الضعفاءأوردُت منهم إال من وجدته يف كتاٍب 

ومما سبق يتبني أن هذه االنتقادات غري واردة عىل اإلمام البخاري، وأن هذا العذر صحيٌح 
 :ألمور

                                 
 :ط القاهرة، -مرص - مكتبة ابن تيمية( يف كشف الوجه والكفني للنساء النقد البناء حلديث أسامء : طارق عوض اهللا)  ١(

 ).٢٠١:ص( ،)م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢األوىل،
 هم من  ب الرواةمنه يف التوثيق فيه نظر؛ بل غال القول بأن أمَر أيب حاتٍم بتحويل الراوي من كتاب الضعفاء اصطالٌح )  ٢(

 .وما بعده) ٢٠١:ص:( حلديث أسامء النقد البنَّاء: طارق عوض اهللا : ينظر.قبيل الضعف النسبي، أو من مل يشتد ضعفه
 ).٥/١٨٠:(أبو حاتم الرازي وجهوده يف خدمة السنة النبوية: خروباتحممد )  ٣(
 ).١/٤٧:(ميزان االعتدال: الذهبي )  ٤(



   

 
 

 ٤٧ 

 .أن بعض من انتُِقَد البخاري يف الرتمجة هلم،قد أخرج حديثهم يف صحيحه:األمر األول
، ومعاوية بن عبد )٣(، وحممد بن سليم الراسبي)٢(همس بن املنهال، وك)١(عبَّاد بن راشد: مثل
 .فالبخاري ال ُيضعفهم التضعيف املطلق. (٤)الكريم

أن بعض من انتُقد يف الرتمجة هلم،قد وافق البخاري منتقديه يف املرتبة التي :األمر الثاين
 .يستحقوهنا
 .)٥(» ديث، ضّعفه أمحدلني احل «:قال البخاري. ترمجة عبد الصمد بن حبيب: مثاهلا

يكتب حديثه ليس باملرتوك،ُحيَّوُل من ... لني احلديث، ضّعفه أمحد«:    وقال أبو حاتم الرازي
 .)٦(» كتاب الضعفاء

فاخلالف ليس يف مرتبته، بل ألن ضعفه ليس شديداً وحديث مثله يكتب عىل االعتبار، فمثله 
 .ء، بخالف اإلمام البخاريال يرى أبو حاتٍم أن ُيدخل يف كتاب خصص للضعفا

ح بقبول حديثهم:األمر الثالث  . أن بعض من انتُقد البخاري يف الرتمجة هلم، رصَّ
 .)٧(» وهو ُحيتمل..يتكلمون يف حفظه «:يف ترمجة سعيد بن َبشري، قال البخاري:مثاله

حمله : سمعت أيب وأبا زرعة ذكرا سعيد بن بشري، فقاال« :)ه٣٢٧:ت(وقال ابن أيب حاتم الرازي
حيتج بحديث ابن أيب عروبة والدستوائي، هذا شيخ يكتب : حيتج به؟ قاال: قلت. الصدق عندنا

 .)٨(»حديثه 
فعىل هذا، ال يكون إدخال البخاري هلم يف الكتاب لضعفهم الكبري عنده، بل لوجود نوع من 

 . الضعف، ال يمنع من قبول حديثهم
 .يه يف جهة النقد االختالف بني البخاري وناقد:العذر الثاين

                                 
 ). ٦/٧٩:(والتعديلاجلرح : ابن أيب حاتم)  ١(
 ).٧/١٧١:(املصدر السابق)  ٢(
 .وتنظر ترامجهم يف الفصل الرابع لبيان سبب روايته له يف صحيحه وذكره يف الضعفاء).٧/٢٧٣:(املصدر السابق)  ٣(
وينظر يف سبب إخراج البخاري هلم يف صحيحه مع إيرادهم يف كتاب الضعفاء،الفصل ). ٨/٣٨١:(املصدر السابق) ٤(

 . من البحثالرابع
 ).٢٤٥:رقم-٩٣:ص:(كتاب الضعفاء: البخاري)  ٥(
 ).٦/٥١:(اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم)  ٦(
 ).١٣٣:رقم-٦٦:ص:(كتاب الضعفاء: البخاري)  ٧(
 ).٤/٦:(اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم)  ٨(



 
 

 

 ٤٨ 

نقد ما جاء من طريقهم من : بعض من الرواة املنتقدين يف الكتاب، مقصود البخاري يف ذكرهم
فيقف املُنْتَِقد عىل قول اإلمام البخاري يف الراوي فيظن أن النقد موجه . روايات، ال نقد أعياهنم

 .للراوي، فيعيب عىل البخاري إيراد املرتجم يف كتاب الضعفاء
 :ثلته يف الكتابومن أم

 وحديثه عند عبد  له صحبة، واْمَرَأُته ُبَقرية،«: قال البخاري.  القعقاع بن أيب حدرد:املثال األول
سمعت أبى .. ال يصح له صحبة«:، وقال ابن أيب حاتم)١(»حديثهال يصح  وي،ُربِ قْ اهللا بن سعيد امل

 من هذا الكتاب؛ يحولُ: لوأدخله بعض الناس يف كتاب الضعفاء، فسمعت أبى يقو.يقول ذلك
والبخاري مقصوده عدم صحة .)٢(»فان الرواي عنه عبد اهللا بن سعيد املقربي، وعبد اهللا ضعيٌف 
، بل ترمجته التي أوردها البخاري )٣(حديثه املروي من طريق عبد اهللا بن سعيد املقربي، ال الطعن فيه

 .)٤(بقرية، فقد ثبتت صحبتها من غري ما وجهفيها ما يشري إلثبات البخاري لصحبته بإشارته لزوجته 

 اهلمداين،ق اروى عنه أبو إسح ، عن النبي « :قال البخاري. يبر الضَّ يْ دَ كُ  :املثال الثاين -
إن : وقيل له.حمله الصدق.. مرسال  روى عن النبي «: قال أبو حاتم الرازي. )٥(» ليس بالقوي

والبخاري . )٦(» من هناك يحولُ: ضعفاء،فقالحممد بن إمساعيل البخاري أدخله يف كتاب ال
 .)٧(كذلك مقصوده عدم صحة احلديث الذي جاء من طريقه

روى عنه ،   للنبيافاً صَّ وكان وَ  «:قال البخاري. هند بن أيب هالة :املثال الثالث -
.  فيهوقد سبق قريبًا نقل قول أيب حاتم الرازي.)٨(» حديثه ويتكلمون يف إسناد،يـاحلسن بن عل

، ال عدم إثبات ومقصود البخاري كذلك نقد إسناد احلديث الذي روي عنه يف صفة النبي 
 .)٩(صحبته

                                 
 ).٣١٨:رقم-١١٥:ص:(كتاب الضعفاء: البخاري)  ١(
 ).٧/١٣٦: (اجلرح والتعديل:ابن أيب حاتم)  ٢(
 .سيأيت التفصيل يف ترمجة القعقاع يف الفصل الثالث)  ٣(
 ).٢٠٦:ص:(النقد البناء حلديث أسامء  :عوض اهللا)  ٤(
 ).٣٢٣:رقم-١١٧:ص:(كتاب الضعفاء: البخاري)  ٥(
 ).٧/١٧٤: (اجلرح والتعديل:ابن أيب حاتم)  ٦(
 .يف الفصل الثالثكدير سيأيت التفصيل يف ترمجة  )  ٧(
 ).  ٤١٢٣:رقم-١٣٨:ص:(كتاب الضعفاء:  البخاري) ٨(
 .سيأيت التفصيل يف ترمجة  يف الفصل الثالث)  ٩(



   

 
 

 ٤٩ 

 . االختالف بني اإلمام البخاري وناقديه يف مرتبة الراوي وحديثه:العذر الثالث
وهذا أمر ال . قد يكون سبب انتقاد البخاري هو االختالف يف مرتبة الراوي، ومنزلة حديثه

عليه وهو اختالف موجود بني األئمة؛ بني معّدل لراٍو وجمرح له، فال ينازع اإلمام البخاري يف غبار 
 .اجتهاده  بوضعه بعض الرواة يف كتابه بناء عىل هذا االجتهاد

 :ومن أمثلته
وقال  ابن أيب . )١(» ال يصح حديثه «:قال البخاري. عبد الرمحن بن حرملة:  املثال األول-
َرب به، ومل «: عنه فقالسألت أبى :حاتم  ليس بحديثه بأس، وإنام روى حديثًا واحداً ما يمكن أن ُيْعتَ

، )٢(» منهُحيَّوُل : أسمع أحداً ينكره ويطعن عليه، وأدخله البخاري يف كتاب الضعفاء وقال أبى
 .فالبخاري يضعف حديثه، ومن أجله أدخله يف الكتاب، وأبو حاتم ال يرى بحديثه بأساً 

وقال أبو حاتم .)٣(» مل يصح حديثه«:قال البخاري. عجالن بن سهل الباهيل: ثايناملثال ال
  يحولُروى حديثًا واحدًا ال أعلم بحديثه بأسًا، وأدخله بعض الناس يف كتاب الضعفاء، «: الرازي

 .فالبخاري يضعف حديثه، ومن أجله أدخله يف الكتاب، وأبو حاتم ال يرى بحديثه بأساً .)٤(»منه 
 .عدم ثبوت القول املنتَقد عن اإلمام البخاري :ذر الرابعالع

فقد ُينقل رأٌي عن اإلمام البخاري، ومل يثبت أنه قاله يف كتبه، أو أنه قاله يف النسخ األوىل من 
كتابه ثم مل توجد بعد ذلك يف النسخ املتأخرة، مما يدل عىل تراجع اإلمام البخاري عن هذا القول 

 .اب التي انترشت بعد ذلكوحذفه يف روايات الكت
 :ومن أمثلته  

 أن زعم إذ حاتم أبو وهم وقد «: ما قاله اإلمام الذهبي يف ترمجة حييى بن واضح، أيب متيلة
 .)٥(» به احتج قد البخاري فإن ؛ذلك كان وال ذلك، أرَ  فلم الضعفاء يف وذكره فيه، تكلم البخاري
وقد َحذف اإلمام ) الضعفاء(خ متقدمة لكتاب فيبقى احتامٌل أن أبا حاتم الرازي نقله من نس  

البخاري هذه الرتمجة بعد ذلك يف النسخ التي انترشت من الكتاب ووصلت للحافظ الذهبي، أو أنه 

                                 
 ).٢١١:رقم-٨٣:ص:(كتاب الضعفاء: البخاري)  ١(
 ).٥/٢٢٢: (اجلرح والتعديل:ابن أيب حاتم)  ٢(
 ).٢٩٩:رقم-١١٠:ص:(كتاب الضعفاء: البخاري)  ٣(
 ).٧/١٩: (اجلرح والتعديل:ابن أيب حاتم)  ٤(
 ).٥/١٤٦:(ميزان االعتدال: الذهبي)  ٥(



 
 

 

 ٥٠ 

 .وهم منه يف نسبة هذا القول للبخاري
، وأنكر عىل )١(صالح: قال أبو حاتم « :وقال أيضًا يف ترمجة معاوية بن عبد الكريم الضال  
ُه َأسقطُه بعُد ) الضعفاء(مل أره يف : قلت)! الضعفاء(خراجه يف البخاري إ  .)٢(»للبخاري، فلعلَّ

                                 
 ).٨/٣٨٢:(اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ١(
 ).٤/٧٤٥:(ووفيات املشاهري واألعالم تاريخ اإلسالم: الذهبي)  ٢(



   

 
 

 ٥١ 

 
 

 
تنوعت طرق استفادة العلامء من الكتاب، ومن املتعذر حرص أسامء كل من استفاد من كتاب 

 . البخاري لكثرهتم
 : العلامء إىل أنواعولكن يمكن أن تقسم استفادة

ن كتاب البخاري أو غالبه يف كتابه: النوع األول  .من ضمَّ
 .)١()ه٢٦٤:ت(عبيد اهللا بن عبد الكريم الرازي :  اإلمام أبو زرعة-١

ترمجة، وقد تابع اإلمام البخاري يف غالب الرتاجم التي أوردها، إال ) ٣٨٨(وقد أورد يف كتابه 
 .)٢(يترمجة زادها عن البخار ) ٣٢(يف 

 .)٣()ه٣٢٢:ت(حممد بن عمر بن موسى العقييل : اإلمام أبو جعفر-٢
نصًا عن كتاب الضعفاء للبخاري من ) ٥٧٩( قرابة ) الضعفاء ( وقد نقل العقييل يف كتابه 
وسيأيت مزيد بيان لذلك عند احلديث عن رواية آدم بن موسى . طريق آدم بن موسى اخلواري

 .اخلواري لكتاب الضعفاء
 .)٤() ه٣٦٥:ت(عبد اهللا بن عدّي اجلرجاين : مام أبو أمحداإل-٣

الدواليب، : ، من طريقي)الكامل يف ضعفاء الرجال(وقد نقل عنه مئات النصوص، يف كتابه 
الدواليب : وسيأيت مزيد بيان لذلك عند احلديث عن روايتي. واجلنيدي عن اإلمام البخاري

                                 
 أحد األئمة األعالم وحفاظ أبو زرعة الرازي. عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القريش املخزومي: هو  )١(

. ولد بعد نيف ومئتني. "كل حديث ال يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل ": اإلسالم، قال إسحاق بن راهويه
 .وتويف سنة أربع وستني ومائتني

 .)٦٥ / ١٣ (سري أعالم النبالءو  ) ٣٢٦/ ١٠(تاريخ بغداد:ينظر             
 الرياض،-السعودية مكتبة الرشد، (ابن عدي ومنهجه يف كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال: زهري عثامن عيل نور)  ٢(

 ).١/٢٣٨(،)م١٩٩٧-هـ١٤١٨ األوىل،:ط
قال احلافظ أبو احلسن بن سهل  "الضعفاء"صاحب كتاب  .العقييلأبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد : هو )  ٣(

  .  توىف سنة اثنتني وعرشين وثالث مائة . "أبو جعفر ثقة جليل القدر عامل باحلديث مقدم يف احلفظ ":القطان
  . )٢٣٦ / ١٥(سري أعالم النبالء :            ينظر 

 يف اجلرح " الكامل " صاحب ن القطانويعرف أيضًا باب. أبو أمحد عبد اهللا بن عدي بن حممد ابن مبارك اجلرجاين: هو  )٤(
قال محزة . والتعديل أحد األئمة األعالم، ولد سنة سبع وسبعني ومائتني، وتويف يف سنة مخس وستني وثالثامئة

همي  ." كان حافظًا متقنًا، مل يكن يف زمانه مثله ": السَّ
  ).٧٦ / ١: (طبقات احلفاظ، و)١٥٤ / ١: ( من غربالعرب يف خرب: ينظر



 
 

 

 ٥٢ 

 .واجلُنَيْدي لكتاب الضعفاء
 .)ه٧٤٨:ت(حممد بن أمحد الذهبي : بد اهللاإلمام أبو ع-٤

وقد استفاد اإلمام الذهبي من كتاب الضعفاء للبخاري ونقل عنه نصوصًا كثرية، وقد ينقل عن 
عرشات النصوص وينسبها لضعفاء البخاري، وال نجدها يف املطبوع                    ) كتاب الضعفاء(

 . )١(أو املخطوط
 .ن الكتاب ونقل عنهمن استفاد م: النوع الثاين

يمكن القول بأن غالب من أتى بعد اإلمام البخاري ممن ألف يف تواريخ الرواة قد استفاد من 
اجلامع الكبري (، و)املوسوعة الشاملة(كتاب البخاري، ولو بحث املرء يف أي موسوعة الكرتونية، كـ

قول عنه، وال أجدين لذلك لوجد مئات الن) الضعفاء ( باسم كتاب اإلمام البخاري ) لكتب الرتاث
 .بحاجة يف استقصاء أسامء الناقلني من الكتاب

 : ويدخل فيمن استفاد منه أصحاب املصنفات اآلتية
 . أصحاب كتب الضعفاء بخاصة-
 . أصحاب تراجم الرجال بعامة-
 .)٢( ّرشاح األحاديث النبوية-
 

                                 
، وغريها، وال )٧٨٦، ٧٤٥، ٢/٦٧٥(، )٢٩٩، ١٣٤، ١٢٩، ١/١٠٨،٦٥): (املغني يف الضعفاء(من أمثلتها يف كتابه )  ١(

 .، وسبقت أمثلته يف املبحث األول)ميزان االعتدال(سيام يف كتابه 
، )١/٨٨:(املستخرج عىل صحيح اإلمام مسلم: أبو نعيم: فاء للبخاري بنصه ممن ذكر كتاب الضعينظر عىل سبيل املثال)  ٢(

: ، والذهبي)٩٧،١٠٠، ٢/٩٥( :كتاب الضعفاء واملرتوكني :، وابن اجلوزي)٢/٤٠٧:(كتاب املجروحني: وابن حبان
، ١٠٢، ٢/٥٨(و) ١/١٩٧:(لسان امليزان: ، وابن حجر)٥٢٤، ٢/٤١٦(و) ١٢٩، ١٠٨، ١/٦٥:(املغني يف الضعفاء

توضيح : ، وابن نارص الدين)٧١: ص:(ثقاتالكواكب النريات يف معرفة من اختلط من ال:، وابن كيال)٢٢٧، ١٦٦
 :مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه: والبوصريي ،)١/١٦١:(جممع الزوائد: واهليثمي ،)١/١٣١( :املشتبه

عون املعبود برشح : باديأ، والعظيم )٤/١٤٦(، و)٣/٨٢:(فيض القدير برشح اجلامع الصغري: املناوي ،)٤/٢١١(
. قال البخاري: أما الذين استفادوا من الكتاب، ومل ينصوا عىل اسمه، وإنام اكتفوا بقوهلم). ١١/٤٨( :سنن أيب داود

 .فكثري جداً ) كتاب الضعفاء (وهي بالتتبع من 



   

 
 

 ٥٣ 

 
 

 
لإلمام البخاري وجود عدة نسخ خطية للكتاب ) الضعفاء(ومن مظاهر االهتامم بكتاب 

حفظت حتى هذا العرص، مما يدل عىل حرص أهل العلم عىل تناقل الكتاب من عهد مؤلفه إىل 
 .عرصنا احلارض

ومن خالل بحثي يف فهارس املخطوطات والكتب الدالة عىل أماكن وجود خمطوطات أعالم 
لفؤاد سزكني، ) تاريخ الرتاث العريب (، وكتاب ن لربوكلام)تاريخ األدب العريب(املرتمجني ككتاب 

وجدت للكتاب سبع نسخ خطية .)١(حلكمت البشري وآخرين) واملستدرك عىل تاريخ الرتاث(
موجودة يف مكتبات العامل، وقد وقفت عىل مجيعها واحلمد هللا، وهذا وصفها، مرتبة حسب تاريخ 

 .نسخها
 ).١اليمنية (ري بصنعاء اليمن  نسخة اجلامع الكب: النسخة األوىل•
 .آدم بن موسى اخلواري:  الرواية التي كتبت هبا-
 . ترمجة٢٩٤:  عدد الرتاجم يف هذه النسخة-
كتاب الضعفاء ( تسميته بـ) ب/١٧(جاء يف آخر النسخة :  تسمية الكتاب يف هذه النسخة-

 ).واملرتوكني 
                  .                           غري واضح:اسم الناسخ-
 .ه٦٤٥سنة /يوم عرفة /األحد:تاريخ النسخ-
مبتورة األول، وأثبت اإلسناد يف آخر النسخة، وسيأيت ذكرها يف النسخة :  إسناد النسخة-
 .الثانية

 .سم١٦.٥× ١٢.٥:  سطرًا،مقاس١٥:ورقة،عدد األسطر١٨:عدد األوراق-
، وتوجد نسخة )١٥١ كتاب ٢٥فلم (ية املكتبة الغرب–اجلامع الكبري بصنعاء : مكان حفظها-

                                 
عبد         نجمو، )١/١/٢٥٧( :لرتاث العريبتاريخ ا: فؤاد سزكني، ، و)٢/١٨٨: (تاريخ األدب العريب: بروكلامن: ينظر) ١(

الفهرس الشامل : ، مؤسسة آل البيت)٤/٢٧١:(-قسم احلديث-استدراكات عىل تاريخ الرتاث العريب:  خلف الرمحن
 ).٢/١٠٧٥:( قسم احلديث- العريب املخطوطثللرتا



 
 

 

 ٥٤ 

ومتوفرة :(). مصورة عنها بمعهد املخطوطات التابع جلامعة الدول العربية و بالقاهرة، حتت رقم
  .www.wadod.com: للتحميل بموقع 

 : مالحظات عىل النسخة-
 .ه٥٠٩عىل نسخة عليها سامع سنة  كتبت النسخة بقلم نسخي نفيس، والنسخة مقابلة - .١
 !وهبا طمس عىل بعض الرتاجم، منها ترمجة اإلمام أيب حنيفة النعامن .٢
 ١٢٨مبتورة األول، ويبدأ املوجود منها يف أثناء ترمجة زيد بن عبد الرمحن، وهي الرتمجة رقم  .٣

 .حسب ترقيم املطبوع
 . ترمجة حسب املطبوع١٤٨عدد الرتاجم الساقطة من مجيع النسخة  .٤
 . النسخة الرتكية: النسخة الثانية•
 .آدم بن موسى اخلواري:  الرواية التي كتبت هبا-
 . ترمجة٤٣٠:  عدد الرتاجم يف هذه النسخة-
 .كتاب الضعفاء:   تسمية الكتاب يف هذه النسخة-
 .عمر بن إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن العجمي الشافعي احللبي:اسم الناسخ-
 .ه١٤/٥/٧٦١/حداأل:تاريخ النسخ-
اإلمام العامل أبو عبداهللا حممد بن عمر بن عبد الغالب العثامين  أخربنا الشيخ : إسناد النسخة-

يف ليلة العرشين من شهر رمضان سنة أربع عرشة وستامئة قدم علينا (قراءة عليه وأنا أسمع 
الفاراين، أنبأ أبو عيل أخربنا الشيخ أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن عبداهللا بن احلسني : قال) حلب

 إجازة، أنبأ أبو نعيم أمحد بن عبداهللا بن أمحد احلافظ، ثنا أبو احلدادبن احلسن احلسن بن أمحد 
أمحد حممد بن أمحد بن الغطريف العبدي الدهستاين بجرجان بسنة إحدى وسبعني وثالثامئة 

ثنا أبو عبداهللا حممد بن قرأت عليه يف أصله، فأقر به، قال قرأت عىل آدم بن موسى اخلواري، 
 .إسامعيل البخاري

 . سطراً ١٩:ورقة،عدد األسطر١٩:عدد األوراق-
أصلها حمفوظ بمجموعة ال له يل برتكيا، وهلا مصورة باجلامعة اإلسالمية :  مكان احلفظ-

  .www.wadod.com: ومتوفرة للتحميل بموقع : باملدينة املنورة حتت رقم
 : مالحظات عىل النسخة -

 . ترمجة حسب املطبوع١٢عدد الرتاجم الساقطة من النسخة -

http://www.wadod.com
http://www.wadod.com
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 .جامعة أم القرىنسخة :  النسخة الثالثة•
 .آدم بن موسى اخلواري:  الرواية التي كتبت هبا-
 . ترمجة٤١٨:  عدد الرتاجم يف هذه النسخة-
 يف غالف النسخة، ويف آخر النسخة كتاب الضعفاء كام: تسمية الكتاب يف هذه النسخة-

 .آخر كتاب الضعفاء واملرتوكني للبخاري:كتب
 .أمحد بن يوسف: اسم الناسخ-
 .ه١١٧٣سنة :  تاريخ النسخ-
 .سبق ذكره يف النسخة الثانية:  إسناد النسخة-
 .سم١٥×٢١،٥: سطرًا، مقاس١٩:ورقة،عدد األسطر٣٩:عدد األوراق-
 .تراجم/١٢٤:الرقم:ركزية بجامعة أم القرىاملكتبة امل:  مكان احلفظ-   

 :  مالحظات عىل النسخة-
اسم الناسخ وتاريخ النسخ وجدهتام يف بطاقة فهرسة املخطوط ومل أجد هذه املعلومات  .١

فلعلها ضمن جمموع ُكتب من نفس الناسخ، وَأثبت يف آخره اسم وتاريخ ! يف النسخة
 .فلتحرر. النسخ

 !نها ترمجة اإلمام أيب حنيفة النعامنهبا بياض مكان بعض الرتاجم، م .٢
 .ترمجة حسب املطبوع٢٤عدد الرتاجم الساقطة من النسخة .٣

 .١اهلندية :  النسخة الرابعة•
 .آدم بن موسى اخلواري:  الرواية التي كتبت هبا-
 . ترمجة٤١٣:  عدد الرتاجم يف هذه النسخة-
 .كتاب الضعفاء الصغري: تسمية الكتاب يف هذه النسخة-
 .ال يوجد:  الناسخ اسم-
 .ال يوجد:  تاريخ النسخ-
 .كاإلسناد املتقدم يف النسخة الثانية: إسناد النسخة-
 . سطراً ٢٤:ورقة،عدد األسطر١٢ عدد األوراق-

ومصورهتا .٢٩٣٢:أصلها حمفوظ باهلند بمكتبة خدا بخش، بتنة، رقم: مكان احلفظ
 .٩٣١٩/٥: باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، رقم
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 : مالحظات عىل النسخة-
وهبا بياض مكان بعض الرتاجم، منها ترمجة اإلمام أيب حنيفة النعامن، والبياض يبدأ بعد  .١

  .٣٩٣إىل بداية الرتمجة رقم .! النعامن بن: كلمة
 . ترمجة حسب املطبوع٢٨عدد الرتاجم الساقطة من النسخة  .٢
 .٢اهلندية :  النسخة اخلامسة•
 .آدم بن موسى اخلواري:  الرواية التي كتبت هبا-
 . ترمجة٤١٢:  عدد الرتاجم يف هذه النسخة-
كتاب الضعفاء الصغري يف غالف النسخة، يف آخر النسخة : تسمية الكتاب يف هذه النسخة-

 .آخر كتاب الضعفاء واملرتوكني للبخاري:كتب
 .ال يوجد: اسم الناسخ-
 .ال يوجد: تاريخ النسخ-
 .اإلسناد السابق:  إسناد النسخة-
 . سطراً ١٩:ورقة، عدد األسطر١٩:عدد األوراق-

ومصورهتا باجلامعة .٢٨٩٧:أصلها حمفوظ باهلند بمكتبة خدا بخش، بتنة، رقم: مكان احلفظ
 .٩٣١٩/١: اإلسالمية باملدينة املنورة، رقم

 : مالحظات عىل النسخة-
ياض  يبدأ بعد وهبا بياض مكان بعض الرتاجم، منها ترمجة اإلمام أيب حنيفة النعامن، والب .١

 .٣٩٣، إىل بداية الرتمجة رقم ..النعامن بن: كلمة
  . ترمجة حسب املطبوع٢٩عدد الرتاجم الساقطة من النسخة  .٢
 .٢اليمنية :  النسخة السادسة• 

 .آدم بن موسى اخلواري:  الرواية التي كتبت هبا-
 . ترمجة٤١٧:  عدد الرتاجم يف هذه النسخة-
 .كتاب الضعفاء كام يف غالف النسخة: خة تسمية الكتاب يف هذه النس-
 .حييى حممد عيل القاسم: اسم الناسخ-
 .ه١٠/٦/١٣٢٠اجلمعة،: تاريخ النسخ-
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 .اإلسناد السابق:  إسناد النسخة-
  . سطراً ٢٣:ورقة،عدد األسطر١٣:عدد األوراق-
اجد ومصورهتا بمركز مجعة امل.أصلها باليمن بمكتبة اجلامع الكبري بصنعاء:  مكان احلفظ-

 .باإلمارات 
 : مالحظات عىل النسخة-

وهبا بياض مكان بعض الرتاجم، منها ترمجة اإلمام أبو حنيفة النعامن، والبياض يبدأ بعد  .١
  .٣٩٣إىل بداية الرتمجة رقم ! النعامن بن: كلمة

 . النسخة مثبت عليها مقابلة .٢
 .  ترمجة حسب املطبوع٢٥عدد الرتاجم الساقطة من النسخة  .٣
 .اإلماراتية: السابعةالنسخة  •
 .مسبح بن سعيد البخاري:  الرواية التي كتبت هبا-
 . ترمجة حسب املطبوع٢٢٤:  عدد الرتاجم يف هذه القطعة املوجودة-
 .كتاب الضعفاء كام يف غالف النسخة: تسمية الكتاب يف هذه النسخة-
 .ال يوجد: اسم الناسخ-
 .ال يوجد، ويظهر أهنا متقدمة: تاريخ النسخ-
 :كتب يف أوهلا:  إسناد النسخة-

 . رواية أيب جعفر مسبح بن سعيد البخاري عنه
 .رواية حممد بن عبد اهللا بن فِطر الربوجردي
 .رواية أمحد بن احلسني بن جعفر العطار
 رواية حممد بن الفرج بن عبد الويل

 . رواية الشيخ أيب عبد اهللا حممد بن أيب نرص بن عبداهللا احلميدي 
 . سطراً ٢٣ أو ٢٨ أو ٣٠متفاوتة : أورق،عدد األسطر٨:وراق عدد األ-

مل أمتكن من معرفة مكان وجودها األصيل، وإنام حتصلت عىل   مصورهتا من مركز :مكان احلفظ
 ).٢٦٠٢٦٨:(مجعة املاجد باإلمارات، وهي حمفوظة برقم
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 : مالحظات عىل النسخة-
وتراجم .٣٦٦يى الصديف، رقم النسخة مبتورة اآلخر، وآخر ترمجة هبا ملعاوية بن حي .١

مل تسقط من هذه النسخة؛ ألن هذه الرواية قدمت من اسمه حممٌد يف أول ) املحمدين(
 .الكتاب عىل طريقة البخاري يف التاريخ الكبري

 .النسخة عليها سامع لعبد امللك بن مسلم بن أيب النرض اهلمداين النهاوندي .٢
 .وطة عقب الرتمجةيظهر عىل النسخة املقابلة، بوضع دائرة منق .٣
 .    ترمجة حسب املطبوع٢٢٤:الرتاجم الساقطة .٤
 ترمجة زادهتا رواية مسبح، وغري موجودة يف النسخ اخلطية من رواية آدم ابن ٢٩هناك  .٥

 .)١(موسى
 . عىل النسخ اخلطية للكتاب وتعليقات مالحظات•
وحتصلت عىل  رواية آدم بن موسى أشهر روايات الكتاب، ولذا تعددت نسخها اخلطية، -١

 .مجيع نسخها الست التي ذكرت يف فهارس مكتبات العامل
إال قطعة نفيسة من رواية ،  مل أجد نسخة خطية  من الروايات األخرى لكتاب الضعفاء-٢

مسبح بن سعيد، وهبا إضافات مهمة يف عدد الرتاجم، واختالف يف ترتيب تراجم الكتاب، وغري 
 .وايات الكتابذلك مما سيأيت بيانه يف أثر تعدد ر

 ُذكِر يف خمطوطات الكتاب ثالث تسميات، وبعض املخطوطات ُأثبتت تسميتان يف نفس -٣
 .املخطوط
 تفاوتت النسخ من حيث اجلودة والسالمة من السقط، وقد أحلقت بآخر الرسالة جدوالً -٤

 .)٢(يبني الرتاجم املثبتة والساقطة يف كل النسخ اخلطية
ذات قيمة علمية كبرية؛ فهي خالية من السامعات، واملقابلة عىل  غالب نسخ الكتاب ليست -٥
 .أصوهلا
 أتم النسخ اخلطية من رواية آدم بن موسى هي النسخة الرتكية، وقد تفردت بعدد من -٦

 ، ٣٤٥،٣٩٥ ،٢٨٥، ٢٥١،٢٦٣ ،٢١٧، ٢٠٣،٢١٦ ،١٠٧ :الرتاجم عىل بقية النسخ، والتي بأرقام
                                 

 . عىل املطبوع من املخطوط يف امللحق الرابع آخر الرسالة هذه الرتاجم الزائدة ثبُت أقد )  ١(
 .من آخر الرسالة) الثالث( ينظر امللحق )  ٢(
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 .حسب املطبوع ٤٢٦ ،٤٢٥ ،٤٠٨
يظهر أن هناك نسخاً خطيًة وقف عليها بعض املعارصين ممن طبع الكتاب يف طبعته األوىل  -٧

وسبب هذا القول أن هناك تراجم وردت يف نسخ الكتاب . باهلند، ومل نقف عىل تلك النسخ املعتمدة
وهي الرتاجم ذات ! املطبوعة من رواية آدم بن موسى، ومل أجدها يف مجيع النسخ اخلطية

 .٣٩٢، ٣٩١، ٣٩٠، ٣٨٩:األرقام
 كنت أظن أن النسختني اهلنديتني نسختا من بعضهام؛ لالتفاق يف مواضع الرتاجم الساقطة، -٨

 انتقـل نظـره إىل الرتمجـة رقـم ٢٥٣بل يف بعض ما كتب خطًأ أثناء الرتاجم؛ فالناسخ يف الرتمجة رقم 
 .وهذا اخلطأ تكرر يف النسختني.  فنقل منها٢٥٥

مي هبذا الرأي أهنام اختلفتا يف إثبات ترمجة؛ ففي النسخة اهلندية األوىل ولكن أْشَكل عىل جز
ويف النسخة اهلندية . وجدت ترمجة حممد بن عبد اهللا األموي، وسقطت من النسخة اهلندية الثانية
 . الثانية وجدت ترمجة سهل بن عجالن، وسقطت من النسخة اهلندية األوىل

 أن النسختان اهلنديتان نسختا من أصل واحـد، وأمـا -  والعلم عند اهللا–فلذلك يمكن القول 
اخ وخطئهم يف إسقاط كـل  إثبات كل نسخة لرتمجة ليست يف النسخة األخرى فمرده إىل ذهول النسَّ

 .منهم ترمجة من األصل املستنسخ منه



 
 

 

 ٦٠ 

 
 
وممـا ، تعدد حتقيقات الكتاب وطبعاتـه ، ومن مظاهر االهتامم بكتاب الضعفاء لإلمام البخاري

 :وقفت عليه من طبعات الكتاب
كتاب : الضعفاء الصغري، وطبع معه: طبع بعناية زين الدين اآلروي، باسم:املطبوعة األوىل  •

 : آكـره–الضعفاء واملرتوكني للنسائي، واملنفرادت والوحدات لإلمـام مـسلم، طبعـة حجريـة باهلنـد
 .)١(م١٩٠٥ -ه ١٣٢٣
 . أقف عىل هذه النسخة ومل-
طبع بعناية حممد حميي الدين اجلعفري الزينبي، وهبامشه تعليقات شارك فيها :املطبوعة الثانية  •
التاريخ الصغري للبخاري، و كتاب : أبو الطيب حممد شمس احلق العظيم أبادي، وطبع معه: العالمة

 اهلنـد، مطبـع إلـه –حيدر آباد – الضعفاء واملرتوكني للنسائي، وهي طبعه حجرية، طبعت يف الدكن
وقد صـورهتا إدارة ترمجـان . )٢(م ١٩٠٥-هـ ١٣٢٣، كتبه حممد حامد عيل، عام ]كذا [احلمد بادي 

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، ٤: باكستان و ط– الهور –السنة 
 .)٣(٤١٨:  وعدد الرتاجم يف هذه الطبعة-
 . مل يذكر:   النسخ اخلطية املعتمدة-
دار الـوعي، (الـضعفاء الـصغري : حممود إبراهيم زايـد، باسـم: طبع بتحقيق:  املطبوعة الثالثة•
، عــام ١:بـريوت، ط-لبنـان بــدار املعرفـة،(ثـم أعيـد طبعـه ) هـــ١٣٩٦،عـام ١:دمـشق، ط-سـوريا
 ..، وطبع معه كتاب الضعفاء واملرتوكني للنسائي)م١٩٨٦-ه١٤٠٦
 .٤١٨:  وعدد الرتاجم يف هذه الطبعة-

                                 
مكتبة  (م١٩٨٠معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية الباكستانية منذ دخول املطبعة إليها حتى عام :خان أمحد )  ١(

 ).٥٦:ص( ،)م٢٠٠٠ - ه ١٤٢١ :األوىل: ط الرياض،-السعودية امللك فهد الوطنية،
، ٢:  القاهرة، ط– مرص –معهد املخطوطات  (املعجم الشامل للرتاث العريب املطبوع:  حممد عيسى صاحلية:كتاب ينظر )  ٢(

ومل أقف عىل صوابه ألن النسخة التي .موافقًا للطبعة السابقةيف هذه الطبعة تاريخ الطبع ). ١/١٥٧(، )م ١٩٩٢عام 
: اهللا آباد، ط:( كر يف كتابه طبعة أخرى للكتاب، فال عنهاوقفت عليها مصورة منها ومل يظهر تاريخ الطبع فيها، وذ

 فقط، وما ذكر يف معاجم طبعتانومل أجعلها يف املتن لظني أن ما طبع يف اهلند )  ص ٣٨ م، ١٩٣٠ -هـ ١٣٤٩حجر، 
 .حداها، ال أعرف صوابه إال بالوقوف عىل هذه الطبعاتإاملطبوعات خطأ يف تاريخ 

: ، وسبب اخلطأ أنه ُجعل لرتمجة)٤١٩:(اجم يف هذه الطبعة، فآخر ترمجة يف الكتاب جعلت برقموقع خطأ يف ترقيم الرت)  ٣(
 ).٣٢٩:(كام يف ص)! ٤٠٠، ٣٣٩(ن حييى بن عبيد بن موهب رقام
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 . مل يذكر: تمدة  النسخ اخلطية املع-
عبد العزيز عز الدين :بوران الضناوي،راجعه وفهرسه: طبع بتحقيق:  املطبوعة الرابعة•

 ). م١٩٨٤-ه١٤٠٤، عام١:بريوت، ط-عامل الكتب، لبنان(الضعفاء الصغري : السريوان، باسم
 .٤١٨: وعدد الرتاجم يف هذه الطبعة- 

 .مل يذكر:  النسخ اخلطية املعتمدة-
بريوت، -دار القلم،لبنان(عبد العزيز عز الدين السريوان :  طبع بتحقيق:خلامسة املطبوعة ا•
كتاب :املجموع يف الضعفاء واملرتوكني، يشمل: ضمن جمموع سامه). م١٩٨٥-ه١٤٠٥، عام١:ط

 .الضعفاء واملرتوكني للنسائي، والدارقطني:الضعفاء الصغري، وكتابا: البخاري، باسم
 .  ترمجة٤١٨:عة وعدد الرتاجم يف هذه الطب-
ذكر يف مقدمة حتقيقه عند كالمه عىل خمطوطات الكتاب أرقام :  النسخ اخلطية املعتمدة-

ومل ُيِرش هل ِذْكره ألرقام هاتني النسختني بياٌن منه ألماكن . النسخة الرتكية، والنسخة اهلندية 
لتحقيق؟ واألقرب خمطوطات الكتاب، أو إشارة لوقوفه عىل هاتني املخطوطتني واعتامدمها يف ا

األول؛ فهو مل يصف هذه املخطوطات، ومل يضع صورها، إضافة لكثرة ما وجد يف حتقيقه من سقط 
وحتريف يبني عدم اعتامده عىل خمطوط، كام بني ذلك أمحد أبو العينني يف مواطن عدة من حتقيقه اآليت 

 .لكتاب الضعفاء
حتفة األقوياء يف حتقيق كتاب :سمى حتقيقهحافظ زبري عيل زئي، و: بتحقيق:  املطبوعة السادسة•
الهور،بدون تاريخ نرش، وكتب  املحقق مقدمته -باكستان-مكتبة احلديث-مكتبة إسالمية(الضعفاء

 ).ه١٤٢٥ حمرم ٢٤يف 
ترمجة، ذكر أهنا من زيادات ) ١٤(ترمجة، ثم أحلق ) ٤٣١: ( وعدد الرتاجم يف هذه الطبعة-

 . التي اعتمدها املطبوع، وسقطت من النسخة اخلطية
 ). الرتكية(النسخة الثانية :  النسخ اخلطية املعتمدة-    
بمكتبة ، كتاب الضعفاء: أمحد بن إبراهيم أيب العينني، باسم: طبع بتحقيق:املطبوعة السابعة •

 . صفحة١٤٤يف ،  م٢٠٠٥-ه١٤٢٦، عام ١:ط  سمنود،-ابن عباس، مرص
: وأحلق بعض الرتاجم من املطبوع، كام يف ص. ة ترمج) ٤٤٢:( وعدد الرتاجم يف هذه الطبعة-
 . ومل يبني االضافة من أي الطبعات، ١٣٣

 ). الرتكية(النسخة األوىل :  النسخ اخلطية املعتمدة-
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الفاروق (الضعفاء الصغري : وليد متويل حممد، باسم:طبع بتحقيق: املطبوعة الثامنة•
) كتاب الضعفاء واملرتوكني(معه وطبع ).م٢٠١٠-ه١٤٣١،عام١:القاهرة، ط-احلديثة،مرص

 .للنسائي
 !٤٣٧: وعدد الرتاجم  يف هذه الطبعة- 
 ). ١اليمنية (، والنسخة الثانية)الرتكية(النسخة األوىل:  النسخ اخلطية املعتمدة- 
 :عىل طبعات الكتاب وتعليقات مالحظات •

ظات العلمية من خالل مراجعة ما وقفت عليه من طبعات الكتاب،ظهر للباحث بعض امللحو
 :وبياهنا كالتايل ، عىل هذه الطبعات، وتوجد يف غالبها ، مع تفاوت فيام بينها وجودًا وعدماً 

 عدم اعتامد غالبها عىل نسخ خطية يف حتقيق الكتاب، ومن اعتمد عىل نسخة خطية يف -١
وفر عدة نسخ حتقيقه فلم يزد عىل الواحدة ما عدا طبعة واحدة اعتمد عىل نسخة ثانية ناقصة ، مع ت

 . .خطية للكتاب كام سبق
 . عدم العناية بضبط النص، وصيانته من التحريف والسقط-٢
 عدم العناية بعالمات الرتقيم، وحماولة متييز األقوال املتداخلة، وخاصة عند نقل اإلمام -٣

  فيحصل فقد يعقب عليه اإلمام البخاري ببيان مرتبة الراوي؛، البخاري قوالً لناقٍد يف املرتجم 
 .التداخل يف القائلني

عدم دراسة اإلشكاالت العلمية حول الكتاب، وإنام يكتفي البعض بذكر أقوال أهل العلم -٤
 . يف مواطن قليلة جداً ٨يف املرتجم، باستثناء التحقيق رقم 

عدم خدمة أحاديث الكتاب وتبيني وجه ذكر اإلمام البخاري للحديث يف ترمجة الراوي، و -٥
يشري إليه من حديث الراوي بقوله ال يصح حديثه ونحوه من األلفاظ التي يريد هبا اإلمام ختريج ما 

 .البخاري نقد املروي ال الراوي
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 .نظمه شعراً : من مظاهر اهتامم األمة بكتاب الضعفاء للبخاري

ريقة معهودة عند ونظم الكتب العلمية بغية تقريبها وتسهيل حفظها واستظهار مسائلها ط
 .العلامء 

، يف نظٍم )١ (وقد َنَظَم كتاب الضعفاِء فضيلُة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عيل احلريبِّ 
ِغْريِ لِِإلَماِم «:أسامه َعَفاِء الصَّ ْيبَاِج واحلَِرْيِر َنْظُم ِكتَاِب الضُّ ُق الدِّ ، وبلغت أبياته )٢(»البَُخاِريِّ إِْستَْربَ

 . ثالثامئة وستني بيتًا من بحر الكامل
 :قال يف أوله
يطانِ    لطانِ ا السُّ  ذَ  الَفتَّاَح َأْستَفتُِح    وأعوُذ بالباري من الشَّ

ام،    له الثنا العظيمِ واحلمد هللاِ    مآلنِ واألرِض بْل  َملَء السَّ
 :منهجه فيه بقولهثم رشع يف ذكر مقصده من هذا النظم، و

ــــد نَ وإِ  هــــذا، ــــظَ ين ق ــــصيدةً ْم   ها ُحـال الِعْقيـانمِ َص عْ َنَظمْت بِمِ    ُت ق
ــــاب حممــــدٍ  ــــْت بَكلَكلهــــا كت    الــشانِ البخـاريَّ اجلليـَل  :َأعنـي   وجَل

ـــصغري عفا ال ـــضُّ ـــُه ال ـــه ،وِكتاب   وامليـــزانِ  التقريــِب،:ُمجــالً مــن    وزدت
  ــــتهذيب والـــضعفاِء باســـتيقانِ   لـــجلــرح والتعــديل وا اوســوامها ال

  جيح بني َمَطاِعن الفرسانِ فقمت بالرت   ولربام ظهر اِخلالف؛
 :منها ، اً تتعلق بمنهجه  أمور إضافة إىل تبيينه يف مقدمة كتابه،فبني الناظم هبذه األبيات،

أنه ذكر  -حفظه اهللا–وبسؤال املؤلف .أنه نظم كتاب الضعفاء الصغري لإلمام البخاري -١
                                 

هـ، يعمل أستاذًا مشاركًا بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة املكرمة، له العديد ١٣٨٤ولد املؤلف عام  )  ١(
وأيرس الرشوح عىل املقدمة  توجيه مشكل القراءات العرشية الفرشية، وحتزيب القرآن،: من املؤلفات، ومنها

 .اآلجرومية، وغريها من املؤلفات
 .جدة– السعودية –هـ، بدار الفنون للطباعة والنرش ١٤١١وطبع عام ، كتبه الناظم بخطه ) ٢(
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وعىل هذا فعدد الرجال الذين  . عىل النسخة املطبوعة بتحقيق بوران الضناوي يف نظمه اعتمد
، فيكون الساقط من كتابه أربعة وعرشين ترمجة ُتستدرك من الطبعات  راوياً فقط٤١٨: نظمهم هو
 .األخرى
: اد بعض النقول والفوائد من عدة كتب، مثلبل ز) كتاب الضعفاء(أنه مل يقترص عىل مادة  -٢

هتذيب (و) لسان امليزان ( : بن حجر العسقالينا وكتب اإلماملذهبي، لإلمام ا) ميزان االعتدال(
 ).تقريب التهذيب(و) التهذيب
 .أنه قد يرجح بني األقوال املختلفة يف الراوي إن ظهر اخلالف يف مرتبته -٣
 من م أقواهلم ظَ نها يف مقدمته يشري هبا ألسامء بعض من للمؤلف يف نظمه اصطالحات ذكر -٤

 :ومن هذه االصطالحاتالعلامء،  
 .احلافظ بان حجر:  يقصد-من غري قيد -باين الرَّ :   قوله
 .مها اإلمامان، أمحد بن حنبل وحييى بن معني. ْرباناحلَ : قوله
 .سائيازي، والنَّ يقصد أبا حاتم الرَّ . الَعلامن: قوله
ارقطني، سائيالنَّ : مها. يانتَ فَ ال: قوله  .والدَّ

 : باب األلفقال يف أولفثم رشع يف نظم الرواة يف الكتاب؛ 

   وقل وِهٌم، وذو ُنْكرانِ واكتْب    عسْامعيل نْجِل ُجممِّ اَضعِّف فتى 
  ِصنْوانِ :ولد اليسعْ ه ُ  مثلُ ،ـبة   مولود إسامعيل نجل أيب حبيـ

 :هبذين البيتني يشري لقول البخاري يف ثالث تراجم، وهيوهو 
 .األنصاري،ع بن جاريةمِّ إبراهيم بن إسامعيل بن ُجم ) ١(

 .ارينَ رو بن دِ مْ عَ ، وهري الزُّ :وي عنرْ يَ  .مهْ ري الوَ ثِ وهو كَ  روي عنه، ي  
 .  ُيْكتب حديثه   

 .شهيلاأل ني،األنصاري،ية،املديبَ بِ  َح ِيب إبراهيم بن إسامعيل بن أَ )٢(
   .ُمنكر احلديث. نيَص داود بن حُ  :عن  

 .أبو إسامعيل،املكي ة،يَّ يب حَ  بن أَ إبراهيم)٣(
 .ع بن أسعدَس يَ الْ  :ةـيَّ  َح ِيب واسم أَ  .كر احلديثنْ مُ  .وةرْ بن عُ  هشام  :عن   
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صنفني السابقني أهنم حال فراغهم من تصنيفهم يتناقل تالمذهتم هذه املصنفات جرت عادة امل

بأحد طرق النقل املعروفة؛ كالقراءة عىل الشيخ أو املكاتبة أو اإلجازة أو املناولة، أو الوجادة، 
 .)١(طرق الرواية: وتسمى هذه الطرق يف نقل هذا املصنَّف

 .من طريقة يف نقلهوقد جيتمع يف الكتاب احلديثي الواحد أكثر 
 . وقد جيتمع يف الكتاب الواحد أكثر من راو ينقله عن مصنفه

ُقون مادة الكتاب كام هي من أول تصنيفها، بل يزيدون  واملصنفون حال إقرائهم لكتبهم ال ُيبْ
وينقصون بحسب ما يستجد هلم من علوم أو تتغري هلم من آراء، وحيصل للكتاب أن حيمله عن 

رون؛ بزيادات أو نقص، أو بتقديم وتأخري يف مادة الكتاب، عىل غري اهليئة التي مؤلفه تالمذة آخ
 .أخذها التالمذة األولون

 :فيصبح للكتاب هيئتان
 .التي نقلها التالمذة األولون عن املصنف: اهليئة األوىل
 .التي نقلها التالمذة املتأخرون عن املصنف: واهليئة الثانية

حيصل للمصنف من تغيري يف مادة كتابه، ووقت أخذ التالمذة عنه وقد تزيد اهليئات بحسب ما 
 .هذا الكتاب

 .)٢(رواية: فتسمى كل هيئة منقولة عن املصنف
وهذا ما وقع لكتاب الضعفاء للبخاري، فقد نقله عنه عدد من تالمذته، وكل نقٍل يمثل رواية 

 .للكتاب
 .ن روايات الكتاب ويف املطالب القادمة سأحاول أن أستعرض ما وقفت عليه م

 
                                 

معرفة أنواع علم : ، وابن الصالح يفاإلملاع ألصول الرواية والتقييد والسامع: القايض عياض يف كتابه:  ذه الطرق هلنظر ي)  ١(
 ).١٥٨-١١٨:ص(:احلديث

 اختالف الروايات وأثره يف توثيق النصوص: عبد القادر  موفق عبد اهللا: ينظر يف موضوع روايات الكتب ما كتبه كل من)  ٢(
 و حممد بن عمر). ٨٤-٣٣ :ص(، )م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، شوال ٢، س ٨ الرياض،ع –جملة الدرعية ( وضبطها 
 – مرص –دار اإلمام أمحد (سلسلة الدراسات احلديثية :ضمن كتابه. تعدد روايات الكتاب احلديثي وأثره: بازمول

 ).١٨١-١٤١/ ٢( ،)م ٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩األوىل،: القاهرة، ط
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 :ترمجة الراوي-١   

 . هو أبو عيل آدم بن موسى اخلَُواري
إسامعيل بن سامل الصائغ، واحلسني بن عيسى البسطامي، وسعيد بن عنبسة، : روى عن  

 .وحممد بن إسامعيل البخاري
، ويف كتاب )صحيحه(أبو حاتم حممد بن حبان التميمي السجستاين يف : روى عنه  

، وأبو أمحد حممد بن )كتابه الضعفاء(، وأبو جعفر حممد بن عمر العقييل يف )١()املجروحني(
 .)٢()املستخرج عىل صحيح اإلمام مسلم(الِغْطِريف الرباطي ومن طريقه أبو نعيم األصبهاين يف 

 )٣().ه٣٠٥(ة تويف يف رجب سن
 : روايته للكتاب-٢   

هي أشهر روايات الكتاب، وطبع الكتاب هبذه الرواية، كام أن أغلب النسخ اخلطية التي   
 .  وصلتنا هي هبذه الرواية

 .(٤)وقد ذكر احلافظ ابن حجر أن آدم بن موسى ممن روى هذا الكتاب عن اإلمام البخاري  
 :ة، وممن وقفت عىل أسامئهموروى عن آدم بن موسى  هذه الرواية مجاع  
 يف كتابه الضعفاء، وقد بلغت مروياته عن الضعفاء )ه٣٢٢:ت(اإلمام أبو جعفر العقييل ) أ

 !  رواية٥٧٩للبخاري من طريق آدم بن موسى 
، ومن طريقه وصلنا )٥( )ه٣٧٧:ت(اإلمام أبو أمحد حممد بن أمحد بن الغطريف اجلرجاين )    ب

                                 
 :كتاب املجروحني :وابن حبان ).٥٩٣٤:رقم ،١٣/٢٥٨( :اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان :بن بلبانعيل ) ١(

)٢/٤٠٧.( 
 ).١/٨٨:(املسند املستخرج عىل صحيح اإلمام مسلم: بو نعيمأ)  ٢(
زوائد رجال صحيح ابن حبان عىل الكتب : الشهري، حييى بن عبد اهللا: و). ٧/٨٧:(تاريخ اإلسالم: لذهبيا :ينظر ترمجته) ٣(

 ).٢٠٥-١/٢٠٣( ،)م٢٠٠١-هـ١٤٢٢:امع األوىل،:ط  الرياض،-السعودية–مكتبة الرشد  (الستة
 ).٥١٧:ص( :هدي الساري: بن حجرا)  ٤(
باطي احلافظ،: هو ) ٥(  صنَّف املسند أبو أمحد حممد بن أمحد بن احلسني بن القاسم بن الرسّي بن الغطريف اجلرجاين الرِّ

 سنة ويفت . " ا قواما صاحلا ثقةكان أبو امحد من علامء املحدثني ومتقنيهم صوام ": قال الذهبي . الصحيح، وغريه ذلك
 .سبع وسبعني وثالثامئة

  . )٩٧٢ /  ٣ (تذكرة احلفاظ و)٩٧ / ٤ (الكامل يف التاريخ:ينظر 
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 .السامع املثبت يف النسخ اخلطية واملطبوعةٌالكتاب كام هو مدون يف 
، وقد روى عن شيخه آدم بن موسى رواية واحدة )ه٣٥٤:ت( )١(اإلمام ابن حبان البستي)     ج

 .)٢()املجروحني (يف كتابه 
 : إسناد هذه الرواية-٣

 :ونذكر اإلسناد املثبت يف املخطوطة الرتكية
د بن عمر بن عبد الغالب العثامين قراءة عليه وأنا اإلمام العامل أبو عبداهللا حممأخربنا الشيخ 

أخربنا الشيخ : أسمع يف ليلة العرشين من شهر رمضان سنة أربع عرشة وستامئة قدم علينا حلب قال
بن احلسن بن أمحد ااحلسن أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن عبداهللا بن احلسني الفاراين، أنبأ أبو عيل 

 أمحد بن عبداهللا بن أمحد احلافظ، ثنا أبو أمحد حممد بن أمحد بن الغطريف  إجازة، أنبأ أبو نعيماحلداد
العبدي الدهستاين بجرجان بسنة إحدى وسبعني وثالثامئة قرأت عليه يف أصله، فأقر به، قال قرأت 

 .عىل آدم بن موسى اخلواري، ثنا أبو عبداهللا حممد  بن إسامعيل البخاري
األصبهاين يف أول مستخرجه عىل صحيح مسلم عن أيب أمحد رواها احلافظ أبو نعيم     وقد 

ما حكيته عن البخاري؛ فإن أبا أمحد الغطريفي اجلرجاين حدثني، عن أيب ... «:الغطريفي به، فقال
 .)٣(» ِّعيل آدم بن موسى اخلواري، عن حممد بن إسامعيل البخاري

 :ُ اخلواريعن آدم بن موسى) كتاب الضعفاء (اإلمام العقييل يف  نقول -٤
َالنقل عن اإلمام البخاري من طريق ) الضعفاء( يف كتابه )ه٣٢٢:ت(     أكثر اإلمام العقييل 

 ً.نصا) ٥٧٩( شيخه آدم بن موسى عن البخاري، ويقدر ما نقله من هذا الطريق بـقرابة 
 :وبمقارنة هذه النقول بكتاب الضعفاء لإلمام البخاري ظهر يل اآليت

تتطابق مع ما يف املطبوع من كتاب الضعفاء للبخاري؛ مما يدل عىل أن  غالب هذه النقول -
 .رواية العقييل عن آدم بن موسى إنام هي لكتاب الضعفاء للبخاري

                                 
.  التميمي البستي بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية بن مرة بن سعدأبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد بن حبان: هو  )١(

تويف . " كان من أوعية العلم يف الفقه واحلديث واللغة":  قال احلاكم" الضعفاء " و" التاريخ" و" الصحيح "صاحب 
 . يف سنة أربع ومخسني وثالثامئة

 ).٧٤ / ١:(طبقات احلفاظ، و)٩٢٠ / ٣:(تذكرة احلفاظ:ينظر
 ).٢/٤٠٧: (كتاب املجروحني:ابن حبان)  ٢(
 ). ١/٨٨:(املسند املستخرج عىل صحيح اإلمام مسلم: يمبو نعأ)  ٣(



   

 
 

 ٦٩ 

رواية عن اإلمام البخاري، من طريق آدم بن موسى، وال ) ٣٨٤( زاد العقييل فيام أحصيته -
؛ مما يدل أن اإلمام !لضعفاء للبخاريتوجد هذه الزيادات يف املطبوع وال املخطوط من كتاب ا

 .برواية آدم ابن موسى لكتاب الضعفاء) غري املطبوع(العقييل ينقل من نسخة أخرى 
 مع حرص اإلمام العقييل عىل نقل رأي اإلمام البخاري يف تراجم كتابه، فإننا نجد عدداً من -

 طريق غريه، مع أن لإلمام الرتاجم مل ينقل فيها رأيًا للبخاري ال من طريق آدم بن موسى وال
؛ مما يدل عىل أنه مل يقف عىل رأي )١(البخاري ترمجة للراوي يف النسخة املطبوعة من كتاب الضعفاء

 . للبخاري يف نسخته من رواية الكتاب
 وجدت بالتتبع أن اإلمام العقييل ال ينقل مجيع تراجم البخاري، فهو  ينتقي من كتاب -

من يدخلهم يف كتابه؛ فلذا مل ُيوِرد أسامء الصحابة الذين أوردهم اإلمام البخاري ما يوافق رشطه في
 .البخاري يف كتابه

إن رواية آدم بن موسى عند العقييل هي لكتاب التاريخ للبخاري؛ ألنه ينقل قليالً :  ال يقال-
 .)٣(وناقالً عنه من طرق أخرى يف مواضع.)٢(مرصحًا باسمه يف مواضع) التاريخ(عن كتاب 
ذه الكثرة يف عدد النصوص التي ينقلها العقييل عن اإلمام البخاري من طريق آدم بن موسى وه

الضعفاء :(  جيزم بأن آدم بن موسى روى عن البخاري كتابيه)٤(جعلت بعض فضالء املعارصين
 ).الكبري والصغري 

 

                                 
، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٣٩، ٢٣٣، ٢٣١، ٢٢٤، ٢٢١، ٢١٨، ٢٠٨، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٥، ٥٠:(ينظر من أمثلتها الرتاجم رقم)  ١(

، فقد أورد العقييل هلؤالء )٢٩٥، ٢٩٣، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٦، ٢٧٩، ٢٧٤، ٢٦٦، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٤٣
مل يصله شيئًا عن البخاري من طريق آدم بن موسى،  إما  :لسببني ابه، ومل ينقل فيهم رأيًا للبخاري، الرواة ترمجة يف كت

 .وال يبُعد وجود السببني . والثاين أنه وقف عىل هذه النقول وتركها عمدًا ؛ ملخالفتها لرشطة يف كتابة 
 ).٦/١٧٩(:الضعفاء: من أمثلته، العقييل)  ٢(
 :(عفر العقييل يف اجلرح والتعديل يف كتابه الضعفاءمنهج أيب ج: نصرية)  ٣(
  ).٢٠٤-١/٢٠٣(:زوائد رجال ابن حبان عىل الكتب الستة  البكري يف كتابهالشهري  حييى :هو الدكتور) ٤(



 
 

 

 ٧٠ 

 
)١( 

 
 : ترمجته الراوي-١   

اقعفر مسبح بن سعيد البخاريهو أبو ج  . الورَّ
إبراهيم بن حممد و، )٣(عجيف بن سيار الطواوييسو، )٢(حممد بن سالم البِيَْكنْدي: روى عن

 . )٦(، وحنش بن حرب)٥(، والبخاري)٤(بن َسالَم
 )٧( اهللا بن يوسف أبو أمحد البخاريعبد الرمحن بن حممد املعدل، وحممد بن عبد:      روى عنه

 .)٩()شعب اإليامن(، وأخرج له البيهقي يف )٨(وحممد بن خالد املطوعي
 :     ويظهر أن ملسبِّح بن سعيد اعتناًء خاصًا باإلمام البخاري، ويظهر يف أمور

 .)١٠(نقله لسريته وأخباره: أوهلا 
لضعفاء كام سبق، وأيضاً روى عنه كتاب روايته لكتبه؛ فقد ورد أنه روى عنه كتاب ا: ثانيهام 

ه يف هذا التفرد التاريخ، وقد تتفرد نسخته بأشياء ال توجد يف النسخ األخرى من الكتاب، وقد يوِمه 
 .)١١(بعض العلامء

مة ابن ماكوال عند نقله عن كتاب : ثالثاً  كثرة نسخه ومقابلته لكتب البخاري، يقول العالَّ
 .)١٢(»..اللتني مها بمقابلة مسبح بن سعيدويف نسختّي «:التاريخ للبخاري

                                 
 . من أخباره ومروياته املتناثرة يف الكتب-بفضل اهللا –مل أجد من أفرده برتمجة، فألفُت له ترمجة )  ١(
 ).٤٠٩، ٤/٤٠٥(: يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساباإلكامل: ابن ماكوال)  ٢(
 ).٤/٤٣٤:(املصدر السابق)  ٣(
 األوىل،:ط بريوت،-لبنان مؤسسة الرسالة،(حممد نعيم العرقسويس : ، حتقيقتوضيح املشتبه:ابن نارص الدين)  ٤(

 ).٥/٢٢٠:()م١٩٩٣-هـ١٤١٤:عام
 ).٢٤/٤٣٦:(ذيب الكاملهت: املزي)  ٥(
 ).٧/٢٥٢:(تاريخ بغداد:اخلطيب البغدادي) ٦(
 .املصدر السابق)  ٧(
 ).٢٤/٤٤٦:(هتذيب الكامل :، املزي)٥٢/٧٩:(تاريخ دمشق: ابن عساكر). ٢/٢٨:(املصدر السابق)  ٨(
 ).٢٠٥٨:رقم-٣/٥٢٤:(شعب اإليامن:  البيهقيأمحد بن احلسني ) ٩(
 ).٤٣٨، ١٢/٤٣٢:(بالءسري أعالم الن: الذهبي)  ١٠(
 ).٥٩/٤٩:(تاريخ دمشق :ينظر يف توهيم احلافظ ابن عساكر له يف موضع)  ١١(
 دار الكتب العلمية،( سيد كرسوي حسن:  حتقيق،هتذيب مستمر األوهام عىل ذوي املعرفة وأويل األوهام :ابن ماكوال)  ١٢(

 ).١/١٩٦( ،)١/١٠٩:()م ١٩٩٠-هـ١٤١٠:األوىل، عام: ط



   

 
 

 ٧١ 

، يف شهر صفر      أما تاريخ وفاته فلم أقف عىل من رصح به، ووجدت ما يدل عىل أنه كان حيَّاً 
 وجدنا يف تاريخ «):َجْذوة املقتبس( يف كتابه )هـ٤٨٨:ت( )١(  وثامنني؛ فقد قال احلُميديسنة مائتني

وراق يف نسخٍة ذكر فيها مسبح بخطه أنه عارضها وصححها البخاري من رواية مسبِّح بن سعيد ال
 .)٢(»يف صفٍر سنَة ثامنني ومائتني 

 :روايته للكتاب-٢  
، (٣) )ه٥٧٥: ت(العالمة ابن خري األشبييل:  ذكره من رواة الكتاب عن اإلمام البخاري كل من

 .(٤) )هـ٨٥٢:ت(واحلافظ ابن حجر العسقالين
  .)٥(طية برواية مسبح بن سعيدوكذلك اثبت عىل النسخة اخل     

 : إسناد هذه الرواية-٣
كتاب الضعفاء : ورد إسناد هذه الرواية يف النسخة اخلطية الواصلة إلينا، ومما جاء عىل طرهتا-

 عن أيب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري ريض اهللا تعاىل عنه، 
 .رواية أيب جعفر مسبح بن سعيد البخاري عنه

 .عبد اهللا بن فِطر الربوجرديرواية حممد بن 
 .رواية أمحد بن احلسني بن جعفر العطار

  .)٦(رواية حممد بن الفرج بن عبد الوارث االنصاري
 . رواية الشيخ أيب عبد اهللا حممد بن أيب نرص بن عبداهللا احلميدي 

                                 
 بن محيد بن يصل امليورقي األندليس احلافظ و عبد اهللا احلميدي، حممد بن أيب نرص فّتوح بن عبد اهللا بن فّتوحأب: هو)  ١(

ًا عىل   دؤوب":  من كبار تالمذة ابن حزم،  وكان ظاهرّي املذهب، قال الذهبي" اجلمع بني الصحيحني "العالمة مؤلف 
نًا ورعًا أخباريًا متفنِّنًا، كثري التصانيف، حجة ثقة  ولد قبل عرشين .  "/طلب العلم، كثري االطالع، ذكيًا فطنًا صيِّ

 . وأربعامئة، وتويف سنة ثامن وثامنني وأربعامئة
 ). ٢٨٢ / ٤:(وفيات األعيان، )١٩/١٢٠: (سري أعالم النبالء: ينظر

وح: احلميدي)  ٢( ط،عام .القاهرة، د-الدار املرصية للتأليف والرتمجة،مرص (جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس:حممد بن فتُّ
 ).٣٤٠-٣٣٩:ص):(م١٩٦٦

 ).٢٠٧-٢٠٦ (:فهرست ما رواه عن شيوخه: ابن خري)  ٣(
 .شيخ بن سعيد : وقد تصحف يف املطبوع اسمه إيل،)٥١٧:ص (:هدي الساري :بن حجرا)  ٤(
 .نامذج من صور النسخ اخلطية: ألوىل من نسخة مسبح بن سعيد يف آخر الرسالة بملحقتنظر صورة الصفحة ا)  ٥(
 . لعدم وضوح الكتابة يل يف صحة القراءة الشك مع كذا قرأا من املخطوط   )٦(



 
 

 

 ٧٢ 

 هأ. سامع لعبد امللك بن أيب مسلم بن أيب نرص اهلمداين النهاوندي
 : يف فهرسه فقال )ه٥٧٥: ت(الرواية العالمة ابن خري األشبييل وذكر إسناد هذه -
حدثني به أبو : ،قال/حدثني به الفقيه القايض الشهيد أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن خلف «

 فيام أجازه يل بخطه، عن الفقيه أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن /بكر خازم بن حممد بن خازم 
 -ن قاسم احلافظ، عن أيب بكر حممد بن عبد اهللا بن فطر الربوجردي عابد،عن أيب القاسم خلف ب

 ./،عن أيب جعفر مسبح بن سعيد البخاري عن أيب عبد اهللا البخاري -قرية من قرى خراسان
وحدثني به أيضا أبو حممد بن عتاب إجازة، قال حدثنا به أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عابد، 

حدثنا به أبو القاسم خلف بن القاسم احلافظ بالسند :رب رمحهام اهللا قاالوأبو عمر يوسف بن عبد ال
 .)١( »املتقدم

                                 
 ) .٢٠٧-٢٠٦:ص :(فهرست ما رواه عن شيوخه: ابن خري )  ١(



   

 
 

 ٧٣ 

 
 

 

 :ترمجة  الراوي-١   
 .هو أبو احلسن حممد بن إبراهيم بن شعيب اجلرجاين بن الغازي

هيل، وحممد بن عم: روى عن رو بن عيل الفالس، وحممد بن محيد الرازي، وحممد بن حييى الذُّ
 .إسامعيل البخاري، وحممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب، وأيب زرعة الرازي

 اإلسامعييل، وأبو أمحد احلاكم، وعبد الرمحن بن حممد رأبو أمحد بن عدي، وأبو بك: روى عنه
 .بن إدريس

 .(١)ى عن البخاريوهو راوي كتاب الكن
 .)٢( أي بعد الثالثامئة» مل أقع بتاريخ وفاته وهي سنة نيف عرشة «: قال الذهبي

 :روايته للكتاب-٢
 .)٣( وقد أسند احلافظ ابن حجر رواية حممد الغازي لكتاب الضعفاء عن اإلمام البخاري

 :وروى عنه هذه الرواية
 .أبو أمحد احلاكم الكبري  ) أ

 .)٤()الكنى واألسامء (ازي عن البخاري يف مواضع من كتابه رواه عن أيب احلسني الغ
 .)٥( أبو احلسني عيل بن إبراهيم املستمىل)  ب

تاريخ (، وأخرج بعضها اخلطيب البغدادي يف )٦(رواها عنه حممد بن احلسني بن الفضل القطان
                                 

 ).٩/٣( : للبخاري)التاريخ الكبري(يل املطبوع بذ، )  الكنى (كام يظهر يف أول إسناد كتاب)  ١(
مكتبة الغرباء  (-/-يوسف بن حممد الدخيل: حتقيق: كتاب األسامي والكنى: أبو أمحد احلاكم: ينظر ترمجته)  ٢(

سري :  والذهبي،)٩/١١٤ (: األنساب:السمعاين، )٢/٣٩٢):(م١٩٩٤-هـ١٤١٤األوىل، : األثرية،السعودية،ط
   ).١٤/٤٠٧:(أعالم النبالء

  ).١/١٧٣:( املعجم املفهرس: ابن حجر)  ٣(
 و) ٤٢٤، ٣٣٠، ٢٩٢، ٢/١١٩(و) ٤٠٩، ٢٩٤، ٢٩١، ٢٣٦، ١/٢٢٤(:كتاب األسامي والكنى: أبو أمحد احلاكم)  ٤(

  ).٣٤٧، ٢٦٢، ٢٤٦، ٤/١١٠(و ) ٣٢٢، ٣١٠، ٢٥٦، ١١٨، ٥٧، ٣/٤٧(
ابن رزقويه، : وعنه .سمع الرساج، وإمام األئمة ابن خزيمة الباغندي. النجادعيل بن إبراهيم أبو احلسن املستميل :هو) ٥(

 .تويف سنة ثالث ومخسني وثالثامئة. وابن الفضل القطان
 ). ١٥٨ / ٦:(للذهبيتاريخ اإلسالم ، و)٣٢٦ / ٢: (تاريخ بغداد:  ينظر

 األزرق البغدادي الثقة، سمع إسامعيل الصفار،  حممد بن الفضل القّطانأبو احلسني القطان، حممد بن احلسني بن:  هو)  ٦(
ولد سنة مخس وثالثني وثالثامئة، وتويف سنة . " كان ثقة ": وأبا عمرو بن السامك، وأبا بكر النجاد، قال ابن اجلوزي

 .مخس عرشة وأربعامئة
 ).٣٤٠ / ٤:(املنتظم: ابن اجلوزي ، ) ١٨٦ / ١:(رب يف خرب من غربالع: ينظر



 
 

 

 ٧٤ 

 .)١()نصاً ٣٨(، وعدد النصوص املروية عنده من هذا الطريق ) بغداد
 .د املامطرييمحزة بن حمم)ج

تاريخ ( وأخرج بعضها اخلطيب البغدادي يف)٢( رواها عنه أبوبكر أمحد بن حممد الربقاين
 .)٣()نصوص٦(عدد النصوص املروية عنده من هذا الطريقو،)بغداد

عن شيخني يصل أحدمها إىل إسناد ) تاريخ دمشق( يف )٤( )ه٥٧١: ت(وكذا أخرجها ابن عساكر
 .)٥() نصاً ٦٤(نصوص املروية عنه وعدد ال. اخلطيب يف تارخيه

 : إسناد هذه الرواية-٣
 :)٧(، فقال احلافظ يف إسناده)٦()ه١٠٩٤: ت(والروداين ،  )ه٨٥٢: ت( ذكره احلافظ ابن حجر

أنبأنا أبو عيل حممد بن أمحد الفاضيل، عن يونس بن أيب إسحاق، عن أيب القاسم بن مكي، عن «
ن عبد الغافر قراءة عليه، أنبأنا أبو العباس أمحد بن عمر أنبأنا حممد ب: أيب القاسم بن بشكوال

العذري، أنبأنا أبو ذر عبد بن أمحد اهلروي، أنبأنا عبد اهللا بن أمحد بن عيل املقرئ، أنبأنا أبو احلسني 
 .»عيل بن إبراهيم، أنبأنا أبو احلسن حممد بن شعيب الغازي سمعت حممد بن إسامعيل البخاري به

  

                                 
 ):م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الثانية،عام  :ط الرياض،-السعودية دار طيبة، (موارد اخلطيب يف تاريخ بغداد :العمري أكرم ضياء  )١(

   ).٥٥٩:ص(
كان ثبتًا ورعًا مل ير يف شيوخنا ":  اخلوارزمي الفقيه الشافعي، قال اخلطيبأبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد الربقاين: هو)  ٢(

حيحان، ومجع حديث الثوري، "أثبت منه، عارفًا بالفقه، كثري الّتصنيف  نه ما اشتمل عليه الصَّ ف مسندًا ضمَّ  صنّ
 .         ة مخس وعرشين وأربعامئةولد بخوارزم سنة سٍت وثالثني وثالثامئة، وتويف سن.وحديث شعبة وطائفة،

 ). ٤٦٤ / ١٧: (سري أعالم النبالءو ) ٣٧٦ – ٣٧٣ / ٤: (تاريخ بغداد:  ينظر
   ).٥٥٩:ص:(موارد اخلطيب يف تاريخ بغداد : العمري)  ٣(
اكر، فخر الشافعية، عيل بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن احلسني، احلافظ الكبري، ثقة الدين، أبو القاسم ابن عس: هو)  ٤(

ولد . ، وغري ذلك من املصنفات املفيدة املشهورة"تاريخ دمشق"صاحب . وإمام أهل احلديث يف زمانه وحامل لوائهم
 . سنة تسع وتسعني وأربعامئة، وتويف سنة إحدى وسبعني ومخسامئة

 ).٦٠ / ١: (طبقات الشافعيةو) ٥٥٤ / ٢٠:(سري أعالم النبالء: ينظر
 األوىل،:ط املدينة املنورة،-اجلامعة اإلسالمية،السعودية (موارد ابن عساكر يف تاريخ دمشق: اينالدعج طالل )٥(

 ).٣/١٧٠٢( ):م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥:عام
 ).٢٦١:ص (:برنامج التجيبى: التجيبي:ينظر، و)٢٨٩: ص:(صلة اخللف بموصول السلف: الروداين)  ٦(
  ).١/١٧٣:( املعجم املفهرس: ابن حجر)  ٧(



   

 
 

 ٧٥ 

 
 

 :ترمجة الراوي-١   
واليب ولد سنة   اد الدُّ  .)ه٢٢٤:ت(هو اإلمام احلافظ حممد بن أمحد بن محَّ

 .حممد بن بشار، وحممد بن املثنى، وأمحد بن أيب رسيج الرازي، وغريهم:روى عن
ن بن أيب حاتم، وأبو أمحد بن عدي، وأبو القاسم الطرباين وأبو حاتم بن عبد الرمح: حدث عنه
 .حبان، وغريهم

 .»تكلموا فيه، وما تبني من أمره إال خري«:)١ ()ه٣٨٥:ت(قال الدارقطني
 .)٢()ه٣١٠(تويف بني مكة واملدينة يف ذي القعدة سنة 

 :روايته للكتاب-٢
  .(٣) روى هذا الكتاب عن اإلمام البخاري أن الدواليب)ه٨٥٢:ت( وقد ذكر احلافظ ابن حجر

 : إسناد هذه الرواية-٣
الكامل يف (يف مواضع كثرية جدًا يف كتابه ) ه٢٢٤:ت(أسند عنه هذه الرواية اإلمام ابن عدي 

 .قال ابن محّاد: ، وغالبًا ما ينسبه جلده، فيقول)٤()الضعفاء
اد الدواليب عن البخاري -٤  رواية -)   الكامل( ينقلها اإلمام ابن عدي يف  والتي - هل رواية ابن محَّ

 لكتاب الضعفاء؟ 
التاريخ ( أن ما ينقله اإلمام ابن عدي عنه، إنام هو رواية لكتاب )٥(يرى بعض أهل العلم

 :وعلل رأيه بمجموعة من األسباب). الضعفاء ( لإلمام البخاري، ال رواية لكتاب ) الكبري
                                 

 " و"السنن "إمام عرصه يف احلديث، وصاحب :  الشافعيعيل بن عمر بن أمحد بن مهدي، أبو احلسن الدارقطني: هو  )١(
ولد سنة . " الدارقطني، أمري املؤمنني يف احلديث": قال القايض أبو الطّيب الطربي.   وغري ذلك" األفراد" و"العلل 
 . وتويف سنة مخس وثامنني وثالثامئة.  وثالثامئةست

  ).  ٢٩٧ / ٣ (وفيات األعيان) ٤٤٩ / ١٦ (سري أعالم النبالء            
 ).١٤/٣٠٩( :له ،وسري أعالم النبالء  ،)٧/١٥٨: (تاريخ اإلسالم: الذهبي: ينظر ترمجته)  ٢(
 ). ٥١٧:ص (:هدي الساري: ابن حجر )٣(
 .امللحقتنظر املواضع يف )  ٤(
هو الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الرشيف، األستاذ املشارك بقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة )  ٥(

 :أم القرى بمكة املكرمة، وحصل هذا النقاش من خالل مكاملة هاتفية وقعت مساء يوم اجلمعة، املوافق
 .هـ١٦/١١/١٤٢٩



 
 

 

 ٧٦ 

 ترمجة ة فقد أحصيت أكثر من ثالثامئ املطبوع من كتاب الضعفاء كثرة هذه الزيادات عامَّ يف:أوهلا
مما يبني أنه ينقل من كتاب آخر أكرب حجًام من . زائدة مل ترد  يف رواية آدم بن موسى املطبوعة  

 .الضعفاء للبخاري
بعض العبارات التي تدل عىل أنه ينقل كالم )الكامل( ِذْكُر اإلماِم ابن عدٍي يف كتابه :ثانياً 

 .)١(لبخاري من كتاب كبري غرض البخاري يف تأليفه استيعاب نقلة السنةا
 . أن بعض هذه الرتاجم ال يغلب عليها الّضعف، كام هو احلال يف كتاب الضعفاء:ثالثاً 

 أهـ. ال يمنع أن يروي التلميذ عن شيخه أكثر من كتاب:رابعاً 
أن ما ينقله اإلمام :  بأن يقال–  و العلم عند اهللا–ويبقى احتامل آخر يظهر للباحث أنه أقوى   

 : التاريخ، وكتاب الضعفاء، ويقوي ذلك أمور: عن الدواليب إنام هو من كتايب) الكامل(ابن عدي يف 
فتكرار ) فليس بينهام إال واسطة واحدة(  أن اإلمام ابن عدي قريب عهد باإلمام البخاري-

ء من القوة بمكان أنه يريد بذلك كتاباً كبرياً قوله  أن مراد البخاري بإيراد الرتمجة تكثري األسام
 .للبخاري؛ فكتاب الضعفاء مع صغر حجمه  يتناىف  مع ذلك 

 التشابه الكبري بني تراجم كتاب الضعفاء، وما ينقله ابن عدي عن ابن محاد الدواليب، ومن -
 .ارخيه الكبريجهة أخرى التشابه بني ما ينقله ابن عدي الدواليب وبني ما يذكره البخاري يف ت

أن يصنف كتاباً يف الضعفاء، وال ) وهو القريب العهد بالبخاري( من املستبعد عىل ابن عدي -
يرجع فيه لكتاب الضعفاء للبخاري، وليس ثمَّ نقوٌل له عن البخاري إال من رواية ابن محاد 
ذه الدواليب، واجلنيدي؛ فتكون رواية كتاب الضعفاء وصلت البن عدي من طريق إحدى ه

 .)٢(الروايتني أو منهام معاً 

                                 
 وقـد بينـت مـراد ((: ، قولـه-بعد سياق رأيـه عـن الـدواليب أو اجلنيـدي  -ىل قول البخاري  عهباالتي علق  ومن عباراته )  ١(

أن يذكر كل راوي، وليس مراده أنه ضعيف أو غري ضعيف،  وإنام يريد كثرة األسـامي؛ ليـذكر كـل مـن ُروى : البخاري
أن :  ذكرُت يف كتايب هذا يف غري موضعوقد((: وقال يف موضع آخر). ٣/٢٦٧ (»عنه شيئًا كثريًا أو قليًال وإن كان حرفاً 

ــر األســامي، ولــيس مــراده : وقــال يف موضــع آخــر). ١٤٣-٦/١٤٢ (»الــضعف أو الــصدق: البخــاري مــراده أن يكثِّ
ينظــر  ).٦/١٥٨ (»ومـراد البخـاري أن يستقــيص األسـامي التـي تــذكر يف التـاريخ لـيس مــراده الـضعيف واملـصدق((

 ،)٤/٤٦٧(و ،)٢٩٦، ٣/٢٦٧(، و)٤٤٢ ،٢/١٩٤( :مواضــــــــــع أخـــــــــــرى يف الكامـــــــــــل يف الـــــــــــضعفاء
 ).٩/١٧٥(و  ،)٧/٤٧٦( و)٧/٥١(، و)٦/١٧١(و ،)٥/٤٩٨،٣٨٥،٥١٢(و

 .سيأيت احلديث عن رواية اجلنيدي يف مطلب مستقل)  ٢(



   

 
 

 ٧٧ 

 
 

 :ترمجة الراوي-١ 
 .أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن اجلنيد النيسابوري، نزيل جرجان: هو

 بن احلسني بن شقيق، وإسحاق بن حممد بن إسامعيل البخاري، وحممد بن عبد اهللا: روى عن
 .  منصور الكوسج، وأمحد بن سعيد الدارمي، وأمحد بن حفص بن    عبد اهللا السلمي النيسابوري

 .ابن أيب حاتم، وابن عدي اجلرجاين: حدث عنه
 .)١(ومل أقف عىل تاريخ وفاته

 :روايته للكتاب-٢
) إكامل هتذيب الكامل (ا كتاب ، إال حمقق)الضعفاء( مل أر من جزم بذكره يف رواة كتاب 

 .)٢(، ومل يذكرا مستندًا هلام عىل ذلك)الضعفاء الكبري ( ملغلطاي، وجعال اجلنيدي من رواة كتاب 
 .)٣( ويذكر ذلك بعض املعارصين عىل سبيل االحتامل

وسبب إيرادهم هذا االحتامل وجود تطابق كبري بني ما ُينقل عن البخاري يف هذه الرواية، وبني 
 ).الضعفاء( يوجد يف كتاب ما

الكامل يف ( وبعد دراستي هلذه الرواية من خالل مما نقله منها اإلمام ابن عدي يف كتابه 
 :، يمكن أن تقسم هذه النقول كالتايل)٤()الضعفاء 
 روايات كثرية نقل فيها اجلنيدي رأياً لإلمام البخاري، ومل توجد هذه اآلراء يف املطبوع من -أ

                                 
تــاريخ : محــزة بــن يوســف: ، الــسهمي)٧/٢٩٥:(جلــرح والتعــديلا :ابــن أيب حــاتم: ينظــر مــن مــصادر ترمجتــه)  ١(

 ).٢/٤٨٠:(توضيح املشتبه: ، ابن نارص الدين)٢/١٦٨( :تكملة اإلكامل: ن نقطة، اب)٤٠١:ص:(جرجان
دار الفاروق احلديثه للطباعة (عادل بن حممد، وأسامة بن إبراهيم:، حتقيقإكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجال: مغلطاي)  ٢(

 ).حاشية-٢/١٥٢):(م٢٠٠١-هـ١٤٢٢:عام األوىل،:ط القاهرة،-مرص والنرش،
 :ن وقفت هلم عىل إيراد هذا االحتامل، كل من مم)  ٣(

أكثر عنه ابن عدي حيث نقل عنه ((:عن اجلنيدي) تاريخ البخاري( يقول يف كتابه . عادل عبد الشكور الزرقي. د -
 ).٢٠:ص. (» وهو حمتمل، )التاريخ(ال ) للضعفاء(مئات النصوص، وأخشى أن تكون روايته 

 تكون رواية اجلنيدي هذه عن وقد ((:حيث قال للبخاري،) التاريخ األوسط (تيسري أبو حيمد يف مقدمة حتقيقه. د -
 ).١/٩٧(، »البخاري لكتاب الضعفاء 

يذكره )  الكامل يف ضعفاء الرجال(، ووجدته يف أول كتابه ...قال اجلنيدي:  بلقبه غالبًا؛  فيقوليذكر ابن عدي اجلنيديَّ )  ٤(
، ٢١١-٢١٠، ١٩٨، ١٨٧، ١٣٨، ١/١٢٧:(يف هذه املواضع. بن اجلنيدحدثنا حممد بن عبد اهللا : باسمه، فيقول

 ).٢/١٩٨(، و)٣٦٨، ٣٥٢، ٣٤٦



 
 

 

 ٧٨ 

 ! أثر من ثالثامئة ترمجة ، ويقدر ذلك بـكتاب الضعفاء
  . عدد من الرتاجم توافق ما يف املطبوع من كتاب الضعفاء-ب
 ويوجد مواضع تتفق رواية اجلنيدي يف إثبات الرتمجة املذكورة كام هي يف كتاب -ج

 .، وختتلفان فيام بينهام يف إثبات بعض الزيادات ونقصها أثناء الرتمجة)الضعفاء(
 : إسناد هذه الرواية-٣

عن اجلنيدي ) الكامل يف الضعفاء (  يف كتابه )ه٣٦٥:ت(نقل عن هذه الرواية اإلمام ابن عدي 
 .)١(عن اإلمام البخاري

من هذه الرواية، من طريق ابن ) تاريخ دمشق (يف كتابه )ه٥٧١:ت(وينقل كذلك ابن عساكر 
 .)٢(عدي يف كتابه الكامل

رواية لكتاب -)  الكامل( والتي ينقلها اإلمام ابن عدي يف -البخاري  هل رواية اجلنيدي عن -٤
 الضعفاء؟

 .)٣( يف رواية الدواليب- سابقاً –يقال يف هذه الرواية، ما قيل 
  

                                 
  .) ٣٩٠، ٣٨٥، ١/٣٥٤:(ومن أمثلتها ، موضعًا ) ٤٣١(يف أكثر من )  ١(
 ) .١٩٦، ١١/١٩٠(،)٩/٢٤٤(،)٨/٤٠٣:(تاريخ دمشق: ابن عساكر:   من أمثلتها ينظر)  ٢(
 .ا الفصل، يف احلديث عن رواية الدواليبينظر املطلب الثالث من هذ)  ٣(



   

 
 

 ٧٩ 

 
 

رت يف الكتاب غّريت  آثاٌر ظهنها، ونتج ع لتعدد روايات كتاب اإلمام البخاري عدة أسباب
 :  يف التايل هذه األسباب واآلثارُنْجمل  يف مادته ومضمونه، و

 :أسباب اختالف روايات كتاب الضعفاء:  أوالً •
 :وبياهنا كالتايل ترجع أسباب اختالف روايات كتاب الضعفاء إىل مخسة أسباب، 

 .)١(اختالف اجتهاد املؤلف: السبب األول
ُد ِعلم املؤلف وما يستلزمه من تغري اجتهاده يف بعض من أهم أسباب تعدد الرواي ات، جتدُّ

 )٢(مسائل الكتاب حذفاً أو إضافة أو تعديالً ، ويف ذلك يقول القايض الفاضل عبد الرحيم  البيساين
لو ُغريِّ لكان أحسن، ولو :  إين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتاباً يف يومه إال قال يف غده«:)هـ٥٩٦:ت(

م لكان أفضل، ولو ُترك هذا لكان أمجلِزيد لكان  وهذا من أعظم العرب، وهو . ُيستحسن، ولو ُقدِّ
 .)٣(»دليل عىل استيالء النقص عىل مجلة البرش 

فقد يطرأ للمؤلف ما جيعله يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر يف كتابه، وهذا ال يستبعد وقوعه يف 
 عن اإلمام البخاري من دقة، وطول فرتة كتاب الضعفاء لإلمام البخاري، وخاصة مع ما ُعرف
 .تأليفه لكتبه، مع كثرة قراءة تالمذته عليه هذه الكتب

 .)٤(خطأ الرواة يف النقل: السبب الثاين
فالتالمذة الذين يروون عن الشيخ خيتلفون يف ضبطهم وإتقاهنم، فيقع بسبب ذلك التباين 

هان العلامء فألفوا فيها عدة مؤلفات، ومن وقد كانت هذه القضية حارضة يف أذ. أخطاء من الرواة 
 تنبيها عىل أخطاء إسحاق بن )هـ٣٧٩:ت(ذلك ما ألفه القايض حممد بن أمحد بن مفرج القرطبي

َبِري يف كتابه  يف يصحفها الدبري إبراهيم بن إسحاق كان التي احلروف إصالح«: إبراهيم الدَّ
اين )٥(»الرزاق عبد مصنف  » تقييد املهمل ومتييز املشِكل «:  يف كتابه)هـ٤٩٨:ت(، وكذا أبو عيلٍّ الغسَّ

                                 
 ).١٤٨:ص:(تعدد روايات الكتاب احلديثي وأثره  : بازمول) ١(
اب يف الدولة األيوبية ، عبد الرحيم بن عيل بن السعيد اللخمي البيساين: هو ) ٢(  اإلمـام:قـال عنـه الـذهبي، من مشاهري الكتَّ

 رجـب يف  تويفو، ولد سنة تسع وعرشين ومخس مائة ،صاحب ديوان اإلنشاء الصالحي، العّالمة البليغ سيد الفصحاء
  .مائة وست وتسعني مخس سنة

 ).٢١/٣٣٨:( للذهبي سري أعالم النبالء، )٣/١٥٨:(البن خلكانوفيات األعيان :            ينظر 
ـــديق حـــسن)٣( ـــق، أبجـــد العلـــوم :خـــان   ص ـــ:حتقي ـــازعب ـــار رك ـــومي(د اجلب ـــاد الق ـــة واإلرش ســـوريا ،وزارة الثقاف

 ).١/٧١(،)م١٩٧٨:عام،األوىل:ط،دمشق
 ).١٤٩:ص (:تعدد روايات الكتاب احلديثي وأثره  : بازمول )٤(
 ).٢/٣٧:(لسان امليزان: ، ابن حجر)١٠٩:ص:(فهرست ما رواه عن شيوخه: ابن خري األشبييل)  ٥(



 
 

 

 ٨٠ 

ص جزءاً منه اسامه  )١(.» التنبيه عىل األوهام الواقعة يف الصحيحني من ِقبَِل الرواة «:خصَّ
كنت سمعت املوطأ من بضعة عرش نفسًا من ُحّفاظ «:)هـ٢٤١:ت(ويف هذا يقول اإلمام أمحد 

 .)٢(» جدته أقوُمهمأصحاب مالك، فأعدته عىل الشافعي؛ ألين و
 : ومن أمثلته يف كتاب الضعفاء

سمعت ابن محاد : يف ترمجة ابن العمياء) الكامل ( يف كتابه ) ه٣٦٥:ت(نقل ذكر اإلمام ابن عدي 
 .)٣(» عبد اهللا بن نافع بن العمياء، عن ربيعة بن احلارث، مل يصح حديثه«:قال البخاري: يقول

عن ربيعة بن احلارث، وإنام هو : ما قاله البخاري، فقال ابن محّاد ذهب عليه «:قال ابن عدي
 فابن عدي خّطأ ابن محاد الدواليب يف . )٤(»عبد اهللا بن احلارث، عن املطلب بن ربيعة عن النبي 

 .)٥(روايته هذه، ومل ينسب اخلطأ للبخاري
 .خطأ الناقلني عن الرواة:السبب الثالث

 : ومن أمثلته يف كتاب الضعفاء
لعمر بن احلكم بن ثوبان، وحدث فيه ) الضعفاء ( ترجم يف كتابه ) ه٣٢٢:ت(م العقييل أن اإلما

وتابعه عىل ذلك ابن . )٦(» ذاهب احلديث «: قوله) ه٢٥٦:ت(عن آدم بن موسى عن اإلمام البخاري 
، وإنام قال البخاري هذه الكلمة يف عمر بن احلكم )٨()هـ٩٠٢:ت( والسخاوي)هـ٥٩٧:ت( )٧(اجلوزي

 .)١٠(، وأما ابن ثوبان فهو تابعي جليل، وثقه األئمة، وأخرج له البخاري تعليقاً )٩(يلاهلذ

                                 
 .حممد ُعزير شمس، و عيل العمران، يف ثالث جملدات:  املكرمة، بتحقيقطبع بدار عامل الفوائد بمكة)  ١(
 ).١/٢٣١:( اإلرشاد يف معرفة احلديث   :اخللييل)  ٢(
 ).٥/٣٧٤:(الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي)  ٣(
 ).٥/٣٧٥: (املصدر السابق)  ٤(
-٣/٣٤٩:(كتاب الضعفاء: العقييل. وعىل ما صححه ابن عدي،  رواه العقييل عن آدم بن موسى عن البخاري)  ٥(

 ).٥/٢١٣:(  التاريخ الكبرييف ذكره البخاري ، وهو ما ذكره الدواليب )٣١٤١:رقم
 ).٣٨٧١:رقم-٤/١٢٦:(كتاب الضعفاء: العقييل)  ٦(
احلافظ، الشيخ، اإلمام، العالمة، : عبد الرمحن بن عيل بن حممد، أبو الفرج، الشهري بابن اجلوزي،قال عنه الذهبي: هو)  ٧(

زاد املسري يف التفسري، : صنف يف عدة فنون، ومن أشهر مصنفاته. املفرس، شيخ اإلسالم و مفخرة العراق
 .ولد سنة مخسامئة وعرشة، وتويف سنة سبع وتسعني ومخسامئة. واملوضوعات

 .،)٢١/٣٦٥:( للذهبيسري أعالم النبالء) ٣/١٤٠:( البن خلكانوفيات األعيان: ينظر  
 بريوت،-لبنان دار الكتب العلمية،(عبد اهللا القايض: ، حتقيقكتاب الضعفاء واملرتوكني: محن ابن اجلوزيعبد الر)  ٨(

أسعد : حتقيق ، التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة:، والسخاوي)٢/٢٠٧):(م١٩٨٦-١٤٠٦عام األوىل،:ط
 ).٢/٣٢٥):(م١٩٨٠-هـ١٤٠٠عام ، ط.دن، .د(طرابروين احلسيني 

 ).٢٥٦:رقم:(الضعفاء: خاريالب)  ٩(
 : يف كتابهالالحمإبراهيم : كل منخطأ اإلمام العقييل نبه عىل ). ١٩٣٨:قبل حديث رقم: اجلامع الصحيح: البخاري)  ١٠(

 ).حاشية-٩٦:ص:(كتاب الضعفاءيف حتقيقه  :، و أمحد أبو العينني)٣٢٩-٣٢٨:(اجلرح والتعديل



   

 
 

 ٨١ 

 .اختصار املؤلفني يف نقلهم للروايات: السبب الرابع
إىل اختصار ما -ممن ينقل اآلراء مسندة عن مؤلفيها-قد يعِمُد مؤلفو كتب الرتاجم املتقدمة 

 أن ما رووه باإلسناد عن املؤلف هو مجيع النسخة، حيتاجه من نقل من رواية الكتاب، فيُظن البعض
 .وليس األمر كذلك 

عن آدم بن موسى يدخله االختصار ) ه٣٢٢:ت(وقد وجدت بالتتبع أن ماينقله اإلمام  العقييل 
فيحذف كثريًا ما يذكره البخاري يف الرتمجة من أسامء الشيوخ والتالميذ ؛  وكأن مقصده ،  واالنتقاء

ومن اختصار العقييل .  بام ينقله البخاري من ألفاظ جرح وتعديل بالدرجة األوىل من ذلك االهتامم
كالصحابة ورجال ،  عدم ترمجته لبعض الرواة الذين انتُِقد اإلمام البخاري يف إيرادهم يف كتابه /

 .صحيحه 
اد الدواليب واجلنيدي، وإن كان اال) ه٣٦٥:ت(وكذا ما ينقله اإلمام ابن عدي  ختصار عن ابن محَّ

 .عنده أقل من العقييل
نقله آلراء املؤلف باملعنى، وهذا كثري من أيب نعيم يف مقدمة ، وقريب من االختصار 

ح بأن ما ينقله عن البخاري إنام هو من رواية )١()مستخرجه عىل صحيح اإلمام مسلم(  ، مع أنه رصَّ
نى قول اإلمام البخاري ال آدم ابن موسى عنه، ولكن وجدت أنه يف مرات ليست باليسرية ينقل مع

 .لفظه
اخ وتصحيفهم: السبب اخلامس  .خطأ النُسَّ

اب والنّساخ ؛ فيخطئون حال  وقد يكون سبب االختالف يف روايات الكتاب خطأ بعض الُكتَّ
وليس ، نسخهم للكتاب، وينترش هذا اخلطأ، وال يتَنبه النقلة أن هذا اخلطأ ناتج عن النَْسخ والكتابة 

 .ف الكتاب رواية عن مؤل
 :ومن أمثلته يف كتاب الضعفاء

 يتكلمون :البخاري قال «:سهل أبو سهل بن حممد يف ترمجة  )ه٧٤٨: ت(قال اإلمام الذهبي 
 املس بن حممد هو  وإنام؛الناسخ من كأنه ؛خطأ وهو ؛بخاريلل )٢(ضعفاءبال نسختي يف عندي كذا.فيه

                                 
 ).١/٥٢( : عىل صحيح مسلماملسند املستخرج: أبو نعيم األصبهاين)  ١(
 ..نسختي بالضعفاء الكبري): امليزان(نقًال عن الذهبي يف ) لسان امليزان( يف )  ٢(



 
 

 

 ٨٢ 

 .)١(» ريب بال سهل أبو
 :ت الكتابأثر تعدد روايا: ثانياً  •

من خالل املقابلة الكاملة بني رواية مسبح بن سعيد من كتاب الضعفاء ورواية كتاب الضعفاء 
، ظهر يل أثران من آثار اختالف الروايات، )٢(املطبوعة، وبعض املواطن من الروايات األخرى

 :ويندرج حتت كل منهام أنواع، ومها
 .الزيادة والنقص بني الروايات:  األثر األول-

لإلمام البخاري، وجود زيادات يف بعض الروايات ) الضعفاء ( ن آثار تعدد روايات كتاب م
 :عىل األخرى، وما يتبع ذلك من نقص يف األخرى مقابل ذلك، وهلا صور

 .زيادة تراجم غري موجودة يف الرواية األخرى: الصورة األوىل
 :كتاب، ولذلك أمثلةويعترب هذا األثر من أهم اآلثار الناجتة عن تعدد روايات ال

 وجود تسعة وعرشين ترمجة يف رواية مسبِّح بن سعيد، وال توجد يف نسخ كتاب :املثال األول
 .)٣(الضعفاء املطبوعة، واملخطوطة

عن . حسني بن ميمونة اِخلنِْديفُّ أو اجلندي «:قول البخاري ، ومن أمثلة زيادات رواية مسبِّح 
 .ن بن ُعَسيلروى عبد الرمح. أيب اجلنوب األسدي 
عن حممد بن عبيد عن هاشم بن بريد عن حسني بن ميمونة عن عبد اهللا قايض :  قال ابن نمري

  يوليني اخلُُمَس؛ فأعطاين سألت النبي : سمعت عليًا عليه السالم قال: الري عن ابن أيب ليىل قال
                                 

به الذهبي يف التاريخ الكبري للبخـاري، ويف روايـة اجلنيـدي وابـن ). ٤/١٤٢:(ميزان االعتدال: الذهبي)  ١( وهو عىل ما صوَّ
ــن عــدي ــد اب ــدواليب عن ر. ّمحــاد ال ــ ــري : البخــاري:ينظ ــاريخ الكب ــن عــدي)١/١٠٥:(الت ــعفاء :، واب ل يف ض ــ الكام

 ).٧/١٨٧:(لسان امليزان: ، وابن حجر)٣٤٢-٧/٣٤١:(الرجال
 لوصول قطعة خمطوطة ؛رواية آدم بن موسىبأوليت رواية مسبِّح بن سعيد عناية خاصة يف املقارنة مع الرواية املطبوعة )  ٢(

 كتاب آخر، بخالف الروايات األخرى التي يبقى أن كوهنا من كتاب منها مما يؤكد كوهنا من كتاب الضعفاء ال من
 .الضعفاء  أمر ُحمتمٌل 

 : وبقية الروايات املشار هلا عند املقابلة هي  
 . الرواية األخرى آلدم بن موسى، والتي ينقلها العقييل يف كتابه الضعفاء-
 .. قال ابن محاد:فيقول: جلدهوينسبه ) الكامل ( رواية الدواليب، والتي ينقلها ابن عدي يف -
 ).الكامل ( رواية اجلُنيدي، والتي ينقلها أيضًا ابن عدي يف -

الرتاجم الزائدة يف رواية مسبح بن سعيد، حسب ما ورد يف نسخته اخلطية، عىل ) امللحق الرابع ( ذكرت يف آخر الرسالة )  ٣(
 .ن ترمجة وبلغت الزيادة تسعة وعرشي– املطبوعة –رواية آدم بن موسى 
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 .ثم أبو بكر ثم عمر
  .  »وهو حديث مل يتابع عليه

ترمجة يف رواية آدم بن موسى األخرى التي ينقلها العقييل   ) ٣٠٠ (  كثر من أ وجود:املثال الثاين
 .وال توجد يف النسخة املطبوعة) الضعفاء ( يف كتابه 

اد الدواليب والتي ينقلها ابن عدي ) ٣٠٠ (أكثر من وجود :املثال الثالث ترمجة يف رواية ابن محَّ
 .وال توجد يف النسخة املطبوعة) الكامل(يف كتابه 

ترمجة يف رواية اجلنيدي، والتي ينقلها ابن عدي يف كتابه ) ٣٠٠ (أكثرمن وجود :املثال الرابع
 .وال توجد يف النسخة املطبوعة) الكامل(

 . لإلمام البخاري من ألفاظ يف اجلرح والتعديلظزيادة لف: الصورة الثانية
، )دة من رواية مسبح ابن سعيدوهي من الرتاجم الزائ( يف ترمجة ليث بن أيب سليم :املثال األول
 غري ُيضّعف يف احلديث، ومل أجد أحدًا نقل يف ليٍث هذا القول عن اإلمام البخاري: قال البخاري

 !   )١( يف كتب اإلمام البخاري  أو ، سواء  رواة كتاب الضعفاء، مسبح بن سعيد
ائدة من رواية مسبح وهي من الرتاجم الز( يف ترمجة األحوص بن حكيم الشامي :املثال الثاين

ل األحوَص :  قال عيل«: ، قال البخاري)بن سعيد   عىل ثوٍر يف احلديث، وأما كان ابن عيينة يفضِّ
 .حييى فلم يرو عن األحوص

 .»وهو أيضا حمتمل
، مل يوافق مسبح بن سعيد يف إثباهتا إال ابن محاد الدواليب، ومل توجد يف رواية » حمتمل «: فقوله

 .)٢( وال اجلنيدي، بل ومل يذكرها البخاري يف تارخيه الكبريآدم عند العقييل
اد: الصورة الثالثة  .زيادة قول ناقد من النقَّ
:  قال حييى القطان«:  يف ترمجة عمران بن زيد العمي، زاد يف رواية مسبح بن سعيد:املثال األول

 .)٣(»مل يكن به بأس، ومل يكن من أهل احلديث، وكتبت عنه أشياء فرميت هبا
 يف ترمجة إسامعيل بن مسلم ِزيد يف رواية آدم األخرى عند العقييل، والدواليب، :املثال الثاين

                                 
، عن البخاري قوله يف )٢/٩٦٩:(، ونقل اإلمام الرتمذي يف العلل الكبري)٧/٢٤٦:(التاريخ الكبري: البخاري: ينظر) ١(

 ).صدوق إال أنه يغلط :(ليث
 :الكامل يف ضعفاء الرجال :، وابن عدي)٥٥٣:رقم-١/٣٢٩( :الضعفاء: ، العقييل)٢/٥٨:(التاريخ الكبري: البخاري)  ٢(

)٢/١١٣.( 
 ). ٢٨٤:رقم:(الضعفاء: البخاري)  ٣(



 
 

 

 ٨٤ 

 .)١(» وتركه حييى وابن مهدي «:واجلنيدي
كان وكيع «:  يف زاد يف ترمجة وهب بن وهب، يف رواية آدم األخرى عند العقييل:املثال الثالث
 . )٢(»يرميه بالكذب
 . ملعلومة أثناء الرتمجةزيادة: الصورة الرابعة

ففي هذه الصورة تزيد الرواية عنرصًا آخر من عنارص الرتمجة عند اإلمام البخاري، ال تتعلق 
اد، وإنام تتعلق بمعلومة أخرى يف علوم  بألفاظ اجلرح والتعديل من البخاري أو من غريه من النقَّ

 .الرجال
بخي زاد يف رواية:املثال األول  وقال حممد بن «:  مسبِّح بن سعيد، والدواليب يف ترمجة فرقد السَّ

أول من دلنا عىل إبراهيم فرقد السبخي، وكان فرقد حائكًا ممن : سمعت جرير عن املغرية قال: محيد
 بن يزيد عن مطر وكناه .السبخى فرقد عن احلديث يعجبنى ما :القطان  حييىوقال.نصارى أرمينية

 .)٣(»روناه
روى عنه عبد «: د اهللا بن حمرر زاد يف رواية مسبِّح بن سعيد، والدواليب يف ترمجة عب:املثال الثاين

 . )٤(»الرزاق 
 عن «:  يف ترمجة أزور بن غالب زاد يف رواية الدواليب وابن محاد فيمن روى عنهم:املثال الثالث

 .)٥(»سليامن التيمي 
 .االختالف يف املعلومات وترتيبها:  األثر الثاين-

لإلمام البخاري، اختالف ما يورده يف بعض الرتاجم ) الضعفاء ( يات كتاب ومن آثار تعدد روا
 :ويف تقديم هذه املعلومة أو تأخريها ، وله صور، من معلومات من رواية ألخرى 

 .االختالف يف احلكم عىل الراوي: الصورة األوىل
ف غالبه فقد خيتلف حكم اإلمام البخاري عىل الراوي من رواية ألخرى، نعم هذا االختال

                                 
الكامل يف ضعفاء :، وابن عدي)٤٠٥:رقم-٢٥٦/ ١( :الضعفاء: ، والعقييل)٢٠:رقم:(الضعفاء: البخاري )١(

 ).١/٤٥٦:(الرجال
 ).٦٢٩٥:رقم-٦/٢٣٧( :الضعفاء: ، والعقييل)٥٥:رقم:(الضعفاء: البخاري)  ٢(
  ).٧/١٤٠ :(كامل يف ضعفاء الرجالال:، وابن عدي)٣٩:رقم:(الضعفاء: البخاري)  ٣(
 ).١٩٩:رقم:(الضعفاء: البخاري)  ٤(
  ).٢/١٢٣ :(الكامل يف ضعفاء الرجال:، وابن عدي)٣٧:رقم:(الضعفاء: البخاري)  ٥(



   

 
 

 ٨٥ 

ليس من قبيل اختالف التضاد، وإنام هو من اختالف التنوع يف إطالق العبارة التي يستحقها 
 :املرتجم، ومن جمموع هذه العبارات يمكن أن ُيعرف رأي اإلمام البخاري بصورة أدق، ومن أمثلتها

 ضعيف، « : يف رواية آدم بن موسىيف ترمجة جعفر بن أيب جعفر، قال البخاري :املثال األول
 .)١ (»ضعيف، مرتوك احلديث«: وقال يف رواية مسبِّح بن سعيد. » منكر احلديث
، »منكر احلديث« : يف ترمجة بِْرش بن ُنَمري يف رواية آدم بن موسى املطبوعة قال فيه:املثال الثاين

 .)٢ (»مضطرب«: وقال يف رواية الدواليب عند ابن عدي
منكر «: د الرمحن يف رواية آدم بن موسى املطبوعة قال فيه يف ترمجة عيسى بن عب:املثال الثالث

 . )٣ (» حديثه مقلوب« :، وقال يف رواية آدم بن موسى عند العقييل»احلديث
منكر «:  يف رواية آدم املطبوعة قال فيهالواسطي احلارث بن جعفر يف ترمجة :املثال الرابع

 )٤(.» يف حفظه يشء، يكتب حديثه« :، وقال يف رواية آدم بن موسى عند العقييل»احلديث
 .اختالف ترتيب الكتاب ومعلوماته: الصورة الثانية

مت فيها تراجم  وأبرزه صور االختالف يف ترتيب الرتاجم أن رواية مسبح بن سعيد ُقدِّ
 ، )التاريخ الكبري(، كام فعل ذلك يف كتابه يف أول الكتاب؛ ترشيفاً السم الرسول ) املحمدين(

رت من )إبراهيم( املطبوعة من رواية آدم بن موسى، والتي ابتدأت بمن اسمه بخالف النسخة ، وأخَّ
 ).امليم(إىل أول باب ) حممدٌ (اسمه 

وهذا كثري؛ فتجده يف ترمجة يقدم الكنية عىل . ومنه االختالف يف سياق املعلومات يف الرتمجة
 .النسبة أو اجلرح يقدم ألفاظ اجلرح أو يؤخرها آخر الرتمجة

 .  اختالف ترتيب الرواة يف احلرف الواحدومنه
 .االختالف يف ذكر صيغ األداء: الصورة الثالثة

 :وأمثلته ليست بالقليلة، ومنها قد ختتلف الروايات يف ِذكر صيغ التحمل والرواية، 
 «:  يف ترمجة عبد اهللا بن عبد العزيز الليثي قال يف رواية آدم بن موسى املطبوعة:املثال األول

                                 
 ).٤٨:رقم:(الضعفاء: البخاري)  ١(
 ).٢/١٥٥:(الكامل يف ضعفاء الرجال:، وابن عدي)٣٩:رقم:(الضعفاء: البخاري)  ٢(
 ).٤/٤٩٢(:الضعفاء: ، والعقييل)٢٧٦:رقم:(الضعفاء: يالبخار)  ٣(
 ).١/٤٩٣(:الضعفاء: ، والعقييل)٤٩:رقم:(الضعفاء: البخاري)  ٤(



 
 

 

 ٨٦ 

رواية و ، ».. قال إبراهيم بن املنذر«: مسبِّح والدواليب:تي ، وقال يف رواي».. إبراهيم بن املنذرحدثنا
 .(١)»...قال يل إبراهيم بن املنذر«:آدم بن موسى عند العقييل

، ويف رواية ».. حدثنا احلميدي«:  يف ترمجة عبد اهللا بن هليعة يف رواية آدم بن موسى:املثال الثاين
، ويف رواية ».. قال احلميدي«:د، والرواية األخرى آلدم بن موسى عند العقييلمسبح بن سعي

 .)٢(» قال لنا احلميدي «:اجلنيدي
 .االختالف يف معلومة: الصورة الرابعة
 يف ترمجة حنظلة بن عبيد اهللا، كناه يف رواية آدم بن موسى املطبوعة ورواية :املثال األول

مسبح بن سعيد، والرواية األخرى آلدم بن : ، ويف رواية»حيمأبا عبد الر«: الدواليب واجلنيدي
 .)٣ (»أبا عبد الرمحن«: موسى عند العقييل كناه

عن «:  يف ترمجة أبان بن جبلة، تفردت رواية مسبح يف ذكر كنية من روى، فجاء فيها:املثال الثاين
آدم عند العقييل، ورواية ، واجتمعت رواية آدم بن موسى املطبوعة، ورواية »أيب إسامعيل اهلمداين

 .)٤(وهو موافق ملا جاء يف التاريخ الكبري للمؤلف. »أبا إسحاق«: الدواليب، واجلنيدي بتكنيته
 .  اجلزم بام تردد فيه: الصورة اخلامسة

بالشك كام يف رواية آدم بن موسى .  أو وافد بن سالمة»واقد«:  قال يف ترمجة:املثال األول
 .)٥( بدون شك-بالقاف– »واقد«: م بن موسى عند العقييل، والدواليباملطبوعة، ويف رواية آد

                                 
الكامل يف ضعفاء :، وابن عدي)٢٩٧٤:رقم-٣/٢٧٢(:الضعفاء: ، والعقييل)١٩١:رقم:(الضعفاء: البخاري)  ١(

 ).٥/٢٥٧:(الرجال
الكامل يف ضعفاء :، وابن عدي)٣٠٤٥:رقم-٣/٣٠٩(:الضعفاء: ييل، والعق)١٩٤:رقم:(الضعفاء: البخاري)  ٢(

 ).٥/٢٣٨:(الرجال
الكامل يف ضعفاء :، وابن عدي)١٤١٤:رقم-٢/١٢٣(:الضعفاء: ، والعقييل)٨٧:رقم:(الضعفاء: البخاري)  ٣(

 ).٣/٣٤١:(الرجال
: ، وابن عدي)١٤٥:رقم-١٤٤/ ١ (:الضعفاء: ، والعقييل)٣٢:رقم:(الضعفاء، )١/٤٥٣:(التاريخ الكبري: البخاري)  ٤(

 ).٢/٦٩:(الكامل يف ضعفاء الرجال
، ونص ).٥/٢٣٨:(الكامل:، وابن عدي)٤٠٥:رقم-٢٥٦/ ١( :الضعفاء: والعقييل ،)١٩٤:رقم:(الضعفاء: البخاري)  ٥(

 ).٩/١٦٦:(توضيح املشتبه:  ابن نارص الدين الدمشقي:ينظر. ، أهنا بالفاء)٧/٣٨٣:(اإلكاملابن ماكوال يف 
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 ٨٨ 

 
إن الوقوف عىل موارد ومصادر املصنفني يف كتبهم متثل أمهية كربى يف دراسة أي مؤَلٍف من 

 :املؤلفات، ومن خالل ذلك يقف الدارس عىل فوائد كثرية منها
اإلعداد هلذه  و الوقوف عىل عمق أصالة املؤلف يف الرتاث، وما له من براعة يف الصياغة-١
 .األقوال
 .عىل مرويات العامل، ومعرفة أبرز مصادره يف نقل العلوم االطالع -٢
 .االطالع عىل األمانة العلمية التي يتحىل هبا العامل يف نقله من مصادر معينة-٣
ومعرفة املؤلفات ، عرص من العصور لالعلمية للدارس للحالة  تعترب املوارد رافدًا مهًام -٤

 .جلرح والتعديل يف مصنفات تلك اِحلْقبةاملوجودة يف ذلك العرص، ومن يعتمد قوله يف ا
وعىل سبيل .  االطالع عىل أقوال أصحاب املصنفات املفقودة، جلمع علوم هؤالء الرجال-٥

املثال، قد نقل اإلمام البخاري عن اإلمام حييى القطان كثريًا من أقواله يف اجلرح والتعديل، مع أن 
 .قدت منذ زمن بعيدكتب هذا اإلمام فُ 
 عىل موارد اإلمام البخاري ندرك بعضاً من تلك الفوائد، وإن كان من الصعوبة وباطالعنا

كعلامء –، العتامده )الضعفاء(بمكان معرفة أسامء الكتب التي ينقل عنها اإلمام البخاري يف كتابه 
 أو -موبعضهم ينقل عنه من مصنفاهت- عىل الرواية الشفهية سواء من شيوخه الذين لقيهم -عرصه

 والبخاري ينقل عنهم إما عن طريق شيوخه أو ممن وصلته   .ه من العلامء السابقنيممن تقدم
 .مصنفاهتم بطريقة من طرق الرواية األخرى

وقد كثُرت أسامء من  . وأفضل طريقة ملعرفة موارده مجع أسامء العلامء الذين نقل عنهم يف كتابه
استفادها منهم، وإن كان غالب استفادته يف نقل عنهم اإلمام البخاري يف كتابه، وتنوعت املواد التي 

نقل ألفاظ اجلرح والتعديل يف الرواة، ويليها نقله عنهم مسائل يف علم الرجال، وأقل ما نقله عن 
 .شيوخه هو األحاديث املسندة

 :وتنوعت طريقة نقله من هذه املوارد، وحرصها يف اآليت
 . ما ينقله عن شيوخه مرصحًا بالسامع-
 .ن شيوخه بدون ترصيح بالسامع ما ينقله ع-
 . ما ينقله عن العلامء املتقدمني مرصحاً بإسناده إليهم-
 . ما ينقله عن العلامء املتقدمني معلقاً -



   

 
 

 ٨٩ 

  فسيتم استعراضها من خالل ولكثرة هذه املوارد التي استقى منها اإلمام البخاري مادة كتابه
 : كالتايل  ، عدة مطالب

 . أكثر النقل عنها موارده التي:املطلب األول
مـن شـيوخه و غـريهم، وميـزت طرقـه يف ، يف كتابـه نهـا ع نقل   وذكرت فيه أكثر عرشة مواردٍ 

 .النقل عنهم
 . شيوخه الذين نقل عنهم األحاديث واآلثار:املطلب الثاين
 . شيوخه الذين نقل عنهم علوم الرجال:املطلب الثالث
ه مجيع موارد اإلمام البخاري حسب حروف  جعلته بآخر الرسالة، ذكرت في:وأخرياً ملحٌق 

 .املعجم
وحرصت أن استقيص فيه مجيع من نقل عـنهم اإلمـام البخـاري يف كتابـه، وحـرصت مواضـع 

كــالكنى، واألنــساب، : لــوم الرجــالعيف وغالبهــا االســتفادة، وطريقتهــا، والعلــوم التــي اســتفادها 
 .)١( علماً اإلمام البخاري يف كتابه؛ ليكون ذلك كاشفًا عن  مجيع من نقل عنهم ... والوفيات

                                 
 .لكثرة أسامء من استقى عنهم يف كتابه، اكتفيت بذكر وفياهتم  عقب أسامئهم بدالً من الرتمجة هلم)  ١(



 
 

 

 ٩٠ 

 
 

 
 

 .)ه١٦٠:ت( اإلمام شعبة بن احلجاج، أبو بسطام -١
ًرواية، كلها يف ألفاظ اجلرح، إال موضعا واحدا يف الكنى) ١١(  نقل عنه يف - ً. 
 : طرقه عن شعبة-

 :طرق روى هبا عن شعبة، وهي ثالثةبي رصح اإلمام البخار
 ).٢٤٨:رتمجة رقميف ال(  عن عبد اهللا بن حممد املسندي أيب جعفر، عنه:الطريق األول
أوهلا عن حييى بن حممد :عن النرض بن شميل، ورواها عن النرض من طريقني:الطريق الثاين

 ).٦٧:رقمرتمجة يف ال(، وثانيها عن أمحد بن سعيد)٣٦٢:ترمجة رقم(اللؤلؤي
 )٤١٩، ٧٤:رقمرتمجة يف ال(عن حييى القطان عنه:الطريق الثالث

 .مواضع) ٦( وعلق عنه يف -
 .)ه١٦١:ت( اإلمام سفيان الثوري، أبو سعيد -٢

 .روايات، اثنان منها يف اجلرح، وواحدة يف الكنى) ٣(  نقل عنه يف -
 : طرقه عن الثوري-

 : رصح بطريقني، وهي
رواهـا عنـه مـن طـريقني، أوهلـا عـن شـيخه عبـد اهللا ابـن أيب طان، عن حييى الق: الطريق األول

ّ، والثانية عن نعيم بن محاد )٢٣٩:رقمرتمجة يف ال(األسود  ).٣٨٨:رقمرتمجة يف ال(ُ
 .ًعن معاذ بن معاذ، ورواها عنه مقرونا بطريق حييى القطان السابقة: الطريق الثانية

 . وعلق عنه يف موضع واحد-
 .)ه١٨١:ت( بن املبارك، أبو عبد الرمحن املروزي  اإلمام عبد اهللا-٣

ْرواية، كلها يف اجلرح، إال واحدة يف النسبة) ١١(  نقل عنه يف - ِّ ً. 
 : طرقه عن ابن املبارك-



   

 
 

 ٩١ 

 : رصح بطريقني،مها
 ).٥٨:رقمرتمجة يف ال(عن عبد اهللا بن عثامن امللقب بعبدان : الطريق األول
رتمجـة يف ال(، ) أبو قدامـة:(عيد الرسخيس، وذكره بكنيته فقطعن عبيد اهللا بن س: الطريق الثاين

 ).٢٢٠:رقم
 .مواضع) ٨(والباقي علقه عنه يف 

 .)ه١٩٨:ت( اإلمام سفيان بن عيينة، أبو حممد -٤
 .روايات، كلها يف اجلرح) ١٠(  نقل عنه يف - 

 :  طرقه عن ابن عيينة-
 : رصح بأربعة طرق، وهي

 ).٥٨:رقمرتمجة يف ال(فضل املروزي عن صدقة بن ال: الطريق األول
 ).٤٤٢، ١٩٣:رقمرتمجة يف ال(عن عبد اهللا احلميدي : الطريق الثاين
 ).٦٧، ١٠:رقمرتمجة يف ال(عن عبد اهللا بن حممد املسندي : الطريق الثالث
رتمجة يف ال(  عن حييى بن سعيد القطان، رواها عن شيخه عيل بن املديني عنه:الطريق الرابع

 ).٣٣٧:رقم
 .مواضع) ٤( والباقي علقه عنه يف -
 .)ه١٩٨:ت( اإلمام عبد الرمحن بن مهدي،أبو سعيد -٥

 .روايات، كلها يف اجلرح) ٩( نقل عنه يف -
 : طرقه يف النقل عن ابن مهدي-

 ).٤٤:رقمرتمجة يف ال( مل يرصح إال بطريق واحد عن حممد بن بّشار 
 .مواضع) ٨( والباقي علقه عنه يف -
 .)ه١٩٨:ت(حييى بن سعيد القطان، أبو سعيد  اإلمام -٦

يف (رواية، كلها يف جرح الرواة إال يف موضعني يف تواريخ الوفيات كام ) ٣٣( نقل عنه يف -
 ).٣١٣، ٢٩٠:رقمرتمجة ال

 :  طرقه يف النقل عنه-



 
 

 

 ٩٢ 

 :رصح بأربعة طرق، وهي
 ).٤٣٠، ٢٧٩، ٥٩، ٤٠:ترمجة رقم(عن عيل بن املديني يف: الطريق األول

 ).٥٠:رقمرتمجة يف ال(عن بيان بن عمرو البخاري : لطريق الثاين ا
 ).١٩٤:رقمرتمجة يف ال(عبد اهللا احلميدي :الطريق الثالث

 .موضعاً ) ٢٧( والباقي علقه عنه يف -
 .)ه٢١٩أو٢١٨:ت( اإلمام الفضل بن دكني، أبو نعيم -٧

 ثالثة منها يف تواريخ مواضع،) ٥(نقل البخاري آراء شيخه أيب نعيم يف : عدد نقوله عنه-
 ).١٤١، ٤٣:رقمرتمجة يف ال(الوفيات، واثنان يف جرح الرواة 

 ).قال كان،سمعت،:( وألفاظه يف النقل عنه-
 .)ه٢٣٤:ت( اإلمام عيل بن املديني، أبو احلسن -٨

 .)١( نقل البخاري من طريق شيخه ابن املديني كثريًا من آراء النّقاد يف الرجال-
 .كلها يف جرح الرواة مواضع،) ٤(ديني اخلاصة يف الرجال، فقد نقل عنه يف وأما آراء ابن امل

 . جاءت بصيغة التعليق: وألفاظه يف النقل عنه- 
 .)ه٢٤٠:ت( اإلمام قتيبة بن سعيد البغالين، أبو رجاء -٩

 .مواضع، ثالثة منها يف جرح الرواة) ٤( نقل البخاري من طريق شيخه قتيبة يف -
 . )٢(جاءت بصيغة التعليق:لنقل عنه  وألفاظه يف ا-
 .)ه٢٤١:ت( اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل،أبو عبد اهللا -١٠
، وواحدة )٣(مواضع، ثامنية منها يف جرح الرواة) ١٠( نقل البخاري عن شيخه ابن حنبل يف -

 ).١٤١:رقمرتمجة يف ال(، وواحدة يف إسناد حديث )٢٠٨:رقمرتمجة يف ال(يف الكنى 
 .جاءت بصيغة التعليق،إال يف إسناد احلديث فقال حدثنا: النقل عنه وألفاظه يف-

                                 
 .موارده: تنظر يف آخر الرسالة يف ملحق)  ١(
، )١٤٠(كذا يف رواية آدم بن موسى، وإن وردت عنه يف روايات ترصحيه بتحديث قتيبة بن سعيد له، تنظر الرتمجة رقم  )٢(

 الكامل البن عدي .حدثنا قتيبة:  اجلنيديويف رواية
 .موارده: تنظر يف آخر الرسالة يف ملحق)  ٣(



   

 
 

 ٩٣ 

 
 

)١( 
 

 
 ).ه١٩٠:تويف بعد(القاسم بن مالك املزين، أبو جعفر  .١
  ).ه٢٢٠:تويف بعد(إبراهيم بن موسى التيمي، أبو إسحاق .٢
 .)ه٢٢٤:ت(ب األزدي، أبو أيوبسليامن بن حر .٣
 .)ه٢٢٨:ت() أثر(أبو احلسن  مسدد بن مرسهد، .٤
 . )ه٢٢٨:ت() أثر(عبد اهللا بن عبد الوهاب اخلوارزمي، أبو حممد  .٥
 .)ه٢٣٤:ت(حممد بن املثنى بن عبيد، أبو موسى .٦
 .)ه٢٤١:ت(أمحد بن حممد بن حنبل  .٧
 .)، أو بعدهاه٢٥٠:ت(نرص بن عيل اجلهضمي، أبو عمرو .٨
ومل أقف عىل تاريخ ،  بن عثامن بن عطاء بن أيب مسلم اخلراساين، أبو حممدعبد اهللا .٩

 .وفاته

                                 
واملخصص ملوارد اإلمام البخاري يف ، ) امللحق األول(يف ، ذكرت يف آخر الرسالة مواضع نقل اإلمام البخاري عنهم )  ١(

 .كتابه 



 
 

 

 ٩٤ 

 
)١( 

 
 

 .)ه١٩٣:ت(مروان بن معاوية الفزاري، أبو عبد اهللا  .١
 .)ه٢٠١:ت(محاد بن أسامة القريش، أبو أسامة  .٢
 .)ه٢٠٨:ت(نصاري، أبو أنس قريش بن أنس األ .٣
 .)ه٢١٣:ت(قبيصة بن عقبة السوائي، أبو عامر  .٤
 .)ه٢١٨:ت(عبد اهللا بن يوسف التنييس، أبو عبيد  .٥
 .)ه٢١٩أو٢١٨:ت(الفضل بن دكني،أبو نعيم  .٦
 .)ه٢١٩:ت(عبد اهللا بن الزبري احلميدي، أبو بكر  .٧
 .)ه٢٢٠:ت(عبد الرمحن بن عبد امللك بن شيبة، أبو بكر  .٨
 .)ه٢٢١:ت (يب إياس العسقالين، أبو احلسنآدم بن أ .٩
 .)هـ٢٢٢أو٢٢١:ت(أمحد بن داود احلداد، أبو سعيد  .١٠
 .)هـ٢٢٢:ت(بيان بن عمرو البخاري، أبو حممد  .١١
 .)ه٢٢٣:ت(عبد اهللا بن أيب األسود، أبو بكر .١٢
 . )ه٢٢٣:ت(موسى بن إسامعيل التبوذكي، أبو سلمة  .١٣
 .)ه٢٢٤:ت(سليامن بن حرب األزدي، أبو أيوب .١٤
 .)ه٢٢٧:ت(ام بن عبد امللك، الطياليس، أبو الوليدهش .١٥
 .)هـ٢٢٨:ت(نعيم بن محاد املروزي، أبو عبد اهللا  .١٦
 .)ه٢٢٩(عبد اهللا بن حممد املسندي، أبو جعفر .١٧

                                 
واملخـصص ملـوارد اإلمـام البخـاري يف ، ) امللحـق األول(يف ، ذكرت يف آخر الرسالة مواضع نقل اإلمام البخاري عنهم )  ١(

وإن كان هلـا تعلـق بعلـم        ،  واملقصود بعلوم الرجال ما يذكره من معلومات ال تتعلق مبرتبة الراووي             .كتابـه 
  . كذكر الوفيات والكىن والنِسبة وحنوهاالرجال؛

 



   

 
 

 ٩٥ 

   .)ه٢٣٠:ت (إبراهيم بن محزة الزبريي، أبو إسحاق .١٨
 .)ه٢٣١:ت(حييى بن عبد اهللا بن بكري، أبو زكريا  .١٩
 .)ه٢٣٣:ت(ي، أبو عبد الرمحنحامد بن عمر بن أيب بكرة الثقف .٢٠
 .)ه٢٣٤:ت(عيل بن عبد اهللا بن املديني، أبو احلسن  .٢١
 .)ه٢٣٤:ت(حممد بن عبد اهللا بن نمري، أبو عبد الرمحن  .٢٢
 .)ه٢٣٥:ت(عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، أبو بكر  .٢٣
 .)ه٢٣٦:ت(إبراهيم بن املنذر، أبو إسحاق  .٢٤
 .)ه٢٣٨ أو ٢٣٧:ت(حييى بن سليامن اجلعفي، أبو سعيد  .٢٥
 .)ه٢٣٨:ت(إسحاق بن راهويه، أبو حممد  .٢٦
 .)ه٢٤٠:ت(قتيبة بن سعيد البغالين، أبو رجاء  .٢٧
 .)ه٢٤١:ت(أبو عبد اهللا ، أمحد بن حممد بن حنبل  .٢٨
 .)ه٢٤٤:ت(عيل بن ُحْجر السعدي، أبو احلسن  .٢٩



 
 

 

 ٩٦ 

 
كتاب :(باحث أهنا تعددت التسميات الواردة لكتاب الضعفاء لإلمام البخاري، ورجح ال-١

، وغريه من التسميات إنام هي عىل سبيل االختصار، وذكر موضوع الكتاب ال )الضعفاء واملرتوكني
 .اسمه
التاريخ الصغري، وكتاب الضعفاء، وليسا كتاباً واحداً  كام ذكر :  ألف اإلمام البخاري كتايب-٢

 .بعض العلامء
وما يذكره بعض العلامء نقالً عن هذا . ء الكبريالضعفا:  مل يؤلف اإلمام البخاري كتابًا سامه-٣

 .الكتاب إنام هي رواية مطولة من كتاب الضعفاء
 : تنوعت مظاهر اهتامم األمة بكتاب الضعفاء، ومن مظاهرها-٤

 .االستفادة والنقل منه، ونقده وتعقبه، ونسخه، وحتقيقه وطباعته، ونظمه
عدم معرفة رشطه يف إدخال الراوي يف : بها غالب انتقادات العلامء للبخاري يف كتابه سب-٥

 .كتابه، وكثري من هذه االنتقادات ال ُيَسّلم هبا
م نصه، ويكمل نقصه، ويوضح دقائقه :  ما زال كتاب الضعفاء بحاجة إىل إعادة حتقيق-٦ يقوِّ

 .بالرشح والتعليق
، وما تتضمنه لكتاب الضعفاء للبخاري عدة إخراجات، تتفاوت فيام بينها يف عدد الرتاجم -٧

وأما  وقد وصلت لنا يف النسخ اخلطية الرواية املخترصة من الكتاب، .هائالرتاجم املتفقة يف أثنا
الرواية املطولة فيوجد كثري منها يف كتاب الضعفاء للعقييل، والكامل البن عدي، وكتب اإلمام 

  .الذهبي
 :أقسام الروايات التي يمكن أن تنسب لكتاب الضعفاء للبخاري، عىل -٨

 روايات نص العلامء عىل أسامء رواهتا، ووصلت لنا نسخها اخلطية ؛ فنجزم بأهنا :القسم األول
 :وهي روايتان. من كتاب الضعفاء

ت-أ  . رواية آدم بن موسى اخلَُواري  املطبوعة، وما تبعها من النسخ اخلطيّة السِّ
 . رواية مسبِّح بن سعيد الوراق املخطوطة-ب

روايات ذكر العلامء أسامء رواهتا، ووجدت نقوالً آلراء اإلمام البخاري عن :  القسم الثاين
وهي ثالث . الً مِ وإن كان األمر حمتَ ، هؤالء الرواة، وال ُجيزم بكون  هذه النقول  من كتاب الضعفاء

 :روايات



   

 
 

 ٩٧ 

 .رواية آدم بن موسى اخلواري، والتي ينقلها العقييل يف كتابه الضعفاء-أ
ما مل ، براهيم الغازي، وأقوى ما ُجيزم بأنه من كتاب الضعفاء رواية حممد بن إ-ب

تشرتك  يف مادهتا مع كتاب الكنى للبخاري؛ لرواية حممد الغازي هلذين الكتابني عن 
 .البخاري

 ).الكامل(والتي ينقلها ابن عدي يف كتابه ،  رواية حممد بن أمحد الدواليب-ج
ا من كتاب الضعفاء، ويقُرب أن تكون منه، وهي رواية مل ينص العلامء بكوهن:القسم الثالث

 .رواية واحدة
 ).الكامل(والتي ينقلها ابن عدي يف كتابه ،  رواية حممد بن عبد اهللا اجلنيدي-        
 تعددت روايات كتاب الضعفاء لإلمام البخاري، واختلفت آراؤه املنقولة يف  الكتاب، -٩

 :وهي، لعدة أسباب
 .جتهاد املؤلفاختالف ا: السبب األول
 .خطأ الرواة يف النقل: السبب الثاين
 .خطأ الناقلني عن الرواة: السبب الثالث
 .اختصار املؤلفني يف نقلهم من الروايات: السبب الرابع
اخ: السبب اخلامس  .خطأ النُسَّ

رْت عىل َشْكل الكتاب ومضمونه،  ختالف روايات كتاب الضعفاء آثارٌ  نتج عن ا-١٠ عدة أثَّ
 :واألثران مها. ا أثران، وحتت كل أثر صور عدةوجيمعه
 . الزيادة والنقص بني الروايات-١

 .االختالف يف معلومات الكتاب وترتيبها-٢  
، نعتربهم أبرز )مخسة وأربعني عاملاً (  ّرصح اإلمام البخاري بالنقل يف كتابه الضعفاء عن   -١١

البها يف ألفاظ اجلرح والتعديل، ويليها ما ينقله موارد ه يف كتابه وتنوعت العلوم التي نقلها عنهم، وغ
ْسبة ونحوها، وأقلها األحاديث التي ينقلها عن هؤالء كذكر الوفيات والكنى والنِّ : يف علوم الرجال

 .الشيوخ
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 ١٠٠ 

 
 

 
ظن بعض أهل العلم أن جمـرد إدخـال اإلمـام البخـاري للـراوي يف كتابـه الـضعفاء دليـل عـىل 

يفه له، واشتهر ذلك؛ فتجدهم يستغربون عدم ذكره لـه يف الـضعفاء مـع عـدم احتجاجـه بـه يف تضع
ومع كون البخاري مل حيـتج بـه، مـا «:يف ترمجة أيب الزبري املكٍي ) هـ٧٤٨ت(الصحيحني، يقول الذهبي 

  .)١(»رأيت ِذكره يف كتابيه يف الضعفاء 
 كتـاب الـضعفاء، ومـن ذلـك قـول وقد يستدلون عىل ضـعف الـراوي بـإدراج البخـاري لـه يف

ذكره أبو عبد اهللا البخـاري يف  « : يف ترمجة احلسني بن ميمون)هـ٧٦٢ت(احلافظ عالء الدين مغلطاي 
 .)٢(»مجلة الضعفاء 

وهذا ليس عىل إطالقه؛ بل يلحظ  الدارس لكتـاب اإلمـام البخـاري أن هنـاك أسـباب أخـرى 
 :ه من أسبابومما وقفت علي. جتعله يرتجم للراوي يف كتابه

 .أن يكون الراوي ضعيفًا عند البخاري: السبب األول
إن ذلك هو الغالب عىل تراجم الكتاب؛ فالبخاري ألف عدة كتب يف تـراجم : ويمكن أن يقال

الرواة كام هو معلوم، وإفراده للـضعفاء يف كتـاب خـاص يـدل عـىل أن مقـصده األصـيل مجـع أسـامء 
 .املجروحني من الرواة
 .أن يكون الراوي قد َتكلَّم فيه أحد النّقاد: السبب الثاين

.  قد يورد الرجل يف كتابه ألنه ورد فيه جرح من إمام من أئمة النقد)هـ٢٥٦ت(فاإلمام البخاري
ميزان االعتدال ( ، و ) هـ٣٦٥ت( البن عدي) الكامل يف ضعفاء الرجال(وكتابه يف ذلك عىل نحو منهج 

م )هـ٨٥٢ت(البن حجر) ان امليزانولس(، )هـ٧٤٨ت(للذهبي) يف نقد الرجال  ، التي تذكر كل من ُتُكلِّ
ه عن درجة القبول، بل قد يكون كالمًا مردودًا من أساسه  .)٣(فيه، ولو كان الكالم يف الراوي ال ُحيطُّ

                                 
 ).٣/٥٢١:(تاريخ اإلسالم: الذهبي) ١(
 حققه طالب وطالبات مرحلة الرتاجم الساقطة من كتاب  إكامل هتذيب الكامل ملغلطاي،:  بن قليج احلنفيمغلطاي)  ٢(

دار ( عيل الصياح . د:فجامعة امللك سعود، بإرشا–هـ، بشعبة التفسري واحلديث ١٤٢٥-١٤٢٤املاجستري لعام 
، )٧/١٣٤:(عمدة القاري: العيني: وينظر). ١٧٦:ص( ):هـ١٤٢٦األوىل، عام :الرياض، ط-املحدث، السعودية

 ).٢/٥٦٢: (ميزان االعتدال :الذهبي
 ).٢٦٦:ص: ()ـه١٤٢٨الثانية:الدمام،ط-دار ابن اجلوزي،السعودية(،رشح موقظة الذهبي: عارف بن حاتم: العوين)  ٣(



   

  
 

 
 ١٠١ 

:  فقد يذكر الراوي، وينص عىل توثيقه، كام يف ترمجة ذر بن عبد اهللا، قال البخـاري يف ترمجتـه-
 .)١( »يثوهو صدوق يف احلد«

 بن سعيد، ومعاوية بن عبد الكريم امللقـب ثعبد الوار: وقد يذكر الراوي ليدافع عنه، مثل -
 .الضال، ويراجع يف ذلك ما ُكتب يف البحث يف ترمجتهام:بـ

ــه مطلقــًا، فحــديث مثلــه يقبــل يف الــشواهد -  وقــد يــذكر الــراوي ليبــني أنــه ممــن ال يــردُّ حديثُ
 .ثه ما وافقه عليه الثقاتواملتابعات، أو يقبل من حدي

 .)٣( » ُحيتمل «، و )٢( »يكتب حديثه« :وعرب عن هذين النوعني يف كتابه بلفظني
 .)٤(أن يكون الراوي ممن تلبس ببدعة: السبب الثالث

فقد يذكر اإلمام البخاري الراوي الهتامه ببدعةٍ ٍ ِ؛ فإيراده يف الكتاب ال لرد حديثه بل للتحـذير 
ي  ذلك أن بعض من أوردهم يف كتابه ممن تلبسوا ببدعة قد نص عىل توثيقهم؛ فقـال من بدعته، وَقوَّ

رام وقـال يف . )٥(»وكان يذكر بإرجاء، سمع أبا وائـل، صـدوق يف احلـديث«: يف ترمجة الصّلت بن َهبْ
 .)٦(»وكان طلٌق يرى اإلرجاء، وهو صدوق يف احلديث«:ترمجة طلق بن حبيب

ن تلبسوا ببدعة ومذهب اإلمام البخاري وغريه من  إذا كان حافظاً ً ضابطاً ً (األئمة، الرواية عمَّ
 .)٧(كام ُعِلم من مناهج املصنفني يف السنة) حلديثه

 .ال عينه ، نقد مرويات الراوي وحديثه : السبب الرابع
قًا، ولكنه ُمِقلٌّ يف احلـديث، فلـم تـرد عنـه إال روايـة واحـدة أو نحوهـا،  فقد يكون الراوي موثَّ

إلمام البخاري اسمه يف الكتاب للتنبيه عىل ضعف رواية حديث جاءت عن طريقه، وبيان أن فيورد ا
 . علة اإلسناد جاءت من الرواة عنه

                                 
 ).١٨٣، ١٧٤:رقم: (، وممن قال فيهم هذا اللفظ راويان آخران، ينظر)١١٤:رقم-٦٠:ص: (الضعفاء: البخاري)  ١(
 ).١٣١، ٣٠، ٢٢، ١٨، ١: رقمها: (قاهلا يف أصحاب الرتاجم التالية)  ٢(
 ).٣٨٦، ٢٤١، ١٩٣، ١٣٣: (قاهلا يف أصحاب الرتاجم التالية)  ٣(
 .راويًا، وغالبهم ممن تلبس ببدعة القدر، ويليهم املرجئة ٢٥وعدد من أحصيتهم ممن هذا وصفه )  ٤(
 ).١٨٣: رقم-٧٧:ص: (الضعفاء: البخاري)  ٥(
 ).١٨٣: رقم-٧٧:ص: (الضعفاء: البخاري)  ٦(
كتاب منهج : قد تناول موضوع رواية البخاري يف صحيحه عمن تلبس ببدعة عدد من الباحثني، ومما وقفت عليه)  ٧(

 املبتدعة يف صحيحه، لكريمة السوداين، من مطبوعات مكتبة الرشد بالسعودية، وهناك عدد ية عناالبخاري يف الرو
منهج : من الرسائل غري املطبوعة، ومن الكتابات اجليدة ما كتبه الدكتور أبوبكر كايف عن املوضوع يف كتابه املتميز

 .لبنان-ار مكتبة ابن حزم اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها من خالل اجلامع الصحيح، إصد



 
  

 

 
 ١٠٢ 

فهنا يكون فمقـصود اإلمـام البخـاري نقـد املـرويِّ ال الـراوي، ومـن أوضـح أمثلتـه يف كتـاب 
كاثرت النقول يف إثبات صحبته الضعفاء أن البخاري ترجم هلند بن أيب هالة ريض اهللا عنهام ، وقد ت

، وغرضـه أن يبـني )٢(، ومـع ذلـك تـرجم لـه يف كتابـه الـضعفاء) ١(وإن كان ربيبًا للنبي  للنبي 
 .)٣(ضعف احلديث الذي جاء من طريقه يف وصف النبي 

عنـد إيـراده لقـول  )الكامل يف الـضعفاء( يف كتابه )هـ٣٦٥:ت(وبنحو ذلك قال اإلمام ابن عدي
وكل من   «   : قال.  »مل يتابع يف حديثه « ):وهو معدود يف الصحابة(خاري يف زيد بن أيب أوىف اإلمام الب

 إىل تكلـم البخـاري يف ذلـك اإلسـناد الـذي انتهـى فيـه فـإنام ،له صحبة ممـن ذكرنـاه يف هـذا الكتـاب
 فإن أصحاب رسـول !نه يتكلم يف الصحابةأ ال ،الصحايب أن ذلك اإلسناد ليس بمحفوظ وفيه نظر

 ، لكل واحد منهم يف نفسه حق وحرمة للصحبة-حلق صحبتهم وتقادم قدمهم يف اإلسالم- هللا ا
 .)٤(» فيهم  أحدٌ كلمَ تَ  من أن يَ فهم أجلُّ 

وله حديث منكر، أدخله من «:ويف هذا الصدد يقول اإلمام الذهبي يف ترمجة كهمس بن املنهال
 .)٥( ».. الصدقحمّله: أجله البخاري يف كتاب الضعفاء، وقال أبو حاتم

 يف دفاعـه عـن -، فقـال)٦( )هــ١٣٨٦ت( ونبه عىل هـذا االصـطالح للبخـاري العالمـة املعلمـي
ذاك اصـطالح «:  قـال-البخاري من تعقب اإلمام أيب حاتم الـرازي لـه يف إدخالـه لـراو يف الكتـاب 

أن :ىللبخــاري؛ إذا مل يكــن للــصحايب إال حــديث واحــد، ومل يــصح، ذكــره يف الــضعفاء، عــىل معنــ
 .)٧( »احلديث الذي يروى ال يصح، وتابعه عىل ذلك ابن عدي

                                 
: ، وابن عبد الرب)٣/١٩٥: (معجم الصحابة: ، وابن قانع)٥/٢٧٥١ (معرفة الصحابةكتاب : أبو نعيم األصبهاين: ينظر)  ١(

 ).٥/٤١٧: (أسد الغابة يف معرفة الصحابة: ، وابن األثري)٧٤٣:ص (االستيعاب يف معرفة األصحاب
 ).٤١٢:رقم-١٣٨:ص: (الضعفاء: البخاري)  ٢(
، )١٦/٢٦(،)املعجم الكبري(، والطرباين يف )٨رقم-٣٨: ص(، )الشامئل املحمدية(احلديث أخرجه الرتمذي يف )  ٣(

 عمرو، وهو ضعيف بن مدار إسناده عىل مجيع: واحلديث ال يصح لعلتني ). ٤١٧/ ٣( ، )املستدرك(واحلاكم يف 
 .والن، ويف رجال إسناده راويان جمه)٩٦٦: رقم: تقريب التهذيب(

 ).١/١٦٣: (الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي)  ٤(
 ).٣/٤١٠: (ميزان االعتدال: الذهبي)  ٥(
 سنة ولد . من بالد عتمة، باليمن) بني املعلم(نسبته إىل :  العتميعبد الرمحن بن حييى بن عيل بن حممد املعلمي: هو)  ٦(

 ثم استقر به  األمر يف مكة املكرمة فعني، ثم سافر إىل اهلند ، توىل رئاسة القضاة بعسري يف إمارة االدارسة ، ) هـ١٣١٣(
 هسبقتدل عىل رسوخه وتصانيف حتقيقات وله . ودفن بمكة) هـ١٣٨٦(سنةإىل أن توفاه اهللا أمينا ملكتبة احلرم املكي 

التنكيل بام يف تأنيب (كتابه ترك عدة مؤلفات أبرزها  . ألمهات كتبهاهل عرصه يف معرفته بعلم الرجال والتحقيقأل
 . ، ُأطلق عليه ذهبيُّ العرص)الكوثري من األباطيل

 ).٣٤٢ / ٣:(  األعالم :خري الدين الزركيل: ينظر
 ).٥(هامش ) ١١٧-٩/١١٦( البن أيب حاتم اجلرح والتعديليف تعليقه عىل كتاب )  ٧(



   

  
 

 
 ١٠٣ 

والبخاري ربـام يـذكر يف كتـاب الـضعفاء بعـض الـصحابة الـذين ُروي « :وقال يف موضع آخر
ْروي ال الصحايب  .)١( »عنهم يشء مل يصح، ومقصوده بذلك ضعف املَ

 ربـام أدخـل الـراوي يف من عادة البخاري أنـه« :ويف هذا الصدد يقول الشيخ طارق عوض اهللا
ال لضعفه عنده، وإنام لبيان ضعف روايٍة جاءت عنه، وإنام ضعفها نشأ من الراوي عنـه، ) الضعفاء(

 .)٢( »ال منه
 
  

                                 
 ).٢(هامش ) ٣/٢٢: (املصدر السابق)  ١(
 ).٢٠٤:ص: (النقد البناء حلديث أسامء: طارق عوض اهللا)  ٢(



 
  

 

 
 ١٠٤ 

 
 

ترتيب الرتاجم :  قبل ذكر عنارص الرتمجة جيدر اإلشارة ألمرين هلام تعلق برتاجم الكتاب، األول
 .ظاهرة االختصار يف صياغة الرتاجم : تاب، والثاينيف الك

 .ترتيبه لرتاجم الكتاب: أوالً 
رتب اإلمام البخاري كتابه عىل حروف املعجم، وبدأه بحرف األلف يف رواية آدم بن موسى  . ١

املطبوعة، وإمام يف النسخة اخلطية من رواية مسبِّح بن سعيد فبدأ باملحمدين، عىل طريقتـه 
، ثـم يبتـدئ مـن أول يف تقديم من اسمه حممٌد ؛ تكريًام السم النبي ) بريالتاريخ الك(يف 

 .حروف املعجم
 .راعى احلرف األول من اسم املرتجم . ٢
م االسم الذي يتكرر كثرياً  . ٣  .قدَّ
، وقد ..باب إسامعيل: جعل لكل حرف بابًا، وجعل كذلك لكثري من األسامء تبويبًا؛ فيقول . ٤

خارجـُة ، ويف آخـر احلـرف جيعـل بابـًا جامعـًا يـذكر فيـه ُخيص االسم الواحد بباب كام يف 
 .األسامء املفردة من هذا احلرف

والعلـامء املتقـدمني مل يراعـوا الرتتيـب . واجلدير بالذكر أن التبويب مل يرس عىل منهجية مطـردة 
 .الدقيق لرتاجم كتبهم كام حصل عند املتأخرين

للكتاب مما جيعل الباحث ُيساوره الـشك يف  وكذلك حصل تباين يف التبويب يف النسخ اخلطية 
 .كون هذا التبويب من صنع اإلمام البخاري أصالً 

 .عقد للكنى بابًا يف آخر الكتاب ذكر فيه ثالث كنى . ٥
 . )١(االختصار: ثانياً 

 :ومظاهرة يف كتاب عديدة ومنها   
بعـدد مـن ذكـرهم مـن ألـف -راوياً ٤٤٢-ومن قارن عدد من ذكرهم. عدد تراجم الكتاب •

ترمجـة، وابـن ) ٢١٠٧: (ذكـر) كتاب الـضعفاء( يف )هـ٣٢٢ت(بعدة يف الضعفاء أدرك ذلك؛ فالعقييل
ميزان ( يف )هـ٧٤٨ت(ترمجة، والذهبي) ٢٢٠٦): (الكامل يف الضعفاء( ذكر يف كتابه )هـ٣٦٥ت(عدي

                                 
، )١٦٣-١/١٦٠: (ينظر بعض جوانب االختصار يف تأليف البخاري لكتابه التاريخ األوسط، مقدمة حتقيق الكتاب) ١(

 . وينطبق ما قاله عىل كتاب الضعفاء، ومنه استفدت الثالثة املظاهر األخرية



   

  
 

 
 ١٠٥ 

 .ترمجة) ٩١٥٦: (ذكر) لسان امليزان (  يف )هـ٨٥٢ت(ترمجة، وابن حجر) ١٠١٨٩: (ذكر) االعتدال
 .السطرين- يف غالبها–عنارص الرتمجة ومادهتا، فرتاجم الكتاب ال تتجاوز  •
التعليق، وهذا يعد مظهرًا بارزًا كتعليقه لكثري من األقوال عن غري شيوخه، أو تعليقه بعض  •
 .األسانيد
 .اختصار املتون، واالكتفاء بأطرافها أو اإلشارة إليها، واالكتفاء باألسانيد فحسب •
 بيان علل األحاديث ونقدها، واالكتفاء باإلشارة لذلك بألفاظ خمترصة، كام عدم اإلطالة يف •

 .سيأيت بيانه



 
  

 

 
 ١٠٦ 

 
الناظر يف تراجم الكتاب، جيد أن بناء مادة ترامجه ال ختلو من عنارص حمـدده قـد ال جتتمـع هـذه 

 .ان حال الراويالعنارص يف الرتمجة الواحدة، وقد يتغيب بعضها بحسب ما حتتاجه لبي
 : وتفصيل هذه العنارص كالتايل

 : اسم املرتَجم: أوالً 
اعتنى اإلمام البخاري يف أول الرتمجة بذكر اسم الراوي، واسم أبيه، وغالباً ما يكتفي بذكر اسم 

عبد اهللا بن املِْسور بـن عـون بـن  « :األب، وربام يرفع نسبه للجد األعىل متييزًا له عن غريه، مثل قوله
 .)١(»ر بن أيب طالب جعف

واإلمام البخاري يذكر بعض املرتمجني بأكثر من اسم سواء اشتهروا بذلك أو ذكره بعض الرواة 
: كان مروان الفزاري يقول«: عنهم عىل وجه التدليس، ومن أمثلتها يف ترمجة إبراهيم بن هراسة، قال

 . )٣(»يكنيه؛ لكي ال ُيعرف«  :ه، وبني يف موضع آخر تدليس الفزاري بقول)٢(»أبو إسحاق الشيباين 
 : نِْسَبة املرتجم: ثانياً 

ــه  ــة بالغــة؛ فتــارة ينــسب الــراوي إىل قبيلت ــه عناي ــساب الــرواة يف كتاب أوىل اإلمــام البخــاري أن
 .)٤(التيمي، الرقايش، الغساين. األسدي:كقوله

 .)٥(املكي، البرصي، الكويف، الواسطي، النيسابوري:وتارة ينسبه إىل وطنه كقوله
ة إىل القبيلة والوطن هي أكثر ما يف الكتاب  .والنِّْسبَ

 .)٦(وقد ينسب الراوي إىل مهنته، كأشعث السّامن، نسبة إىل بيع السمن
 .)٧(يوسف بن خالد السمتي، وأطلقت عليه حلسن حليته وسمته: وإىل صفٍة يف الراوي مثل

ة التي ذكرها البخاري يف كتابه   .)٨(ملوايلمتييز ا: ومن فروع النِّْسبَ
 :كنية املرتجم:  ثالثاً 

                                 
 ).١٩٧: (ة رقمتنظر الرتمج) ١(
 ).١٢: ( الرتمجة رقم: الضعفاء: البخاري) ٢(
 ).٧٧، ٣٠:ص: (تدليس الشيوخ الضعفاء: اللحيدان، عبد العزيز صالح: ينظر). ٣/٨٥٨: (التاريخ األوسط: البخاري) ٣(
 ).١٢٣، ٧٤، ٣١، ٢٢: (تنظر أمثلتها يف الرتاجم ذات الرقم) ٤(
 ).٤٢، ٣٥، ٢٧، ١٨، ١٤: ( متنظر أمثلتها يف الرتاجم ذات الرق) ٥(
 ).١٣٠-٧/١٢٩ (:األنساب: السمعاين: وينظر). ٣٠: (تنظر الرتمجة رقم) ٦(
 ).٧/١٣٢(: األنساب: ، والسمعاين)٩/٢٢١: ( اجلرح والتعديل:ابن أيب حاتم: وينظر). ٤٣٤: (تنظر الرتمجة رقم) ٧(
 ).١٠٩ ،٨٢، ٦٧، ٤٣، ٢٤، ٢١: (تنظر أمثلتها يف الرتاجم ذات الرقم) ٨(



   

  
 

 
 ١٠٧ 

تعترب الكنية من العنارص املهمة يف الرتمجة، خاصة عند تشابه أسامء الرواة، وال ُيْؤَمن أن يأيت يف 
وقد ذكر البخاري كنى ثلث من يف الكتـاب مـن الـرواة؛ فقـد . بعض الروايات ُمَكنًّى فيُظن أنه آخر

 .مجةتر) ٤٤٢(راوٍ ٍ من أصل ) ١٤٦(أحصيته كنى 
 :شيوخه وتالمذته: رابعاً 

مما أورده البخاري يف الرتمجة شيوخ الراوي وتالمذته؛ ملا لذلك العنرص من أمهية يف متييز الرواة 
ومل يستوعب البخاري أسامء الشيوخ والتالميذ لطبيعة الكتاب املبنية عىل . املشتبه أسامؤهم وأنساهبم

 .اوي عن غريه، وغالبًا ال يزيد عن شيخني وتلميذيناالختصار، وإنام يذكر منهم ما يتميز به الر
 .»..  سمع«، » عن «، » روى عن «: ويعرب عن شيوخ املرتجم بقوله

 .» روى عنه «:ويعرب عن تالمذته بقوله
 .وقد ختلو بعض الرتاجم من ذكر الشيوخ أو التالميذ أو كليهام

 .جرح الرواة: خامساً 
 وذكر مراتبهم مـن أبـرز ثـامر النظـر يف مرويـاهتم ومتييـز يعد الكالم عىل الرواة جرحًا وتعديالً 

صحيحها من سقيمها، فإطالق إمام احلكم عىل راو هو خالصة نظره وسربه ملروياته، ولذلك فيعـد 
 .بيان حال الراوي من أهم عنارص الرتمجة

 . كتابهوسيأيت مزيد بيان هلذه النقطة يف الفصل القادم املخصص ملنهجه يف اجلرح والتعديل يف
 .ذكر بعض حديث املرتجم: سادساً 

تعرض اإلمام البخاري لذكر حديث بعـض املرتمجـني يف كتابـه، وسـيأيت يف مبحـث منهجـه يف 
 . سياق النقد احلديثي طريقته يف ذكر أحاديث الرواة، وأسباب إيراده للحديث يف الرتمجة

 .سنة الوفاة: سابعاً 
راويـًا، ولعـل ) ١٨(ر سنة الوفاة، فلم يـذكر إال وفـاة بذك) الضعفاء(مل يعتن البخاري يف كتابه 

؛ ألن غـرض )١(والـذي رتبـه عـىل الـسنني) التـاريخ األوسـط ( سبب ذلك أنه اهتم بذلك يف كتابـه 
 .تراجم هذا الكتاب األكرب بيان جرح الرواة

عينة، كام وغالبًا ما يرصح البخاري بتاريخ الوفاة فيمن يذكر وفاهتم، وربام أرخ الوفاة بحادثة م

                                 
 ).١٩٦-١/١٩١: ( للبخاريالتاريخ األوسط: ينظر مقدمة حتقيق كتاب) ١(



 
  

 

 
 ١٠٨ 

ـقَ ،  مـات مالـك بـن دينـار«: )١()هــ١٩٨:ت( حييـى القطـانحـني نقـل عـن ّي خِ بَ د السَّ قَ رْ  فَ يف ترمجة ل بْ
  .)٢(»  تلك األياماً درقْ وأرى فَ  «:  ثم قال» الطاعون

                                 
ثامن  التميمي أبو سعيد البرصي األحول، ولدت سنة عرشين ومائة، وتويف يف سنة حييى بن سعيد بن فروخ القطان: هو)  ١(

 ." ما رأيت أحسن أخذا للحديث وال أحسن طلبا له من حييى القطان": وتسعني ومائة، قال عبد الرمحن بن مهدى
 ). ١٩١ / ١١: (وهتذيب التهذيب) ١٥٠ / ٩: (اجلرح والتعديل البن أيب حاتم: ينظر

 ). ٣١٣: (تنظر الرتمجة رقم) ٢(



   

  
 

 
 ١٠٩ 

 
  

 
ىل ذكر الـضعفاء يف كتابـه، وإنـام يـذكر  مل يقترص ع)هـ٢٥٦:ت(سبق وأن ُذكر أن اإلمام البخاري

  .غريهم من الثقات والضعفاء ألغراض متعددة
يف ُتعـرف  و،ح بتفصيل هذه األنواع واإلمام البخاري ال يرصِّ ، والضعفاء  والثقات عىل أنواع 

 . من خالل كالم غريه من العلامء، وخاصة املتأخرون ممن ُعنُوا بتفصيل مراتب اجلرح والتعديلكتابه 
   :أنواع الضعفاء والثقات يف كتابه عىل النحو التايل وبيان 

 :وهم عىل أنواع. الرواة الضعفاء: القسم األول
اعون .١  :الوضَّ

 :، قـال البخـارياهلاشمي جعفر أبو، طالب أيب بن جعفر بن عون بن املسور بن اهللا عبد: مثاله
 . )١(»احلديث يضع جعفر أبو كان: رقبة عن، جرير قال«

 :كوناملرتو .٢
 .)٢ (»احلديث مرتوك«:  قال اإلمام البخاري،َهَراَسة بن إبراهيم: مثاله
 :شديدو الضعف .٣

 مرفـوع حديثـه من كان ما« :، قال اإلمام البخاريالسمني معاوية أبو، اهللا عبد بن صدقة:مثاله
 .)٣( »اً جد ضعيف وهو منكر، فهو

 :الضعفاء .٤
 .)٤(»ضعيف رأي، صاحب« :ام البخاري، قال اإلمالبجيل املنذر أبو عمرو بن أسد:مثاله
 :املجهولون .٥

، قـال عنـه ابـن )٥(»مل يثبـت حديثـه«: )هــ٢٥٦:ت(، قال البخـارياألسدي بشري بن عقبة: مثاله
                                 

 ).١٩٧:ترمجة رقم: ( الضعفاء:البخاري) ١(
 ).١٠٥، ٤٧، ٣٦، ١٧: (، وممن قال فيهم ذلك أصحاب الرتاجم رقم)١٢: ترمجة رقم:در السابقاملص) ٢(
 ).٣٨٠، ٢١٤، ١٥٧، ١٥: (، وممن قال فيهم ذلك أصحاب الرتاجم رقم)١٧٨:ترمجة رقم: (املصدر السابق) ٣(
 ).٤٤٠، ٣٧٨: (، وممن قال فيهم ذلك أصحاب الرتاجم رقم)٣٤:ترمجة رقم: (املصدر السابق) ٤(
 ).٢٨٧:ترمجة رقم: (املصدر السابق) ٥(



 
  

 

 
 ١١٠ 

 .)٢(، وحكم عليه باجلهالة أبو حاتم الرازي»ال أعرفه«: )١ ()هـ٢٣٣:ت(معني
 .)٣(ذؤيب بن ِعكراش بن اهللا  عبيد:ومثله
 :مل حديثهخفيفو الضبط، ممن ُحيت .٦

 عبـد أبـا ُنـراه حفظـه، يف يتكلمون«: ، قال اإلمام البخارينرص بني موىل بشري بن سعيد: مثاله
 .)٤(»حيتمل وهو دمشقي، الرمحن

 :وهم عىل أنواع.  الثقات:القسم الثاين
 .الصحابة .١

وسيأيت حرص أسامء الصحابة املذكورين يف الفصل الثالث، وسأبني سبب إيـراد البخـاري هلـم 
 .وجه التفصيلعىل 
 .الثقات املُتكلم فيهم .٢

 .سواء ُتُكلم فيه والراجح توثيقه
 .أو ُتُكلم فيهم من أجل بدعتهم

يف الفصل الرابع مـن الكتـاب،  أو ُتُكلم فيهم بام ال يوجب رد حديثهم، وسيأيت ذكر عدد منهم
 .وسأبني سبب إيراد البخاري هلم عىل وجه التفصيل

 
 
 

                                 
 بن زياد أبو زكريا، ولد سنة ثامن ومخسني ومائة، وتويف سنة ثالث وثالثني ومائتني، قال أبو حييى بن معني بن عون: هو) ١(

 . ْهبد، شيخ املحدثنياإلمام احلافظ اجلِ  :قال عنه اإلمام الذهبي ،" حييى إمام ": حاتم
 ). ٩٦-٧١/ ١١:( وسري أعالم النبالء) ١٨٧ -١٧٧/ ١٤: (تاريخ بغداد: ينظر   

 ).٦/٣٠٩: (اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم) ٢(
 ).٣٣٠-٥/٣٢٩: ( اجلرح والتعديل: ، وابن أيب حاتم)٢٢٢: ترمجة رقم: ( الضعفاء:البخاري: ينظر) ٣(
 ).٣٨٧، ٢٤١، ٢٢٤: (، وممن قال فيهم ذلك أصحاب الرتاجم رقم)١٣٣:قمترمجة ر: ( الضعفاء:البخاري) ٤(



   

  
 

 
 ١١١ 
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 ١١٢ 

 
 أو روايتـه تليني يقتيض بام ضبطه أو عدالته يف الراوي وصف «: جرح الرواة عند املحدثني هو

 .)١(» َّردها أو تضعيفها
 يـشرتط أنـه« عىل والفقه احلديث أئمة مجاهري إمجاع )٢( )هـ٦٤٣:ت( ابن الصالحاحلافظ  حكىو
ُّحيتج فيمن َ ْ  .)٣(»يرويه ملا ًضابطاً عدال يكون أن بروايته ُ

 .ًمقيدا أو ًمطلقا ورد سواء الراوي يف جرح فهو الرشطني هذين أحد ُينايف أمر ُّفكل 
 :  يرجع إىل القدح يف أحد أمرين)٤(ي غالبهواروطعن املحدثني يف ال

 . الطعن يف عدالة الراوي: األول
ٌملَكة: والعدالة َ  .واملروءة التقوى مالزمة عىل املرء حتمل َ
 .املروءة وخوارم، الفسق أسباب من السامل العاقل البالغ املسلم: هو والعدل

 :ويدخل يف انتفاء العدالة، أمور
 . الكافر-١
 .اقل؛ كاملجنون، والصبي غري الع-٢
 . الراوي املجهول-٣
 .أصحابه وال أمره عليه يكن مل مما  النبي عهد عىل ًمعروفا يكن مل ما اعتقد من: املبتدع -٤
َعرف من: الفاسق -٥ ِ  .صغرية عىل بإرصار أو كبرية بارتكاب ُ
ْيعرف ومل بالكذب يتعامل من: بالكذب املتهم -٦  .ِّ النبي عىل كذب أنه ُ
 .مرة ولو ًمتعمدا  النبي عىل كذب من: الكذاب  -٧

                                 
املدخل اخترصته منه، باستثناء هذا ما يف و، وما بعده) ٢١:ص: (ضوابط اجلرح والتعديل:  العبد اللطيف عبد العزيز )١(

 .تعريف الضبط
 املشهور  بن موسى الكردي الشهرزوريثامنتقي الدين أبو عمرو عثامن ابن املفتي صالح الدين عبد الرمحن بن ع: هو)  ٢(

وتويف سنة ثالث . ولد يف سنة سبع وسبعني ومخس مئة." علوم احلديث " املوصيل الشافعي، صاحب بابن الصالح
الء عرصه يف التفسري واحلديث والفقه،  وكانت فتاويه كان تقي الدين أحد فض":قال الذهبي. وأربعني وست مئه

 . "مسددة، 
 ).١٠٤ / ١:(، وطبقات احلفاظ)١٤٠ / ٢٣(سري أعالم النبالء : ينظر

 ).٢١٨:ص: (معرفة أنواع علم احلديث: ابن الصالح) ٣(
. وعدم انتقاء الشيوخٌهناك أمور أخرى منتقدة عىل الرواة يف غري عدالتهم وضبطهم كالتدليس، وكثرة اإلرسال، ) ٤(

 ).٢٧:ص: (ضوابط اجلرح والتعديل: العبداللطيف، عبد العزيز



   

  
 

 
 ١١٣ 

 .املروءة خمروم -٨
 لعدم تعقله ما يسمع، والثالث لعدم معرفة حاله من حيث والثاين لكفره، األول وانتفت عدالة 
 لنقـصان والثـامن فـسقهم، لظهـور والـسابع والسادس واخلامس ،لبدعته والرابع ،العدالة والضبط

 .مروءته
 : يف ضبط الراويالطعن: الثاين
 . )١()لفظًا أو معنًى (  نقله املروي كام تلقاه الراوي :هبضبط املراد

  :ويدخل يف انتفاء الضبط أمور
م سبيل عىل الرواية الراوي من تكثر أن: الَوْهم كثرة -١  ويرفـع املرسـل، اإلسناد َفيَِصَل  التَّوهُّ
 .ذلك ونحو املوقوف األثر
 .الثقات من جلمع أو منه أوثق هو ملن الراوي خمالفة كثرة -٢
 .االحتامالن  يتساوى  بل، خطئه  جانب  عىل  الراوي  إصابة  جانب  يرتجح  ال  أن:  احلفظ  سوء  -٣
ز ما واإلتقان اليقظة من الراوي لدى يكون ال أن: الغفلة شّدة -٤  يف  إاخلط من الصواب به يميّ
 .مروياته
 .فاحشة ةزياد صوابه عىل الراوي خطأ يزيد أن: الغلط فحش -٥
ُل  وما ومقاصدها األلفاظ بمدلوالت الراوي جهل - ٦  حيث  باملعنى  الرواية  عند - معانيها ُحييْ

ُف  فيام يقع لئال اتفاقاً  سمعه الذي باللفظ األداء ذلك عند يتعّني   .به املراد املعنى عن احلديث َيْرصِ
 .وصيانته وتصحيحه كتابه مقابلة يف الراوي تساهل ـ ٧
  

                                 
، )هـ١٤٢١األوىل، :  مكة املكرمة، ط–دار عامل الفوائد(خالصة التأصيل لعلم اجلرح والتعديل : العوينبن عارف  حاتم  )١(

 ).١٥:ص(



 
  

 

 
 ١١٤ 

 
 

 
  من يطالع األلفاظ التي يطلقها اإلمام البخاري يف جرحه للرواة يتلمس من خالهلـا مظـاهر

:من تلك املظاهرو، لتلك العبارات عدة يتميز هبا اإلمام البخاري عند إطالقه  
 .ورع اإلمام البخاري يف إطالق ألفاظ اجلرح عىل الرواة: أوالً 

اإلمام البخاري الورع الشديد يف إطالق ألفاظ اجلرح والتعديل، وقـد ورد عنـه أنـه ُعرف عن 
 .)١(» أرجو أن ألقى اهللا وال حياسبني أين اغتبت أحدا «: قال

 نظر  ومن  -/ -  صدق:  قلت  « : تعليقًا عىل قول اإلمام البخاري)هـ٧٤٨:ت(قال اإلمام الذهبي
 مـا أكثـر فإنـه؛ يـضعفه فـيمن وإنـصافه ،الناس يف كالمال يف ورعه علم والتعديل اجلرح يف كالمه يف

 .هذا ونحو نظر، فيه عنه، سكتوا احلديث، منكر: يقول
 يف فـالن: قلـت إذا«: قـال إنـه حتـى .»احلـديث يـضع كـان« أو ،»كـذاب فالن«: يقول أن وَقلَّ 
 غاية واهللا هو وهذا أحدا، اغتبت أين اهللا حياسبني ال«: قوله معنى وهذا، »واه ُمتَّهم فهو نظر، حديثه
 . )٢(» الورع

ومما يالحظ أن بعض األلفاظ التي فيها تكذيب للرواة واهتامهم ، يـذكرها منـسوبة لغـريه مـن 
 .العلامء تورعًا منه عن إطالق هذه األلفاظ من نفسه

ينبغـي أن يكـون املعتـرب إذ ف ، عباراته  تنوعتيف حال يف معرفة حال الراوي ومعرفة ذلك مهمٌ 
إال عن قصد وإرادة، ومـا  – مع ورعه واحتياطه -أشدها لفظًا؛ ألنه مل يطلق اللفظ الشديد ذاك هو 

وحينئذ فأي ترتيب رتبت ألفاظـه فالعمـل عـىل أن مـن قـال فيـه  . كان أخفَّ منها حممول عىل الورع
 .)٣( مل يرتفع إىل ما هو أخف منهاما لفظًا جيعله من مرتبة ٍ

 أن اختالف األلفاظ من باب تغري اجتهاد اإلمام البخاري يف ن دلت القرائن عىلإكل ذلك إال 
 .الراوي

 .قد يطلق اإلمام البخاري العبارة ومراده نقد الرواية ال الراوي: ثانياً 

                                 
 ).٢٤/٤٤٦: (هتذيب الكامل: املزي) ١(
 ). ٤٤١-١٢/٤٣٩: (الءسري أعالم النب: الذهبي) ٢(
 ).٤٦:ص (:ال يتابع عليه: األحاديث التي قال فيها اإلمام البخاري: عبد الرمحن: الشايع) ٣(



١١٥ 

غالب إطالقات اإلمام البخاري أللفاظ اجلرح مقصوده هبا احلكم عىل الرواي بام يستحقه من 
 .مرتبة

نعم قد يرتتب . للفظ ومراده احلكم عىل حديث هذا الراويُولكن من تتبع ألفاظه وجده يطلق ا
عىل ذلك احلكم عىل الراوي نفسه خاصة يف الرواة املقلني، لكن قد يتخلف ذلك يف الرواة املكثـرين 

 .ممن يطلق عليهم هذه األلفاظ كام سيأيت يف الفصل الثالث والرابع ) ةكالصحاب( أو مشاهري الثقات 
 :قها وأراد هبا نقد الرواية ال الراوي، ومنها وله يف ذلك عبارات أطل

 .»فيه نظر  «، و» يف إسناده نظر « و،» يف حديثه نظر «: قوله-١
ُ مل يثبــت حديثــه«، أو » مل يــصح «، أو »مل يــصح حديثــه «: قولــه-٢ ُ يف تــراجم ال تعــرف إال ،»َ

لذلك وجدنا أنه . ٌضعفُبحديث واحد، فاملراد أن احلديث غري ثابت، وال يستلزم ذلك أن الراوي م
 .ذكر مثل هذه األلفاظ يف بعض من اثبت صحبتهم

، ومثـل ذلـك قالـه البخـاري حيـث كـان » مل يقم حديثـه«، أو » ليس حديثه بالقائم «: قوله-٣
ٍالراوي ال يعرف إال برواية مل تصح؛ إما لضعف الطريق إليه أو نحوه ُ)١(. 

 عبد اهللا بن ربعي، أيب اجلوزاء البرصي فقد قال ومن األمثلة عىل ذلك ما جاء يف ترمجة أوس بن
 وقول البخاري يف إسناده «: ّفوضح ابن عدي مقصوده بقوله. » يف إسناده نظر «:البخاري يف ترمجته

 .)٢(»نظر، أنه مل يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغريمها، ال أنه ضعيف عندهم 
 .كثرة ألفاظه يف الرواة وتنوعها: ًثالثا

 يف ، وكثـري منهـا متقـارب اطلقه يف الكتـابيت أكثر من مائة لفظ عىل وجه التفصيلفقد أحص
ً، فهو ال يلتزم ألفاظا حمددة للنقد وإنام يورد ما يدل عـىل مرتبـة الـراوي  اللفظ الداللة، وإن اختلف 

  منكر، منكر احلديث، حديثه مناكري، حديثه منكر، أحاديثـه منكـرة، منكـر احلـديث« :عنده، فيقول
 .  ومعانيهام متقاربة»ًجدا 

زيـل تنلرواة، وال بد أن يراعى ذلـك عنـد ًنعم بعد ذلك اعتمد املتأخرون ألفاظا حمددة يف نقد ا
 .أقوال اإلمام البخاري عىل مراتب اجلرح والتعديل التي اعتمدها املتأخرون

 . وأكثر من مرتبة، قد يتنازع اللفظ الواحد أكثر من جهة:ًرابعا
                                 

: وينظر. ستأيت أمثلة تطبيقية لبعض الثقات الذين أطلق عليهم هذه العبارات يف الفصل الثالث والرابع من الدراسة) ١(
 ).٣٩:ص: (ال يتابع عليه: ا اإلمام البخارياألحاديث التي قال فيه: عبد الرمحن: الشايع

 ).١/١٨٦: (ابن عدي ومنهجه يف كتاب الكامل:، ينظر، زهري عثامن)١/٢٤٢: (الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي) ٢(



 
  

 

 
 ١١٦ 

مام البخاري اللفظة ومراده الطعن يف عدالة الراوي، وقد يطلقها ومراده الطعن يف قد يطلق اإل
 .ضبطه

وقد يطلق اللفظ الواحد ألكثر من مرتبة من مراتب اجلرح، فقد يطلقها عىل اجلرح الشديد وقد 
 .يطلقها عىل الضعف اخلفيف

والنظر يف ، قها يعرف بسياق قوله والسبيل للتحقق من مراد اإلمام البخاري يف ألفاظه التي يطل
 . )١(أقواله يف كتبه األخرى، ومقارنتها بأقوال النقاد اآلخرين

 . تعدد موارده يف كالمه عىل الرواة: ًخامسا
اإلمام البخاري مل ينفرد يف حكمه عىل الرواة، وإنام استفاد من علامء عـرصه، ونقـل أقـواهلم يف 

 .)٢( بيان موارده يف كتابهاحلكم عىل الراوي، كام سبق حرصه عند

                                 
 .وغريها) ١٢٥، ٨٥،٩٢:ص( للدكتور مسفر الدميني سكتوا عنه: قول البخاري: كتابيف   ينظر أمثلة ذلك) ١(
 معرفة طريقة اإلمام البخاري يف سياق ألفاظ اجلرح والتعديل ينظر قائمة الدراسات حول منهج اإلمام لالستزادة يف) ٢(

 .البخاري يف اجلرح والتعديل يف املطلب القادم



   

  
 

 
 ١١٧ 

 
)١( 

عدالة الراوي أو ضـبطه، : سبق وأن بينا أن طعن املحدثني يف الراوي غالبه يرجع إىل القدح يف
فناسـب أن نـذكر .  عىل الرواة يف كتابه الضعفاء)هـ٢٥٦:ت(وهذا ما نلحظه يف ألفاظ اإلمام البخاري

، ومل (٢)ض ألفاظه املذكورة يف كتاب الضعفاء، وذكرت هذه األلفاظ مصنفة عـىل هـاتني اجلهتـنيبع
 :نذكر األلفاظ التي حكاها عن غريه

 : ألفاظه يف جتريح عدالة الرواة•
 . ألفاظه يف جتريح الرواة بالوضع والكذب والتهمة به-١

                                 
وجود عدد من الدراسات التي : األول: مل أذكر يف هذه الرسالة معاين مصطلحات اإلمام البخاري يف جرح الرواة لسببني) ١(

أن املعرفة الدقيقة ملعنى اصطالٍح ناقٍد من : وضيح مراد اإلمام البخاري من ألفاظه يف اجلرح والتعديل، والثاينُعنيت بت
النقاد ال تتم إال بدراسة موسعة للمصطلح يف مجيع كتبه للحصول عىل نتيجة مبنية عىل استقراء كامل، وهذه الدراسات 

 . هذا ال يتسع له مثل هذه الرسالةهي أفضل الطرق ملعرفة معاين مصطلحات األئمة، و
 :والدراسات التي اعتنت بتوضيح معنى ألفاظ اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل عىل نوعني

 .دراسات عامة شملت أكثر من مصطلح:  النوع األول•
 : ومما كتب يف ذلك

رسالة ماجستري (د عتو البدايل أوال بن حممد: ، للباحثمصطلحات اجلرح والتعديل يف تراث اإلمام البخاري -
 .بجامعة القايض عياض، مراكش، املغرب، ومل أقف عليها) هـ١٤٢٠نوقشت عام 

رسالة دكتوراه عام (أمحد سعيد حّوى :  للدكتور منهج اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل،:ضمن رسالة -
 .خرياً وقد صورهتا من املؤلف فجزاه اهللا ). ٤٧٢١-٣٦٣:ص(بجامعة بغداد،) م١٩٩٧ -هـ١٤١٧

ليىل حممد : ، للباحثةالتاريخ الكبري: منهج اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل من خالل كتابه: ضمن رسالة -
 ).٣٢٧-٩٨:ص(، بجامعة الكويت، )م ١٩٩٩-١٩٩٨رسالة ماجستري، عام ( العجالن 

طبع ببيت ( يك عطا اهللا احلا بن  للدكتور مصعباإلمام البخاري ومنهجه يف اجلرح والتعديل،: ضمن كتاب -
 ).٢٥٠-١٤٢:ص(،)م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠:األوىل، عام:  الرياض، ط–األفكار الدولية،السعودية 

 .دراسات ملصطلح واحد عند اإلمام البخاري:  النوع الثاين•
 :ومما كتب يف ذلك

للمؤلف صفحة،  و)٢٢٥(هـ، يف١٤١٢غرم اهللا الدميني، نرشها عام  بن ، للدكتور مسفرسكتوا عنه:قول البخاري   -
وذكر ). ٧:ص(فيه نظر، ذكر خالصة نتائجه يف مقدمة البحث السابق : بحث غري منشور يف معنى قول البخاري

 :باإلنرتنت عىل هذا الرابط) ملتقى أهل احلديث ( بعض النتائج التي استجدت له يف مشاركة يف موقع 
   29898http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=  

عبد الرمحن سليامن الشايع : ، للباحثيف التاريخ الكبري) ال يتابع عليه: (حاديث التي قال فيها اإلمام البخارياأل  -
 .صفحة) ٤٤٤(، يف )هـ١٤٢٢رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، عام (

ح موقظة الذهبي رش( الرشيف حاتم بن عارف العوين، أحلقه يف آخر كتابه : ، للدكتورفيه نظر: مقال عن قول البخاري -
 ).٣٦٣-٣٣١:ص(

:  ودار التأصيل، مرص، ط–طبع بدار املورد ( ، أليمن عبد الفتاح آل ميدان فيه نظر: تدقيق النظر يف قول البخاري  -
ـ ١٤٢٩الثالثة، عام   .صفحة) ٨٨( ، يف )م ٢٠٠٨ -ه

 .آخر الرسالةالثاين لحق املمجعت مجيع ألفاظه الواردة يف كتابه الضعفاء مرتبة عىل حروف املعجم يف ) ٢(

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t


 
  

 

 
 ١١٨ 

، يرمـى بالكـذب، مـرتوك، قتل يف الزندقة وصـلب مـرتوك، يرمونـه بالكـذب«: من ذلك قوله
تركوه، تركوه منكر احلديث، سكتوا عنه، سكتوا عنه ال يكتب حديثه البتة، يتكلمـون فيـه وسـكتوا 

 .»عنه
 .ألفاظه يف جتريح الرواة بالبدعة-٢

كـان يـرى القـدر،كان خارجيـًا، كـان شـيعيًا، كـان ُيـذكر باإلرجاء،كـان يـرى «: من ذلك قوله
 .»اإلرجاء
 .الراوي باجلهالة ألفاظه يف وصف -٣

 . )١(»ال يعرف«: قوله
ومل يرصح يف كتاب الضعفاء بلفـظ جمهـول، وإن كـان ذكرهـا يف كتابـه التـاريخ الكبـري يف عـدة 

 .)٢(مواضع
 . ألفاظه يف جتريح ضبط الرواة•
 .  ألفاظه يف احلكم عىل نكارة حديث الراوي-١

ر احلـديث شـبه اليشء كـان ال منكر، منكر احلديث، منكر احلديث جدًا، منكـ«:من ذلك قوله
، منكر احلديث ال يكتب حديثه، يف بعض أحاديثه مناكري، يف حديثه بعض املناكري، ثيدري ما احلدي

 .»أحاديَث مناكري كأهنا من حفظه.. عنده مناكري، فيه بعض املناكري، أحاديثه منكرة، روى عنه
 . ألفاظه يف احلكم عىل رواية الراوي بعدم املتابعة-٢

 .»ال يتابع عليه، ال يتابع عىل حديثه، ال يتابع يف حديثه«:ذلك قولهمن 
 .  ألفاظه يف تضعيف حديث الراوي-٣

ضــعيف، ضــعيف احلــديث، يف حديثــه اضــطراب، لــني احلــديث، هــو لــني «: مــن ذلــك قولــه
 .»عندهم،كثري الوهم، َهيُِم اليشء، خيالف يف بعض حديثه

 :حمراتب ألفاظ اإلمام البخاري يف اجلر •
 :وسنذكر املراتب مبتدئًا باألشد فاألشد

ــة األوىل ــرصيح بكــذب الــراوي:املرتب امــه بالكــذب ؛ كــأن يقــول،  الت : أو نقــل تكذيبــه أو اهتِّ

                                 
 .بجهالته) ٣/٢١٢: (التاريخ األوسط، ورصح يف ترمجته يف )١٣٤: الرتمجة رقم( ذي لعوة  بن قاهلا يف سعيد) ١(
 ).١٧٠، ٢/٤٧: (التاريخ الكبري: البخاري) ٢(



   

  
 

 
 ١١٩ 

 .، ونحو ذلك»رماه فالن «، و» كّذبه فالن«، و»كذبوه«
ـ:املرتبة الثانية ة؛ لفحـش  مرتبة الرتك، وهي للرواة املكثرين الـذين ال ُيلتفـت إىل روايـتهم البتّ

 .» مرتوك«، و»سكتوا عنه «:الضعف يف حديثهم، وذلك ما قال فيه
ة الضعف، مثل قوله:املرتبة الثالثة  ،»ليس بـيشء«، و»ضعيف جداً «، و» منكر احلديث «:  شدَّ

 .، إذا أراد عموم حديث الراوي» ال ُيتابع عىل حديثه «، و» أحاديثه مناكري «و
لـيس «، و»ضـعيف«:د ترتفع إىل الضعف اليـسري،مثل قولـه مرتبة الضعف، وق:املرتبة الرابعة

ا »كثـري الـوهم«، و»يف حديثـه بعـض املنـاكري«، و»ُخيالف الناس يف حديثه«، و»بالقوي ـَّ ، ونحوهـا ِمم
 .ُيذكر فيه أن للراوي أوهاماً 

 .)١(»ُمقارب احلديث«:   أيرس اجلرح، وقد تكون أدنى التعديل، وذلك مثل قوله:املرتبة اخلامسة

                                 
رسالة ماجستري،  (التاريخ الكبرييف ) ال يتابع عليه: (األحاديث التي قال فيها اإلمام البخاري: عبد الرمحن سليامن: الشايع) ١(

وبعض األلفاظ التي ذكرها مل يطلقها يف كتابه ). ٤٨-٤٧:ص: ()هـ ١٤٢٢جامعة أم القرى، كلية أصول الدين، عام 
 .الضعفاء، وإنام أطلقها يف التاريخ الكبري



 
  

 

 
 ١٢٠ 

 
 

 :)١(لإلمام البخاري أربعة طرق يف بيان حال الرواة يعرف هبا القارئ رتبة الراوي عنده، وهي
 .ٍ ترصحيه بلفظ من ألفاظ اجلرح والتعديل أطلقه بنفسه:األوىل
َا يدل عىل مرتبته؛ فكثريا ما ينقل ع االنتقاء من كالم األئمة م:الثانية َّن القطان أو ابن مهدي أو ً

، »تركـه«، أو »َّضـعفه « أو » رمـاه «، أو »َّكذبـه فـالن «: ابن املبارك أو ابن املديني وغـريهم، فيقـول
 .وغريها

 فهو اختيار منه يف مرتبة الراوي، -َ إن مل ينقل ما يعارضه -وما ينقله البخاري يف ترمجة الراوي 
 فيلـتمس رأيـه »َّ تركه القطان، وروى عنـه ابـن مهـدي «: يقولًوأما ما نقل فيه أقواال متعارضة كأن

بقرائن أخرى؛ بمعرفة رأيـه يف كتبـه األخـرى، أو بـام ينقلـه عنـه تالمذتـه، أو بـالنظر إىل كالمـه عـن 
قرينـة عـىل ضـعفه ) كتـاب الـضعفاء(يف  لـراوي ل ياإلمام البخار أن يكون وضعحديثه، كام يمكن 

 . احلالةوال جيزم بذلك يف هذه، عنده 
ً اجلمع بني الطريقتني الـسابقتني؛ فيـذكر مرتبـة للـراوي، ويـذكر قـوال ألحـد النقـاد يف :الثالثة

 .مرتبته
 .)٢(»ٌّ مرتوك، و تركه عيل والناس «:مثاله، قوله يف ترمجة خالد بن القاسم

ً انتقاده رواية من ال يعرف إال بالـيشء اليـسري، كاحلـديث واحلـديثني؛ انتقـادا:الرابعة  يـستلزم ُ
ًضعفه، كأن يستنكر روايته؛ فإن من ال يعرف إال بروايتني أو ثالثة ثم روى حديثا منكرا، والنكـارة  ً ُ

 .ِفيه من قبل ذلك الراوي فهي قرينة عىل ضعفه
 :حرملة بن الرمحن عبد يف التعليق عىل قول البخاري يف ترمجة )هـ٣٦٥:ت(قال اإلمام ابن عدي

 مل حرملـة بـن الـرمحن عبـد  أن.يـصح مل :قولـه مـن البخـاري ذكره لذيا  وهذا«، )٣(حديثه َيصح ال
 .)٤(» واحد حديث إىل وأشار ،مسعود بنا يسمع

قــال ابــن . » أيفــع عــن ابــن عمــر، منكــر احلــديث «:)هـــ٢٥٦:ت(وقــال اإلمــام البخــاري

                                 
، وذكر بعض أقوال اإلمام وقد استفدت منه يف هذا املطلب مع إضافة الطريقة الثالثة). ٣٧-٣٦:ص(، املصدر السابق) ١(

 .البخاري يف كتابه الضعفاء وابن عدي يف الكامل
 ).١٠٥:ترمجة رقم: ( الضعفاء:البخاري) ٢(
 ).٢١١:ترمجة رقم: (املصدر السابق) ٣(
  ).٥/٥٠٤: (الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي) ٤(



   

  
 

 
 ١٢١ 

ري وهذا الذي ذكره البخا.  وأيفع يعز حديثه جدًا عن ابن عمر، وغري ابن عمر«: )هـ٣٦٥:ت(عدي
 .)١(»وال أعلم أليفع عن ابن عمر غريها .. عن ابن عمر يف الطهور

                                 
 ).٢/١٢٦ (:املصدر السابق) ١(



 
  

 

 
 ١٢٢ 
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 ١٢٣ 

 
)١( 

  
  :طريقة اإلمام البخاري يف إيراد احلديث يف كتابه •

حيُسن بنا قبل إيراد سبب ذكره لألحاديث يف الرتمجة أن نوضح طريقته يف إيرادها، وله يف ذلك 
 :أربعة طرق

 .أن يذكر احلديث مسنداً : الطريقة األوىل
يف  بادة عـن النبـي  عن عُ ،عن أبيه: ويسمية الدَّ نادة بن أيب أُ سليامن بن ُج  مثل قوله يف ترمجة 

نـرص بـن  :ثم ذكر إسناده، فقـال. »خالفوا اليهود« : ثم قال،»وضع حتى تُ ،كان ال جيلس «: اجلنازة
 .)٢( وهو منكر، عن أبيه، عن عبد اهللا بن سليامن،رش بن رافع عن بِ ،فوان بن عيسىعن َص  عيل،

 .أن يذكر متن احلديث فقط: الطريقة الثانية
 .)٣ (»يف التسبيح  عن النبي ،عن عيل« :عيبْ  بن رِ ِث بَ َش  مثل قوله يف ترمجة 
ز إسناد احلديث دون متنه: الطريقة الثالثة  .أن ُيْربِ

 حديثه   لنبيعن ا  ،يْس عن جده ثابت بن قَ ،عن أبيه« : بن ثابتريعبد اخلبِ  مثل قوله يف ترمجة 
 حـديث إىل البخـاري أشـار وإنـام «: )هـ٣٦٥:ت(قال اإلمام ابن عدي. )٤(» عنده مناكريليس بالقائم،

 .)٥(» واحد
 .أن يعلل حديثاً دون إشارة ملتنه أو إسناده: الطريقة الرابعة

 نب  سليامن :عنه روى «:الباهيل عجالن بن سهلوغالبًا يكون يف حديث املقلني كقوله يف ترمجة 

                                 
) تاريخ بغداد ( مقدمة حتقيق : بشار عواد معروف: ديث يف كتبه اخلاصة بالرتاجمينظر يف أسباب إيراد البخاري لألحا) ١(

مكتبة الرشد، (ابن عدي ومنهجه يف كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال : وزهري عثامن عيل:،)١٤٦-١/١٣٨: (للخطيب
مام  منهج اإل:أمحد سعيد: وحوى ،)٢٢٣-١/٢٢٢(،)م١٩٩٧-هـ١٤١٨:األوىل، عام: الرياض، ط-السعودية

 ).٢٢٣-٢٢٠:ص: (البخاري يف اجلرح والتعديل
 ). ١٤٦:، رقم٦٩:ص: ( الضعفاء:البخاري) ٢(
 ).١٦٧:، رقم٧٤:ص: (املصدر السابق) ٣(
 ).٢٥٥:، رقم٩٥:ص: (املصدر السابق) ٤(
 ).٤/٥٧: ( الضعفاء:ه  كتاب  العقييل يفعند ، وينظر احلديث )٧/٥١: (الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي) ٥(



 
  

 

 
 ١٢٤ 

 .)١(»حديثه عنه يصح مل موسى،
 : أسباب إيراد اإلمام البخاري لألحاديث يف كتابه•

إن إيراد املتقدمني للحديث يف كتب الرجال كان لغايات حمـددة، هتـدف يف األعـم األغلـب إىل 
 .)٢(تقويم حال الراوي جرحا وتعديال ً

 :الراوي، اآليت ومن األسباب التي جعلت اإلمام البخاري يورد احلديث يف ترمجة 
 . قد يسوق احلديث لبيان ضعف املرتَجم أو جهالته: السبب األول

ـطَ ح بـن غُ وْ رَ : فسوقه للحديث ليكـون دلـيالً عـىل ذلـك، ومثالـه قـول البخـاري يف ترمجـة ف يْ
 .منكر احلديث بن ربيعة،اروى عنه حممد   عن عمر بن مصعب،«:يفِ قَ الثَّ 

 : عن أيب هريرة رفعه عن أيب َسَلمة، ري،هْ عن الزُّ  يف،طَ وح بن غُ عن رَ  روى القاسم بن مالك،
 .)٣(» هم وغريهر الدرْ دْ عاد الصالة من قَ تُ  «

وروح   هذا احلديث باطل،«:   نقل اإلمام العقييل عن البخاري يف ترمجة روح قوله يف احلديث
 . )٤(» هذا منكر احلديث

: قليل الرواية، وال ُيعرف إال بحديث وروح بن ُغَطيف رأيته «:)هـ٣٦٥:ت( قال اإلمام ابن عدي
 . )٥(»تعاد الصالة من قدر الدرهم 

 . قد يسوق احلديث لبيان االختالف يف حديث ما، وترجيح الرواية الصحيحة: السبب الثاين
                                 

 ).١٥٣:، رقم٧٤:ص: (الضعفاء: البخاري) ١(
: للخطيب البغدادي بحثًا مهًام عن) تاريخ مدينة السالم(مقدمة حتقيقه لكتاب : كتب الدكتور بشار عواد معروف يف) ٢(

ذكر فيه أسباب إيراد العلامء لألحاديث يف تراجم الرواة، ابتداء من البخاري يف كتابه ) احلديث يف تاريخ اخلطيب(
وأيب نعيم ) تاريخ بغداد (واخلطيب يف ) الكامل ( وابن عدي يف ) الضعفاء( ومرورًا بالعقييل يف ) تاريخ الكبريال(

، ونقل بعض النقول عن العلامء يف توجيه ذلك، وحاول أن يقدم هو تفسريًا، )تاريخ دمشق(وانتهاء بابن عساكر يف 
 قامت عندهم واستقامت يف كثري من األحيان عىل سرب حديث هؤالء  إن أحكام العلامء عىل الرواة إنام«: فكان فيام قال

 …وثقوه، ومن كثرت خمالفته وأنكرت أحاديثه ضعفوه: الرواة، فمن وافقت أحاديثه الصحيحة املحفوظ من املتون
 بيان، أو غلب األعم من غرياألوكان هؤالء النقاد يبينون سبب جرحهم لراٍو ما يف أحايني قليلة، ويقدمون األحكام يف 

كانوا يصدرون األحكام وحيتفظون يف كثري من األحيان باألدلة التي حدت هبم إىل إصدارها دفعًا : بكلمة أخرى
للتطويل وطلبًا لالختصار، لكن بعضهم كان يسوق الدليل بطريقة أخرى حينام يسوق حديثًا يف أثناء الرتمجة؛ فهو 

تاريخ مدينة :  بشار عواد معروف:ينظر)). …ان حقيقة يريد عرضها يف اجلرح والتعديل، أو بيعنده كسياقه قوالً 
منهج اإلمام البخاري يف التعليل من خالل كتابه : ، وأمحد عبد اهللا أمحد)١٧٧-١٣٥/ ١): (مقدمة التحقيق (السالم

 ). ٣٢:ص: (التاريخ الكبري
 ).١٢٠:ترمجة ( الضعفاء:البخاري) ٣(
 ). ٢/٣٣٢(: الضعفاء: العقييل) ٤(
  )٤/٤٨: (الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي) ٥(



   

  
 

 
 ١٢٥ 

عن   ] اجلعفي [ قاله جابر،عن النبي«: ومثاهلا قول اإلمام البخاري يف ترمجة عبد اهللا بن ثابت
. )١(» وقال جمالد، عن الشعبي، عن جابر، إن عمـر جـاء بكتـاب إىل النبـي ، ]ومل يصح [.الشعبي

 .)٢(وهذا الصنيع من البخاري ترجيح منه لرواية جمالد بن سعيد عىل رواية جابر اجلعفي
 .قد يسوق احلديث لبيان أن الراوي قد ُخولف يف حديث ما: السبب الثالث

بـن عمـر ا عـن ، عـن نـافع حممدروىو «:ديبْ عَ حممد بن ثابت ال: مثاله قول البخاري يف ترمجة
 .ممُّ يَ  يف التَّ اً عرفومَ 

  .)٣(»بن عمر فعلها نافع عن عن:  فقالواالناس؛ و،د اهللايعبو ،وبيه ألفوخا
 بعض احلفاظ رفع هذا احلديث عىل حممد بن ثابت أنكرقد  «: )٤( )هـ٤٥٨:ت(قال اإلمام البيهقي

 .)٥(» عل ابن عمرفقد رواه مجاعة عن نافع من ف ؛يالعبد
 .قد يسوق احلديث الذي أنكره عىل الراوي: السبب الرابع

فإن كانت للراوي أحاديث وأنكر البخاري منها حديثًا معينًا نص عليه، ومثاله قـول البخـاري 
 ،وضع حتى تُ ،كان ال جيلس: يف اجلنازةبادة عن النبي  عن عُ ،عن أبيه «: نادةسليامن بن ُج يف ترمجة 
 ."خالفوا اليهود" :ثم قال

 وهـو ، عن أبيه، عن عبد اهللا بن سليامن،رش بن رافع عن بِ ،عن صفوان بن عيسى نرص بن عيل،
 .)٦(»منكر 

 وهذا الذي قاله «: )هـ٢٥٦:ت( معلقًا عىل قول اإلمام البخاري)هـ٣٦٥:ت(قال اإلمام ابن عدي
واحد، وهو الذي يرويه نرص بن عيل، ولسليامن غري هذا احلديث، وإنام البخاري إنام أشار إىل حديث 

 .)٧(»أنكر البخاري عليه هذا احلديث 

                                 
 ). ٥/أ(، وما بني معكوفتني زيادة من النسخة اخلطية اليمنية )١٨٦:ترمجة ( الضعفاء:البخاري) ١(
 .ثابت يف الفصل الثالث ختريج هلذا احلديث، وبيان لوجه هذا الرتجيح من البخاري بن سيأيت يف ترمجة عبد اهللا) ٢(
 ).٣٢٧:ترمجة (فاء الضع:البخاري) ٣(
دالئل " و"السنن الصغري" و"السنن الكبري"صاحب . أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرسوجردي: هو) ٤(

ما ":  قال إمام احلرمني أبى املعاىلولد سنة أربع وثامنني ثالثامئة، وتويف يف سنة ثامن ومخسني وأربعامئة،. ،وغريها"النبوة
 ."من شافعي إال وللشافعي عليه منة إال أبا بكر البيهقى فإن له املنة عىل الشافعي؛ لتصانيفه يف نرصة مذهبه

 ). ١١٣٢ / ٣:(، وتذكرة احلفاظ)٧٥ / ١(وفيات األعيان : ينظر
 ).١/٢٠٦: (السنن الكربى: البيهقي) ٥(
 ).١٤٦: مجةتر: (  الضعفاء:البخاري) ٦(
ابن عدي ومنهجه يف كتاب الكامل يف ضعفاء : زهري عثامن عيل: ، وينظر)٤/٢٨٥: (الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي) ٧(

 .، وأشار ألمثلة أخرى)١/٢٢٢(، )م١٩٩٧-هـ١٤١٨: األوىل، عام: الرياض، ط-مكتبة الرشد، السعودية(الرجال 



 
  

 

 
 ١٢٦ 

 
)١( 

 
 :ومظاهر نقده لألسانيد يف كتابة تتمثل يف أمور

 .احلكم باالنقطاع:  املظهر األول•
من أمهية كبرية يف احلكم عىل األحاديث صحة وضعفًا، فقـد ) االتصال واالنقطاع (   ملا ملسألة 

كثر تعليل األئمة لألحاديث بعدم االتـصال، وصـنف يف ذلـك عـدد مـن العلـامء مـصنفات سـميت 
 .باملراسيل اهتاممًا منهم هبذا املبحث

مقوالت نقديـة ) الضعفاء( وقد اهتم اإلمام البخاري هبذه املسألة يف كتابه، ونجد يف كتاب   
 :تدل عىل حالة االنقطاع، ومنها

 : الوصف باإلرسال: أوالً   
 مكحول عن الشاميني، يف ُيعد «:السلمي الرمحن عبد  يف ترمجة )هـ٢٥٦:ت(قال اإلمام البخاري

 . )٢(»مناكري عنده مسلم، بن الوليد عنه روى ُمرسل،
  .)٣(منكر يثهحد ،مرسالً  ُسَليم أيب بن ليث عنه روى جملز، أيب عن نوحوقال يف ترمجة 

وإطالق اإلمام البخاري اإلرسال هنا يريد به االنقطـاع، وهـذا مـا فهمـه اإلمـام ابـن عـدي يف 
 وهذا الذي ذكـره البخـاري حـديث واحـد، «:الكامل عند تعليقه عىل رواية نوح السابقة حيث قال

 .)٤(»وهو مقطوع 
حلـديث، ويف ذلـك يقـول وإطالق اإلرسال مرادًا به مطلـق االنقطـاع معـروف يف كـالم أئمـة ا

                                 
دد من الباحثني، وأشري إىل دراستني كتبتا لتوضيح منهجه يف كتابني من كتب حتدث عن منهج اإلمام البخاري النقدي ع) ١(

أمحد عبد اجلبار صنوبر، : من حيث موضوعهام، األوىل للباحث) الضعفاء( اإلمام البخاري القريبة الصلة بكتاب 
 باجلامعة األردنية، رسالة ماجستري(منهج نقد احلديث عند اإلمام البخاري من خالل كتابه التاريخ األوسط : بعنوان

منهج اإلمام البخاري يف التعليل من خالل كتابه التاريخ : بعنوان. ، والثانية للباحث أمحد عبد اهللا أمحد)م ٢٠٠٤عام 
، ومنهام استفدت يف هذا املبحث الثالث، فجزامها اهللا )م٢٠٠٥رسالة دكتوراه بجامعة الريموك باألردن، عام ( الكبري 
 .خريا

 ).٢١٨: ترمجة: (  الضعفاء:البخاري) ٢(
 ).٣٩٧: ترمجة: (  الضعفاء:البخاري) ٣(
 ).٨/٣٠١: (الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي) ٤(



   

  
 

 
 ١٢٧ 

مـا  « : وعـرف املرسـل بقولـه،(٢)» واملنقطع مثـل املرسـل «:)١( )هـ٤٦٣:ت(اإلمام اخلطيب البغدادي
انقطع إسناده بأن يكون يف رواته من مل يسمعه ممن فوقه إال أن أكثر ما يوصف باإلرسال مـن حيـث 

 .)٣(» االستعامل ما رواه التابعي عن النبي 
 :عنفي السام: ثانياً 

وهي أرصح العبارات يف االنقطاع، وكثريًا ما يذكرها يف كتبه، ويف كتاب الضعفاء مل يرصح هبا 
 كـانوا«:قولـه جـرب، بـن جماهـد بن الوهاب عبد وإنام نقلها مرة واحدة عن وكيع بن اجلراح يف ترمجة

 .)٤(»شيئا أبيه من يسمع مل إنه: يقولون
 .نفي العلم بالسامع: ثالثاً 

 وال،  النبي زمان أدرك«: اجلهني يمكَ عُ  بن اهللا عبد  يف ترمجة )هـ٢٥٦:ت(لبخاريقال اإلمام ا
 .، ومجاهري أهل العلم عىل أنه خمرضم، ومل يسمع من النبي)٥(» صحيح سامع له ُيعرف

 .عدم صحة السامع:إطالقه عدم الصحة، ومقصوده: رابعاً 
 الرمحن عبدومقصوده عدم صحة السامع كام يف ترمجة . مل يصح: قد يطلق اإلمام البخاري لفظة

 عـن إسـحاق ابـن عن أبيه عن أويس أيب ابن حدثنا ثقيف، من ، النبي عن« األسود بن قارب بن
 . )٦(»يصح مل، مكرم بن اهللا عبد

 الذي  هذا  « : عىل الرتمجة بقوله من هذه اللفظة، فعلق )هـ٣٦٥:ت(وهذا ما فهمه اإلمام ابن عدي 
 . )٧(»واحد حديثهو  وإنام أبيه، من يسمع مل هذا الرمحن عبد أن "يصح مل" قوله من البخاري قاله

                                 
، وغريه من " تاريخ بغداد" ، احلافظ، صاحبأمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي البغدادي أبو بكر اخلطيب: هو)  ١(

 ما أخرجت ":املصنفات، ولد سنة اثنتني وتسعني وثالثامئة،وتويف سنة ثالث وستني وأربعامئة، قال املؤمتن الساجي
 . "بغداد بعد الدارقطني أحفظ من أيب بكر اخلطيب

 ).٩٢ / ١:(،ووفيات األعيان)٢٧٠ /١٨:(سري أعالم النبالء:ينظر
 - دار اهلدى، مرص(مصطفى الدمياطي  بن إبراهيم: ، حتقيق:لكفاية يف معرفة أصول علم الروايةا: اخلطيب البغدادي) ٢(

 ).١/٩٧(،)م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣ميت غمر، عام 
 ).١/٩٦: (املصدر السابق) ٣(
 ).٢٤٢: ترمجة: (  الضعفاء:البخاري) ٤(
اجلزائري، كامل : ينظر.  يسمع من النبي مل،  أنه خمرضم عىل ، وأكثر أهل العلم )١٨٤: ترمجة: (  الضعفاء:البخاري) ٥(

:  املدينة املنورة، ط-اجلامعة اإلسالمية  (مجعاً ودراسة:  الرواة املختلف يف صحبتهم ممن هلم رواية يف الكتب الستة:قاملي
 ).٢٦٠-٢/٢٣٧(، )هـ١٤٢٨األوىل، 

 ).٢١٦: ترمجة: (  الضعفاء:البخاري) ٦(
 .حيوتنظر ترمجته يف الفصل الثالث ففيه زيادة تفصيل وتوض). ٥/٤٩٩: (لالكامل يف ضعفاء الرجا: ابن عدي) ٧(



 
  

 

 
 ١٢٨ 

 .تعليله املرفوع باملوقوف:  املظهر الثاين•
إعالل احلديث املرفوع باملوقوف، وختطئة الرواة :من طرق األئمة يف نقد األحاديث وبيان عللها

وهلـم يف ذلـك قـرائن . ، وتصويب أن املوقـوف عـىل الـصحايب أصـح احلديث إىل النبي يف رفعهم
 -أحيانــاً –يعرفـون هبـا خطـأ الـراوي يف الرفــع، ولـيس هـذا احلكـم عـىل إطالقــه بـل جتـد املحـدثني 

كام يفعل بعض املتأخرين، وإنام لقـرائن ، ال ألن زيادة الثقة مقبولة ، يرجحون املرفوع عىل املوقوف 
 . للناقد جتعله يقدم هذه الزيادةتظهر

وقـد تكـرر يف هـذا الكتـاب، ذكـر  «: )١()هــ٧٩٥:ت ( احلافظ ابـن رجـب ويف هذا الصدد يقول
 .االختالف يف الوصل واإلرسال والوقف والرفع

 وكالم أمحد وغريه من احلفاظ يدور عىل اعتبار قول األوثق يف ذلك واألحفظ أيضًا، وقد قال 
أي يشء ينفع وغريه يرسله؟ وذكر احلاكم أن أئمة احلديث عىل :  محاد بن سلمةأمحد يف حديث أسنده

وهكذا الدارقطني  .أن القول قول األكثرين الذين أرسلوا احلديث، وهذا خيالف ترصفه يف املستدرك
يذكر يف بعض املواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد يف أكثر املواضع زيادات كثرية من الثقات، 

 .يرجح اإلسناد عىل اإلرسالو
 فدل عىل أن مرادهم زيادة الثقة يف مثل تلـك املواضـع اخلاصـة، وهـي إذا كـان الثقـة مـربزًا يف 

 .)٢(» احلفظ
ثم إن تعليلهم املوصـول باملرسـل أو املنقطـع و املرفـوع  « :)هـ٨٥٢:ت(ابن حجرويقول احلافظ 

عـىل غلبـة الظـن برتجـيح أحـدمها عـىل اآلخـر باملوقوف أو املقطوع ليس عىل إطالقه، بل ذلك دائـر 
 .)٣(» بالقرائن التي حتفه

 يف حديثـه «: ترمجـة حممـد بـن ثابـت العبـدييف  )هــ٢٥٦:ت(اإلمـام البخـاريومن ذلـك قولـه 
 . يف التيمماً عن ابن عمر مرفوع  عن نافع،،روى حممد...يشء

                                 
.  بن احلسن بن حممد بن مسعود السالمي البغدادي ثم الدمشقي احلنبيلزين الدين عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب: هو) ١(

ولد يف سنة ست وثالثني وسبعامئة، وتويف يف سنة . "جامع العلوم واحلكم " ورشح علله، و"رشح الرتمذي"صاحب 
 . مخس وتسعني وسبعامئة

  ). ٣٣٩/ ٦:(الذهب وشذرات ،)١١٤ /  ١:( احلفاظ طبقات:ينظر
 ).٤٢٩-١/٤٢٦: (رشح علل الرتمذي: ابن رجب) ٢(
الرياض، -دار الراية، السعودية(خيل هادي عمري املد بن ربيع: ، حتقيقالنكت عىل كتاب ابن الصالح: ابن حجر )٣(

 ). ٢/٧٤٦( ،)م١٩٩٤-هـ ١٤١٥الثالثة، عام :ط



   

  
 

 
 ١٢٩ 

 .)١(» علهر فِ عن ابن عم عن نافع،: والناس، فقالوا وعبيد اهللا،  وخالفه أيوب،
فاإلمام البخاري مقصوده إعالل هـذا احلـديث بعلـة املخالفـة مـن حممـد بـن ثابـت، وهـو مـع 

 . خالف يف روايته مجاعة الثقات فرووه موقوفًا عىل ابن عمر)٢(ضعفه
سمعت أمحد بن حنبـل  « :ثم قال، ) السنن ( يف أبو داودالذي أعله البخاري أخرجه احلديث و
 .» ثابت حديثًا منكرًا يف التيممروى حممد بن : يقول

، ورووه فعـل ابـن مل يتابع حممد بن ثابت يف هذه القـصة عـىل رضبتـني عـن النبـي « :قالثم 
 .)٣(»عمر

اهللا، وقيس بن سعد، ويونس األييل،  وروى أيوب، ومالك، وعبيد «: له) التفرد(وزاد يف كتاب 
: للوجه واليدين إىل املـرفقني، قـال أبـو داود: وابن أيب رواد، عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم رضبتني

 .)٤(» عل ابن عمرجعلوه فِ 
 .تعليله السند بأحوال رواته:  املظهر الثالث•

احلكم عىل احلديث من خالل احلكم عىل رواته بالضعف هو الغالب عند املحدثني ومن ذلـك 
 ال الفـضل، ابـن: يعنـي ءالعـال عنـه روى « :ذؤيـب بن ِعكراش بن اهللا عبيدقول البخاري يف ترمجة 

 .)٥(» يف إسناده نظر «:  ونقل العقييل عن البخاري قوله يف ترمجته.»يثبت
 )٦()الـسنن(وابن ماجـه يف  ) السنن(والبخاري يشري بذلك حلديث واحد أخرجه الرتمذي يف 

، بيـهأ عـن، عكـراش بن اهللا عبيد حدثنا: قال سوية أيب بن امللك عبد بن الفضل بن العالءمن طريق 
 « :  فقال  سلمة  أم  منزل إىل يب فانطلق بيدي فأخذ  اهللا رسول عىل قدمت «: قال ذؤيب بن عكراش
 اهللا رسـول فغـسل بامء أتينا ثم، منها نأكل فأقبلنا ،رِ ذْ والوَ  الثريد كثرية فنةبجَ  فأتتنا. » ؟طعام من هل
 راش، هذا الوضوء مما يا عك «:وقال، ورأسه وذراعيه وجهه كفيه لبَ بَ  ومسح ،ومضمض ،يديه

 تفـرد وقـد، العـالء حـديث مـن إال نعرفه ال غريب«:)هـ٢٧٩:ت(قال اإلمام الرتمذي. »غريت النار
                                 

 ).٣٢٧: ترمجة: (  الضعفاء:البخاري) ١(
 ).٢٤/٥٥٦: (هتذيب الكامل: ، واملزي)٧/٢١٦: (اجلرح التعديل: ابن أيب حاتم: ينظر أقوال العلامء يف تضعيفه) ٢(
امة : ، حتقيق: السنن: أبو داود السجستاين) ٣( بريوت، -جدة، مؤسسة الريان، لبنان-دار القبلة للثقافة، السعودية(حممد عوَّ

 ).١/٣١٢( )م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الثانية، : ط
 ).٦/٢٢٦: ( )م١٩٩٩ األوىل،: بريوت، ط-لبنان– دار الغرب (بشار عّواد معروف. د:حتقيق،  حتفة األرشاف: املزي) ٤(
 ).٤/٨٠(: كتاب الضعفاء: العقييل) ٥(
: كتاب الضعفاء: العقييل: ينظر). ٣٤٢٧رقم(:  السنن:وابن ماجه. مطوالً ) ١٩٦٤:رقم: (السنن: خرجه الرتمذيأ) ٦(

)٨١-٤/٨٠.( 



 
  

 

 
 ١٣٠ 

  .)١(»، ويف احلديث قصةاحلديث هبذا العالء
 َأيب بـن الفضل بن العالء هعن وىر«: ترمجة عبيد اهللا بن عكراش يف)هـ٣٥٤:ت (ابن حبان وقال
 ومن الفضل بن العالء من أو جهته من وقع حديثه يف املناكري أدري فال، اً جد احلديث منكر، السوية
 . )٢(» األحوال عىل به حمتج غري فهو كان أهيام

، مقصوده تضعيف احلديث برواته، سواء قلنا الضعف من قِبَل ابن » ال يثبت «:فقول البخاري
 .أو من قبل الراوي عنهعكراش 

                                 
 ). ٣/٦١٣: (السنن: الرتمذي) ١(
 ).٢/٦٢: (كتاب املجروحني :ابن حبان) ٢(



   

  
 

 
 ١٣١ 

 
 

 
براز هذا االهتامم عدة تب يف إِ  وكُ ،اهتم املحدثون بنقد متون األحاديث كاهتاممهم بنقد أسانيده

– وكان لإلمام البخـاري ، توضح منهجهم يف انتقاد املتون وضوابطهم يف ذلك)١(دراسات معارصة
 :يف مظهرين) الضعفاء (، ويظهر نقده للمتن يف كتاب )٢(ٌم  هبذا اجلانب اهتام–كبقية املحدثني 

 . نقد املتن بمخالفته للسنة الصحيحة عن النبي : املظهر األول•
 النبي أن سفينة، عن مجهان، بن سعيد سمع: نباتة بن حرشجفقد ذكر البخاري حديثًا يف ترمجة 

 فاء بعديهؤالء اخلل « :وعثامن وعمر، بكر، أليب قال «. 
 يـستخلف مل: قـاال اً وعليـ اخلطاب بن عمر ألن ؛عليه يتابع مل حديث وهذا « :ثم قال البخاري

  .)٣(»  النبي
 فاإلمام البخاري أعل احلديث بمخالفته األحاديث الـصحيحة التـي تنفـي أن يكـون النبـي 

قيـل :  أنه قالبومن ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عمر .  بعدهنص عىل تعيني أحد من اخللفاء
أبو بكر، وإن أترك فقد ترك : إن أستخلف فقد استخلف من هو خري مني: أال تستخلف؟ قال: لعمر

 .)٤(رسول اهللا : من هو خري مني
 مل يـستخلف أحـدًا بـالنص داللـة عـىل أن النبـي ..ويف هذا« :)هـ٤٥٨:ت(قال اإلمام البيهقي

 .)٥(»ليهع
واحلديث الذي أشار له البخاري وأعله باملخالفة مما تفرد به حرشج بن نباته، وهو ممن ال حيتج 

                                 
 هج نقد املتن عند علامء احلديث،من: ، وصالح األدبيلمقاييس نقد متون السنة: مسفر الدميني كتاب:  كتب يف ذلكنمم) ١(

نقد املتن : ، وخالد منصور الدريسنقد املتن بني صناعة املحدثني ومطاعن املسترشقني: نجم عبد الرمحن خلفو
 .، وغريهماحلديثي وأثره يف احلكم عىل الرواة عند علامء اجلرح والتعديل

 األحاديث التي أعل البخاري متوهنا بالتناقض: العطاوي يف بحثهأبرز اهتامم البخاري هبذا اجلانب الدكتور بسام عبد اهللا ) ٢(
 نقد املتن : الدريس: ، وينظر)٢٥٩-١٦٥:ص(، )هـ١٤٢٨:، حمرم، عام٣٤: لندن، العدد–منشور بمجلة احلكمة (

 ).٣١-٢٩(: احلديثي
، )٢/٦٢١: (-ائد مسندهزو–أيب أسامة يف مسنده  بن واحلديث أخرجه احلارث). ١٠٠: ترمجة: (  الضعفاء:البخاري) ٣(

األحاديث التي قال :ينظر خترج احلديث يف رسالة). ٣/١٣: (، واحلاكم يف املستدرك)٢/١٤٠: (والعقييل يف الضعفاء
 ).٢٠٦-٢٠١:ص: (ال يتابع عليه: البخاري فيها

 ).١٨٢٣:رقم (:اجلامع الصحيح: ، ومسلم)٧٢١٨:رقم: (اجلامع الصحيح: البخاري) ٤(
 ).٨/١٤٩(: نن الكربىالس: البيهقي) ٥(



 
  

 

 
 ١٣٢ 

 .)١(بحديثه إذا انفرد
 .)٢( نقد املتن بمخالفته رأي من رواها ومذهبه: املظهر الثاين•

         :، قـال-طريـف بـن سـعد :  ويقال لـه-فقد ذكر البخاري حديثًا يف ترمجة طريف بن شهاب، 
 ال صـالة إال بفاحتـة الكتـاب «:قـال ، النبـي عـن سـعيد، أيب عن نرضة، أيب عن سفيان، أيب عن«

 .»وسورة
 الكتاب  بفاحتة نقرأ أن  اهللا رسول أمرنا « :سعيد أيب عن نرضة، أيب عن قتادة عن مهام وقال

 .»تيرس وما
 :أبونـرضة ثنـا ،محـزة بن عوام عن ،حييى ثنا ،مسدد حدثني[ :ثم روى ما أعلَّ به احلديث فقال

 .)٣(]الكتاب بفاحتة :قال ،اإلمام خلف القراءة عن اخلدري سعيد أبا سألت
 ،  النبي  عن  ذكروا  واحد  وغري  هريرة أبا ألن؛ أوىل وهذا « :)هـ٢٥٦:ت(ثم قال اإلمام البخاري

 .)٤(»أجزأك  تفعل  مل  وإن  خري،  فهو  زدت إن: هريرة أبو وقال .ال صالة إال بفاحتة الكتاب «   :قال أنه
 خيالفـان )٦(، وحـديث قتـادة)٥( ينبه عىل أن حديث طريف بن شهابواإلمام البخاري أراد أن

، ومل توجب زيادة يف القراءة عليها، كام األحاديث الصحيحة التي فيها أنه ال صالة إال بفاحتة الكتاب

                                 
: ، والعطاوي)١/٤٤٠): (الرسالة:ط( هتذيب التهذيب:، وابن حجر)١/٣٣٨: (كتاب املجروحني: ابن حبان: ينظر) ١(

 ).١٧٣-١٧٠: (األحاديث التي أعل البخاري متوهنا بالتناقض
 ).٨٠١-٢/٧٩٦: (رشح علل الرتمذي: ابن رجب: ينظر ) ٢(
الكامل يف : نقلها عنه ابن عدي يف( السياق أضفتها من رواية اجلنيدي عن البخاري ما بني معكوفني زيادة يقتضيها) ٣(

، وهي !سعيد يف النسخ اخلطية بن موسى، وال يف رواية مسبِّح بن ، ومل ترد يف رواية آدم)٥/١٨٦: (ضعفاء الرجال
؛ )الضعفاء(ال يستقيم النص يف كتاب وبدون هذه الزيادة . ، ومل ترد فيه رواية قتادة)٤/٣٥٧: (مثبته يف التاريخ الكبري

ألنه جعل رواية قتادة أوىل، مع أهنا بمعنى رواية أيب سفيان يف زيادة القراءة عىل فاحتة الكتاب، وتوافق أبو سفيان 
 ). ١١/٣٢٤: (وقتادة يف روايتهام عن أيب نرضة كام ذكر اإلمام الدارقطني يف العلل

 ).٨٤:ص(:الفاروق دار بالرجوع لطبعة إٍ ، وصوبت ما يف املطبوع من خط)١٨٢: ترمجة: (  الضعفاء: البخاري )٤(
، وفيه طريف بن شهاب، وهو ضعيف؛ قال )٨٣٩:رقم: ( السنن:، وابن ماجه)٢٣٥:رقم: (السنن:أخرجه الرتمذي) ٥(

 ). ٥/١٢: (هتذيب التهذيبابن حجر، : ينظر)) أمجعوا عىل أنه ضعيف احلديث«: اإلمام ابن عبد الرب
). صحيحه(، وابن حبان يف )٨١٨:رقم) (السنن(، وأبو داود يف )٣/٣ ): ( املسند(حديث قتادة فقد أخرجه أمحد يف أما   )٦(

وهذا حديث حسن، وإسناده عىل رشط «: ، وقال يف موضع))إسناده صحيح «: وقال احلافظ ابن حجر). ٨٨٧رقم (
: موافقة اخلُرب اخلَرب يف ختريج أحاديث املخترص:  ابن حجر:ينظر)). لكن أعله البخاري بعنعنة قتادة وهو مدلس مسلم،

وإعالل البخاري ذكره يف كتابه .  أن الراجح وقفهإىل) العلل(، وذكر ابن حجر أن الدارقطني أشار يف )١/٤١٧(
ديث ينظر يف التوسع لتخريج ح). ٣٠:ص(، ))ومل يذكر قتادة سامعًا من أيب نرضة يف هذا «): القراءة خلف اإلمام (

أنيس الساري يف ختريج وحتقيق األحاديث التي ذكرها احلافظ ابن حجر يف فتح الباري : البصارة، نبيل منصور. قتادة
 ).٦٦٢: رقم-٩٨٦-٩٨١:ص(، )م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦األوىل، عام: لبنان، بريوت، ط–دار الريان (



   

  
 

 
 ١٣٣ 

ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة « :  قال أن رسول اهللا ايف الصحيحني من حديث عبادة بن الصامت 
 .»الكتاب

 .وقوى ذلك أنه رأُي أيب سعيد اخلدري الثابت عنه خمالفًا بذلك ما روي عنه
 .)١(وكذا رأي أيب هريرة كام ثبت عنه

 .)٢(ن رواُه ومذهبهوهذا الصنيع من اإلمام البخاري نقد للحديث بمناقضِة متنه رأي م
للمظهر السابق؛ باعتبار أن احلديث خيالف السنة  - أيضاً –هذا املثال يصلح  : وال َيبعد إن قيل
 .كام تقدم الثابتة  عن رسول اهللا 

                                 
 ).٣٩٦قم ر: ( اجلامع الصحيح:، ومسلم)٧٧٢:رقم: (اجلامع الصحيح: أخرجه البخاري) ١(
 ).٢٢٧-٢٢٦، ٢١٠:ص: (  األحاديث التي أعل البخاري متوهنا بالتناقض: العطاوي بسام )٢(



 
  

 

 
 ١٣٤ 

  

 ال ُيعد كل راٍو أدخله اإلمام البخاري يف كتاب الضعفاء ضعيفًا عنده، بل لإلمام البخاري -١
 :ُة أغراض يف إدخاله للراوي يف كتابه، وهيِعدَّ 

 ).وهو األصل( كون الراوي ضعيفاً عنده :  الغرض األول-  
اد:  الغرض الثاين- وإن خالفه اإلمام . أن يكون الراوي قد َتكلم فيه أحد النُقَّ

 .البخاري يف ثبوت ذلك اجلرح يف حق الراوي
 .ةأن يكون الراوي ممن تلبَّس ببدع:  الغرض الثالث-
  .ال عينه ، نقد مرويات الراوي وحديثه :  الغرض الرابع-

 .يورد اإلمام البخاري يف الرتمجة ما يبني مرتبة الراوي عىل وجه االختصار-٢
:  تنوعت ألفاظ اإلمام البخاري يف جرح الرواة، وأكثر هذه األلفاظ ورودًا يف كتابه، لفظ-٣

 .ام من عباراتوما اشتَُق منه. فيه نظر: منكر احلديث، ولفظ
 .نقد الرواية ال الراوي:  قد ُيطلق اإلمام البخاري العبارة النقدية ومراده-٤
اد، من غري خمالفة له أو ِذكر ما -٥  إذا نقل اإلمام البخاري يف الراوي قوالً لناقد من النقَّ

يف فهو رأي للبخاري، مامل يعلم أن للبخاري رأيًا رصحياً آخر : يعارضه من قول ناقد آخر
 .الراوي يف كتبه األخرى

اد احلديث املتقدمني عىل الرواة جاءت بعد استقراء أحاديث هؤالء الرواة، -٦ أحكام نقَّ
فاحلكم عىل الروايات قبل احلكم عىل . ومقارنتها بأحاديث الثقات ملعرفة موافقتها أو خمالفتها

 .خالفاً ملن ظن غري ذلك. الرواة، ال العكس
 يف تراجم – وغري من النّقاد –حاديث التي يسوقها اإلمام البخاري غالب األسبب إيراد  -٧

.  فسياقه للحديث كسياقه قوٍل يف اجلرح والتعديل .بيان ضعف الراوي، وخمالفته: الرواة 
 .فالغالب عىل هذه األحاديث الضعف

عليـل  هيتم اإلمام البخاري يف كتابـه بنقـد أسـانيد األحاديـث ومتوهنـا، وصـنيعه يف هـذا الت-٨
 .والنقد كصنيع أئمة احلديث املتقدمني
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 ١٣٧ 

 
 

 :التعريف اللغوي
أصـل واحـد يـدل عـىل مقاربـة يشء، :  والبـاءءالـصاد واحلـا « :) ه٣٩٥:ت( )١(سقال ابـن فـار

حب، كام يقال: ومقاربته من ذلك الصاحب، واجلمع  .)٢(» راكٌب، وركٌب : الصَّ
 .)٤(»  واألصل يف هذا اإلطالق ملن حصل له رؤية وجمالسة« :)٣()هـ٣٧٠:ت(وقال األزهري

صحايب : القولأنال خالف بني أهل اللغة يف  «: )هـ٤٠٣:ت( )٥(وقال القايض أبو بكر الباقالين
ه ب غريَ حِ  عىل كل من َص بل هو جارٍ  نه ليس بمشتق من قدر منها خمصوص،أو، مشتق من الصحبة

 ب،بة والرضَّ اطَ مة واملخَ ـَب وضارب مشتق من املكالم وخماطِ  القول مكلِّ أنكام ،  أو كثرياً   كانقليالً 
،  من األفعالوكذلك مجيع األسامء املشتقةُ  ، كان أو كثرياً قليالً وجار عىل كل من وقع منه ذلك 

فيوقع اسم املصاحبة بقليل ما  ؛ وساعةً  ويوماً  وشهراً  وسنةً  ودهراً  حوالً  فالناً بُت  صحِ :وكذلك يقال
 ولو ساعة من  هذا عىل من صحب النبي  إجراء:وذلك يوجب يف حكم اللغة، يقع منها وكثريه

 .)٦(» االسمل يف اشتقاقهذا هو األص .هنار
عقب كالم القايض أيب بكر ) رشح مسلم( يف كتابه )ه٦٦٧:ت()٧(قال اإلمام النووي

وبه ُيستدل عىل ترجيح مذهب املحدثني؛ فإن هذا اإلمام قد نقل عن أهل «: )هـ٤٠٣:ت(الباقالين

                                 
 "س اللغة  مقايي"، و" املجمل" الرازي اللغوي، صاحب أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء بن حممد بن حبيب:  هو )  ١(

 .ولد سنة تسع وعرشين وثالثامئة، وتويف سنة مخس وتسعني وثالثامئة. وغريها، وهو من كبار شيوخ ابن عبد الرب
 ). ١١٨ / ١ (وفيات األعيانو) ١٧٣ / ١ (العرب يف خرب من غرب : ينظر

األوىل، :  بريوت، ط– لبنان –دار الفكر : تصوير(عبد السالم هارون : ، حتقيقمعجم مقاييس اللغة: ابن فارسد أمح  )٢(
 ).٣/٣٣٥صحب، : مادة(، )هـ ١٣٩٩

  املشهور" هتذيب اللغة " اهلروي اللغوي النحوي الشافعي، صاحب أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر: هو)  ٣(
ثقة، ثبتا، .كان رأسا يف اللغة والفقه":  قال الذهبي" وغريه من املصنفات الكبار، ،" التفسري "، وكتاب باألزهري

 . وتويف يف سنة سبعني وثالث مئة. ولد سنة اثنني وثامنني ومائتني. "دينا
 ).٣١٥ / ١٦(سري أعالم النبالءو)٣٣٥ / ٤ (وفيات األعيان: ينظر

: مادة(،)م١٩٨٧ط، . بريوت، د–تبة لبنان مك ( املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري: حممد الفيومي بن أمحد: نقال عن)  ٤(
 ). ١٦١: صحب، ص

، ، ابن الباقالين األشعريبو بكر، حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن قاسم، البرصي، ثم البغداديأالقايض : هو)  ٥(
وهو امللقب بسيف السنة ": يض عياض يف طبقات الفقهاء املالكية وقالصاحب التصانيف يف علم الكالم، ذكره القا

 .ولد سنة ثامن وثالثون وثالثامئة، وتويف سنة ثالث وأربع مائة ."  ولسان األمة 
 .) ٤/٢٦٩(وفيات األعيانو) ١٩٠ / ١٧ (سري أعالم النبالء : ينظر

 ميت -مرص دار اهلدى،(مصطفى الدمياطي بن إبراهيم :قيقحت، الكفاية يف علم الرواية: اخلطيب البغدادي: نقًال عن)  ٦(
 ).١/١٩٣(،)م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣عام  غمر،

، الشافعي، أبو زكريا، حميي الدين، صاحب التصانيف حييى بن رشف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين، النووي: هو)  ٧(
 كرشح مسلم،  ورياض الصاحلني وغريها، ولد يف سنة إحدى وثالثني وستامئة، وتويف يف النافعة يف احلديث والفقه،
 . سنة ست وسبعني وستامئة

 ).١٠٦ / ١ ( طبقات احلفاظو ) ١٦٥/  ٥( للسبكي طبقات الشافعية : ينظر



 
 

 

 ١٣٨ 

 الرشع والعرف وأكثر أهل احلديث قد نقلوا االستعامل يف. صحبته ساعة: أن االسم يتناول: اللغة
 .)١(» عىل وفق اللغة، فوجب املصري، واهللا أعلم

فعىل هذا يصح إطالق الصحبة يف اللغة عىل مطلق املصاحبة واملالزمة واملجالسة، وال يشرتط 
ل أدناها  .فيها كون املالزمة طويلة، بل يصح إطالقها عىل من حصَّ

 اللغة عىل الشيئني إذا كان بينهام يطلق اسم الصحبة يف«: ) ه٨٩٣: ت( )٢( قال حييى العامري
ْت، أو مناسبة أو مالبسة من بعض الوجوه  .)٣(» ......مالبسة وإن قلَّ

 :التعريف االصطالحي
وردت عدة أقوال ألهل العلم يف تعريف الصحايب، ال خيلو كثري منها من انتقاد، وأسلمها أن 

 . »ه، ومات عىل اإلسالم حيًا بعد بعثتالصحايب، هو كل مسلم رأى النبيَّ  «:يقال
، أو طول البلوغ، أو السامع من النبي : فال يشرتط عىل الصحيح من أقوال أهل العلم

 .)٤(الصحبة واملالزمة
ذهب إليه اجلمهور من املحدثني واألصوليني وغريهم اكتفى  « : )ه٩٠٢:ت( )٥(قال السخاوي

 .» شاٌة وال مكاملٌة لرشف منْزلة النبيبمجرد الرؤية ولو حلظة وإن مل يقع معها جمالسٌة وال مما
صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من  «: وممن نص عىل االكتفاء هبا أمحد فإنه قال

من صحب النبي أو رآه ولو ساعة من هنار فهو  «: )هـ٢٣٤:ت(كذا قال ابن املدينيو .» من الصحابة
من صحب النبي أو رآه من املسلمني فهو  «: ي فقالوتبعهام تلميذمها البخار. »من أصحاب النبي 

                                 
 ).١/٣٦ (رشح صحيح مسلم:  رشف النووي بن حييى)  ١(
.  احلريض اليامين حمدثها بل شيخ تلك الناحية، مؤرخ بن حممد بن حسن العامريحييى بن أيب بكر بن حممد بن حييى: هو)  ٢(

، وغريها، ولد سنة ستة عرش وثامن " التحفة اجلامعة ملفردات الطب النافعة" يف التاريخ، و " غربال الزمان "من كتبه 
 . وتسعني وثامنامئةمائة بحرض، وتويف فيها سنة ثالث

  ).٣٢٧/ ٢( البدر الطالعو) ١٢٢ /٥ (الضوء الالمع:   ينظر   
: بريوت، ط-مكتبة املعارف  ( الرياض املستطابة فيمن روى يف الصحيحني من الصحابة: أيب بكر بن حييى: العامري)  ٣(

 ).  ١٢:ص) (م ١٩٨٥األوىل، 
 الرواة املختلف يف صحبتهم ممن هلم رواية يف الكتب :كامل : اجلزائري:ممن ناقش هذه الرشوط نقاشًا متميزًا كل من)   ٤(

 - السعودية -مكتبة الرشد ( معرفة الصحابة عند املحدثني : أمحد: ، والباتيل)٥٤-٢٧/ ١ (مجعاً ودراسة: الستة
 ).٤٩-١٤: ص) (هـ١٤٢٨األوىل، : الرياض، ط

 املرصي الشافعي،  عثامن احلافظ شمس الدين أبو اخلري السخاويحممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن: هو)   ٥(
املقاصد " و" الضوء الالمع يف أعيان القرن التاسع "من أشهر مصنفاته .مؤرخ، وعامل باحلديث والتفسري واألدب

 .سنة اثنتني وتسعامئةولد سنة ثالثني وثامن مائة، وتويف .  وغريها"احلسنة
  ). ١٥/ ٨ ( شذرات الذهبو) ٣٢  - ٢/ ٨ ( الضوء الالمع :           ينظر



   

 
 

 ١٣٩ 

 .)١(»...»من أصحابه
 :ومما استدل به اجلمهور عىل صحة مذهبهم ما ييل

يأيت عىل الناس زمان يغزو فئام من الناس،  « : قالعن أيب سعيد اخلدري، عن النبي  -١
فيكم من رأى من : ، فيقالثم يغزو فئام من الناس. نعم: فيكم من رأى رسول اهللا؟ فيقولون: فيقال

 .)٢(» نعم؛ فيفتح هلم: صحب رسول اهللا؟ فيقولون

 .)٣(» فيكم من صحب رسول اهللا؟: فيقال هلم «: ولفظ البخاري
أو رآه من  ومن صحب النبي  باب فضائل أصحاب النبي  « :وبوب له البخاري بقوله

 .» املسلمني فهو من أصحابه
فدل عىل أن الرائي هو  «:  معلقاً عىل احلديث)ه٧٢٨:ت( )٤( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

وهذه األلفاظ إن كانت كلها من ألفاظ . »َصِحَب  «:بخاري قال فيها كلهاولفظ ال...الصاحب
فهي نص يف املسألة، وإن كانت قد قال بعضها، والراوي ِمثل أيب سعيد يروي اللفظ  رسول 

باملعنى، فقد دل عىل معنى أحد اللفظني عندهم هو معنى اآلخر، وهو أعلم بمعاين ما سمعوه من 
ولكن إذا . قد صحبه :ريب أن جمرد رؤية اإلنسان لغريه ال توجب أن يقالوال ... كالم رسول اهللا

رآه عىل وجه االتباع له واالقتداء به دون غريه واالختصاص به، وهلذا مل ُيعتّد برؤية من رأى النبي 
 .)٥(»  مل يروه من قصد أن يؤمن بهممن الكفار واملنافقني فإهن

فقال :  قال.» وددت أين لقيت إخواين « قال رسول اهللا: مالك، قال بن عن أنس -٢
أنتم أصحايب، ولكّن إخواين الذين آمنوا يب ومل  « :أوليس نحن إخوانك؟ قال أصحاب النبي

 .» يروين

                                 
ـــسخاوي)  ١( ـــة احلـــديث: ال ـــث رشح ألفي ـــتح املغي ـــريم اخلـــضري، د .د: ،حتقيقف ـــد الك ـــد .عب ـــد آل فهي ـــة دار (حمم مكتب

 )٩-٥/٨: ()هـ١٤٢٦األوىل،عام :الرياض،،ط-املنهاج،السعودية
 ).٢٥٣٢: (، برقم يف صحيحه ، ومسلم)٢٨٩٧: (، برقم يف صحيحه خاريأخرجه الب)  ٢(
 ).٣٦٤٩: (أخرج البخاري هذه الرواية برقم)  ٣(
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم اخلرض النمريي احلراين الدمشقي احلنبيل، أبو العباس، : هو )  ٤(

برع يف التفسري، واحلديث، واالختالف، واألصلني، وكان يتوقد ":، شيخ اإلسالم، قال الذهبيتقي الدين ابن تيمية
ولد سنة إحدى وستني وستامئة بحران، وتويف معتقال بقلعة دمشق، سنة ثامن ."ذكاًء، ومصنفاته أكثر من مائتي جملد

 .وعرشين وسبعامئة
  ).١٤٤/  ١ (الدرر الكامنةو) ٢٩٠ / ١(العرب يف خرب من غرب: ينظر 

 -سعود، السعودية  بن جامعة اإلمام حممد(حممد رشاد سامل : ، حتقيقمنهاج السنة النبوية : عبد احلليم ابن تيمية بن أمحد)  ٥(
 ). ٣٨٧-٨/٣٨٦(، )ت.األوىل، د: الرياض، ط



 
 

 

 ١٤٠ 

ن فدل عىل أّن من آمن به ورآه فهو من أصحابه، ال م « :) ه٧٢٨:ت( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .)١(» هؤالء اإلخوان الذين مل يرهم ومل يروه

:  طلع َرْكبان، فلام رآمها قالبينام نحن عند رسول اهللا : عن أيب عبد الرمحن اجلهنّي، قال -٣
فلّام أخذ : فدنا إليه أحُدمها ليبايَعه، قال: حتى أتياه، فإذا رجال من مْذِحج، قال » ِكنِْديان مْذِحجيّان«

 »... طوبى له «: ل اهللا، أرأيَت من رآك فآمن بك وصّدقك واّتبعك، ماذا له؟ قاليا رسو: بيده، قال
 .احلديث

طوبى ملن « :وقد أشار النبي إىل الصحابة والتابعني بقوله «: )ه٨١٦: ت( )٢(قال احلافظ العراقي
 .)٣(» فاكتفى فيهام بمجرد الرؤية. احلديث  » رآين وآمن يب، وطوبى ملن رأى من رآين

                                 
 ).٨/٣٨٩( منهاج السنة النبوية: ابن تيمية)  ١(
حافظ العرص، نظم . أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي: هو )  ٢(

، ولد سنة مخس علوم احلديث البن الصالح ألفّية ورشحها وعمل عليه نكتًا، وصنّف أشياء أخر كبارًا وصغاراً 
 . وعرشين وسبعامئة، وتويف سنة ست وثامنامئة

 ).١١٤ / ١ (طبقات احلفاظو) ٢٩٦ / ١(إنباء الغمر بأبناء العمر            
دار الكتب (وماهر ياسني الفحل، عبد اللطيف اهلميم :حتقيق ، التبرصة والتذكرةرشح :  احلسني العراقي بن عبد الرحيم )٣(

 ).٢/١٦٠( ):م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣عام ،األوىل: ط، بريوت-لبنان، العلمية 



   

 
 

 ١٤١ 

 
 

 
 :بأدلة الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة ثبتت عدالة صحابة رسول اهللا

 : )١(أدلة الكتاب: أوالً 
  )           '        &  $  %  !  "  #  ]  : قوله تعاىل-١

  9  8   76  5  4          3  2  1  0  /    .  -  ,  +  *  )
  :Z ] ،١٠٠سورة التوبة[.  
تملت اآلية  الثناء عىل السابقني لإلسالم من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان، شا

 ! ؟وأن اهللا أكرمهم باجلنة ونعيمها، فأي تعديل أعظم من هذا التعديل
 إىل متام شفكل من تقدم ذكره من املهاجرين واألنصار  «  :)٢()هـ٤٥٧:ت(قال اإلمام ابن حزم

 وأهنم كلهم مؤمنون صاحلون ماتوا عىل اإليامن واهلدى ب قلوهبم،يْ غَ طع عىل بيعة الرضوان فإننا نق
 .)٣(»  ألبتةكلهم من أهل اجلنة ال يلج أحد منهم النار .والرب
!  "  #$  %  &  '  )  (       *  +,-  .  /  ]  : وقوله تعاىل-٢

9  8  7   6  54  3   2  1  0    ;    :        B  A@   ?  >  =  <  C 
  F           E  D   G    H    L  K   J  I        N  M   O    P        S  RQ   

  \  [  Z  Y  X  W  V   U  TZ ] ،٢٩سورة الفتح [. 
 ؛ ألن كل من أقام شوهي أيضاً شاملة جلميع الصحابة  « :) ه٧٦١: ت( )٤(قال احلافظ العالئي

                                 
 ).الرياض- السعودية -دار طيبة  (منزلة الصحابة يف القرآن: حممد صالح: الصاوي:  للتوسع يف أدلة القرآن ينظر ) ١(
ن خلف الفاريس األصل اليزيدي األموي موالهم  بن غالب بن صالح بأبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم: هو )  ٢(

 وغريها، كان شافعيا ثم انتقل " والنحل واألهواء الفصل يف امللل " يف الفقه، و" املحىل "صاحب . القرطبي الظاهري
نة إىل القول بالظاهر ونفى القول بالقياس ومتسك بالعموم والرباءة األصلية، ولد سنة أربع ثامنني وثالثامئة، وتويف س

 . سبع ومخسني وأربعامئة
 ).٣٢٥ / ٣(: وفيات األعيان) ١١٤٦ / ٣(:تذكرة احلفاظ :   ينظر             

دار (عبد الرمحن عمرية ، حممد إبراهيم نرص :حتقيق:  والنحلواألهواء الفصل يف امللل : ابن حزمعيل بن أمحد )  ٣(
 .)٤/٢٢٥() : م١٩٩٦-هـ١٤١٦،الثانية :ط،بريوت-لبنان،اجليل

هو عامل بيت ": قال الذهبي.  الشافعي، أبو سعيد، صالح الدينخليل بن كيكلدي بن عبد اهللا العالئي الدمشقي: هو )  ٤(
عامل األربعني يف أ(جزآن، يف فقه الشافعية، وكتاب ) املجموع املذهب يف قواعد املذهب (من كتبه . "املقدس اليوم

 . وتوىف سنة إحدى وستني وسبع مائة. ولد سنة أربع وتسعني وسّت مائة. وغريها) املتقني
 ).١٥٨ / ١ (:طبقات الشافعية:السبكي و:) ١٥٠٧ / ٤( تذكرة احلفاظ :  ينظر              



 
 

 

 ١٤٢ 

 .)١(»شن املدح يف اآلية شامالً للكل معه ساعة ثبت اتصافه بأنه معه، فكا
:  ;  >  =  <    ?  @  C  B  A  ]    :وقال تعاىل -٣

E  D Z ] ١٤٣(سورة البقرة، آية([. 
:  قالZ=]: عن اهللا عز وجل قوله فرس النبي «: ) ه٣٢٧: ت (قال اإلمام ابن أيب حاتم

 .)٣ (» ، فكانوا عدول األمة، وأئمة اهلدى وحجج الدين، ونقلة الكتاب والسنة)٢(عدالً 
هو : وهذا اللفظ وإن كان عاّمًا، فاملراد به اخلاص، وقيل «: ) ه٤٦٣: ت( وقال اخلطيب البغدادي
 .)٤ (» وارد يف الصحابة دون غريهم
مة السفاريني أي أمة خياراَ ً عدوالً، فإن هذا حقيقة الوسط، فهم  «: )ه١١٨٨: ت( )٥(وقال العالّ

 .)٦(» ِخياُر األمم، وأعدهلا يف أقواهلا وأعامهلا وإراداهتم ونياهتم
 : أدلة السنة: ثانياً 
ال تسبُّوا أصحايب، فلو أن أحدكم  « : قال رسول اهللا: ، قال عن أيب سعيد اخلدري -١

 .)٧(» ما بلغ ُمدَّ أحدهم وال نَِصيفهُ أنفق مثل أُُحٍد ذهباً 
أن الوصف هلم بغري العدالة سب، : ووجه االستدالل به «: ) ه٩٠٢: ت(  قال احلافظ السخاوي

مه، لشهود املواقف الفاضلة،  بعض َ من أدرَكه ال سيام وقد هنى  وصحبه عن التعرِض ملن تقدَّ
  .)٨( »  من باب أوىل- بالنسبة جلميعهم-فيكون من بعدهم 

م، ثم ٠خري الناس قرين، ثم الذين يلونه « : قال، أن النبي مسعود  بن  عن عبد اهللا-٢  

                                 
مؤسسة (امن األشقرحممد سلي. د:حتقيق:  حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له رشف الصحبة:خليل بن كيكلدي العالئي)  ١(

 ).٦٤:ص () :م١٩٩١-هـ١٤١٢األوىل،: عّامن،ط-األردن-بريوت،دار البشري-الرسالة،لبنان
 ).٤٤٨٧(رقم  ب:اجلامع الصحيح :أخرجه البخاري يف . يشري إىل حديث أيب سعيد اخلدري الطويل)  ٢(
 ).١/٧(: اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم) ٣(
     ). ١/١٨٠(:  علم الروايةالكفاية يف: اخلطيب البغدادي) ٤(
فقيه حنبيل، . عامل باحلديث واألصول واألدب، حمقق: حممد بن أمحد بن سامل السفاريني، شمس الدين، أبو العون: هو)  ٥(

أشهر . سنة أربعة عرش وأربع مائة وألف، وتويف هبا يف سنة ثامن وثامنني ومائة وألف) من قرى نابلس(ولد يف سفارين 
) غرامي صحيح( يف رشح قصيدة " امللح الغرامية " رشح منظومة يف العقيدة، و"لوائح األنوار البهية "مؤلفاته 
 . وغريها

 ).١٢٥ / ٢ (سامعيل باشاإلهدية العارفني و) ١٤ /٦(: للزركيلاألعالم:  ينظر             
 ). ٢/٣٨٤ (لوامع األنوار البهية: السفاريني)  ٦(
 ).٢٥٤٢(برقم :اجلامع الصحيح :، ومسلم )٣٦٧٣(برقم : الصحيح اجلامع:أخرجه البخاري )  ٧(
 ).٤/٣٤ (فتح املغيث: السخاوي)  ٨(



   

 
 

 ١٤٣ 

 . )١(» الذين يلوهنم
واخلري هنا اسم جنس مضاف، أو صيغة أفَعل مضافة فتُعمُّ  « :) ه٧٦١: ت( قال احلافظ العالئي

 مجيع أنواع اخلري، فمتى ُجعل أحٌد من الصحابة يف التعديل كمن بعده حتى ينظر 
 .)٢(» يف عدالته ويبحث عنها مل يكن َخْريًا ممن بعده مطلقاً 

اهُد الغائَب؛  « :- يف حديث حجة الوداع- أنه قال ، عن النبي  عن أيب بكرة -٣ لِيُبْلِِغ الشَّ
اهَد عسى أن ُيبَلَِّغ من هو أَوعى له منه   .)٣(» فإن الشَّ

أال ليبلغ الشاهُد منكم « :ويف قوله  « :مقدمة صحيحهيف  ) ه٣٥٤: ت( قال اإلمام ابن حبان
إذ لو كان فيهم  هم عدول ليس فيهم جمروح وال ضعيف، الدليل عىل أن الصحابة كلَّ أعظمُ  »الغائَب 

  وفالنٌ غ فالنٌ أال ليبلِّ : ال وق،  ثنى يف قوله  الستَ  عدلٍ  غريُ أو كان فيهم أحدٌ  جمروح أو ضعيف،
كفى و. هم عدوٌل لَّ  ذلك عىل أهنم كُ دلَّ ،  بعدهمنْ  مَ  بالتبليغِ  أمجلهم يف الذكر باألمرِ فلّام .منكم الغائَب 

 . )٤(»  رشفاً له رسول اهللا بمن عدَّ 
 : اإلمجاع: ثالثاً 

بعض أهل األهواء أمجع أهل السنة واجلامعة عىل عدالة مجيع الصحابة، ومل خيالف يف ذلك إال 
 . والبدع ممن ال يعتد بخالفهم 

 :وقد حكى اإلمجاع عىل عدالة الصحابة غري واحد من أهل العلم، ومن ذلك
من أوكد آالت السنن املعينة عليها، واملؤدية إىل  « :) ه٤٧٣: ت( )٥(قول اإلمام ابن عبد الرب

 غوها عنه،وبلَّ يه، وحفظوها عل ناس كافة، إىل ال حفظها، معرفة الذين نقلوها عن نبيِّهم رسوِل اهللا
وثبت  ين،كمل بام نقلوه الدِّ حتى أُ  ها ناصحني حمسنني،وْ وها وأدَّ عَ ون الذين وَ ه احلواريُّ وهم صحابتُ 

 وقد أثنى اهللا عز مة أخرجت للناس،فهم خري القرون وخري أُ  هبم حجة اهللا تعاىل عىل املسلمني،
وثناء ، ثبتت عدالة مجيعهم بثناء اهللا عز وجل عليهم.  عنهم وجل عليهم، وريض رسول اهللا

                                 
 ). ٢٥٣٣(برقم :اجلامع الصحيح : ، ومسلم )٣٦٥١( برقم :اجلامع الصحيح  : أخرجه البخاري) ١(
 ).٧٢:ص (حتقيق منيف الرتبة: العالئي)  ٢(
 ).١٦٧٩( برقم :اجلامع الصحيح :، ومسلم)٦٧(اضع أوهلا رقم  يف مو:اجلامع الصحيح :أخرجه البخاري)  ٣(
 ).١/١٦٢(: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان: ابن حبان)  ٤(
 "حب كتاب حافظ املغرب، وصا.  بن عاصم النمري القرطبيأبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب: هو )  ٥(

. " أبو عمر أحفظ أهل املغرب": قال أبو الوليد الباجي. ، وغريها  "يف تراجم األصحاب االستيعاب " و "التمهيد 
 . وتويف سنة ثالث وستني وأربعامئة. ولد سنة ثامن وستني وثالثامئة

 ).١١٢٨ / ٣(تذكرة احلفاظ و) ٦٦ / ٧ (وفيات األعيان:  ينظر             



 
 

 

 ١٤٤ 

، ضل من ذلكف أوال تزكيةَ ، رصتهونُ   رسوله عليه السالم وال أعدل ممن ارتضاه اهللا لصحبة نبيه
 وهم أهل -قد كفينا البحث عن أحواهلم إلمجاع أهل احلق من املسلمني ...وال تعديل أكمل منه

 .)١ (»م عدول  عىل أهنم كلَّه-السنة واجلامعة 
األمة جممعة عىل تعديل مجيع الصحابة، وال يعتد «: )ه٦٤٣: ت(  وقال اإلمام ابن الصالح

 .)٢ (» بخالف من خالفهم
 ش-الذي عليه سلف األمة ومجهور اخللف أن الصحابة  « ):ه٧٢٨:ت( وقال اإلمام ابن تيمية

 .)٣ (» عدول بتعديل اهللا هلم -أمجعني 
 .)٥(»الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة واجلامعة « :)ه٧٧٤:ت( )٤(ابن كثرياإلمام وقال 

                                 
 ).٢٣-١٥:ص ( االستيعاب:بد الربابن ع)  ١(
 ).١٤٧-١٤٦:ص ( علوم احلديث: ابن الصالح) ٢(
 ).٢٩٢:ص(: يف أصول الفقه املسودة: آل تيمية) ٣(
 " و "لتفسري  ا"صاحب .  بن ضوء بن كثري القييس البرصويعامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري: هو )  ٤(

 ": قال الذهبي.  وغريها" علوم احلديث " و"التاريخ 
 . ولد سنة سبعامئة، وتويف سنة أربع وسبعني وسبعامئة ."هو اإلمام املفتي املحّدث البارع فقيه متفنن مفرس نقال

 ).١١٢ / ١(: طبقات احلفاظو) ١٢٥ / ١(: يف أعيان املئة الثامنة الدرر الكامنة: ابن حجر : ينظر         
حسن احللبي  بن عيل: ، حتقيقاختصار علوم احلديث مع رشحه الباعث احلثيث: كثري بن عمر بن إسامعيل: ابن كثري)  ٥(

 ).  ٤٩٨/ ٢(،)م ١٩٩٦-هـ ١٤١٧:األوىل: ط  الرياض،– السعودية –مكتبة املعارف (األثري 



   

 
 

 ١٤٥ 

 
 

حرص أهل العلم عىل وضع ضوابط يعرف هبا كون الرجل صحابياً أم ال، وحاصل ما ذكر يف 
 :ذلك

 .التواتر: الطريق األول
 يف ن، فهم معدودوالنبي كاخللفاء األربعة، وبقية العرشة املبرشين باجلنة، وزوجات 

 .الصحابة بال خالف
 .اخلرب املشهور، واالستفاضة التي مل تبلغ حد التواتر: الطريق الثاين

 .ثعلبة بن حمصن، وضامد بن كعكاشة
،        من ورد ذكره يف كثري من كتب السري واملغازي، إما بالوفادة عىل النبي :الطريق الثالث

 .ء قصة أو غزوةأو باللقاء اليسري، أو أثنا
 .)١(وجعل مرتبته دون التي قبله، ) ه٧٦١: ت( وهذا الطريق تفرد به العالئي

 . أن يروى عن أحد الصحابة أن فالناً له صحبة:الطريق الرابع
،          كنت أنا وفالن عند النبي : إن فالنًا له صحبة، أو تلوحيًا، كقوله: إما ترصحيًا، كقوله

 .)٢(، برشط أن ُيعرَف إسالُم املذكور يف تلك احلالأو دخلنا عىل النبي 
 .)٣(أن يشهد له بالصحبة آحاد التابعني: )ه٨٥٢:ت( وأحلق به احلافظ ابن حجر

 .إخباره عن نفسه بأنه صحايب: الطريق اخلامس
 :وقد اشرتط العلامء لقبول قوله رشوطًا ثالثةً 

 : العدالة واألمانة-١
  )٤()ه٦٤٣:ت(  أطلق هذا الرشط ابن الصالح

ما يقوم   أو،صحايب أنا: -قبل أن تثبت عدالته -ألن قوله  « :)ه٩٠٢:ت( قال احلافظ السخاوي

                                 
 ).٥٧:ص ( حتقيق منيف الرتبة:العالئي)  ١(
 ). ٤/٢٦: (غيثفتح امل: السخاوي) ٢(
 ).٤/٣٠: (فتح املغيث: ،  السخاوي)١/٨: (اإلصابة: ابن حجر)  ٣(
 ).٢٦٤:ص (:معرفة أنواع علوم احلديث:ابن الصالح)  ٤(



 
 

 

 ١٤٦ 

أنا : فيصري بمنزلة قول القائل ألن الصحابة كلهم عدول، لزم من قبوله إثبات عدالته؛مقام ذلك يَ 
 .)١(» يقبل ذلك ال، وعدل
 . املعارصة، وإمكان ُلِقيِّ النبي -٢

 .فيها قبل ميض مائة سنة وعرش سنني من هجرة النبي واملعترب 
  العشاء يف آخر حياته، صىل بنا النبي:  ، قالب ملا أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر 

أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائِة سنٍة منها ال يبقى ممن هو عىل ظهر األرض « :م قام فقالفلام سلَّ 
 .)٢ (»أحدٌ 

 .)٣( بشهر أن ذلك كان قبل وفاته بعبد اهللا  بن وروى جابر
 .فمن ادَّعى الصحبة بعد سنة عرش ومائة مل تقبل دعواه

 .)٤(صحة اإلسناد إليه -٣

                                 
 ).٤/٢٧: (فتح املغيث: السخاوي)  ١(
 ).٢٥٣٧(، ومسلم برقم )١١٦(أخرجه البخاري برقم )  ٢(
 ).٢٥٣٨(أخرجه مسلم برقم )  ٣(
 ).٢/٥١٨  (ار علوم احلديث مع رشحه الباعث احلثيثاختص: ابن كثري)  ٤(



   

 
 

 ١٤٧ 

 
)١( 

 
حبة للنبي  ، وعليها مدار ثبوت ُصحبة مجع غفري من تعد الرواية أشهر الطرق إلثبات الصُّ

ومروياهتم يف السنن واملسانيد  وقد اعتنى العلامء بجمع تلك األسامء. صحابة رسول اهللا 
 واملعاجم ومصنفاهتم يف تراجم الصحابة، من خالل تتبع األسانيد والنظر يف املرفوع للنبي 

مييز بني مرفوعات الصحابة وموقوفات التابعني من خالل الطرق املذكورة سابقا يف طريقة والت
وبعد النظر يف هذه األسانيد وما تضمنته من . وعامد ذلك عىل األسانيد املروية. التمييز بني الصحابة

 هذه الروايات مطعون يف صحتها -بعض-، وجد أن روايات تدل عىل ُصحبة الرجل للنبي 
 ال يمكن  من وجه الطعن، مما جعل قبول هذا احلديث أو األثر الدال عىل صحبته للنبي بوجه

قبوله إن طبقت معايري نقد السنة عىل أسانيده، خاصة وأن بعض هؤالء مل يرد ما يثبت صحبتهم إال 
 .يف أسانيد ال تصح

 ضعيفة؟  إن جاءت من طريق رواية هل تثبت صحبة الرجل للنبي : فمن هنا جاء السؤال
 : )٢( هذا ما تناوله بعض املعارصين، وأورد يف املسألة قولني

 . تثبت الصحبة ولو وردت من طريق ضعيف:القول األول
 . إنه ال تثبت الصحبة إال بأن يصح اإلسناد إىل ذلك الصحايب:والقول الثاين

 :والذي دعاهم حلكاية اخلالف يف املسألة أمور
  كتب املسانيد واملعاجم وتراجم الصحابة، مع أنورود عدد من أسامء الصحابة يف -

 .صحبتهم وردت يف روايات ضعيفة
خص ) اإلصابة يف متييز الصحابة ( يف كتابه )ه٨٥٢:ت(َفِهم البعض أن احلافظ ابن حجر -

القسم األول من كتابه فيمن ثبتت صحبته، مع ترصحيه بأنه سيورد يف هذا القسم من 
 .)٣(ة أو ضعيفةوردت صحبته بطريق صحيحة أو حسن

                                 
 جملة -دراسة نقدية :ثبوت الصحبة بالرواية الضعيفة عند املصنفني يف الصحابة: عبد ربه أبو صعيليك: ينظر يف املسألة)  ١(

ن ( علوم الرشيعة والقانون -دراسات ، )٧٦-٥٠:ص (،)٢٠٠٨، ١ ع٣٥ اجلامعة األردنية مج –األردن، عامَّ
 ). ٩٤-٨٠: (الرواة املختلف يف صحبتهم ممن هلم رواية يف الكتب الستة: زائرياجل

 .ينظر املرجعان السابقان)  ٢(
 ).٥-١/٤: (اإلصابة: ابن حجر)  ٣(



 
 

 

 ١٤٨ 

يف بعض الرتاجم يف كتاب الضعفاء، عبارات تدل ) كالبخاري (إيراد بعض العلامء  -
ُمع أنه قد يضعف ما يروى من حديثه، )١(عىل إثبات الصحبة للمرتجم َُّ. 

يف ذكر بعض املرتمجني يف  )٢(بعض املصنفني )ه٢٧٧:ت( ُتعقب اإلمام أيب حاتم الرازي -
 . ادالصحابة مع عدم صحة اإلسن

ويف ظني أنه ال يصح إطالق خالف يف املسألة، فالعلامء متفقون عىل رأي واحد، وإنام اختلفت 
َّأنظارهم عند النظر للمسألة بحسب اعتبارات خمتلفة، جعلت املطلع عىل أقواهلم يظن أن بني هؤالء 

باإلسناد فينبغي أال حيكى خالف يف ثبوت الصحبة   .ًالعلامء خالفا يف طريقة إثبات الصحبة
َّللعلامء املتقدمني بجعل إثبات الصحبة  خالف) حسب اطالعي(ًخاصة وأنه مل ينقل ، الضعيف

بصحة  باإلسناد الضعيف من مسائل اخلالف، بل هم متفقون عىل رضورة التفريق بني أمهية العناية
ٍاإلسناد إلثبات الصحبة لراو ذكر الصحبة ، وعدم التشدد من جانب آخر يف ًنسب حديثا للنبي  ُّ

 .عند ورودها يف كتب املسانيد واملعاجم وكتب تراجم الصحابة
 :للعلامء عدة أنظار يف املسألةاخلالصة أن ف

ّإن نظر عىل أن الصحايب ناقل ألحكام الرشيعة وأمور الدين :النظر األول ِ ُ. 
ي من  بحكم رشعُفلو نقل حديث عن النبي . فال بد يف إثبات صحبته من صحة اإلسناد إليه

ِطريق رجل ادعي صحبته، ومل يصح اإلسناد إليه، فال يثبت هذا احلكم؛ فالسنة إنام تثبت بعد معرفة  ُّ
 . فال بد هنا من إثبات صحبة ناقل السنةرواهتا ورجال أسانيدها، وأوهلم صحابة النبي 

 :ن أمثلتهَّوعىل هذا خيرج نفي العلامء للصحبة بالطعن يف إسناد الرواية املثبتة لصحبته، وم
: كدير الضبي له صحبة؟ قال:حنبل بن أمحد: قلت أليب عبد اهللا «: ) ه٢٧٥:ت( )٣(قال أبو داود

، فقال ً، أو أن أعرابيا سأل النبي  النبي ىعن أيب إسحاق أنه أت:  زهري يقول:ال، قلت
 .)٤(» سمع زهري من أيب إسحاق بآخرة: أبوعبداهللا

                                 
 .ًستأيت الحقا)  ١(
 .ًستأيت الحقا)  ٢(
 والناسخ واملنسوخ " و " السنن "،أبو داود السجستاين، صاحب سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي: هو )  ٣(

ولد سنة اثنتني ." ألني أليب داود احلديث كام ألني لداود احلديد":قال إبراهيم احلريب.  وغري ذلك"املراسيل " و"
 .وتويف سنة مخس وسبعني ومائتني. ومائتني

 ).٢٠٣ / ١٣ (سري أعالم النبالءو ) ٥٥/ ٩( تاريخ بغداد:  ينظر            
أيب داوود لإلمام أمحد   سؤاالت وذكر املحقق  الكتاب أنه يف كتاب).٢/١١٥ (  اإلنابة: مغلطاي : نقال عن  )٤(

  !ومل أجده ، )٣١٠-٣٠٩:ص(



   

 
 

 ١٤٩ 

له صحبة فيام رواه أبوداود  «: يف سخربة األزدي، )ه٢٧٧:ت( وقول اإلمام أيب حاتم الرازي
 )١(» سخربة، ليس إلسناده قوة بن األعمى عن ابنه عبد اهللا

ال تصح صحبته،  «): رفاعة الّزرقي بن رافع ( يف ترمجة)ه٤٦٣:ت( وقال اإلمام ابن عبد الرب
ام يف إسناده غلط  .)٢(» واحلديث املروي عنه يف َكْسب احلجَّ

 .إن ُنظر عىل أن إيراده يف الصحابة من باب حرص من قيل بصحبته :ثاينالنظر ال
فهم ال يشرتطون هنا صحة اإلسناد؛ فقد كان جلُّ اهتامم املصنفني يف تراجم الّصحابة منصباً 
عىل حرص أسامء كل من وردت له صحبة، أو  ذكر، يدل عىل صحبته، سواء صح ذلك عنه أومل 

 . له صحبة: مجع كل من قيل فيه: يصح؛ ألن مقصدهم يف التصنيف
القسم « :يف مقدمة كتابه اإلصابة، حيث قال )ه٨٥٢:ت(وقد قرر ذلك رصاحة احلافظ ابن حجر

صحيحة عنه أو : فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه، أو عن غريه، سواء كانت الطريق: األول
 .)٣(»حسنة أو ضعيفة، أو وقع ذكره بام يدل عىل الصحبة بأي طريق كان

 ومعلوم أن منهج املحدثني التفريق بني الروايات التي يستفاد منها احلالل واحلرام، وبني غريها
 .مثل مرويات تفسري القرآن الكريم، أو األخبار واملواعظ

ال : نجد املواعظ يف الكتب، فننظر فيها؟ قال «:   )٤()هـ١٨١:ت(بن املباركعبداهللا وسئل اإلمام 
 .)٥(»ال يستقيم إال بسامع: قيل له فالفقه؟ قال.  احلائط موعظة فانظر فيها تتِعظبأس، وإن َوجدَت عىل

إذا روينا يف الثواب والعقاب « :)ه١٩٨:ت( )٦(مهدي بن ويف ذلك يقول اإلمام عبد الرمحن

                                 
 ).٤/٣١٩ (اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ١(
 ).٢٣٠:ص: (االستيعاب: ابن عبد الرب)  ٢(
 ).٥-١/٤: (اإلصابة: ابن حجر)  ٣(
شيخ اإلسالم، وفخر املجاهدين .  التميمي موالهم أبو عبد الرمحن املروزيعبد اهللا بن املبارك بن واضح احلنظيل:  هو )  ٤(

هو أمري املؤمنني يف ": وقال أبو أسامة. " ابن املبارك إمام املسلمني": قال أبو إسحاق الفزاري. وقدوة الزاهدين
 . ولد سنة ثامين عرشة ومائة، وتويف سنة إحدى وثامنني ومائة."احلديث

 ).٢٧٤ / ١(تذكرة احلفاظو ) ١٥٢/ ١٠ (تاريخ بغداد:   ينظر           
-ؤسسة الرسالة، لبنانحممد عجاج اخلطيب، م:حتقيق، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع : اخلطيب البغدادي )  ٥(

 ) .٣١٩-٢/٣١٨(،)ت .ط، د.بريوت، د
: قال ابن املديني. أحد أركان احلديث بالعراق.  أبو سعيد البرصي اللؤلؤي احلافظعبد الرمحن بن مهدي بن حسان: هو )٦(

ولد سنة مخس . "حللفت بني الركن واملقام أين مل أر أعلم منه. لو حلفت.  كان عبد الرمحن بن مهدي أعلم الناس"
 . وثالثني ومائة، وتويف سنة ثامن وتسعني ومائة

   .)٣٢٩ / ١(:تذكرة احلفاظ و)٢٥١ / ١ (: البن أيب حاتماجلرح والتعديل :  ينظر          



 
 

 

 ١٥٠ 

وإذا روينا يف احلالل واحلرام . يف األسانيد، وتساحمنا يف الرجال وفضائل األعامل، تساهلنا
دنا يف األسانيد وانتقدنا الرجالتش واألحكام،  . )١(»دَّ

تساهلوا يف التفسري عن قوٍم ال يوثِّقوهنم يف  «: )ه١٩٨:ت(سعيد القطان بن وقال اإلمام حييى
 )٢(» احلديث
يف أخذ التفسري عنهم ألن ما فرسوا به؛ ألفاظه  اوإنام تساهلو« :)ه٤٥٨:ت(قال اإلمام البيهقيو

  .)٣(» عملهم يف ذلك اجلمع والتقريب فقط تشهد هلم به لغات العرب، وإنام
اجلامع ألخالق الراوي وآداب  (يف كتابه ) ه٤٦٣: ت(اخلطيب البغدادي عقد اإلمام وقد 

بُه إىل إسنادما ال يفتقرُ (: بعنوانمبحثاً  )السامع أخبار الصاحلني، وحكايات الزهاد  « :قال فيه .) كتْ
  .)٤(  » فاألسانيد زينة هلا، وليست رشطا يف تأديتها اء؛واملتعبدين، ومواعظ البلغاء، وحكم األدب

أخباره يدخل يف هذا الباب، إن كان املقصود حرص وإيراد ر اسم الرجل يف الصحابة كْ وذِ 
 من حديث دون التأكد من ثبوت األسامء ومعرفة أخبارهم، ال أن يقبل ما رفعوه للنبي 

تعقبون بعضهم يف إثبات صحبة بعض لذلك نجد حتى املصنفني يف الصحابة ي. صحبتهم
 .األشخاص

 . إذا ُنظر عىل أن ذكره يف الصحابة من باب حكاية ما ُذكر يف الروايات:النظر الثالث
ة صحبته للنبي   فقد يذكر بعض املصنفني أن فالناً من الصحابة، وليس مقصوده إثبات صحَّ

فهم بذلك حيكون واقع ما .  أو رآهبل مقصودهم حكاية ما جاء يف الروايات من أنه سمع النبي 
يتعقبون هذه  نعم قد. ومتييز صحيحها من ضعيفها وجدوه يف الروايات، وليس غرضهم متحيصها

 .الرواية بالنقد، كام سيأيت عند البخاري
ويظهر هذا جلياً عند أصحاب املسانيد واملعاجم، فطبيعة التصنيف يف هذه الكتب أهنا رتبت  -

 ولو مل  الرواة، فنجد صاحب الكتاب ُيُوِرُد اسم الراوي للحديث عن النبي أحاديثها حسب أسامء
، ال باعتبار صحة هذا احلديث، وصحة تثبت صحبته، باعتبار أنه ورد له حديٌث مسنٌد إىل النبي 

إثبات هذه الصحبة، فليس من رشط هذه الكتب إثبات صحة هذه األحاديث، وإنام إيرادها مسندة 
 .ن طريق هذا الناقل مإىل النبي 

 )٥()يزيد األنصاري بن عبداهللا (حديث) مسنده(ذكر  يف    )ه٢٤١:ت(ومن ذلك أن اإلمام أمحد
                                 

دار الكتب ( عبد املعطي قلعجي : ، حتقيق دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة: احلسني بن أمحد: البيهقي)  ١(
 ).١/٣٤(، )ت.األوىل، د:  بريوت، ط- لبنان -العلمية 

 ).١/٣٥: (املصدر السابق)  ٢(
 ).١/٣٧: (املصدر السابق)  ٣(
 ).٢/٣١٨: ( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:اخلطيب البغدادي)  ٤(
 ).٣٩-٣١/٣٧: (املسند: حنبل بن اإلمام أمحد)  ٥(



   

 
 

 ١٥١ 

قيل أليب عبد «: )١(ألثرما بن ومع ذلك فقد ورد عنه أنه نفى صحبته؛ قال أبوبكر، يف مسند خاص
يشء : ثم قال. يحة فالأما صح: يزيد صحبة صحيحة؟ فقال بن ليست لعبد اهللا: حنبل بن اهللا أمحد

 .» يزيد سمعت النبي  بن عياش، عن أيب حصني، عن أيب بردة، عن عبد اهللا بن يرويه أبو بكر
فه أبو عبد اهللا، وقال  .)٢(»ما أرى ذاك بيشء « :وضعَّ
أيب  بن القعقاع( أخرج حديثًا عن ) األوسط ( يف معجمه)٣()هـ٣٦٠:ت(ومثله اإلمام الطرباين

 إال هبذا أيب حدرد بن ال َيِرُد هذا احلديث عن القعقاع « :، فقالإسنادهوأعّل ، )رد األسلميحد
 .)٤(» عيسى بن صفوان: اإلسناد، تفرد به

                                 
له . صاحب ابن حنبل خراساين األصل.  البغدادي اإلسكايف الفقيه احلافظأبو بكر أمحد بن حممد بن هانئ األثرم: هو )  ١(

 .        تويف سنة ثالث وسبعني ومائتني. " ثقة مأمون ثبت":   قال عنه النسائي"السنن" و"علل احلديث"كتاب يف 
 ).٦٢٣ / ١٢ (سري أعالم النبالءو ) ١١٠/  ٥ (تاريخ بغداد  :ينظر

 ).٢١٧:ص(: جامع التحصيل يف أحكام املراسيل: ، العالئي)١٠٢:ص: ( املراسيل:   ابن أيب حاتم)٢(
 "صاحب . مسند الدنيا وأحد فرسان هذا الشأن . الشاميأبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب مطري اللخمي: هو )  ٣(

 .  الكبري والصغري واألوسط، وغريها، ولد سنة ستني ومائتني، وتويف سنة ستني وثالثامئة"املعجم 
  ).٢١٥/ ١(وفيات األعيان) ١١٩ / ١٦ ( سري أعالم النبالء :ينظر         

 ).١٥٣-٦/١٥٢: (املعجم األوسط: الطرباين) ٤(



 
 

 

 ١٥٢ 

 
 

 
 .)١(ذكر بعض الباحثني أن ظاهر صنيع البخاري إثباته للصحبة باحلديث الضعيف

 :كن أن حيرر رأي اإلمام البخاري من خالل النقاط التاليةويم
حبة ما قد يدل عىل اثبات الصيغ الواردة عن اإلمام البخاري يف ذكر : أوالً  لبعض املرتمجني الصُّ

 :هي يف كتابه الضعفاء،
o سمع النبي )٢(. 
o  ٣(صحبةله(. 
o رأى النبي )٤(. 
o  عن النبي)٥(. 
o ٦(يذكر له صحبة(. 
o افاً ل  .)٧(لنبي كان وصَّ

 ؛ال يصح االستدالل بعبارات البخاري املاضية عىل إثبات الصحبة باحلديث الضعيف :ثانياً 
بالرواية عن  الحتامل إرادته إثبات ورود الرواية ال صحتها؛ فقد جرت عادة أئمة احلديث أن يعربوا
إثبات ورود الشخص، وال يريدون بذلك إثبات السامع واالتصال، فهذه العبارات ال تفيد سوى 

 .)٨(رواية عنه، ويبقى ثبوهتا، وثبوت إفادهتا االتصال
 :ويف ذلك نصوص كثرية عن اإلمام البخاري وغريه تدل عىل ذلك، ومنها

معروف، شيخ من أهل الري، روى عنه جرير،  بن عمر«: )ه٢٣٣:ت(معني بن قول اإلمام حييى
                                 

 ).٦٥:ص (،)١ ع ٣٥جملة دراسات باجلامعة األردنية مج  (ثبوت الصحبة بالرواية الضعيفة: ليكأبو صعي)  ١(
 ).١٦١(يف ترمجة واحدة، ورقمها )  ٢(
 ).٣١٨، ١٦٣، ٩٢: ( وقد ذكرها يف ثالث تراجم، وأرقامها)  ٣(
 ).٢٦٨( يف ترمجة واحدة، ورقمها )  ٤(
  ).٣٢٣، ٢١٦، ٢٠٧، ١٨٦: (وقد ذكرها يف أربعة تراجم، وأرقامها)  ٥(
 ).١٥٠(يف ترمجة واحدة، ورقمها )  ٦(
 ).٤١٢(يف ترمجة واحدة، ورقمها )  ٧(
، )م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦:األوىل: الرياض، ط-السعودية-مكتبة الرشد (االتصال واالنقطاع : عبد اهللا الالحم بن إبراهيم)  ٨(

 .وع للمصدر األصيل للتثبتوأول مثالني مذكورين الحقًا استفدهتام منه، مع الرج). ٥٣:ص(



   

 
 

 ١٥٣ 

 عن عكرمة، ولكنه َضّعف صحتها، وأن فقد ذكر روايته. )١(»روى عن عكرمة، ومل يسمع منه شيئاً 
 .الصواب عدم روايته عنه

 :)ه٢٧٥:ت(حني سأله تلميذه أبو داود ،)ه٢٤١:ت(حنبل بن ومن ذلك قول اإلمام أمحد
فبني أنه قد روى  .)٢(» ال أدري، قد روى عن النبي : مسعود القريش، له صحبة؟ قال بن عامر«

 .ه من قبيل املرفوع أو املرسل ولكنه شكَّ يف كون روايته عنعن النبي 
  عن اإلمام البخاري يف ترمجة)الكامل يف الضعفاء (يف كتابه ،)ه٣٦٠:ت( ونقل اإلمام ابن عدي

 قال ابن عدي. » حديثهصِح ال يَ ، وي أى النبر« :قوله، )عبيد اهللا احلرضمي بن عمرو(
فلم يفهم ؛ )٣(»عبد اهللا صحبة بن أي ليس لعمرو: وإنام شكَّ البخارّي أنه ال يصح له «:)ه٣٦٠:ت(

تدل عىل إثبات الصحبة، بل فهم من نقد اإلمام البخاري للرواية أنه ينفي  )رأى ( ابن عدي أن لفظة 
حبة بذلك النقد   .عنه الصُّ
ين بن ثعلبة ( يف ترمجة)ه٢٥٦:ت(وقال البخاري  سمع علياً، روى عنه « :)يزيد اِحلامَّ

أما سامعه من عّيل، ففيه  « :فقال اإلمام ابن عديٍّ . )٤(» فيني، فيه نظرأيب ثابت، يعدُّ يف الكو بن حبيب
ال تدل عىل إثبات صحة ) سمع(ففهم ابن عدي أن عبارة البخاري .)٥(» نظر، كام قال البخاري

 .السامع
 فيستفاد مما سبق أن األقوال والعبارات التي يطلقها اإلمام البخاري وغريه من األئمة، مما 

  ُيتوقف يف داللتها، وال يصح االستدالل هبا عىل أنت السامع والرواية عن النبي ظاهره إثبا
حبة عىل البخاري يرى إثبات الصحبة أو السامع من النبي  ، وإنام العمدة لتصحيح السامع والصُّ

 .)٦(ثبوت اإلسناد الذي حكيت فيه تلك الصيغ
حبة وهذا ما سنحاول إثباته يف الفصل القادم،بدراسة تراجم  من وصفهم اإلمام البخاري بالصُّ

 . ليظهر رأيه يف سبب إيراد الرتمجة يف كتابه؛ )الضعفاء (يف كتابه
ال يصح االستدالل بام ورد عن اإلمام البخاري من عبارات تدل عىل إثباته للصحبة :ثالثاً 

                                 
 ). ١/٥٠): (رواية ابن حمرز (معرفة الرجال :ابن معني)  ١(
 املدينة - السعودية -مكتبة العلوم واحلكم (زياد حممد منصور :، حتقيقحنبل بن سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد: أبو داود) ٢(

 ).١٨٤:ص(، )م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣: الثانية:  ط-املنورة
 ).٦/٢٤٤ (:كاملال: ابن عدي)  ٣(
 ).٢/١٧٤: (التاريخ الكبري: البخاري)  ٤(
 ).٢/٣٢٣: ( الكامل: ابن عدي)  ٥(
 ،)م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ :األوىل : بريوت، ط-مؤسسة الريان  (حترير علوم احلديث: اجلديع يوسف بن عبد اهللا )٦(

)١٨٤-١/١٨٣.( 



 
 

 

 ١٥٤ 

سألة وعدم باإلسناد الضعيف، لورود عبارات عنه تدل عىل خالف ذلك؛ فالبد من مجع رأيه يف امل
 .افرتاض تناقضه

حبة، أو أشار إىل ما يدل عليها: رابعاً   . أقسام الرواة الذين أطلق عليهم اإلمام البخاري الصُّ
 يمكن أن يقسم من يوردهم اإلمام البخاري يف كتبه من الصحابة، وينتقد األسانيد املروية 

 :عنهم إىل أقسام
 . لرواية حمددة من حديثهمن ثبتت صحبته بروايات عدة، وانتقاد البخاري .١

، فانتقاد اإلمام البخاري حلديث من للنبي املرتجم فقد تتضافر النقول عىل إثبات صحبة 
فمقصود البخاري . حديثه ال يسقط عنه صفة الصحبة، لثبوهتا بطرق أخرى عند اإلمام البخاري
 .  من الرواة عنهالتنبيه عىل ضعف رواية حديث جاءت عن طريقه، وبيان أن علة اإلسناد جاءت

همي بن ة، وعبد اهللاأيب هال بن مثل هند  .ُحذافَة السَّ
 يف ترمجة  عن قول اإلمام البخاري)الكامل يف الضعفاء (قال اإلمام ابن عدي يف كتابه

وكل من له صحبة ممن  « :قال .)١(»مل يتابع يف حديثه « ):وهو معدود يف الصحابة (أيب أوىف بن زيد
أن ذلك ؛  الصحايب إىل تكلم البخاري يف ذلك اإلسناد الذي انتهى فيه فإنام، تاب ذكرناه يف هذا الك

 حلق فإن أصحاب رسول اهللا  ه يتكلم يف الصحابة؛أنال ، اإلسناد ليس بمحفوظ وفيه نظر 
فهم أجل من ، صحبتهم وتقادم قدمهم يف اإلسالم لكل واحد منهم يف نفسه حق وحرمة للصحبة 

 .)٢(» أن يتكلم أحد فيهم
 بقرائن دالة عىل ذلك، مع رده حلديثه  من استنبط البخاريُّ صحة صحبته للنبي .٢

  .املروي
، وتكون فقد يطعن اإلمام البخاري يف إسناد الرواية التي وردت فيها ُصحبَُه الراوي للنبي 

ن أخرى هي الرواية الوحيدة املنقولة عنه، ومع ذلك يستند اإلمام البخاري يف ثبوت صحبته بقرائ
 .الرواية دالة عىل ذلك، غري طريق

 .)٣(أيب حدرد بن القعقاع :مثل
 .من ينفي صحبتهم .٣

                                 
 ).٤/١٦١: (الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي)  ١(
 ).١/١٦٣: (لسابقاملصدر ا)  ٢(
 .كام سيأيت يف ترمجته)  ٣(



   

 
 

 ١٥٥ 

 .)٢(، وأيب الفيل)١(حممد الثقفي بن زهري: مثل

 

                                 
 .ستأيت ترمجته يف الباب الرابع )  ١(
 ).٨٤٣:ص: (االستيعاب. جزم بصحبته ابن عبد الرب)  ٢(



 
 

 

 ١٥٦ 
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 ١٥٧ 

)١( 
 

 له صحبة، روى عنه أبو متيم اجليشاين، ومل يصح «:  يف كتابه الضعفاء)ه٢٥٦:ت(اري قال البخ
 .»حديثه 

 :األقوال يف صحبته
 .)٣( أن يف صحبته خالفاً )٢(ذكر عالء الدين مغلطاي

 : املثبتون للصحبة  - أ
 )٥(، واحلافظ أبـو عبـد اهللا ابـن منـده)٤()ه٣٥٤:ت(احلافظ ابن حبان البستي : ذكره يف الصحابة

، واحلافظ )ه٤٦٣: ت( ، واحلافظ ابن عبد الرب)ه٤٣٠:ت ()٦(، واحلافظ أبو نعيم األصبهاين)ه٣٩٥:ت(
 . وغريهم،)ه٦٣٠: ت( )٨(وعز الدين ابن األثري ،)ه٧٨٤:ت ( )٧(ابن ماكوال

                                 
اإلمـــام : ، وابـــن منـــده٥٢ لـــه ص الـــضعفاء، و )٣/٧٤ (التـــاريخ الكبـــري: البخـــاري: مـــن مـــصادر ترمجتـــه)  ١(

 –جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ( عامر حسن صـربي : ، حتقيقحابةمعرفة الصكتاب : منده بن إسحاق بن حممد
احلـافظ أبـو نعـيم أمحـد : ، وأبو نعيم)١/٤٣٦ (،)م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦: األوىل:  ط– اإلمارات العربية املتحدة –العني 

:  ط–ة  الـسعودي– الريـاض –دار الـوطن ( يوسـف العـزازي  بـن عـادل: ، حتقيـقمعرفة الـصحابةكتاب : األصبهاين
االستيعاب يف : عبد الرب بن عبد اهللا بن يوسف: ، وابن عبد الرب)٧٦٨(رقم ) ٢/٨٩٣) (م ١٩٩٨ -هـ ١٤٢٩األوىل، 

ــحاب ــة األص ــقمعرف ــادل مرشــد : ، حتقي ــالم ( ع ــّامن –دار األع ـــ ١٤٢٣: األوىل:  األردن، ط– ع يف )  م ٢٠٠٢ -ه
أسـد الغابـة يف معرفـة : حممـد اجلـزري بن عيل: ري، وابن األث)٥٩٥ رقم ١٩١ و ص ٥٥٦ رقم ١١٧ص : ( موضعني
 ). ٢/٨٠) ( ت . مرص، د–الشعب ( حممد إبراهيم البنا و حممد أمحد عاشور : ، حتقيقالصحابة

مؤرخ، من حفاظ : ء الدين املرصى احلكرى احلنفي، أبو عبد اهللا، عالمغلطاى بن قليج بن عبد اهللا البكجري: هو  ) ٢(
ولد . ، وغريها" يف أسامء الرجالهتذيب الكاملإكامل " و "رشح البخاري"من تصانيفه . احلديث، عارف باألنساب

 . سنة تسع وثامنني وستامئة، وتويف سنة اثنتني وستني وسبعامئة
 ).١١٣ / ١ (طبقات احلفاظو  ) ٣٥٢/ ٤ ( الدرر الكامنة :  ينظر          

مكتبة الرشد ( السيد عزت املريس وآخرون :  حتقيق– اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة:  مغلطايالء الدين ع)  ٣(
 ).٢٢٩: رقم-١/١٩١(، )م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠األوىل :  ط– الرياض –

 ).٩٣/ ٣ ( الثقات: ابن حبان)  ٤(
من :  أبو نعيمصبهايناأل) نسبة إىل عبد ياليل(، أبو عبد اهللا العبدي حممد بن إسحاق بن حممد بن حييى، ابن منده:  هو )  ٥(

قال أبو .  وغريها" معرفة الصحابة "، و " الصفات "، و"" تاريخ أصبهان "صاحب كتاب . كبار حفاظ احلديث
 . ة مخس وتسعني وثالثامئةوتويف سن. ولد سنة عرش وثالثامئة. " كان جبال من اجلبال ": نعيم

 ).٢٨٩ / ٤ (وفيات األعيان) ٢٨ / ١٧ (سري أعالم النبالء : ينظر               
 " احللية "صاحب . أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران املهراين األصبهاين الصويف األحول: هو)  ٦(

مل يكن يف أفق من اآلفاق أحفظ ":  وغريها، قال ابن مردويه"بةمعرفة الصحا"  و" املستخرج عىل البخاري ومسلم "و
 . ولد سنة ست وثالثني وثالثامئة، وتويف سنة ثالثني وأربعامئة. "وال أسند منه

  ). ١٠٩٢ / ٣(تذكرة احلفاظو) ٩١ / ١ (وفيات األعيان :  ينظر             
 ).٢/٩٦ (اإلكامل: ابن ماكوال)  ٧(
املؤرخ املحدث : مد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، أبو احلسن عز الدين ابن األثريعيل بن حم:  هو )  ٨(

، ولد سنة مخس ومخسني ومخسامئة، " يف الصحابة " أسد الغابة " يف التاريخ، و " الكامل"األديب النسابة، صاحب 
 . وست مئةوتويف سنة ثالثني 

  ).٣٤٧/ ١ (وفيات األعيانو) ٣٥٣ / ٢٢ (سري أعالم النبالء:  ينظر            



 
 

 

 ١٥٨ 

 : النافون للصحبة  - ب
 يف كتاب ن فقد نقل عنه ابنه عبد الرمح؛)ه٢٧٧:ت(نفى صحبته اإلمام أبو حاتم الرازي 

 .»مل يصح عندنا أن له صحبة «:  قوله)١(راسيلامل
 :حديثه

إذا مالت  -وكان من أصحاب النبي -كان حيي الليثي « :قال، اينشيعن أيب متيم اجلَ 
  .)٢(»فإذا أدرك الظهر يف املسجد صىل معهم ثم راح، الشمس صىل الظهر يف بيته،

 : ختريـجه
ابن ، من طريق )٤()معرفة الصحابة(عيم يف ، وأبو ن)٣()معرفة الصحابة(أخرجه ابن منده يف 

 . بههليعة، عن ابن هبرية، عن أيب متيم اجليشاين
 :، وفيه علتانواحلديث ال يصح إىل النبي 

  .، فروايته مرسلة  أن ُحيَيًَّا الليثي مل يلق النبي:األوىل
فظ العالئي  واحلا،)٥()ه٣٢٧:ت(اإلمام ابن أيب حاتم : وحكم عىل مروياته باإلرسال كل من

 . )٨()ه٨٢٦:ت( )٧( وأيب زرعة العراقي،)٦()ه٧٦١:ت(
 .هليعة املرصي بن  ضعف عبد اهللا:الثانية

 ال، ال حتمـل عنـه « :حتمل عن ابـن هليعـة؟ قـال: )هـ١٩٨:ت(مهدي بن قيل لإلمام عبد الرمحن
 .)٩(» ًقليالً  أو كثرياً 

                                 
مؤسسة (نعمة اهللا القوجاين  بن شكر اهللا: ، حتقيقاملراسيلكتاب : أيب حاتم الرازي بن عبد الرمحن: ابن أيب حاتم)  ١(

 ).٢٩ص )  (م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الثانية، :  ط– لبنان – بريوت –الرسالة 
، وهو خطأ، وابن )هريرة ( إىل ) هبرية( ، وتصحفت عنده من )٢/٨٩٣ (معرفة الصحابة: أيب نعيم: ذكر ه كل من)  ٢(

 ).٢/٨٠ (أسد الغابة: ، وابن األثري)١٩١ص : (االستيعاب: عبدالرب
)٤٣٦ / ١)  ( ٣.(  
)٢/٨٩٣)  (٤.( 
 ).٢٩:ص (كتاب املراسيل:  ابن أيب حاتم)٥(
 ).١٦٩:ص( ، التحصيل يف أحكام املراسيلجامع:   العالئي)٦(
قايض الديار : أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي الرازياين ثم املرصي، أبو زرعة ويل الدين، ابن العراقي: هو  )٧(

.  وغريها"رواة املراسيل" للمزي، و "اإلطراف بأوهام األطراف": صاحب التصانيف الكثرية الشهرية منها. املرصية
 .نة اثنتني وستني وسبعامئة، وتويف سنة ست وعرشين وثامنامئةولد س

  ).  ٣٤٤  - ٣٣٦/ ١ (الضوء الالمعو) ١١٦ / ١ (طبقات احلفاظ:  ينظر            
 ).١٠٤:ص(، حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل: ويل الدين العراقي)  ٨(
 ).٥/١٤٦: (اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٩(



   

 
 

 ١٥٩ 

 .)١(» يف حديثه كله ليس بيشء « :)هـ٢٣٣:ت(معني بن وقال حييى
فه حنبل بن سألت أمحد « :)٢()هـ٢٨٠:ت(وقال حرب الكرماين  .)٣(» عن ابن هليعة، فضعَّ

 .قصد هذا احلديث ي.)٤(»مل يصح حديثه«:)ه٢٥٦:ت(وقال اإلمام البخاري 
 .)٦(» يف حديثه نظر« :- بعد سياقه احلديث- )ه٣٥٣:ت( )٥(السكن بن وقال أبوعيل عثامن

 .)٧(»عمل عىل تضعيف حديثه ال « :)هـ٧٤٨:ت(قال الذهبيو
ال تنفعه يف رواية العبادلة عنه، وأن قيرص  بن يف ترمجة سالمةعن حاله وسيأيت مزيد بيان 

 .تصحيح حديثه 
 :اخلالصة
ال يصح جعل حيي الليثي من الصحابة؛ فلم ترد صحبته إال يف حديث ضعيف  .١

 .اإلسناد
 .الروايات، ال إثباٌت لصحبتهمن باب حكاية ما قيل يف . »له صحبة  «: قول البخاري .٢

 .املرويِّ ال الراوي وإن قيل بإثباته للصحبة فقوله من باب نقد

                                 
 ).١/٦٧: (معرفة الرجال: نيابن مع)  ١(
كان رجال جليال، حثني ": قال اخلالل. ، الفقيه احلافظ، تلميذ أمحد بن حنبلأبو حممد، حرب بن إسامعيل الكرماين: هو )  ٢(

 . توىف سنة ثامنني ومائتني.  يف جملدين من أنفس كتب احلنابلة، وهو كبري" املسائل "له . "املروذي عىل اخلروج إليه
 ).٦١٣ / ٢(تذكرة احلفاظ و ) ٢٤٤ / ١٣ (سري أعالم النبالء:  ينظر          

 ).٥/١٤٧: (املصدر السابق)  ٣(
 ).٥٢ص ( ، له الضعفاء، و)٣/٧٤ (التاريخ الكبري: البخاري)  ٤(

 كان ابن "الصحيح املنتقى"احلافظ،احلجة، صاحب .   املرصي البزازأبو عيل، سعيد بن عثامن بن سعيد بن السكن: هو )  ٥(
 .وتويف سنة ثالث ومخسني وثالث مئة.  املنتقى، ولد سنة أربع وتسعني ومئتني" صحيحه "حزم يثني عىل 

 ).٩٣٧ / ٣(تذكرة احلفاظ ) ١١٧ / ١٦ (سري أعالم النبالء :ينظر      
 ، ولعلها من كتاب ابن السكن يف الصحابة املسمى)٢/١٥٠ (اإلصابة:  نقلها عنه احلافظ ابن حجر يف كتابه) ٦(

 ).١٦٨ص (املعجم املفهرس: ابن حجر: ، ينظر»احلروف((
 ).١/٥٩٠: (الكاشف: الذهبي)  ٧(



 
 

 

 ١٦٠ 

)١( 
 

سخربة،  بن  له صحبة، روى عنه ابنه عبد اهللا«:  يف كتابه الضعفاء)ه٢٥٦:ت(قال البخاري 
 . »حديثه ليس من وجه صحيح 

 :قوال يف صحبتهاأل
 .)٢( أن يف صحبته خالفاً )ه٧٦٢:ت(ذكر عالء الدين مغلطاي

 :  املثبتون للصحبة-أ
، وعز )ه٤٦٣:ت(، واحلافظ ابن عبد الرب)ه٤٣٠:ت (احلافظ أبو نعيم األصبهاين: ذكره يف الصحابة

 .)ه٦٣٠: ت(الدين ابن األثري 
 :  النافون للصحبة-ب

له صحبة فيام رواه أبو داود  « : فقال،)ه٢٧٧:ت(رازي ممن نفى صحبته اإلمام أبو حاتم ال
 .)٣(»سخربة، ليس إلسناده قوة  بن األعمى عن ابنه عبد اهللا

 :حديثه
 .» من طلب العلم كان كفارًة ملا مىض «:  قالعن سخربة، عن النبي 

 :خترجيه
ـــدارمي يف  ـــه ال ـــ(أخرج ـــذي يف )٤()سننال ـــسنن(، والرتم ـــانع)٥()ال ـــن ق معجـــم ( يف )٦(، واب

                                 
 معجم الصحابة:  قانع، وابن)٧٣: ص( له الضعفاء، و )٤/٢١٠ (التاريخ الكبري:  البخاري:من مصادر ترمجته)  ١(

: ، وابن عبد الرب)٣/١٤٤٠ (معرفة الصحابةكتاب : ، وأبو نعيم)١٨٣/ ٣( الثقات:، وابن حبان)١/٣٢١(
: ، وابن حجر)٢/٣٢٧(أسد الغابة يف معرفة الصحابة : ، وابن األثري)٣٢٧:ص (االستيعاب يف معرفة األصحاب

 ). ٣/٣٥: (اإلصابة يف متييز الصحابة
 ).٢٤٤-٢٤٣/  ١ (:إلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابةا: مغلطاي)  ٢(
 ).٤/٣١٩ (اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٣(
–دار املغني (حسني أسد الداراين : ، حتقيق)سنن الدارمي(، املعروف بـمسند الدارمي: عبد الرمحن بن عبد اهللا: الدارمي)  ٤(

 ).٥٨٠:ر/١/٤٦٣) (م٢٠٠٠-هـ١٤٢١األوىل،:  الرياض، ط–السعودية 
دار ( هيثم عبدالغفور -شعيب األرنؤوط :، حتقيق)سنن الرتمذي(، املعروف بـاجلامع الكبري: عيسى بن حممد: الرتمذي)  ٥(

 ). ٢٨٣٩:ر/٤/٥٩٠) (م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠األوىل،: دمشق، ط-سوريا-الرسالة العاملية
 معجم الصحابة "صاحب . ، أبو احلسني األموي موالهم البغدادي احلافظعبد الباقي بن قانع بن مروان بن واثق: هو )  ٦(

 .  ولد سنة مخس وستني ومائتني، وتويف يف سنة إحدى ومخسني وثالث مائة "
 ).٨٨٣ / ٣(تذكرة احلفاظ و) ٥٢٦ /  ١٥ (سري أعالم النبالء:  ينظر           



   

 
 

 ١٦١ 

 .محيد الرازي بن  من طريق حممد)٢()معرفة الصحابة(، وأبو نعيم يف )١()الصحابة
 .)٤(أيب غّسان ، من طريق ُزَنيْج)٣()املعجم الكبري(وأخرجه الطرباين يف

 من طريق )٦()نوادر األصول(، واحلكيم الرتمذي يف )٥()معرفة الصحابة(وأخرجه أبو نعيم يف 
 .مهران بن حممد

خيثمة، عن أيب  بن املعىل، عن زياد بن عن حممد) محيد، وُزنيج، وابن مهران بن حممد(كلهم 
 .سخربة به بن داود، عن عبد اهللا

أخرجها . )٧()عبداهللا(ومل يذكر فيه . املعىل بن حممد: بري؛ فرواه عن بن بحر بن وخالفهم عيلُّ 
 .)٨()املعجم الكبري(الطرباين يف

ُنفيٌع : أبو داود، اسمه. هذا حديث ضعيف اإلسناد«:  عقب إخراجه)هـ٢٧٩:ت(قال الرتمذي
 .»سخربة كبَري يشٍء، وال ألبيه بن ، يضعف يف احلديث، وال نعرف لعبد اهللاألعمى

 .األعمىفاحلديث ضعيف ال يصح؛ فمداره عىل أيب داود، نفيع 
 .)٩(» مرتوك احلديث «: )هـ٢٤٩:ت( الفالسعيل بن  عمرو فيهقال

 .)١٠(»  ذاهب احلديث، ال أكتب عنه« :)هـ٢٥٦:ت(وقال البخاري
 .)١١(»مل يكن بيشء «: )هـ٢٦٤:ت(  وقال أبو زرعة
 .)١٢(» ضعيف احلديث منكر احلديث، « :)هـ٢٧٧:ت(وقال أبو حاتم

                                 
 ).١/٣٢١: (معجم الصحابة  :ابن قانع)  ١(
 ).٣/١٤٤١: (معرفة الصحابة: نعيم األصبهاين أبو)  ٢(
وزارة األوقاف والشئون (محدي عبد املجيد السلفي : ، حتقيق املعجم الكبري:أمحد الطرباين بن سليامن: الطرباين) ٣(

 ).٦٦١٤:رقم-٧/١٦٣) (ت .الثانية، د:  العراق، ط–اإلسالمية 
بته من)ربيح(،كتبت )ملعجم الكبريا(يف املطبوع من ) ٤( ) ٣/١٤٤١: (أليب نعيم) معرفة الصحابة: (، وهو تصحيف صوَّ

 ).٤/٢٢٧: (للمزي) حتفة األرشاف(و
 ).٣/١٤٤٠: (معرفة الصحابة: نعيم األصبهاين أبو)  ٥(
إسامعيل :  حتقيق-ندةالنسخة املس-نوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسول:احلسن بن عيل بن حممد: احلكيم الرتمذي)  ٦(

 ).١٥٥٧:رقم٢/١٢٦٤( ،)م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ األوىل، :القاهرة،ط–مرص-مكتبة البخاري(عوض
بشار عّواد :، حتقيقحتفة األرشاف بمعرفة األطراف: أبو احلجاج يوسف: ، واملزي)٣/١٤٤١: (معرفة الصحابة: أبو نعيم) ٧(

 ).٣/٢٢٧(، )م١٩٩٩األوىل،: بريوت، ط-لبنان–دار الغرب (معروف 
 ).٦٦١٥:رقم-٧/١٦٤: (املعجم الكبري: الطرباين) ٨(
 ).٨/٤٩٠: (اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٩(
عّامن، –األردن -مكتبة األقىص(محزة ديب مصطفى : ، حتقيقعلل الرتمذي الكبري ترتيب أيب طالب القايض: الرتمذي)  ١٠(

 ).١/٥٢٩(، )م١٩٨٦-هـ١٤٠٦األوىل، :ط
 .املصدر السابق)  ١١(
 .املصدر السابق)  ١٢(



 
 

 

 ١٦٢ 

 .)١(» يتكلمون فيه« :وقال يف موضع آخر
 .)٢(»ف يف احلديثضعَّ يُ  « :)هـ٢٧٩:ت(وقال الرتمذي
 .)٤(»مرتوك احلديث « :)٣()ت٣٠٣:ت(وقال النسائي

مة األلباين  .)٥(»ضعيف جداً «:  فقال،)ه١٤٢١:ت(وقد حكم بضعف احلديث العالّ
 :اخلالصة
أن سخربة األزدي ال تصح له صحبة؛ فلم ترد صحبته إال يف حديث ضعيف اإلسناد  .١

 .جداً 
من باب حكاية ما قيل يف الروايات، ال إثباٌت . »له صحبة«: )هـ٢٥٦:ت(ل البخاريقو .٢

 .لصحبته
 .املرويِّ ال الراوي وإن قيل بإثباته للصحبة فقوله من باب نقد .٣

                                 
 ).١٣٤:ص: (، لهوالضعفاء، )٨/١١٤: (التاريخ الكبري)  ١(
 ).٤/٥٩٠:  (السنن: الرتمذي)  ٢(
لسنن  ا"، مصنف أمحد بن شعيب بن عيل بن سنان بن بحر بن دينار، اإلمام اجلليل احلافظ أبو عبد الرمحن النسائي: هو )  ٣(

 أبو عبد الرمحن مقدم عىل كل من يذكر هبذا ": قال الدار قطني.  وغريها"خصائص عيل" الكربى والصغرى، و"
 . وتويف سنة ثالث وثالثامئة. ولد سنة مخس عرشة ومائتني."العلم من أهل عرصه

  ).١٢٣/  ١١(والبداية والنهاية ) ١٢٥ / ١٤ (سري أعالم النبالء :  ينظر       
-هـ١٤٠٦ األوىل، :ط بريوت،-لبنان-دار املعرفة(حممود حممد زيدان:، حتقيقالضعفاء واملرتوكني كتاب:سائيالن)  ٤(

 ).٢٤٢:ص): (م١٩٨٦
 -السعودية -مكتبة املعارف(سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة: حممد نارص الدين: األلباين) ٥(

 )٤٥٢٧:رقم-٣١-١٠/٢٩(،)م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢األوىل، :الرياض، ط



   

 
 

 ١٦٣ 

   
 

ربيعة،  بن ، روى عنه فالن سمع النبي «:  يف كتابه الضعفاء)ه٢٥٦:ت(قال البخاري   
 . )٣(»حديثه من وجه لني 

 :األقوال يف صحبته
 .)٤(أن يف صحبته خالفاً  )ه٧٦٢:ت(ذكر عالء الدين مغلطاي 

 :  املثبتون للصحبة-أ
ــستي ،)ه٣٥١:ت(قــانع  بــن احلــافظ أبــو احلــسني: ذكــره يف الــصحابة ــان الب  واحلــافظ ابــن حب

 وعز الدين ،) ه ٤٦٣:  ت( بد الرب ، واحلافظ ابن ع)ه٤٣٠:ت(، واحلافظ أبو نعيم األصبهاين)٥()ه٣٥٤:ت(
 .)٧( )هـ٢٤٨:ت( )٦(صالح املرصي بن ، وأمحد)ه٦٣٠: ت(ابن األثري 

 :  النافون للصحبة-ب
 يف )ه٣٢٧:ت( فقد نقل عنه ابنه عبد الرمحن ؛)ه٢٧٧:ت(ممن نفى صحبته اإلمام أبو حاتم الرازي 

يثه من وجه يصح ذكر  الشامي ليس حدقيرص احلرضمي بن سالمة« : قوله)٨(كتاب املراسيل
 .»صحبته

                                 
 .، تراجع يف مصادر ترمجته اآلتية)سلمة : ( وقيل يف اسمه ) ١(
عبد الباقي ابن : ، وابن قانع)٧٣: ص(، له الضعفاء، و )٤/١٩٤ (التاريخ الكبري:  البخاري:من مصادر ترمجته)  ٢(

 السعودية، – املدينة املنورة –األثرية مكتبة الغرباء (سامل املرصايت  بن صالح: ، حتقيقمعجم الصحابة: مرزوق بن قانع
، وأبو )٥٠٠(رقم ) ٢/٧٥٨  (كتاب معرفة الصحابة:وابن منده). ٢٨٠-١/٢٧٩) (م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨األوىل، : ط

: ، وابن عبد الرب)٣/١٣٥٧  (كتاب معرفة الصحابة: ، وأبو نعيم)٣/١٥٣(معجم الصحابة القاسم البغوي يف 
: ، وابن حجر)٢/٤١٤ ( أسد الغابة يف معرفة الصحابة: ، وابن األثري)٣٢٦:ص(االستيعاب يف معرفة األصحاب 

 ). ٣/١٣٦ (اإلصابة يف متييز الصحابة
 ).٧٣: ص( ) ٣(
  ).١/٢٦٣ (اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة: مغلطاي)  ٤(
 ).١٦٨/ ٣( : الثقات: ابن حبان)  ٥(
ويعرف بابن الطربي، جالس أمحد بن حنبل وناظره وكان جامعًا للنحو .  أبو جعفر احلافظأمحد بن صالح املرصي: هو)  ٦(

وتويف سنة ثامن وأربعني . ، ولد سنة سبعني ومائة" صالح ثقة صاحب سنة": واحلديث والفقه، قال أمحد العجيل
 .             ومائتني

 ).٣٤ / ١(وهتذيب التهذيب  ) ١٩٥/  ٤( تاريخ بغداد :    ينظر 
 ).٣/١٣٦ (اإلصابة يف متييز الصحابة: ابن حجر)  ٧(
حتفة  :، ويل الدين العراقي)٣٠٠-٣/٢٩٩(، له اجلرح والتعديل: ، وانظر)٦٦: ص (كتاب املراسيل: ابن أيب حاتم)  ٨(

 ).١٨١:ص (التحصيل يف ذكر رواة املراسيل



 
 

 

 ١٦٤ 

 .)١(» ليس له صحبة «: )ه٢٦٤:ت(وقال أبو زرعة الرازي 
 .)٢(» مل تثبت له صحبة « )ه٣٩٥: ت(وكذا قال ابن منده 

 إال هبذا ال يوجد له سامع، وال إدراك للنبي  « :)ه٤٦٣:ت(وقال احلافظ ابن عبد الرب
 .)٣(، وذكر حديثه اآليت»اإلسناد

 :حديثه
من صام يوماً ابتغاء وجه اهللا؛ أبعده اهللا  «:  يقولسمعت رسول اهللا : قيرص بن ةسالمقال 

 .» من جهنم ُبعد غراٍب طار وهو فرخ حتى مات هرماً 
 :خترجيه

، من )شعب اإليامن(، والبيهقي يف )معجم الصحابة(، والبغوي يف )مسنده(أخرجه أبو يعىل يف 
 .)٤(وهب بن طريق عبد اهللا

، من طريق أسد ابن )معرفة الصحابة(، وأبو نعيم يف )املعجم الكبري( وأخرجه الطرباين يف 
 .)٥(موسى

)  الصحابةمعرفة(، وابن منده يف )املعجم األوسط(و ) املعجم الكبري: (وأخرجه الطرباين يف
 . )٦(حييى التُِّجيبّي  بن من طريق شعيب

 .)٧(يوسف بن ، من طريق عبد اهللا)املعجم األوسط(و) املعجم الكبري: (وأخرجه الطرباين يف
، من طريق )معرفة الصحابة(، وأبو نعيم يف )معجم الصحابة( وأخرجه ابن قانع يف 

 .)٨(طلحة بن كامل
  .)٩(سعيد بن ، من طريق قتيبة)معرفة الصحابة(وأخرجه أبو نعيم يف 

                                 
 .املصدر السابق)  ١(
 ). ٢/٧٥٨ (معرفة الصحابة: دهابن من)  ٢(
 ).٣٢٦ :ص (االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب) ٣(
-هـ١٤١٣األوىل،: ط دمشق،-سوريا-دار الثقافة العربية(حسني أسد الداراين  :، حتقيق املسند:أبو يعىل املوصيل) ٤(

 ).٣/٢٩٩: (ب اإليامنشع: و البيهقي ).٣/١٥٣: (معجم الصحابة: و البغوي ).٢٢٣-٢/٢٢٢( ، )م١٩٩٢
 ).٣/١٣٥٧: (معرفة الصحابة: وأبو نعيم). ٧/٥٦: (املعجم الكبري :  الطرباين)٥(
 ).٧٥٨:ص: (معرفة الصحابة :وابن منده). ٣/٢٧١: (واملعجم األوسط، )٧/٥٦: (املعجم الكبري :  الطرباين)٦(
 . املصدر السابق )٧(
 ).٣/١٣٥٧: (معرفة الصحابة: مأبو نعي ).١/٢٨٠: (معجم الصحابة: ابن قانع) ٨(
 .املصدر السابق)  ٩(



   

 
 

 ١٦٥ 

يوســف،  بــن حييــى، وعبــد اهللا بــن موسـى، وشــعيب بــن وهــب، وأســد بــن عبــداهللا(كلهـم 
فائد، عن  بن هليعة عن زّبان بن عن عبد اهللا) عفري بن سعيد، وسعيد بن طلحة، وقتيبة بن وكامل
 .قيرص به بن ربيعة، عن سالمة بن عقبة، عن عمرو بن هليعة

يزيــد املقــرئ فــرواه عــن شــيخه ابــن هليعــة، وجعلــه مــن حــديث  نبــ وخــالف عبــداهللا
 .)١(قيرص عن أيب هريرة عن النبي  بن سالمة

 :واحلديث ضعيف، وفية عدة علل
 .هليعة برواية احلديث عىل ضعفه بن  تفرد عبد اهللا:أوهلا

إال قيرص  بن ال يروى هذا احلديث عن سالمة«: - بعد إخراج احلديث -قال اإلمام الطرباين 
 .)٢(»هبذا اإلسناد، تفرد به ابن هليعة

إال أنه قد ُيْشكل عىل تضعيفه يف هذا احلديث أنه . بيان ضعف ابن هليعة يف احلديث وقد سبق
رواه عنه بعض تالمذته الذين قيل إهنم رووا عنه قبل االختالط، وأن روايتهم أمثل من غريهم، 

 :ومما قيل يف ذلك. يزيد املقرىء بن هللاسعيد، وعبد ا بن وهب، وقتيبة بن عبد اهللا: وهم
 فمن كتب عنه قبل ،هليعة احرتقت كتبه بن عبد اهللا« :)هـ٢٤٩:ت( الفالسعيل بن عمروقول 
 وهو ، أصح من الذين كتبوا بعدما احرتقت الكتباملقرئ؛يزيد  بن  وعبد اهللابن املبارك :ذلك مثل

 .)٣(»ضعيف احلديث
أحاديثك عن ابن هليعة صحاح، : حنبل بن قال يل أمحد «: )هـ٢٤٠:ت(سعيد بن وقال قتيبة

 .)٤(»ألنَّا كنا نكتب من كتاب ابن وهب، ثم نسمعه من ابن هليعة : فقلت
ط بعد احرتاق كتبه، ورواية ابن املبارك وابن وهب « : عنه)ه٨٥٢:ت(وقال احلافظ ابن حجر  خلَّ

 .)٥(»عنه أعدل من غريمها 
أن ما رواه العبادلة صحيح  « احلديث، وليس مقصود العلامء واملعتمد أن ابن هليعة ضعيف يف

كام هو احلال يف املختلط، أن ما رواه عنه من سمع منه (ظه ومل خيطئ فيه فِ يف نفسه، وأن ابن هليعة َح 
: حديثه صحيح؛ مرادهم:إنام مراد العلامء أن من كان يأخذ من أصوله).قبل االختالط ُقبِل؛ وإال فال

 ابن هليعة، وأنه من حديثه فعالً، وأنه ثابت عنه، وليس هو من حديث غريه الذي صحة نسبته إىل «
                                 

مكتبة العلوم ( عادل سعد :، حتقيقالبحر الزخار، املطبوع باسم املسند، والبزار يف )١٦/٤٧١: ( املسندأمحد يف: أخرجه)  ١(
 .)٧٥٩:ص( :الصحابة معرفة، وابن منده يف )١٦/٢٤١(،)م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠األوىل، :ط املدينة املنورة، -واحلكم

 ).٣/٣٧١: (املعجم األوسط: الطرباين)  ٢(
 ).٥/١٤٧: (اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم)  ٣(
 ).٨/١٧: (سري أعالم النبالء: الذهبي) ٤(
 ).٣٥٦٣:رقم-٣٥٣:ص( :تقريب التهذيب :ابن حجر)  ٥(



 
 

 

 ١٦٦ 

 .)١(»أدخل عليه وأجازه ملن قرأه عليه 
 «: وسبق نقل قول الفالّس، فرغم أنه يرى التفرقة بني ما رواه قبل االختالط مما رواه بعده، قال

 .)٢(»رواة عنهأنه يف نفسه ضعيف برصف النظر عن ال: وهو ضعيف احلديث؛ أي
أن ابن هليعة ليس بيشء، تغري أو مل «: قال،  عن ابن معني  )٣()هـ٢٦٨:ت(ابن طهامنوحكى عن 

 .)٤( »يتغري
سامع القدماء واآلخرين من ابن هليعة : معني بن قلت ليحيى «: )٥( )هـ٢٩١:ت(وقال ابن اجلنيد

 .)٦(» نعم سواٌء واحد:سواء؟ قال
 إذا كان من يروي عن ابن هليعة مثل ابن املبارك: قلت أليب «: )ه٣٢٧:ت(وقال ابن أيب حاتم

 .)٧(» وابن وهب، حيتج به؟ قال ال
 .فائد بن  ضعف َزّبان:ثانيها

 .)٨(»شيخ ضعيف«: )ه٢٣٣:ت(قال ابن معني
 .)٩(»  أحاديثه أحاديث مناكري« :)ه٢٤١:ت(وقال اإلمام أمحد 

 .)١٠(» منكر احلديث « :ع آخروقال يف موض
 .)١١( »صالح  « :)ه٢٧٧:ت(وقال أبو حاتم 

معاذ بنسخة كأهنا  بن منكر احلديث جدًا، ينفرد عن سهل«: )ه٣٥٤:ت(وقال ابن حبان 

                                 
 ).١١٥-٤١: (يعة، موضعهاويف الكتاب ترمجة حمررة البن هل). ٤٤:ص(:النقد البنّاء حلديث أسامء :  عوض اهللاطارق ) ١(
 ).٤٨:ص: (املصدر السابق)  ٢(
ولد هبراة، وسكن نيسابور، ثم سكن مكة . عامل خراسان. إبراهيم بن طهامن بن شعبة اخلراساين أبو سعيد اهلروي: هو  )٣(

، وهو  كان صحيح احلديث، كثري السامع، ما كان بخراسان أكثر حديثا منه": قال إسحاق بن راهويه. حتى مات هبا
 .         تويف سنة ثامن وستني ومائة. "ثقة

  ). ١٠٨ / ٢ (هتذيب الكاملو) ٣٧٨ / ٧ (سري أعالم النبالء :   ينظر 
 ).٣٤٢:ص: (طهامن بن سؤاالت: ابن معني)  ٤(
لكي، لكونه مجع عيل بن احلسني بن اجلنيد اإلمام احلافظ احلجة، أبو احلسن النجعي الرازي، املعروف، يف بلده باملا: هو )  ٥(

تويف سنة إحدى وتسعني ." ثقة صدوق": قال ابن أبى حاتم. حديث مالك اإلمام، وكان بصريا بالرجال والعلل
 .ومئتني

 ).٥٧ / ١(طبقات احلفاظو) ١٦ / ١٤ (سري أعالم النبالء:  ينظر  
القاهرة، -مرص-دار الفاروق احلديثة (حممد عيل األزهري: ،حتقيق  سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم ابن اجلنيد: بن معني ا)  ٦(

 ) .١٦٤:ص(،).م٢٠٠٧- ه١٤٢٨األوىل، عام :ط
 ).٥/١٤٧: (اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم)  ٧(
 ).٣/٦١٦: (اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم)  ٨(
: ط  الرياض،-السعودية-دار القبس للنرش والتوزيع(ويص اهللا عباس: ، حتقيقالعلل ومعرفة الرجال: حنبل بن أمحد)  ٩(

 ).٣/١١٥(،)م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الثانية، 
 ).١/٣٦٢: (عبد الرمحن املعلمي:  حتقيقموّضح أوهام اجلمع والتفريق،: اخلطيب البغدادي)  ١٠(
 ).٣/٦١٦: (اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم)  ١١(



   

 
 

 ١٦٧ 

 .)٢(»ليس بيشء«: وقال يف موضع آخر. )١(»موضوعة، ال حيتج به
 .)٣(»فاضل خريِّ ضعيف« :)ه٨٥٢:ت(وقال الذهبي

 .)٤(»ضعيف احلديث مع صالحه وعبادته«:)ه٧٧٣:ت(وقال ابن حجر
عىل تعديله من . »صالح«:فأهل العلم يضعفونه كام هو ظاهر من أقواهلم، وُحيمل قول أيب حاتم

 .جهة صالحه وعبادته، ال من جهة ضبطه يف الرواية
 . االضطراب:ثالثها

له وجود بعض وال يشفع . من رواته، ولعل غالبه من ابن هليعة  احلديث اضطراب كثرييف
 احلديث؛ فقد وجد يف أحاديث العبادلة أحاديث مناكري، مما يبني أنه يف نفسه  هذا العبادلة روى عنه
 .)٥(ضعيف احلفظ

 :ومن صور االضطراب يف احلديث
 .قيرص عن النبي  بن  من مسند سالمة-كام يف غالب الروايات- جعل احلديث -١

 ةقيرص عن أيب هرير بن  عن سلمة:)املسند(يف   البزار، و)املسند( كام عند أمحد - مرة -وقال 
 !فجعله من مسند أيب هريرة. عن النبي 
 ).سالمة( واضطرب يف اسم ابن قيرص؛ فغالب الروايات -٢

 ).املسند(، والبزار يف )املسند(كام عند أمحد )سلمة (وجعله يف بعضها 
 .كثركام عند األ.عقبة بن فائد عن هليعة بن عن زّبان: وقال-٣

 .عقبة بن يزيد عن هليعة بن عن خالد :)املسند( كام عند أمحد - مرة -وقال 
كام عند . قيرص بن ربيعة أيب الشعثاء عن سالمة بن عقبة عن عمرو بن عن هليعة:  وقال-٤
 .عقبة، كام عند البزار بن هليعة) والده(فأسقط . األكثر

 .؟ اهللا أعلم)٦( أخرىاضعفهل هذا منه إسقاٌط للضعفاء كام ُوِجد عنه يف مو
 .فائد بن  أخطأ يف اسم زبَّان-٥  

 ).معرفة الصحابة(، وأيب نعيم يف )املعجم الكبري(خالد، كام عند الطرباين  بن زبَّان: فقال مرة
                                 

 ).٣٨٧ ،٣١٤-١/٣١٣: (كتاب املجروحني: ابن حبان)  ١(
 ).١/٣٤٧: (املصدر السابق)  ٢(
 ).١/٤٠٠: (الكاشف:  الذهبي) ٣(
 .)١٩٨٥:رقم-٢٤٨:ص: (تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٤(
 ).٥٠:ص: (النقد البناء حلديث أسامء: طارق عوض اهللا)  ٥(
 :املجروحنيكتاب  :، وابن حبان)٥/١٤٦( :اجلرح والتعديل :، وابن أيب حاتم)٢/٢٩٤( :الضعفاء :العقييل :ينظر) ٦(

)٢/١٢.( 



 
 

 

 ١٦٨ 

 ).معجم الصحابة( يف )١(محيد، كام عند البغوي بن زبَّان: وقال مرة
 ).املسند(كام هي رواه أمحد يف 
 .ذه العلل الثالثفاحلديث ال يصح هل
 .» حديثه من وجه لني «: )هـ٢٥٦:ت(لذلك قال البخاري

 . » ليس حديثه من وجه يصح ذكر صحبته « ::)هـ٢٧٧:ت(وقال أبو حاتم
 :اخلالصة
قيرص مل ترد صحبته إال من طريق حديث واحد مل يصح إسناده، وعليه  بن أن سالمة .١

 .ه من الصحابةفال يصح عدّ 
هو حكاية ملا ورد يف الروايات ال تصحيٌح . سمع النبي :)هـ٢٥٦:ت(قول البخاري .٢

بل نقده للرواية يدل عىل عدم إثباته لصحبته، كام فهم ذلك ابن عديٍّ يف . منه للسامع
 . الكامل يف مواضع مشاهبة

                                 
 األصل البغدادي، مسند الدنيا وبقية  بن حممد بن عبد العزيز بن املرزبان بن سابور؛ أبو القاسم البغويعبد اهللا : هو)  ١(

 ولد ببغداد سنة أربع عرشة ومائتني، وتويف سنة سبع عرشة " اجلعديات " و "  معجم الصحابة"صاحب . احلفاظ
          .ثامئةوثال

  ).٤٤٠ / ١٤ (سري أعالم النبالءو ) ١١١/ ١٠ (تاريخ بغداد :   ينظر 



   

 
 

 ١٦٩ 

  ) ١( 
  .)٢(»بالقائم ، حديثه ليس عن النبي «: ه الضعفاءيف كتاب )ه٢٥٦:ت(قال البخاري 

 :األقوال يف صحبته
 :  املثبتون للصحبة-أ

قــانع  بــن ، واحلــافظ أبــو احلــسني)ه٣١٧:ت(احلــافظ أبــو القاســم البغــوي : ذكــره يف الــصحابة
ــستي )ه٣٥١:ت( ــان الب ــن حب ــال،)ه٣٥٤:ت(، واحلــافظ اب ــة«: وق ــه رؤي ــيم )٣(»  ل ــو نع ، واحلــافظ أب

 وضعف إسناد حديثه، وعز الدين ابن األثري )ه٤٦٣: ت(، واحلافظ ابن عبد الرب )ه٤٣٠:ت(يناألصبها
 .)٥()ه٨٢٦:ت(، وويل الدين العراقي )٤()ه٧٨٤:ت(  ، واحلافظ ابن ماكوال)ه٦٣٠: ت(

 : النافون للصحبة-ب
أليب حـاتم روايـة ) العلـل( ففـي كتـاب   ؛)ه٢٧٧:ت(ضعف حديثه اإلمـام أبـو حـاتم الـرازي 

، ضــعيف َســنَّة بــن عبــد الــرمحن« :ســمعت أبــا حــاتم يقــول :)٧( عنــه)٦(إبــراهيم الكتــاين بــن مــدحم
 .مما يدل عىل أنه ال يثبت صحبته .)٨(»احلديث

 :حديثه
بدَأ اإلسالُم غريباً، ثم يعود غريباً كام بدأ،  «: يقولأنَّه سمع النبي  ،َسنَّة بن عن عبد الرمحن

 والذي ، الناُس دَ َس ون إذا فَ حُ لُ ْص الذين يَ  « : قال؟ومن الغرباء،  اهللا يا رسوَل :قيل » فطُوبى للُغرباء
                                 

معجم : ، وأبو القاسم البغوي)٨٣: ص( له والضعفاء، )٥/٢٥٢ (التاريخ الكبري:  البخاري:من مصادر ترمجته)  ١(
-٤/١٨٥٣  (الصحابةكتاب معرفة : ، وأبو نعيم)٢/١٧١(، معجم الصحابة: ، وابن قانع)٤/٤٩٢ (الصحابة
أسد الغابة يف معرفة الصحابة : ، وابن األثري)٣٢٦:ص (االستيعاب يف معرفة األصحاب: ، وابن عبد الرب)١٨٥٤

 ). ٢/٣٩٤(أو ) ٢/٤٠١ (اإلصابة يف متييز الصحابة: ، وابن حجر)٢/٤١٤(
 ).٨٣: ص( :كتاب الضعفاء: البخاري ) ٢(
 ).٢٥٨/ ٣( : الثقات: ابن حبان)  ٣(
 ).٥/٣٥(: اإلكامل:  ابن ماكوال  ) ٤(
 –دار الكتب العلمية (بوران الضناوي : ، حتقيقذيل الكاشفكتاب : عبد الرحيم العراقي بن أمحد: ويل الدين العراقي)  ٥(

 ).١٧٤: ص (،)م١٩٨٦-هـ١٤٠٦األوىل  :لبنان، ط
 نزيل سمرقند، جالس أبا حاتم الرازي وأبا زرعة ومسلم األصبهاينأبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن حممد بن الوليد : هو)  ٦(

قال . " كان من أئمة احلديث واملعتمد عليه يف معرفة الصحابة والعلل": بن احلجاج، قال احلافظ حييى بن منده
 ."مل اظفر له بتاريخ وفاة": الذهبي

  ).٦٥ / ١ (طبقات احلفاظو) ٧٨٥ / ٣(اظ تذكرة احلف :  ينظر            
 .هذه الرواية غري مطبوعة )  ٧(
 -مؤسسة الرسالة(حممد نعيم العرقسويس  :، حتقيقتوضيح املشتبه: عبد اهللا القييس بن حممد: ابن نارص الدين الدمشقي)  ٨(

 ).٢/٢٨٥ (،)هـ١٩٩٣-هـ ١٤١٤األوىل :لبنان، ط



 
 

 

 ١٧٠ 

 ْنيَ  ما بَ  إىل اإلسالمُ نَّ رزَ أْ  والذي نفيس بيده ليَ ،يُل  السَّ وزُ  كام َحيُ  إىل املدينةِ  اإليامنُ نَّ نفيس بيده لينحازَ 
 .» حرها إىل جُ ةُ  احليَّ زُ رِ أْ ام تَ  كَ نِ ديْ جِ ْس املَ 

، وأبو )٢()معجم الصحابة(، والبغوي يف )١()زوائد املسند(حنبل يف بن أمحد بن أخرجه عبد اهللا
 من طريق )٤()الكامل يف ضعفاء الرجال(يف  ، وابن عديٍّ )٣()معرفة الصحابة(نعيم يف 
أيب َفْروة، عن يوسف بن سليامن، عن جدته ميمونة  بن عبد اهللا بن عيَّاش، عن إسحاق بن إسامعيل

 .به
 :خترجيه

 :واحلديث إسناده ضعيف جداً، وفيه علتان
 . يف روايته عن غري أهل بلدهعيَّاش احلْميص بن ضعف إسامعيل: األوىل

ن الشاميني صحيٌح، وما روى عن أهل احلجاز فليس ما روى ع«:)ه٢٤١:ت( قال اإلمام أمحد
 .)٥(»بصحيح

ط عن املدنيني«:)ه٢٤٥:ت( )٦(وقال دحيم  .)٧(»هو يف الشاميني غاية، وخلِّ
 .)٨(»ما روى عن الشاميني فهو أصح« :)ه٢٥٦:ت(قال البخاري 

  .وروايته يف هذا احلديث عن مدين
 . راوي احلديثأيب فروة املدين بن  ضعف إسحاق:الثانية

 .)٩(»منكر احلديث« : )هـ٢٣٤:ت(املديني بن قال عيلّ 
 .)١٠(»كّذاب«: ) ه٢٣٣: ت(معني   بن وقال حييى

                                 
 ).١٦٦٩٠:رقم-٢٧/٢٣٧: (املسند: اإلمام أمحد)  ١(
 ).٤/٤٩٢: (معجم الصحابة: البغوي)  ٢(
 ).٤/١٨٥٣: (معرفة الصحابة:أبو نعيم)  ٣(
 ).٤/٣٠٧: (الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي)  ٤(
 ).٢٦٤:ص): (السؤاالت: (أبو داود السجستاين :وينظر ،)١/٤٧٢: (الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي)  ٥(
. قايض فلسطني واألردن .  دحيم:اهيم بن عمرو العثامين موالهم الدمشقي أبو سعيد لقبهعبد الرمحن بن إبر: هو )  ٦(

ولد سنة سبعني ومائة، وتويف سنة مخس . " هو حجة مل يكن بدمشق يف زمنه مثله"االوزاعي املذهب، قال أبو داود 
 .وأربعني ومائتني

  ).١٣١/ ٦ ( هتذيب التهذيبو) ٥٨/  ٢( تذكرة احلفاظ :  ينظر            
 ).١/٢٤٩: (الكاشف :الذهبي)  ٧(
 ).٣٧٠-١/٣٦٩: (التاريخ الكبري: البخاري)  ٨(
 ).٢/٤٥٢: (هتذيب الكامل: املزي)  ٩(
 ).٢/٢٧: (التاريخ برواية الدوري :ابن معني)  ١٠(



   

 
 

 ١٧١ 

 .)١(»أيب فروة بن  إسحاقالرواية عن ال حتل عندي «:)ه٢٤١:ت( حنبل  بن وقال أمحد
س ـــالّ ـــرو الف ـــال عم ــــ٢٩٤:ت(وق ـــة)ه ـــو زرع ــــ٢٦٤:ت(، وأب ـــاتم ،)ه ، )هــــ٢٧٧:ت( وأبوح

 .)٢(»مرتوك احلديث«: )هـ٣٨٥:ت (، والدارقطني)هـ٣٠٣:ت(والنسائي
 .)٣(»تركوه«:)ه٢٥٦:ت(قال البخاري 
  .)٤(» مرتوك،ذاهب احلديث«: )ه٢٧٧:ت(قال أبو زرعة
 .)٥(»ال حيتج بحديثه« :)ه٣١١: ت(خزيمة  بن وقال أبو بكر
 :اخلالصة
لورود ذلك من طريق حديث   ال تصح صحبته للنبي )َسنَّة بن عبد الرمحن( أن .١

 . ضعيف جدا
هــو مــن حكايــة مــا ورد يف الروايــات ال . »عــن النبــي «: قــول البخــاري يف ترمجتــه . ٢

 .بل نقده حلديثه يدل عىل عدم إثباته لصحبته. تصحيٌح منه للسامع

                                 
 ).٢/٤٥٠: (املصدر السابق) ١(
: العلل :الدارقطني ،:)ص: (كتاب الضعفاء واملرتوكني:والنسائي ،)٢/٢٢٧: (اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم)  ٢(

)١/١٢٧.( 
 ).٢٦:ص: (الضعفاء: البخاري)  ٣(
 ).٢/٢٢٧: (اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٤(
 ).٢/٤٥٣: (هتذيب الكامل: املزي)  ٥(



 
 

 

 ١٧٢ 

    ) ١( 
 

. األسود، عن النبي  بن قارب بن عبد الرمحن «:  يف كتابه الضعفاء)ه٢٥٦:ت(قال البخاري 
  .)٢(»مكرم، مل يصح بن عبداهللا من ثقيف، حدثنا ابن أيب أويس عن أبيه عن ابن إسحاق عن

 :األقوال يف صحبته
 :  املثبتون للصحبة-أ

 . )ه٨٥٢:ت( الصحابة غري احلافظ ابن العسقالين املعتنية برتاجمكتبالته يف مل أجد من ذكر ترمج
تعقب اإلمام ) لسان امليزان( وقد أثبت له الصحبة يف موضع، ونفاها عنه يف آخر؛ ففي كتابه 

واملصنف قد التزم أن ال يذكر  « :فقال) ميزان االعتدال (  يف إيراده يف كتاب)هـ٧٤٨:ت(الذهبي
 )٤()االستيعاب(عىل ) ذيله( يف )٣(َّوقد ذكره أبو عيل الغساين! ا؟ فام باله يذكر مثل هذ،الصحابة
د َفَ وًأن أباه ربيعا « :قارب العبيس بن الربيع بن  من رواية عبد اهللاُهحديثه عند ولده،ثم ذكر «:وقال

  آخرٌد له حديثِجُفقد و  فعىل هذا،.» وسامه عبد الرمحن ومحله عىل ناقة، ،ًداْرُفكساه ب عىل النبي 
 .)٥(» فال يصح إطالق اإلرسال يف حقه  عىل صحبته،ّيدل

سامه  يثبت له الصحبة، لوجود رواية تدل عىل أن النبي  - /-مما يدل عىل أن احلافظ 
 ً.عبدالرمحن بعد أن كان اسمه ربيعا

إىل أنه تابعي، ثم تعقب القول بصحبته بأن هذه ) اإلصابة (ولكن احلافظ نفسه أشار يف كتابه 
ً فهي لشخص آخر، ومما دلل به عىل ذلك كون صاحب الرتمجة ثقفيا، -عىل فرض صحتها-ية الروا

                                 
: اجلرح والتعديل: ، وابن أيب حاتم)٨٥: ص( له الضعفاء، و)٥/٣٤١ (لكبريالتاريخ ا:  البخاري:من مصادر ترمجته)  ١(

 ). ٢/٢٤٢ (اإلصابة يف متييز الصحابة: ، وابن حجر)٥/٤٩٩: (الكامل يف ضعفاء الرجال: ، وابن عدي)٥/٢٧٦(
 ).٨٥: ص(الضعفاء : البخاري  ) ٢(
 "تقييد املهل ومتييز املشكل "صاحب كتاب .  احلافظ، أحد أركان احلديث بقرطبةَّاحلسني بن حممد اجلياين األندليس: هو  )٣(

 كان أبو عىل من أكمل من رأيت علام ": قال احلسن بن مغيث. ضبط فيه كل لفظ يقع فيه اللبس من رجال الصحيحني
 .           ولد سنة سبع وعرشين وأربع مائة، وتويف سنة ثامن وتسعني وأربع مائة. "باحلديث ومعرفة بطرقه وحفظا لرجاله

  ). ١٢٣٤ / ٤(:تذكرة احلفاظ ) ١٨٠ / ٢(: وفيات األعيان:  ينظر 
روى عبيد : ، فقال)٢/٢٠٨): (أسد الغابة(ًأورد احلديث مسندا عن الغساين العالمة ابن األثري يف كتابه)  ٤(

: (( قارب، قال بن عبد اهللا ابن الربيع بن عنبسة بن مالك بن عبد الرمحن بن عقبة بن اتمح بن القاسم بن اهللا
ًحدثني أيب، عن أبيه، عن أبى جده، أن أباه ربيعا وفد عىل النبي، فسامه عبد الرمحن، وكساه بردا، ومحله عىل ناقة ًْ قال . »ُ

 .أخرجه أبو عيل الغساين: ابن األثري
 ) .٥/١١٨ :(يزانلسان امل: ابن حجر )  ٥(



   

 
 

 ١٧٣ 

 .)١(السمه كان عبسياً  ومن ورد بتغيري النبي
 : النافون للصحبة-ب

 من )ه٨٥٢: ت( ممن نفى صحبته، وهذا مافهمه احلافظ ابن حجر)ه٢٥٦:ت( يعد اإلمام البخاري 
 .)٢(»هو مرسل  :ي قال البخار« :أقوال البخاري، فقال

 وهذا الذي قاله البخاري من قوله «: )هـ٢٥٦:ت(قال ابن عدي معلقًا عىل قول اإلمام البخاري
وإنام هو حديث ، -)٣( عن النبي :الصوابو !كذا-مل يصح أن عبد الرمحن هذا مل يسمع من أبيه 

  .)٤(»واحد
 روى عن النبي «: ، فقال)ه٢٧٧:ت(وحكم عىل روايته باإلرسال اإلمام أبو حاتم الرازي    

  .)٥(»يف ثقيف، مرسل
 :حديثه

. »يف ثقيف«:  بقولهه الذي أشار البخاري إىل موضوع)٦(بعد طول بحث مل أجد متن احلديث-
 .»مكرم بن عبداهللا حدثنا ابن أيب أويس عن أبيه عن ابن إسحاق عن«: إلسناده بقولهأشارو

 :احلكم عىل اإلسناد
 .)٧(»ال يصح« :)هـ٢٥٦:ت(قال البخاري 
 .)٨(»ليس هذا إسناداً يعتمد عليه«:)هـ٢٧٧:ت(وقال أبو حاتم

 :ويف اإلسناد عدة علل
 .االنقطاع واإلرسال: أوهلا

 :وله صورتان يف هذه الرواية
قارب، مرسلة، كام سبق من قول أيب حاتم، وكام فهم  بن ن رواية عبد الرمحنأ: وىل الصورة األ

 .ذلك ابن حجر من قول البخاري
                                 

 ).٥/٢٤٢ (اإلصابة يف متييز الصحابة: ابن حجر) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 ). ٣٥٨:ص: (منهج اإلمام البخاري يف التعليل يف التاريخ الكبري: نبه عىل ذلك الدكتور أمحد عبد اهللا أمحد يف رسالة) ٣(
 ).٥/٤٩٩: (الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي) ٤(
 ).٥/٢٧٦: (اجلرح والتعديل: تمابن أيب حا) ٥(
 .لعله اآليت، مما رواه ابن إسحاق يف كتابه املغازي)  ٦(
 ).٨٥:ص: (الضعفاء، و)٥/٣٤١: (التاريخ الكبري :البخاري)  ٧(
 ).٥/٢٧٦: (اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم)  ٨(



 
 

 

 ١٧٤ 

مكرم؛ فابن إسحاق يروي عن  بن أن هناك انقطاعًا بني ابن إسحاق، وعبد اهللا: الصورة الثانية 
ابن مكرم بواسطة، ولكنه حذفها يف إسناد ابن أيب أويس الذي ساقه البخاري، ودلس هذا اإلسناد، 

عنه احلافظ وابن إسحاق مشهور بالتدليس عن الضعفاء، قال  ، فساقه بصيغة العنعنة املحتملة للقاء
وصفه بذلك . » واملجهولني، وعن رش منهمالضعفاء، مشهور بالتدليس عن« :)ه٨٥٢:ت(ابن حجر

 .)١(»أمحد والدارقطني وغريمها
كتابه  يف ومما يقوي تدليس ابن إسحاق يف هذا احلديث، أنه حدث به عن رجل عنه

 ملا : من ثقيف قالواعن رجالٍ ، )٣(مرمك بن  عبد اهللا عنحدثني من ال أهتم،» :، فقال)٢()املغازي(
 .)٤(»ال، أولئك عتقاء اهللا: فقال رسول اهللا أسلم أهل الطائف،تكلم نفر منهم يف أولئك العبيد،

 .)٥(»منقطع«: عن هذا اإلسناد)ه٤٥٨:ت(قال احلافظ البيهقي 
 .)٧(» مرسلحديث«: )٦()هـ٧٠٢:ت(وقال عنه احلافظ الزيلعي

، عن ثقة عنده وى ابن إسحاق يف السرية،مكرم، ر بن عبداهللا«)ه٨٥٢:ت(وقال ابن حجر
 .)٨(»عنه

 .مكرم بن جهالة عبد اهللا: ثانياً 
 .، فهو جمهول العني، ومذهب اجلمهور رد رواية جمهول العني)٩(فلم يرو عنه إال ابن إسحاق

 ).أويس بن عبد اهللا بن عبد اهللا(ضعف أيب أويس : ثالثاً 
  .)١٠(»أبو أويس ضعيف احلديث«: )هـ٢٣٣:ت(معني بن وقال حييى

                                 
الزرقاء، -األردن-مكتبة املنار(لقريويت عاصم ا: ، حتقيقتعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس: ابن حجر)  ١(

 ).٥١:ص(،)ت.األوىل،د: ط
السنن : ، والبيهقي)٥/١٥٨: (السرية النبوية: ابن هشام: ونقلته عنه عدة مصادر، منها. مل أجده يف املطبوع من املغازي)  ٢(

 .)١/٥٩٤: (اإلصابة: ، وابن حجر)٧/٧٠: (البداية والنهاية: ، وابن كثري)٩/٢٢٩: (الكربى
، وهو تصحيف، وقد نقلها عن البيهقي عىل الصواب، احلافظ الزيلعي يف )املكدم ( ورد يف سنن البيهقي، وغريه)  ٣(

: تبصري املنتبه بتحرير املشتبه :ابن حجر: ينظر).٣/٢٨٢،٤٣٦(، )نصب الراية لتخريج أحاديث اهلداية(كتابه
)٤/١٣١٤.( 

 ).٥/١٥٩: (ودالئل النبوة، )٩/٢٢٩): (السنن الكربى(أخرجه البيهقي يف )  ٤(
 ).٩/٢٢٩: (السنن الكربى :البيهقي)  ٥(
) يف الصومال(أصله من الزيلع .فقيه، عامل باحلديث: عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي، أبو حممد، مجال الدين: هو )  ٦(

. "ختريج أحاديث الكشاف"فية، و  يف مذهب احلن" نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية "من كتبه .ووفاته يف القاهرة
 . تويف سنة اثنتني وسبعامئة

 ).١١٢ / ١ (طبقات احلفاظو) ٢٩٢ / ١ (الدرر الكامنة:    ينظر 
 ).٣/٢٨٢: (نصب الراية :الزيلعي) ٧(
 ).٤/١٣١٤: (عىل البجاوي: ، حتقيقتبصري املنتبه بتحرير املشتبه :ابن حجر)  ٨(
 ).٧/٥٥: (الثقات: ، ابن حبان)٥/١٨٥: (اجلرح ولتعديل :، ابن أيب حاتم)٥/٢١١: ( التاريخ  الكبري:البخاري)  ٩(
 ).٥/٣٠٠: (الكامل يف الضعفاء: ابن عدي)  ١٠(



   

 
 

 ١٧٥ 

  .)١(» وأبوه ضعيف احلديث،بن أيب أويس ليس به بأسا«: )هـ٢٤١:ت(حنبل بن قال أمحدو
  .)٢(» بالقوييسل،   مدين،عبد اهللا بن أبو أويس عبد اهللا«: )هـ٣٠٣:ت(وقال النسائي

 :اخلالصة
لورود ذلك من طريق حديث  ال تصح صحبته للنبي ) قارب بن عبد الرمحن(أن  .١

 . ال يصح
هو من حكاية ما ورد يف الروايات ال تصحيٌح .  يعن النب: قول البخاري يف ترمجته .٢

 .منه للسامع
 نقد اإلمام البخاري حلديثه يدل عىل عدم إثباته لصحبته. 

                                 
 .املصدر السابق)  ١(
 ).٣١٢/ ٤: (تاريخ بغداد :اخلطيب البغدادي)  ٢(



 
 

 

 ١٧٦ 

  ) ١( 
 

 .عن الشعبي ]اجلعفي [ ، قاله جابرعن النبي «: يف كتابه الضعفاء)ه٢٥٦:ت(قال البخاري
الصواب عن [  ٌ ن عمر جاء بكتاب إىل النبيأ، وقال جمالد، عن الشعبي، عن جابر، ]ومل يصح[

 . )٢(»] السائب بن عبد اهللا
 :ينهاخلالف يف تعي

: ، أحدمها)٣()ثابت بن عبد اهللا(ُذكر يف كتب معرفة الصحابة عدة أشخاص يسمون 
 كلوا الزيت، « : حديثأبو َأسيد، وقيل أبو ُأسيد، روى عن النبي :  األنصاريثابت بن عبداهللا

 األنصاري، يعد يف ثابت بن عبد اهللا: والثاين .)٥( يقال إنه خادم رسول اهللا. )٤(» وادهنوا به
  .)٦(الكوفيني، روى عنه الشعبي قصة عمر يف كتب أهل الكتاب

، واحلافظ )ه٤٣٠:ت(احلافظ أيب نعيم األصبهاين: من العلامء من عدمها شخصاً واحداً، مثل
؛ فقد جعل راوي )ه١٤٢١:ت( ، والشيخ األلباين)٧()ه٦٣٠: ت(، وابن األثري )ه٤٦٣: ت(ابن عبد الرب 

 .)٨(قصة عمر هو خادم رسول اهللا
كام يظهر يف صنيع اإلمام البخاري يف الرتمجة أليب أسيد يف كتاب : ومنهم من فرق بينهام

                                 
-٢/٩١(معجم الصحابة : بن قانع، وا)٧٨: ص (الضعفاء له، و)٥/٣٩ (التاريخ الكبري:  البخاري:من مصادر ترمجته)  ١(

، )١٥٨٧و١٥٨٦: رقم١٦٠١ -٣/١٦٠٠ (كتاب معرفة الصحابة: ، وأبو نعيم)٢٤٢/ ٣(الثقات: ، وابن حبان)٩٢
عيل : أسد الغابة يف معرفة الصحابة حتقيق: ، وابن األثري)٣٨٥:ص (االستيعاب يف معرفة األصحاب: وابن عبد الرب

اإلصابة : ، وابن حجر)٣/١٨٩) (ت.؟،  د: ط- لبنان -دار الكتب العلمية  (حممد معوض و عادل أمحد عبد املوجود
 ).٤/٣٠: (يف متييز الصحابة

وما فيها من زيادة ، )٥/ب(األوىل، وما بني معكوفتني زيادة من النسخة اخلطية اليمنية )٧٨:ص ( الضعفاء:البخاري) ٢(
وأخشى أن تكون خطأ من الناسخ ؛ ! إقحامها يف النسخة فلم أدر ما وجه   . السائب بن الصواب عن عبد اهللا: قوله 

 يف أٍي من طرق احلديث ذكر -بعد بحث–وأيضًا  مل أجد !فقد تفردت هذه النسخة هبذه الزيادة عن مجيع النسخ الست 
 . فاهللا أعلم بالصواب ، البن ثابت 

 ).١(ثابت، حاشية  بن ينظر مصادر ترمجة عبد اهللا ) ٣(
 .سيأيت خترجيه)  ٤(
) هـ٤٦٣:ت(، وقد ذكر اإلمام اخلطيب البغدادي )أبو أسيد األنصاري : (يذكر يف بعض كتب احلديث والرتاجم باسم ) ٥(

مطبعة جملس دائرة املعارف (عبد الرمحن املعلمي : موّضح أوهام اجلمع والتفريق، حتقيق: ينظر كتابه. أهنام واحد
 ).١٨٢-٢/١٧٩) (م١٩٦٠-هـ١٣٧٩:  اهلند، ط– حيدر آباد الدكن –العثامنية 

 .سيأيت خترجيها)  ٦(
: ، وابن األثري)٣٨٥:ص (االستيعاب يف معرفة األصحاب: ، وابن عبد الرب)٣/١٦٠١ (معرفة الصحابةكتاب : أبو نعيم)  ٧(

 ).٣/١٨٩) (دار الكتب العلمية: ط (أسد الغابة يف معرفة الصحابة
:  ط– بريوت –املكتب اإلسالمي  ( الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلإرواء: حممد نارص الدين األلباين:األلباين)  ٨(

 ).٦/٣٤(، )م ٢٠٠٥-هـ١٤٠٥ الثانية،



   

 
 

 ١٧٧ 

، وكذا اإلمام ابن )٢( وذكر حديثه، وترجم للثاين يف التاريخ الكبري وذكر حديثه عن الشعبي)١(الكنى
، واحلافظ )٤()ه٣٩٥:ت(، واحلافظ أبو عبد اهللا ابن منده )٣( ترجم لكٍل يف موضع)ه٣٢٧:ت(أيب حاتم 
 .)٥()ه٨٥٢:ت(ابن حجر

ق بني الرتمجتني؛ لتفريق املتقدمني من املصنفني يف رواة - والعلم عند اهللا -والذي يظهر   أنه ُيفرَّ
 .بالرواة األخبار، وهم أخرب

الغرض من البحث معرفة سبب  فّرق بينهام، و- وهو املعني بالبحث -وأيضاً اإلمام البخاري 
 .إيراده هلذه الرتمجة يف كتابه الضعفاء، وقد عني لنا الشخص املقصود وأورد حديثه

وال يظهر كبري أثر للخالف بني من فّرق وبني من جعلهام شخصًا واحدا؛ التفاق اجلميع عىل 
 .حرص ما رووه يف حديثني وكالمها ضعيف كام سيأيت

يق بني الرتمجتني، وأترجم ملن رجحه البخاري، وأختمها بذكر ما وسأسري يف البحث عىل التفر
 .ورد من األحاديث للراوي اآلخر، وبذلك ال نجد أثرًا للخالف يف مسألتنا

 :األقوال يف صحبته
اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من «:  يف كتابه)ه٧٦٢:ت(الدين مغلطاي ذكره عالء

 .)٦(»الصحابة
 :  املثبتون للصحبة-أ
، واحلافظ أبو نعيم األصبهاين )٧()ه٣٥٤:ت(احلافظ ابن حبان البستي: كره يف الصحابةذ

 .)٨()ه٦٣٠: ت(، وعز الدين ابن األثري )ه٤٦٣: ت( واحلافظ ابن عبد الرب،)ه٤٣٠:ت(
 : النافون للصحبة-ب

ح بنفي صحبته، وقد ذكره اإلمام الرتمذي      يف مجلة الصحابة،)ه٢٧٩:ت(مل أقف عىل من رصَّ
حبة)٩(» مل يذكر سامعاً من النبي«: وقال  . واهللا أعلم. ، وال يلزم من عدم السامع عدم الصُّ

                                 
 ).٦: ص(، )امللحق بالتاريخ الكبري  ( كتاب الكنى: البخاري)  ١(
 ).٥/٣٩ (التاريخ الكبري: البخاري)  ٢(
 .)٥/٢١(، )٥/١٩ (اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٣(
 .، ومل يوجد يف القطعة التي وصلت من كتاب ابن منده)٣/١٨٩ (أسد الغابة: ذلك ابن األثرينقل )  ٤(
 ).٤/٣٠ (اإلصابة يف متييز الصحابة: ابن حجر ) ٥(
 ).٣٢٩/ ١ (اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة: مغلطاي)  ٦(
 ).٢٤٢/ ٣: ( الثقات: ابن حبان)  ٧(
 .ن جعلها شخصًا واحدًا، لدخوله ضمنا يف قوله وإن مجع املختلفذكرت هنا أيضًا أقوال م)  ٨(
) تسمية أصحاب النبي (، وذكر حمقق الكتاب أنه يف كتاب الرتمذي )١/٣٢٩ (اإلنابة: نقله عنه، ابن قطلوبغا)  ٩(

 ).٦٣:ص(



 
 

 

 ١٧٨ 

 :حديثه
 إين ،يـا رسـول اهللا « : فقـال،اخلطـاب إىل النبـي  بـن جـاء عمـر:  قالثابت بن عن عبد اهللا  
 رسـول  فتغري وجهُ :قال ؟ها عليكرُض عْ  أال أَ ، يل جوامع من التوراةَب تَ  فكَ ، يل من قريظة بأخٍ مررُت 

 ، رضـينا بـاهللا ربــاً :فقــال عمـر ؟رى مـا بوجـه رسـول اهللا ال َتــأ:  لـه فقلـُت : اهللاقـال عبـدُ . اهللا 
واّلـذي َنْفـيس بيـده، َلـو  «:ثم قال ، عن النبي َي فُرسِّ :  قال. رسوالً  وبمحمد ،وباإلسالم ديناً 

ُموهُ وتركتُُموِين لضللْ  بعتُ  . » تُم، إنكم َحظِّي من األمم، وأَنا َحظُُّكم من النَّبِيِّنيَأصبح فيكم ُموسى، ثمَّ اتَّ
 :خترجيه

، وابن الرضيس )٢()ملسندا(، ومن طريقه أمحد يف )١()املصنف( أخرجه عبد الرزاق يف   
، )٥()معرفة الصحابة(، وأبو نعيم يف )٤()معجم الصحابة(، وابن قانع يف )٣()فضائل القرآن(يف

 . من طريق سفيان الثوري، عن جابر اجلعفي، عن عامر الشعبي به)٦()شعب اإليامن(والبيهقي يف 
 :واحلديث ضعيف، وفية عدة علل

 .، وهو ضعيف يف إسناده جابر اجلعفي:األوىل
 :ومن أقوال العلامء فيه

كان جابر إذا   :  وقال.)٨(صدوق يف احلديثجابر اجلعفي «:)٧()هـ١٦٠:ت(احلجاج بن قال شعبة
 .)٩(» فهو من أوثق الناس، حدثنا وسمعت:قال

  لــيس،مــة ال يكتــب حديثــه وال كرا،كــذاباً  كــان جــابر اجلعفــي«:) ه٢٣٣ت (وقــال ابــن معــني 
 .)١٠(»بيشء

                                 
:  بريوت، األوىل-بنان  ل-تصوير املكتب اإلسالمي( حبيب الرمحن األعظمي :، حتقيق املصنف:عبد الرزاق الصنعاين) ١(

 ).٦/١١٣( ،)م١٩٧٠-هـ ١٣٩٠
 ).٢٥/١٩٨: (ملسندا: اإلمام أمحد)  ٢(
دار الفكر (عروة بدير  :، حتقيقفضائل القرآن وما أنزل بمكة من القرآن وما أنزل باملدينة: أيوب ابن الرضيس بن حممد)  ٣(

 ).٥٥-٥٤(، )م١٩٨٧-هـ١٤٠٨األوىل، :  دمشق، ط-سوريا 
 ).٢/٩٢: (معجم الصحابة:انعابن ق)  ٤(
 ).٣/١٦٠١ (:معرفة الصحابة :أبو نعيم االصبهاين)  ٥(
 ).١١/١٩٣: (شعب اإليامن: البيهقي)  ٦(
م، قال احلافظ العلم أحد أئمة اإلسال.  األمدي موالهم أبو بسطام الواسطيشعبة بن احلجاج بن الورد العتكي: هو )  ٧(

يعني يف - "كان شعبة أمة وحده يف هذا الشأن ":  وقال اإلمام أمحد" لوال شعبة ما عرف احلديث بالعراق ": الشافعي
 ). ٤٦٩ / ٢ (وفيات األعيان) ٢٠٢ / ٧ (سري أعالم النبالء:  ينظر   .                      ولد سنة اثنتني وثامنني، وتويف سنة ستني ومائة-الرجال 

 ).٢/٤٩٧: (اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم  )٨(
 ).٤/٤٦٧: (هتذيب الكامل: املزي)  ٩(
 .)٢/١١٤: (املصدر السابق)  ١٠(



   

 
 

 ١٧٩ 

 .)١(»يكتب حديثه عىل االعتبار، وال حيتج به« :)ه٢٧٧:ت(وقال أبو حاتم 
 .)٢(»لني«:)ه٢٧٧:ت(وقال أبو زرعة
 .)٣(»مرتوك احلديث«:)ه٣٠٣:ت(وقال النسائي

إن علياً : سبأ، وكان يقول بن كان سبئيًا، من أصحاب عبد اهللا«: )ه٣٥٤: ت(وقال ابن حبان 
 .)٤(»ع إىل الدنياعليه السالم يرج

، وتركه احلفاظ« :)ه٧٤٨:ت(وقال الذهبي  وقال يف . )٥(»من أكرب علامء الشيعة، وثقه شعبة فشذَّ
 .)٦(»أحد أوعية العلم عىل ضعفه ورفضه«: موضع آخر

 .)٧(»ضعيف رافيض«: )ه٧٧٣:ت(وقال ابن حجر
 .ملخالفته مجاهري العلامء؛ )٨(وبذلك يظهر أن مجهور العلامء عىل تضعيفه، والرد عىل من وثَّقه

 . وقوع اضطراب واختالف يف الرواية:ثانياً 
، وسأخلص كالمه )٩()العلل( يف كتابه )هـ٣٨٥:ت(وقد أشار إىل هذا االختالف اإلمام الدارقطني

 :مع زيادة إيضاح
 :فيام ُوجد من روايات، وبياهنا كالتايل! احلديث ُجعل من مسانيد مخسة من الصحابة

 .)١٠(ثابت بن  عبد اهللا-١
 .يزيد األنصاري بن  عبد اهللا-٢

 .احلجاج بن رواها جابر اجلعفي، عن شعبة
                                 

 .)٢/٤٩٧: (اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم)  ١(
 .املصدر السابق)  ٢(
 ).١٦٣: ص: (كتاب الضعفاء واملرتوكني:النسائي) ٣(
 ).١/٢٤٥ : (كتاب املجروحني: ابن حبان)  ٤(
 ).١/٤٠٠: (الكاشف: الذهبي)  ٥(
 ).٥٩:ص): (هـ١٤٠- ١٢١حوادث ووفيات  (تاريخ اإلسالم: الذهبي) ٦(
 )٨٧٧:رقم-١٧٥:ص: (تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٧(
 ).٢٤٧-١/٢٤٦: (كتاب املجروحني: ابن حبان: ينظر)  ٨(
رقطني مل أجدها يف كتب احلديث املطبوعة بعد ومما يشار له يف هذا الصدد أن غالب الروايات التي ذكرها اإلمام الدا)  ٩(

 ومن العجائب أن تلميذه الربقاين حكى  وهذا يدل عىل سعة حفظ هذا اإلمام،!طول بحث، واستخدام برامج احلاسب
مع ما يف الكتاب من آالف األسانيد واختالف رواهتا، ولذا !. من حفظه) العلل(أن الدارقطني أمىل عليه كتاب 

هذا أمر عظيم، ُيقَىض به للدارقطني أّنه أحفظ أهل : - بعد سوقه حكاية الربقاين -الذهبي ذلك، وقال استغرب اإلمام 
 .فرمحه اهللا من حافظ إمام حفظ لألمة تراثها). ١٦/٤٤٩: (سري أعالم النبالء. الدنيا

جِة هنا)  ١٠(  .كام يف الرواية املخرَّ



 
 

 

 ١٨٠ 

 .اخلطاب بن  عمر-٣
بشري عن  بن ، كام يف رواية حممدسعيد بن جابر اجلعفي وجمالد: احلجاج بن رواه عن شعبة

م فرووه عن جابر أن عمر . هشيم عنه جاء النبي وأخطأ ابن بشري، وخالفه مجٌع من أصحاِب ُهَشيْ
 .عبد اهللا، كام سيأيت بن فالصواب أن جمالداً جعل احلديث من مسند جابر. 

 . ثابت األنصاري-٤
 .)١(أيب مطر بن أيب زائدة، وحريث بن زكريا: رواها

 . )٢(عبد اهللا بن  جابر-٥
 .)٣(حلجاجا بن ، عن شعبةسعيد بن رواها جمالد

 وقـال .ومل يـصح، عن الـشعبي :بر اجلعفي قال جا.عن النبي « :)هـ٢٥٦:ت(وقول البخاري
ـــد [  عـــن الـــشعبي، عـــن جـــابر، أن عمـــر جـــاء بكتـــاب إىل النبـــي: جمالـــد الـــصواب عـــن عب
ح روايـة جمالـد. )٤(»]السائب بن اهللا  عـىل روايـة جـابر اجلعفـي يف هـذا سـعيد بـن فالظاهر أنه ُيَرجِّ

وم، بـل هـو مـن بـاب بيـان احلديث، وليس هذا الرتجيح تصحيٌح منه ألصل احلـديث كـام هـو معلـ
 .الضعيف واألْضعف

 :أربعة من الرواة) مدار اإلسناد(فقد روى هذا احلديث عن عامر الشعبي 
 .جابر اجلعفي .١
 .)٥(سعيد بن جمالد .٢
 .)٦(أيب زائدة بن زكريا .٣
 .)٧(أيب مطر بن حريث .٤

 .وكلهم رواة متكلم فيهم
؛ ملا عرف عنه من كثرة روايته عن الشعبي، سعيد بن وأمثَُلهم يف هذا احلديث، جمالد

 :واختصاصه به، ويوضح ذلك عدة أقوال ألهل العلم، منها

                                 
 ).٣/١٦٠١(،)معرفة الصحابة(االصبهاين يف كتابه شار كذلك هلذه الروايتني، احلافظ أبو نعيم أ)  ١(
، وأبو يعىل )١٢٤رقم )(كشف األستار-املسند(، والبزار يف )١٤٦٣١:رقم-٢٢/٤٦٨)(املسند(أخرجها اإلمام أمحد يف )  ٢(

 ).٢/١٠) (السنن الكربى(، والبيهقي يف )٢١٣٥:رقم(،)املسند(يف 
–السعودية -دار طيبة( حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي : ، حتقيقيث النبويةالعلل الواردة يف األحاد: الدارقطني: ينظر)  ٣(

 ).١٠١-٢/٩٨(،)م١٩٩٩-هـ١٤٢٠األوىل،: الرياض، ط
  .)٥/ب(األوىل، وما بني معكوفتني زيادة من النسخة اخلطية اليمنية )٧٨:ص (الضعفاء: البخاري) ٤(
 ).٢٧/٢١٩(: هتذيب الكامل: املزي: ينظر ترمجته، ومصادرها يف)  ٥(
 ).٩/٣٥٩: (هتذيب الكامل: املزي: ينظر ترمجته، ومصادرها يف)  ٦(
 ).٥/٥٦٢: (هذيب الكاملت: املزي: ينظر ترمجته، ومصادرها يف)  ٧(



   

 
 

 ١٨١ 

ـــيل ـــول ع ـــن ق ـــديني ب ــــ٢٣٤:ت(امل ـــشعبي- )ه ـــذكر أصـــحاب ال ـــوق  « :- وهـــو ي ـــد ف جمال
 .)١( » سوار، وفوق أجلح الكندي بن أشعث

ليس  «:من ُتقدم من أصحاب الشعبي؟ فقال: ، فقيل له )هـ٢٤١:ت(حنبل بن وسئل اإلمام أمحد
 .)٢(»فإنه كان ُيكثر ويضطرب ؛ أيب خالد، إال ما كان من جمالد  بن يف القوم مثل إسامعيل
وجمالد له عن الشعبي عن جابر  « ):الكامل يف ضعفاء الرجال( يف )ه٣٦٠:ت(ويقول ابن عدي

وقد  .ومجلة ما يرويه عن الشعبي وعن غري جابر من الصحابة أحاديث صاحلة، أحاديث صاحلة،
 .)٣(»عامة ما يرويه غري حمفوظ، ورواه عن غري الشعبي، ولكن أكثر روايته عنه

 الذي رواه عىل ثالثة أوجه كام سبق، مما يبني )٤(وأشدهم اضطراباً يف هذا احلديث جابر اجلعفي
 .ضعفها

 :اخلالصة
لك من طريق ضعيف، لورود ذ ال تصح صحبته للنبي ) ثابت بن عبد اهللا(أن  .١

 . ووقع يف الروايات اختالف يف تعيني اسمه
من حكاية ما ورد يف الروايات ال تصحيٌح منه  عن النبي : قول البخاري يف ترمجته .٢

 .بل نقده للرواية يدل عىل عدم إثباته لصحبته. للسامع

                                 
 ). ٣/١٧: ( املعرفة والتاريخ:الفسوي)  ١(
 ).٢/١٦٥: (املصدر السابق)  ٢(
 ).٨/١٧١: (الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي)  ٣(
 ).١٤/٣٥٤: (العلل: الدارقطني. ر  مثال آخر يف اضطرابه يف رواية حديثينظ)  ٤(



 
 

 

 ١٨٢ 

  ) ٢)(١( 
 

  .)٣(»، ال يصح حديثه  رأى النبي «: يف كتابه الضعفاء)ه٢٥٦:ت(قال البخاري 
 :األقوال يف صحبته

 :  املثبتون للصحبة-أ
غالب من كتب يف الصحابة، مع نقدهم للرتمجة، ما بني مرصح بنفي : ذكره يف الصحابة

 .الصحبة، أو مضعف للحديث الذي ورد من طريقه
 :لصحبة النافون ل-ب

؛ فقد )ه٣٦٠:ت(ذلك اإلمام ابن عدي   ممن نفى صحبته كام فهم)ه٢٥٦:ت(يعد اإلمام البخاري 
عبد  بن أي ليس لعمرو:  وإنام شك البخاري أنه ال يصح له« :علق عىل قول البخاري السابق، فقال

)٤(اهللا صحبة
 « . 

ح حديثه، وال رؤيته  وال يص، مل ير النبي«فقال ، )ه٢٧٧:ت(واإلمام أبو حاتم الرازي 
 .)٥(» للنبي

 .)٦()ه٤٣٠:ت(واحلافظ أبو نعيم األصبهاين
 :حديثه

                                 
  معرفة الصحابةكتاب : ، وأبو نعيم)١٠٠: ص( له الضعفاء، و)٦/٣١٢ ( التاريخ الكبري: البخاري:من مصادر ترمجته)  ١(

غابة يف معرفة أسد ال: ، وابن األثري)٥١٠:ص (االستيعاب يف معرفة األصحاب: ، وابن عبد الرب)٢٠١٩/  ٤(
 ). ٦٦٠/ ٤  (اإلصابة: ، وابن حجر)٢٥٢، ٤/٢٤٩ ( الصحابة

بالتكبري، كام عند ابن عبد الرب، وابن االثري، وقد بني احلافظ ابن حجر يف ) عبد اهللا ( ورد يف بعض املصادر يف اسم والده ) ٢(
 هذا فمن فرق بينهام من أصحاب وعىل. عبيد اهللا، بالتصغري بن عمرو: أن ذلك تصحيف، والصواب فيه)اإلصابة(

 .وهذا من مواضع اجلمع والتفريق. كتب الرتاجم، فقد ذكر ترمجتني لشخص واحد
ولعله قد كان حرضميًا، وحلفه يف األنصار، واهللا : (( ، وقد مجع بينها ابن االثري بقوله)أنصاري( وكذا ورد يف نسبته أنه         

 ).  ٤/٢٥٣ (أسد الغابة: ، ينظر»أعلم 
 ).١٠٠: ص: (الضعفاء: البخاري ) ٣(
دار الكتب (عادل أمحد عبد املوجود، وآخرين : ، حتقيق الكامل يف ضعفاء الرجال:عدي اجلرجاين بن عبد اهللا: ابن عدي )٤(

 ).٦/٢٤٤ (،)م ١٩٩٧- هـ١٤٢٨األوىل  : لبنان، ط–العلمية 
: ، ويل الدين  العراقي)٢٤٥:ص: ( أحكام املراسيلجامع التحصيل يف: ، العالئي)١٤٢:ص: (املراسيل: ابن أيب حاتم) ٥(

 ).٣٨٣: (حتفة التحصيل
 والذي يف »  ال تصح له رؤية النبي ((: قال أبو نعيم: ، فقال)٦/٢٥٢: أسد الغابة(نقل ذلك عنه ابن األثري يف كتابه ) ٦(

 فهم -/–ولعل ابن األثري . »، وال يصح حديثه إنه رأى النبي :  قيل((): ٤/٢٠١٩ (أيب نعيم يف الصحابةكتاب 
 . ذلك من عدم تصحيح احلافظ أيب نعيم حلديثه، واهللا اعلم



   

 
 

 ١٨٣ 

 رأيت رسول اهللا «:َّ حدثه أنه قالعبيد اهللا احلرضمي بن  أن عمروعبد اهللا بن عن احلسن
َّأكل كتفا، ثم قام فمضمض، فصىل ومل يتوضأ َ ْ َ ً َ «. 

 :خترجيه
، وابن سعد )٢()معرفة الصحابة(، ومن طريقه أبو نعيم يف )١()املسند(حنبل يف بن أخرجه أمحد

ــري(يف  ــات الكب ــار(، والطحــاوي يف)٣()الطبق ــاين اآلث ــد )٤()رشح مع ــن عب ــق احلــسن اب ــن طري ، م
 .عبيد اهللا به بن اهللا

 :، وفيه علتان)٥(هبذا اإلسناد   واحلديث ضعيف، ال يصح عن النبي
 .عبد اهللا بن  جهالة احلسن:األوىل

 .)٦(»جمهول: سألت أيب عنه، فقال« :)ه٣٢٧:ت(قال ابن أيب حاتم 
 .عدم ثبوت صحبة عمرو احلرضمي: الثانية

 .كام سبق يف ذكر أقوال النافني لصحبته
 عن صحايب، عبد اهللا بن احلسن «:فقال ،)٧ ()هـ٧٤٨:ت(اإلمام الذهبيًوأيضا حكم بجهالته 

َوعنه اجلعيد، جمهوالن  ُ«)٨(. 
 :اخلالصة
 حديث ال من طريق لورود ذلك ال تصح صحبته للنبي ) ًعمروا احلرضمي(أن  .١

 . يصح
هو من حكاية ما ورد يف الروايات ال  .» يرأى النب«: قول البخاري يف ترمجته .٢

 . للسامعًتصحيحا منه
ّنقد اإلمام البخاري حلديثه يدل عىل عدم إثباته لصحبته، كام فهم ذلك اإلمام ابن عدي  .٣

 .كام سبق
                                 

 ).١٩٠٥٢:رقم-٣١/٣٩٨: (املسند: اإلمام أمحد)  ١(
 ).٤/٢٠١٩: (معرفة الصحابة:أبو نعيم)  ٢(
 :ط لقاهرة،ا-مرص-مكتبة اخلانجي(عيل حممد عمري :حتقيق ،الطبقات الكبري حممد بن سعد بن منيع، :ابن سعد) ٣(

 ).١/٣٣٧( ،)م٢٠٠١-هـ١٤٢١:األوىل
بريوت، -لبنان-دار الكتب العلمية(  حممد سيد جاد احلق-حممد زهري النجار : حتقيق ،رشح معاين اآلثار :الطحاوي)  ٤(

 ).٣٩٣ :رقم-١/٦٦): (ت.ط، د.د
وحديث أم ). ٣/٤١٥: ( صحيحةً أنه أكل كتفا، ومل يتوضأ يف حديث ابن عباس، أخرجه ابن حبان يفصح عن النبي ) ٥(

 ).١/٢٨: (سلمة، أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه
 ).١/٤٥٨: (ميزان االعتدال :، الذهبي)٣/٢٢ ( اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٦(
 ).١/٤٥٨: (ميزان االعتدال :الذهبي)  ٧(
َوال يقصد احلكم باجلهالة عىل جعيد؛ فقد قال عنه)  ٨(  ).١/٣٨٤( :ميزان االعتدال .صدوق: ُ



 
 

 

 ١٨٤ 

  ) ١( 
 

 ة،، له صحبة، واْمَرَأُته ُبَقريأيب حدرد بن القعقاع «:  يف كتابه الضعفاء)ه٢٥٦:ت(قال البخاري 
  .)٢(»حديثهال يصح  ي،ُربِ قْ  املسعيد بن وحديثه عند عبد اهللا

 :اخلالف يف تعيينه
 : أنه يرى أن آل أيب حدرد أربعة)٣ ()ه٨٥٢: ت(احلافظ ابن حجر يظهر من كالم

يــساف  بــن ســعد  أيب ســلمة بــن بــن عمــري بــن ســالمة: ، واســمه)األب(أبوحــدرد . ١
 . له صحبةوقد اتفق أهل العلم أن.  هوازن بن عبس بن 
، ابن أيب حدرد، وقد أثبت صحبته أهل العلم أيضًا، وهو راوي قصة )االبن(عبد اهللا  .٢

 .األضبط، وغري ذلك بن عامر
 .ابن أيب حدرد، وسيأيت اخلالف يف إثبات صحبته) االبن(القعقاع  .٣

وأبو حدرد «: ، فقال)ه٢٤٠: ت( )٤(خياط بن وقد نسب هذين االبنني أليب حدرد اإلمام خليفة
عبد اهللا والقعقاع ابنا أيب حدرد، روى عبد اهللا أحاديث منها، : وابناه... عمري بن اسمه سالمة
وروى . الزبري بن األضبط، وغري ذلك، يكنى أبا حممد، مات زمن مصعب بن قصة عامر

 .)٥( » )متعددوا: ( حديثالقعقاع عن النبي 
 .أيب حدرد بن ابن عبد اهللا) احلفيد(القعقاع  .٤

 أنه ليست له صحبة، وأنه ابن عبد اهللا املذكور ثانيًا، وأنه )ه٨٥٢: ت(افظ ابن حجر ورجح احل
ى بني االثنني من أهل العلم فقد وقع يف )القعقاع( وقع االشرتاك بني اسمه واسم عمه  ، ومن سوَّ

                                 
معجم : ، وأبو القاسم البغوي)١١٦-١١٥: ص( له والضعفاء، )٦/٢٤٢(التاريخ الكبري :  البخاري:من مصادر ترمجته)  ١(

االستيعاب يف معرفة : ، وابن عبد الرب)٢٤١٣-٥/٢٤١٢  (كتاب معرفة الصحابة: ، وأبو نعيم)٥/٧٤ (الصحابة
يف متييز اإلصابة : ، وابن حجر)٤٠٩-٤/٤٠٨ ( عرفة الصحابةأسد الغابة يف م: ، وابن األثري)٦٢١:ص (األصحاب
 ).  ٥/٥٥٤(و) ٥/٤٤٩ (الصحابة

 ).١١٦-١١٥: ص( :الضعفاء:البخاري ) ٢(
 ).٥/٥٥٤(و) ٥/٤٤٩ (اإلصابة يف متييز الصحابة: ابن حجر  )٣(
 " و" التاريخ"حب أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العصفوري البرصي املعروف بشباب  صا: هو )٤(

تويف سنة أربعني .  " مستقيم احلديث صدوق من متيقظي رواة احلديث": قال ابن عدي.  وغري ذلك"الطبقات 
 . ومائتني

  ). ٤٣٦ / ٢(تذكرة احلفاظ و) ٢٤٣ / ٢ (وفيات األعيان:  ينظر              
 ) م١٩٦٧-هـ ١٣٨٧األوىل :  بغداد، ط–ة العاين مطبع(أكرم ضياء العمري : ، حتقيقكتاب الطبقات: خياط بن خليفة) ٥(



   

 
 

 ١٨٥ 

 .)١(اخللط، وأدخل أقواالً قيلت يف األول يف ترمجة الثاين، وأخرى قيلت يف الثاين يف ترمجة األول
عبد اهللا يف آل أيب  بن  عدم وجوِد رجل يسمى القعقاع- والعلم عند اهللا-والذي يرتجح 

 :حدرٍد، ويقوي ذلك عدة أمور
: أيب حدرد بن أن اإلمام البخاري جزم بعدم صحة هذا االسم، فقال يف ترمجة القعقاع .١

 .»أيب حدرد و وال يصح  بن عبد اهللا بن القعقاع: ويقال«
 ):القعقاع ( كتب السنة ملن يسمى بـوردت روايتان يف .٢

 أيب حدرد بن وهذا يرويه القعقاع. )٢(»متَعَدُدوا واْخَشوِشنُوا، وامشوا ُحفاةً «: حديث: أوالمها
 ).االبن، عىل قول اجلميع (

 .)٣(عن النبي) أيب حدرد(حديث رسية أضم، ويروي القعقاع هذا احلديث عن أبيه : ثانيهام
 ولو من طريق أيب حدرد تثبت سامعه عن النبي  بن عبد اهللا بن فال توجد رواية للقعقاع

 .مرسل
 :األقوال يف صحبته

، وعز الدين ابن األثري )ه٤٦٣: ت(احلافظ ابن عبد الرب : ذكر اخلالف يف صحبته كل من
 .)٤()ه٦٣٠:ت(

 :  املثبتون للصحبة-أ
 .)٥ ()ه٣١٧:ت(أبو القاسم البغوي :  ذكره يف الصحابة

 : للصحبة النافون-ب
: ، فقال)ه٢٧٧:ت(، واإلمام أبو حاتم الرازي)ه٢٤١:ت(حنبل  بن نفى عنه الصحبة اإلمام أمحد

 .)٧ (»روى عن النبي مرسالً « :وقال يف موضع آخر .)٦(»ال نعلم له صحبة«
 :حديثه

                                 
 ).٥/٥٥٤ (اإلصابة يف متييز الصحابة: ابن حجر) ١(
 .سيأيت خترجية الحقاً ) ٢(
 ).٢٧/٣٣٣ (تاريخ دمشق: ابن عساكر) ٣(
 .ينظر مصادر الرتمجة)  ٤(
 .ينظر مصادر الرتمجة)  ٥(
 ).١٧٨:ص: (املراسيل: ابن أيب حاتم) ٦(
 ).٧/١٧٤: (اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم) ٧(



 
 

 

 ١٨٦ 

ِعن ِ َ األسلمي، قالأيب حدرد بن  القعقاعَ ََ ِّ ِْ ُقال رسول اهللاَِّ: َ َُ َ َ  :َمتعددوا، و ُ َْ َ ُاخشوشنوا، وامشوا َ َْ َ ُْ ِ ْ
ًحفاة َ ُ. 

 :خترجيه
 :، واختلف عليه فيهسعيد بن مدار احلديث عىل عبد اهللا

أسلم يقال سعيد عن أبيه، عن رجل من  بن سليامن عن عبداهللا بن  فرواه عنه عبد الرحيم-١
 .قال رسول اهللا : ابن األدرع، قال: له

 . )٢()اآلحاد واملثاين(، ومن طريقة ابن أيب عاصم يف )١()املصنف(أخرجها ابن أيب شيبة يف 
 .)٣()املعجم الكبري(زكريا، أخرجها الطرباين يف بن ورواه عنه حييى-٢

معرفة ( يفم نعي، وأبو)٤()املعجم األوسط(عيسى، أخرجها الطرباين يف بن وصفوان
 .)٦()السبق(، وأبو الشيخ يف كتاب)٥()الصحابة

 .)٧()معرفة الصحابة(، وأبو نعيم يف )املعجم الكبري(زكريا، أخرجها الطرباين يف بن  وإسامعيل
 .)٨()تاريخ دمشق(ّعيل، أخرجها ابن عساكر يف بن وشجاع

عن عبد ) عيل بن ععيسى، وشجا بن حييى، وصفوان بن زكريا، وإسامعيل بن حييى(كلهم 
 . حدردأيب بن  عن أبيه عن القعقاعسعيد بن اهللا

 .)٩(ٌ، وهو وهمفيها الترصيح بسامع القعقاع من النبي ) شجاع(إال أن رواية 
 .غري مسمى) ابن أيب حدرد (زكريا به، بلفظ بن رواها عنه إسامعيل -٣

 .)١١()كبرياملعجم ال(، والطرباين يف)١٠()معجم الصحابة(أخرجها البغوي يف

                                 
-السعودية،مكتبة الرشد(وحممد إبراهيم اللحيدان،محد إبراهيم اجلمعة:حتقيق،املصنف :ابن أيب شيبة)١(

 ).٢٦٧٢٩:رقم-٨/٥٥٦(، )م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥عام،األوىل:ط،الرياض
 ).٢٣٨٦ :رقم٤/٣٤٩( :اآلحاد واملثاين :ابن أيب عاصم)  ٢(
 ).١٩/٤٠( :املعجم الكبري :الطرباين)  ٣(
 ).٦٠٦١:رقم-١٥٣-٦/١٥٢( :املعجم األوسط :الطرباين)  ٤(
 ).١/٢٦٦( :املقاصد احلسنة: ًنقال عن السخاوي)  ٥(
 .املصدر السابق)  ٦(
 .زكريا بن ً، وأخشى أن تكون ومها منه؛ فستأيت رواية إسامعيل)١/٢٦٦): (املقاصد احلسنة( يف السخاوينسبها هلام، )  ٧(
 ).٢٧/٣٣٣(تاريخ دمشق: ابن عساكر)  ٨(
 عن -وكان من احلفاظ -حييى الذهيل  بن وهم؛ فقد رواه حممد) سمعت(وقوله فيه : قال احلافظ ابن عساكر)  ٩(

وعبد اهللا . سعيد بن عيسى، عن عبد اهللا بن  وكذلك يف حديث صفوانقال رسول اهللا  : سابق، فقال فيه بن حممد
 ).٢٧/٣٣٣: (تاريخ دمشق .ضعيف بمرة

 ).٢٧/٣٣٢( :تاريخ دمشق :، ومن طريقه ابن عساكر)٥/٧٤: (معجم الصحابة :  البغوي)١٠(
 ).٢٢/٣٥٣( :املعجم الكبري :الطرباين)  ١١(



   

 
 

 ١٨٧ 

 .)١()املعجم الكبري(عيل، أخرجها الطرباين يف بن رواها عنه مندل -٤
 .)٢()السبق(عيسى، أخرجها أبو الشيخ يف كتاب بن  وصفوان

 .أيب حدرد به بن عن عبد اهللا
 عـن أيب )٣(أيب سـعيد املقـربي عـن أخيـه، عـن جـده بن سعيد بن سعد)أخوه( رواها عنه -٥
 .)٤()السبق( يف كتابأخرجها أبو الشيخ. هريرة

، سعيد بن فهذه مخسة أوجه يف تسمية راوي احلديث، وغالب ما فيها من أوهام من عبد اهللا
 .واهللا أعلم

 ً. املقربي، وهو ضعيف جداسعيد بن  واحلديث ال يصح لدوران إسناده عىل عبد اهللا
 :ومن أقوال العلامء فيه

 .)٦(»س بيشءلي: ، وقال)٥(ضعيف« :)ه٢٣٣:ت(معني بن حييىوقال 
 . )٧(» مرتوك احلديث،منكر احلديث«: )ه٢٤١:ت( حنبل بن محدأقال 

 .)٨(»تركوه«: )هـ٢٥٦:ت(وقال البخاري
 منكر« :أيب الرجال بن حارثةوقال يف ترمجة . )٩( ليس بقوي:)ه٢٧٧:ت(وقال أبو حاتم الرازي

 .)١٠(» املقربيسعيد بن  احلديث؛مثل عبد اهللا ضعيفاحلديث،
 .)١١(»مرتوك احلديث«:)هـ٣٠٣:ت(يوقال النسائ

 .)١٢(» ليس يوقف منه عىل يشء،ضعيف احلديثهو « :)ه٢٦٤:ت( وقال أبو زرعة
 .)١٣(»ٍواه«:)ه٧٤٨:ت(قال الذهبي 

                                 
 .، ومل أجده يف املطبوع من املعجم، ولعله يف اجلزء املفقود)١/٢٦٦: (املقاصد احلسنة: ًنقال عن السخاوي)   ١(
 .املصدر السابق)  ٢(
 .اوي، ولعلها عن أبيهكذا عند السخ)  ٣(
 .املصدر السابق)  ٤(
 ).٣/٧٩): (رواية الدوري -تاريخ( ابن معني )  ٥(
 ).٥٩٥:ترمجة: (تاريخ الدارمي)  ٦(
 ).٥/٧١: (اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٧(
 ).٥/١٥٠: (التاريخ الكبري :البخاري)  ٨(
 ).٥/٧١: (اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٩(
 ).٣/٢٥٥: ( السابقاملرجع)  ١٠(
 ).٣٤٣:ترمجة: (الضعفاء واملرتوكني: النسائي)  ١١(
 ).٥/٧١: (اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ١٢(
 ).١/٥٥٨: (الكاشف: الذهبي)  ١٣(



 
 

 

 ١٨٨ 

 .)١(»مرتوك«: )ه٨٥٢:ت(وقال ابن حجر
 .وقد ظهر ضعفه يف هذا احلديث من اختالفه يف روايته عىل كل هذه األوجه

 :اخلالصة
 .من الصحابة استنادًا هلذه الرواية لضعفها) أيب حدرد بن عالقعقا(ال يصح جعل  .١
هو من باب حكاية ما قيل يف : قد يقال. »له صحبة  «: وعىل هذا فقول البخاري .٢

 .الروايات، ال إثباٌت لصحبته
ال «: ، فقوله)٢(وإن قيل بإثبات البخاري لصحبته، وذلك يف إشارته السم زوجته بقرية .٣

املرويِّ ال الراوي؛ إشارة منه لضعف حديثه املروي من  من باب نقد ،»حديثهيصح 
 .سعيد، كام مرَّ  بن طريق عبداهللا

                                 
 ).٣٣٥٦:رقم-٣٤٠:ص: (تقريب التهذيب :ابن حجر)  ١(
 ).٤٤:ص( : النقد البنّاء حلديث أسامء :  طارق عوض اهللا)  ٢(



   

 
 

 ١٨٩ 

) ١( 
 

، روى عنه أبو إسحاق اهلمداين، ليس عن النبي «:  يف كتابه الضعفاء)ه٢٥٦:ت(قال البخاري 
  .)٢(»بالقوي 

 :األقوال يف صحبته
  ،)٤()ه٤٣٠:ت(أيب نعيم األصبهاين، و)٣() ه٣٦٠:ت(الطرباين: أن يف صحبته خالفاً كل منذكر 

 .)٥()ه٧٦٢:ت(وعالء الدين مغلطاي
 :  املثبتون للصحبة-أ

 .مل أجد من ذكر ترمجته يف كتب الصحابة 
 : النافون للصحبة-ب

قلت أليب عبد  « :)ه٢٧٥:ت( ؛ قال أبو داود)ه٢٤١:ت(حنبل بن نفى عنه الصحبة اإلمام أمحد
عن أيب إسحاق أنه أيت النبي : زهري يقول: ال، قلت: كدير الضبي له صحبة؟ قال:حنبل بن أمحد: اهللا
٦(» سمع زهري من أيب إسحاق بآخرة: ، أو أن أعرابياً سأل النبي، فقال أبو عبد اهللا(. 

 روى عن النبي « .)٧(»ال نعلم له صحبة«: ، فقال)ه٢٧٧:ت(واإلمام أبو حاتم الرازي 
 .)٨(»مرسالً 

، وإنام ومل ير كدير النبي ..عن كدير أنه أتى:  كذا قال ابن منيع«: ، قال)ه٣٥١:ت( وابن قانع
 .يعني بذلك أن روايته مرسلة. )٩(» عن رجل، عن النبي : هو

                                 
، معجم الصحابة: ، وابن قانع)١١٧: ص( له والضعفاء، )٦/٢٤٢ (التاريخ الكبري:  البخاري: ترمجتهمن مصادر)  ١(

 االستيعاب يف معرفة األصحاب: ، وابن عبد الرب)٢٤١٣-٥/٢٤١٢  (كتاب معرفة الصحابة: ، وأبو نعيم)٢/١٧١(
) ٢/٤٠١ (اإلصابة يف متييز الصحابة: ، وابن حجر)٢/٤١٤ ( أسد الغابة يف معرفة الصحابة: ، وابن األثري)٣٢٦:ص(

 ). ٢/٣٩٤(أو 
 ).٨٣: ص( :الضعفاء : البخاري) ٢(
 ). ١٩/١٨٧: (املعجم الكبري :الطرباين)  ٣(
 ).٥/٢٤١٢ (معرفة الصحابة: أبو نعيم االصبهاين) ٤(
 ).٢٤٤-٢٤٣/  ١ (اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة: مغلطاي)  ٥(
 ).٢/١١٥ (:  املصدر السابق  )٦(
 ).١٧٨:ص: (املراسيل: ابن أيب حاتم) ٧(
 ).٧/١٧٤: (اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم) ٨(
 ).٢/٣٨٥: ( معجم الصحابة: ابن قانع) ٩(



 
 

 

 ١٩٠ 

شيخ يروي املراسيل، روى عنه أبو إسحاق السبيعي،  «: ، وقال)ه٣٥٤:ت(واإلمام ابن حبان 
 الرواية، عىل أن املراسيل ال تقوم عندنا هبا احلجة، وهي وما مل يرو عندنا سيان، فال يعجبني منكر

 .)١(»االحتجاج بام انفرد كدير من غري املراسيل إن وجد ذلك 
 : حديثه

بيَّ يقولكديرسمعت :  عن أيب إسحاق قال رسول اهللا،   يا:فقال أتى رجٌل النبي : ًا الضَّ
فأطعِم « :فإن مل ُأطِْق ذلك؟ قال: قال.»ُقِل العدَل، وأْعِط الَفْضَل  «:قال. ُلني اجلنّةأخربين بعمٍل ُيْدِخ 

المَ  : قال. »؟فهل لَك من إبل« :مل أْستَطْع؟ قال ن مل ُأطِْق ذلك، أوإف:قال.» الطَّعام، وأَفِْش السَّ
بِلَك وِسَقاًء، وانْظُر أْهَل بيٍت ال يرشبوَن املاَء إال ِغبَّاً فاسقهم، فإنَّك لعلَّك فانظر َبعرياً من إ « :قال.نعم

 .»أن ال َينُفَق بعُريك وال ينَْخرَق ِسَقاُؤك حتَّى َجتَِب لك اجلنَّةُ 
 :خترجيه

وابن أيب . )٣()معرفة الصحابة( وعنه أبو نعيم يف )٢()املسند(أخرجه أبو داود الطياليس يف 
 .احلجاج بن  من طريق شعبة، )٤()اآلحاد واملثاين( عاصم يف

السنن (والبيهقي يف)٦()املعجم الكبري(الطرباين يف :  وعنه)٥()املصنف(وأخرجه عبد الرزاق يف 
 . راشد بن  من طريق معمر)٧()الكربى

 . من طريق األعمش)٨ ()صحيحه(وأخرجه ابن خزيمة يف
ــانع يف ــن ق ــصحابة(واب ــن أيب ع)٩()معجــم ال ــاين(اصــم يف واب ــاد واملث ــق  )١٠()اآلح ــن طري م

 .معاوية بن زهري

                                 
:  ط– الرياض -دار الصميعي (محدي عبد املجيد السلفي :، حتقيقكتاب املجروحني من املحدثني: ابن حبان )١(

 ).٢٢٦-٢/٢٢٥(، )م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠األوىل،
                            -هـ١٤٢٠:األوىل :ط القاهرة،-مرص-دار هجر(عبد املحسن الرتكي بن حممد: حتقيق ،املسند :أبو داود الطياليس)  ٢(

 ).١٤٥٨:رقم-٧٠٠-٢/٦٩٩( ،)م١٩٩٠
 ).٢٤١٣-٥/٢٤١٢: (معرفة الصحابة :أبو نعيم األصبهاين)  ٣(
 ). ٢٠٠-٥/١٩٩: (ايناآلحاد واملث: ابن أيب عاصم)  ٤(
 ).١٩٦٩١:رقم-١٠/٤٥٦: (املصنف: عبد الرزاق الصنعاين)  ٥(
 ).١٨٨-١٩/١٨٧: (املعجم الكبري :الطرباين)  ٦(
 ).٤/١٨٦: (السنن الكربى: البيهقي)  ٧(
   بنقل العدل عن العدل خمترص املخترص من املسند الصحيح عن النبي :املسمى  ، صحيح ابن خزيمة:ابن خزيمة) ٨(

املكتب (حممد مصطفى األعظمي :حتقيق ،   من غري قطع يف أثناء اإلسناد وال جرح يف ناقيل األخبارموصوال إليه 
 ).٢٥٠٣:رقم-١٢٦-٢/١٢٥( ،)م٢٠٠٠-هـ١٤٠٠ط،.د بريوت،-لبنان-اإلسالمي

 ).٣٥٨-٢/٣٨٤: (معجم الصحابة :ابن قانع)  ٩(
 ).٥/٢٠٠: (اآلحاد واملثاين: ابن أيب عاصم) ١٠(



   

 
 

 ١٩١ 

 . عن أيب إسحاق السبيعي به )األعمش، ومعمر، وشعبة، وزهري( كلهم 
 .واحلديث ال يصح

 مرسالً، ومل يسمع من النبي  وعلَّته اإلرسال؛ فالصحيح أن كديرًا الضبي يروي عن النبي
 .ابن حبان البستي، و)ه٢٧٧:ت(كام سبق يف كالم أيب حاتم الرازي

 :اخلالصة
 . لورود ذلك من طريق حديث ال يصح  ال تصح صحبته للنبي )كديرًا الضبي (أن  .١
هو من حكاية ما ورد يف الروايات ال   يعن النب:  يف ترمجته)هـ٢٥٦:ت(قول البخاري .٢

 .تصحيُح منه للسامع
  .نقد اإلمام البخاري حلديثه يدل عدم إثباته لصحبته .٣



 
 

 

 ١٩٢ 

  ) ١( 
 

افاً للنبي «:  يف كتابه الضعفاء)ه٢٥٦:ت( قال البخاري  ، روى عنه احلسن ابن عيل،  كان وصَّ
 . )٢(»ويتكلمون يف إسناد حديثه 

 :األقوال يف صحبته
النبي  د زوجأمه خدجية بنت خويل. أمجعت املصادر عىل إثبات صحبته، وأنه ربيب النبي 

 وهو خال احلسن واحلسني ، .يقال له «: فقال )ه٣٥٤:ت( وممن ذكره احلافظ ابن حبان البستي
، وعز الدين )ه٤٦٣:ت(، واحلافظ ابن عبد الرب )ه٤٣٠:ت(، واحلافظ أبو نعيم األصبهاين )٣(»صحبة

 .)٤()ه٦٣٠: ت(ابن األثري 
 :حديثه

،  النبي يةِ لْ  عن حِ - افاً  وكان وصَّ - أيب هالة بن  سألت خايل هند«: قالعيلّ  بن عن احلسن
امً ْخامً فَ   كان رسول اهللا:  أتعلق به، فقالوأنا أشتهي أن يصف يل منها شيئاً  ، يتألأل وجُهه  ُمفخَّ

ب، عظيَم اهلامة إىل آخره، يف حديث .... تأللؤ الَقمِر ليلة البَْدر، أطوَل من املَربوع، وأقَرص من املشذَّ
 .ف النبي طويل يف وص
 :خترجيه

من )٦().....الكامل يف الضعفاء(، وابن عدي يف)٥()الشامئل املحمدية(أخرجه الرتمذي يف
 .وكيع بن طريق سفيان

معجم (، وابن قانع يف)٨()كتاب الضعفاء( يف، والعقييل)٧()الطبقات(وأخرجه ابن سعد يف
دالئل (، والبيهقي يف )١١()ملستدركا(، واحلاكم يف )١٠()املعجم الكبري(، والطرباين يف)٩()الصحابة

                                 
احلافظ أبو نعيم أمحد : ، وأبو نعيم)٥٢:ص( له الضعفاء، و )٨/٢٢٦ (التاريخ الكبري: البخاري: من مصادر ترمجته  )١(

، وابن عبد )٣/١٩٥: (معجم الصحابة :، وابن قانع)٣٠٠٠: (رقم)٥/٢٧٥١ (معرفة الصحابةكتاب : األصبهاين
: الغابة يف معرفة الصحابةأسد : ألثري، وابن ا)٢٦٦١ رقم ٧٤٣:ص (االستيعاب يف معرفة األصحاب: الرب

 ). ٦/٥٥٧(اإلصابة يف متييز الصحابة :، وابن حجر)٣٠/٣١٥: (هتذيب الكامل :، واملزي)٥/٤١٧(
 ).١٣٨: ص( ) ٢(
 ).٤٣٧-٤٣٦/ ٣ ( الثقات: ابن حبان)  ٣(
 .ينظر مصادر ترمجته) ٤(
-٣٨ :ص( ،)م٢٠٠٠األوىل، :بريوت،ط-لبنان-بدار الغر(ماهر ياسني الفحل:  حتقيق،شامئل النبي :الرتمذي)  ٥(

 ).٨:رقم
 ).٤٢٠-٢/٤١٩: (الكامل يف ضعفاء الرجال :ابن عدي)  ٦(
 ).٣٦٣ -١/٣٦٢: (كتاب الطبقات الكبري :ابن سعد)  ٧(
 ).٦/٣٣٤، ٢٠١/ ٤: (كتاب الضعفاء :العقييل)  ٨(
 ).٣/١٩٥: (معجم الصحابة :ابن قانع)  ٩(
 ).١٦/٢٦: (رياملعجم الكب :الطرباين)  ١٠(
  ).٤١٧/ ٣: ( املستدرك عىل الصحيحني: احلاكم)  ١١(



   

 
 

 ١٩٣ 

 .إسامعيل، أيب غسان النهدي بن ، من طريق مالك)١()النبوة
 عبد الرمحن العجيل بن عمر بن عيْ ُمجَ عن ) وكيع،، وأبو غسان النهدي بن سفيان(كالمها 

، عن ابن أليب -يكنى أبا عبداهللا  زوج خدجية)٢(من ولد أيب هالة- حدثني رجل من بني متيم:قال
 .عيل بن لة، عن احلسنها

، عن  بن عمر، عن يزيد بن ، فرواه عن ُمجيع)٣(حممد الَعنَْقزي بن وخالف عمرو ُعمر التميميِّ
 .عّيل، به بن سمعت احلسن:أبيه، قال

، من طريق )٥()كتاب الضعفاء (، والعقييل يف)٤()اآلحاد واملثاين(أخرجها ابن أيب عاصم يف 
 .حممد الَعنَْقزي بن عمرو

ان أَوىل « :)ه٣٢٢:ت(إلمام العقييلقال ا  .)٦(» وحديث أيب غسَّ
 :واحلديث ال يصح، وفيه علتان

 .، وهو ضعيفعمر العجيل بن  مدار إسناده عىل ُمجيع:األوىل
 النبي الذي يروي صفة )٨(عبد الرمحن بن  ُمجيع« :)ه٢١٨:ت ()٧(دكني بن قال أبو نعيم الفضل

: ٩(»كان فاسقًا(. 
 . )١١(»ُمجيع، ال بأس به، يكتب حديثه، وليس بالقوي«: )ه٢٦١:ت( )١٠(وقال العجيل

                                 
 ).٢٦٨/ ١(  :دالئل النبوة :البيهقي)  ١(
تصحيف، صوابه ( ]كذا[ عمرو بن يزيد :يقال له :قال بعض أصحابنا ):٢/٤٣٨:اآلحاد واملثاين(قال ابن أيب عاصم )  ٢(

 ).٣٤/٢٣(و)٥/١٢٣( :هتذيب الكامل :واحلافظ املزي التميمي،) عمر
 ! أليب نعيميف معرفة الصحابة، وكذا )العنقري(  إىلاآلحاد واملثاينتصحف اسمه يف )  ٣(
 ).١٢٣٢:رقم-٢/٤٣٨( :اآلحاد واملثاين :ابن أيب عاصم)  ٤(
 .) ٦/٣٣٣، ٢٠١-٤/٢٠٠: (كتاب الضعفاء :العقييل) ٥(
 ). ٦/٣٣٤: (كتاب الضعفاء:العقييل )٦(
قال اإلمام .  واسم دكني عمرو بن محاد بن زهري التيمي موالهم األحول أبو نعيم املالئيلكويفالفضل بن دكني ا:  هو )  ٧(

 . ولدت سنة ثالثني ومائة، وتويف سنة ثامين عرشة ومائتني. " أبو نعيم صدوق ثقة موضع للحجة يف احلديث ": أمحد
 ).١٤٢ / ١٠ (سري أعالم النبالءو ) ٣٤٦/ ٢ ( خ بغدادتاري:  ينظر             

 . نسبه جلده) ٨(
 ).١/٣٨٥: (ميزان االعتدال:، الذهبي)٢/٤١٩: (الكامل يف ضعفاء الرجال :ابن عدي)  ٩(
،  "التاريخ "أمحد بن عبد اهللا بن صالح، أبو احلسن العجيل الكويف احلافظ نزيل أطرابلس املغرب، وصاحب : هو   )١٠(

ولد سنة اثنتني  . "إنا كنا نعده مثل أمحد بن حنبل، وحييى بن معني ": قال عباس الدوري . " جلرح والتعديلا "و
 .  سنة إحدى وستني ومائتنيويفوت، وثامنني ومائة

 . )٤٧ / ١(: طبقات احلفاظو )٥٦٠ / ٢(: تذكرة احلفاظ:ينظر    
 - وذكر مذاهبهم وأخبارهمالضعفاءومن معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث : عبد اهللا العجيل بن أمحد)  ١١(

 ،)م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥األوىل، :  املدينة املنورة، ط-مكتبة الدار(عبد العليم البستوي  :برتتيب اهليثمي والسبكي، حتقيق
)١/٢٧٢.( 



 
 

 

 ١٩٤ 

، أخشى أن يكون أيب هالة بن عمر، راوي حديث هند بن ُمجيع«:)ه٢٧٥:ت( وقال أبو داود
 .)١(»كذباً 

 .)٢(»ضعيف، رافيض«: )ه٨٥٢:ت(وقال ابن حجر
 . إسناده جهالة رجلني من رجال:الثانية

التي جاء فيها الترصيح باسمهام يف رفع جهالة العني عنهام، فلم ) الَعنَْقزي(رواية تصلح وال 
 .، فال ترتفع بمثله اجلهالة)٣(- املطعون يف عدالته -األول غري ُمجيع يرو عن

ا فأم، إذا روى عنه ثقتان مشهوران وإنام ترتفع جهالة املجهول،« :)ه٢٩٢:ت (قال اإلمام البزار
 .)٤(» وال ارتفعت اجلهالة،مل يكن ذلك احلديث حجة إذا روى عنه من ال حيتج بحديثه،

. عيل بن عن أبيه عن احلسن«: عمر التميمي بن يف ترمجة يزيد )ه٣٢٢:ت(وقال اإلمام العقييل
 .)٥(»وال يتابعه إال من هو دونه أو مثله

: عيل بن قال احلسني: ه قالعن أبيه، أن، حممد  بن  ويروى هذا احلديث من طريق جعفر-
 .احلديث...»أيب هالة بن سألت خايل هند«

 .)٧()دالئل النبوة(، والبيهقي يف)٦()الكامل يف الضعفاء(يف أخرجه ابن عدي
 :عّيل، هو بن واحلديث أيضًا ال يصح من هذا الطريق فمحمد

 .عيلّ  بن  ، أبو جعفر الباقر، مل يلق احلسنيش أيب طالب بن عيلّ  بن احلسني بن عيل بن حممد
 .عيل، عنه بن حممد عن أبيه، عن احلسني بن  يرويه جعفر« :)ه٣٦٠:ت(قال ابن عدي

 .)٨(»عيل، مرسل، ال يكون متصالً  بن احلسني بن عيل بن وحممد
رسل عن جديه احلسن، واحلسني، وجده أ« :عيلّ  بن عن حممد :)ه٧٦: ت(وقال احلافظ العالئي

                                 
 ).١/٣٨٥: (ميزان االعتدال:الذهبي)  ١(
 ). ٩٦٦:رقم-١٨٠:ص: (تقريب التهذيب :بن حجرا) ٢(
 ).٣٤/٢٣: (هتذيب الكامل: املزي)  ٣(
دار (عبد اهللا حممود عمر:عمدة القاري برشح صحيح البخاري، ضبطه وصححه: أمحد بن حممود :العيني: نقًال عن)  ٤(

نصب : يوسف بن هللاعبد ا :الزيلعي ).٦/٨١): (م٢٠٠١-هـ١٤٢١:األوىل : بريوت، ط- لبنان-الكتب العلمية 
 ط،.د مكة املكرمة،-بريوت، املكتبة املكية- لبنان-مؤسسة الريان(حممد عّوامة :الراية ألحاديث اهلداية، تصحيح

 ).٢/٣٩( ):ت.د
 ).٦/٣٣٣: (كتاب الضعفاء :العقييل)  ٥(
 ).٨/٤٥٠: (الكامل يف الضعفاء: ابن عدي)  ٦(
 ).٢٨٦-١/٢٨٥: (دالئل النبوة:البيهقي)  ٧(
! ، وكذا من املخطوطة الرتكية منه)الكامل(من مطبوعتي ) ال(وسقط حرف). ٨/٤٥١: (الكامل يف الضعفاء:  ابن عدي) ٨(

ذخرية احلفاظ املخّرج عىل احلروف : بن طاهر املقديس حممد :ينظر .وصوبتها مما نقله ابن طاهر املقديس عن ابن عدي
، )م١٩٩٦-هـ١٤١٦األوىل، : الرياض، ط- اهلند، دار السلف-ةدار الدعو(عبد الرمحن الفريوائي  :، حتقيقواأللفاظ

)٣/١٤٥٠.( 



   

 
 

 ١٩٥ 

 .)١(»شأيب طالب  بن األعىل عيلّ 
ان، والَعنَْقِزيِّ :  بعد سوقه لرواَيتَْي - )ه٣٢٢:ت(وقد قال اإلمام العقييل وقد روي  «: -أيب غسَّ

 .ولعله يقصد هذه الرواية. )٢(»من غري هذا الوجِه بأسانيد فيها لٌِني 
 : اخلالصة

 ومل خيالف يف كبتت صحبته وأنه ابن أم املؤمنني خدجية بنت خويلد  ثأيب هالة بن أن هند.١
 .ذلك أحد من أصحاب الرتاجم

 نبه /نقد املروي ال الراوي، وهذا اصطالح للبخاري : إيراد اسمه يف الكتاب من باب. ٢
أيب ، فقال مدافعًا عن اإلمام البخاري من تعقب اإلمام )١٣٨٦:ت(ذكره العالمة عبد الرمحن املعلمي 

 ذاك اصطالح للبخاري؛ إذا مل يكن للصحايب إال حديث واحد، ومل «: )ه٢٧٧:ت(حاتم الرازي
أن احلديث الذي يروى ال يصح، وتابعه عىل ذلك ابن : يصح، ذكره يف الضعفاء، عىل معنى

 .)٣(»عدي
والبخاري ربام يذكر يف كتاب الضعفاء بعض الصحابة الذين ُروي  « :وقال يف موضع آخر

 .)٤(»يشء مل يصح، ومقصوده بذلك ضعف املَْروي ال الصحايب عنهم 
 .)٥(»يتكلمون يف إسناد حديثه« :وقد رصح البخاري أن النقد موجه إلسناد احلديث، فقال

                                 
 ).٢٦٦:ص: (جامع التحصيل يف أحكام املراسيل: العالئي)  ١(
 ). ٤/٢٠١: (كتاب الضعفاء:العقييل) ٢(
 ).٥(هامش ) ١١٧-٩/١١٦ (اجلرح والتعديل البن أيب حاتميف تعليقه عىل كتاب )  ٣(
 ).٢(هامش ) ٣/٢٢ (رح والتعديل البن أيب حاتماجليف تعليقه عىل كتاب )  ٤(
 ).١٣٨: ص(الضعفاء : البخاري ) ٥(



 
 

 

 ١٩٦ 

 
 حيًا بعد بعثته، ومات عىل كل مسلم رأى النبيَّ :الراجح يف تعريف الصحايب أنه .١

 .ذٌّ وما سواه قوٌل شا. اإلسالم
 عدوٌل، وثبتت عدالتهم - ش –وقع إمجاع أهل السنة واجلامعة عىل أن الصحابة  .٢

 .بالكتاب، والسنة، واإلمجاع
حبة باحلديث الضعيف .٣  .ال يصح إطالق خالٍف بني العلامء يف ثبوت الصُّ
 :مواقف العلامء تتنوع يف طلب صحة اإلسناد عند إثبات الصحبة عىل أوجه .٤

إثباٌت حلكم رشعي؛ طالبوا باإلسناد، وصحته ألخذ إن كان يف إثبات الصحبة   - أ
 .هذا احلكم من احلديث املروي عن هذا الصحايب

إن كان مقصودهم بإيراد الصحبة حرص من قيل فيه ذلك ومجعه، كام يف كتب   - ب
السري والطبقات، فهم يتساهلون يف ذلك، وربام اطلقوا الصحبة عىل من مل 

 .يتحققوا من صحة اإلسناد إليه
 ما قد يدل تهمج؛ فمن أورد يف ترم البخاري كبقية العلامء يف إثبات عدالة الصحابةاإلما .٥

 .غري التضعيف للراويعىل نقدهم فله أغراض متعددة 
ظهر للباحث سببان جعال اإلمام البخاري يذكر بعض من قيل بصحبته يف كتابه  .٦

 :، ومها)الضعفاء(
ارات من باب حكاية ما ، ونحوه من العب» له صحبة «: إما أن قول البخاري  - أ

 . قيل يف الروايات، ال إثباٌت لصحبته
 .أو أن إدخاله له يف كتاب الضعفاء، من نقد املرويِّ ال الراوي  - ب

 بعدم ثبوت اإلسناد يف َيستدل اإلمام البخاري عىل عدم صحبة الراوي للنبي  .٧
 .الرواية الواردة عنه

 . ة من مل يثبت عنده أسانيد أحاديثهمُيْعِمُل اإلماُم البخاريُّ القرائن يف إثبات صحب .٨
كى يف الراويات اإلمام البخاري كغريه من املصنفني للمسانيد واملعاجم، يسوق ما ُحي  .٩

 .من حكاية صحبة أو سامع، وال يقصد بذلك إثباته يف حقيقة األمر
يف ذكر كل من قيل بصحبته، ولو ) كتب طبقات الصحابة(توسع املصنفون يف  .١٠

 .اً لعدد املذكورين يف الصحابةبطريق ضعيف؛ تكثري



   

 
 

 ١٩٧ 

 .ليس كل من ُذكر يف كتب الصحابة، أو ُجِعل له مسنٌد يعد صحابياً عند املصنف .١١
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 :منزلتهم بني النّقاد •

احتل الرواة الذين أخرج هلم اإلمام البخاري ومسلم يف صـحيحيهام، أو خـّرج لـه أحـدمها يف 
 .صحيحه، مكانة عالية عند أئمة احلديث، ملكانتهام يف علم احلديث، ولتلقي األمة لكتابيهام بالقبول

ثه إخراجهام له حديثًا يف كتابيهام، ويف ذلك يقول بل أصبح من طرق معرفة ثقة الراوي يف حدي
 أو الـشيخني ختـريج..منهـا طـُرٌق ، ثقـةً  الـراوي كـون ملعرفـة «: )١()هــ٧٠٢:ت(اإلمام ابن دقيق العيد

  .به نيحمتجِّ ، للراوي الصحيح يف أحدمها
، )ملزكنيإيراد أصحاب كتب الرتاجم ألفاظ ا (األول عىل الزيادة من فيها ملا، عالية درجة وهذه

 الشيخني حكم إىل والرجوع، بالصحيحني الكتابني تسمية عىل كلهم أو األُمَّة مجهور إطباق وهو
 .بالصحة

ج من لغري حيصل مل معنى وهذا  عىل أكثرهم أو األمة إطباق بمثابة فهو، الصحيح يف عنه ُخرِّ
 .فيهام ذكر من تعديل

 شيخ وكان .بعضهم فيه تكلَّم من حالصحي يف عنهم املخرج الرجال هؤالء يف دَ جِ وُ  وقد
ْقِديس احلسن أبو احلافظ شيوخنا ج الذي الرجل يف يقول املَ رَّ َرةَ  َجاز هذا: الصحيح يف عنه ُخيَ  - الَقنْطَ

 شاٍف  ببيان إالَّ  عنه نخرج وال، نقول بهو، نعتقد وهكذا - فيه قيل ما إىل ُيلتفُت  ال أنه بذلك يعني
ة مناه الذي املعنى عىل الظنِّ  غلبة يف تزيد، ظاهرة وحجَّ  تسمية عىل الشيخني بعد الناس اتفاق من قدَّ
 .)٢(»رواهتام ديلـتع ذلك لوازم ومن، حنيـبالصحي كتابيهام

الرواة الذين اْحتَجَّ هبم صاحبا الصحيحني أو أحدمها يكتسبون التوثيق الضمني بذلك، « فـ   
   .)٣(»يقهم وترتفع عنهم به اجلهالة، وإن مل ينص أحد عىل توث

                                 
 إحكـام " ، صـاحب ابـن دقيـق العيـد القـشريي املنفلـوطي املـرصيتقـي الـدين أبـو الفـتح  حممد بن عيل بـن وهـب: هو)  ١(

 كـان ": قـال احلـافظ قطـب الـدين احللبـي.  وغريهـا" اإلملام بأحاديـث األحكـام"، و "رشح عمدة األحكام األحكام 
ولـد سـنة . " أقرانـه عارفـا باملـذهبني إمامـا يف األصـلنيالشيخ تقي الدين إمام أهل زمانه وممن فاق بالعلم والزهد عـىل

 . مخس وعرشين وستامئة، وتويف سنة اثنتني وسبعامئة
  ).٩١/ ٤ ( الدرر الكامنةو) ١٤٨١ / ٤(تذكرة احلفاظ :ينظر             

 ).٣٢٩-٣٢٥:ص( :االقرتاح يف بيان االصطالح: ابن دقيق العيد)  ٢(
 ).٨٢:ص( :ضوابط اجلرح والتعديل : عبد العزيز العبد اللطيف )٣(



   

 
 

 ٢٠١ 

 يف كالمه قيدًا مهًام لقبول التوثيق الضمني بإخراج )هـ٧٠٢:ت(وقد ذكر اإلمام ابن دقيق العيد  
ومقصوده باالحتجاج أن خيّرج له يف . أهنام خيرجان له احتجاجا: أحد الشيخني للراوي، وهو

رويا عنه يف الشواهد فهذا الذي عناه العلامء بأن روايته له تقتيض عدالته عنده، وأما إن . األصول
 حصول مع، وغريه الضبط يف منهم له أخرج من درجات يتفاوت«واملتابعات والتعاليق، فهؤالء 

وينبغي أن ُيعلم أنه مل ُيتجاوز عدد من انتُِقد من رواة صحيح البخاري عىل . )١(»هلم الصدق اسم
رواة الشواهد واملتابعات ال ، وغالب النقد املوجه هو ل)٢(ثامنني رجالً، من أصل ألفي رجل ونيّف

 .لرواة األصول
 يف مقدمته لرشح البخاري، أسامء من طُِعَن )هـ٨٥٢:ت(وقد ساق احلافظ ابن حجر العسقالين

فيه من رجال الصحيح، وأجاب عن االعرتاضات املوجهة هلم، وميز من أخرج له منهم اإلمام 
.)٣(البخاري يف األصول، أو املتابعات والشواهد 

 :)٤(م أقسامه •
ج هلم البخاري يف صحيحه، عىل قسمني  : يتلخص مما سبق نقله أن الرواة املخرَّ

 .األصول يف به احتجَّ  من: أحدمها 
 .واستشهادا متابعة له خّرج من: والثاين 
 :نوعني عىل ) االحتجاج سبيل عىل( يف األصول  هلم أخرج الذين :األول فالقسم 

 ؛توثيقه عىل أحد ّص نيَ  مل وإن، قوٌي  حديثهو ثقة فذاك، رحبج فيه ُيتكلم مل من : النوع األول
  .االحتجاج وجه عىل له اإلمام البخاري إخراج من الضمني التوثيق الكتسابه

 :حالتان فله، باجلرح فيه ُتُكلِّمَ  من:  النوع الثاين
 .أيضاً  قوي حديثه توثيقه، فهذا عىل واجلمهور تعنُّتا فيه الكالم يكون تارة  - أ
 احلسن مرتبة عن حديثه َينْحطُّ  ال اعتبار، فهذا له وحفظه تليينه يف الكالم كوني وتارة  - ب

 .)٥(لذاته
أي ليس ( ويتميز رواة األصول املحتج هبم يف صحيح البخاري بروايته هلم حديثًا مسندًا 

                                 
 ).٤٠٣:ص( :هدي الساري: ابن حجر)  ١(
 ).٢٦١-٢٦٠:ص(  :األنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء عىل السنة املحمدية من الزلل والتضليل واملجازفة  :املعلمي)   ٢(
 ).٤٨٨-٤٠٣:ص( :هدي الساري: ابن حجر)  ٣(
 ).٨١:ص:(ضوابط اجلرح والتعديل: العبد اللطيف)  ٤(
 ).٤٠٣:ص( : هدي الساري:ابن حجر)  ٥(
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 ).معلقاً 
 وذلك ألن رشط الصحة يقتيض عدالة الرواة وضبطهم، ورشط الصّحة إنـام التزمـه البخـاري 

 ملـسنداجلـامع الـصحيح ا:( احلديث املـسند دون املعلـق، كـام هـو ظـاهر مـن تـسميته لـصحيحه بــيف
، وكـام هـو واقـع تلـك املعلقـات؛ إذ أن فيهـا مـاهو ) وسـننه وأيامـهاملخترص من أمور رسـول اهللا 

 .ضعيف، وإن كان ضعفًا منجربًا أو قابالً لالنجبار
 .)١(رج له مقرونًا، ومن أخرج له لبيان علتهمن أخ:  ويستثنى ممن خرج له مسنداً صورتان

 :والتعاليق واملتابعات الشواهد يف هلم أخرج الذين :الثاين والقسم 
هلم،  الصدق اسم حصول مع، وغريه الضبط يف منهم له ُأخرج من درجات تتفاوت فهؤالء 

، اإلمام هذا عديللت مقابل الطعن فذلك طعنٌ  منهم أحد يف  البخارياِإلمام لغري ُوجد إذا وحينئذ
 ضبطه يف أو مطلقاً  ضبطه ويف الراوي هذا عدالة يف يقدح بقادح السبب، مفرساً  مبنيَّ  إّال  يقبل فال
 .يقدح ال ما ومنها يقدح ما منها متفاوتة اجلرح عىل لألئمة احلاملة األسباب ألن بعينه؛ خلرب

 

                                 
 ).  ٢٧١-٢٥٤:ص( :رشح موقظة الذهبي: العوينحاتم الرشيف )  ١(
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من خالل الدراسة التطبيقية للرواة الذين أوردهم اإلمام البخاري يف كتابه الضعفاء، وروى 

ج )ه٢٥٦:ت(هلم يف صحيحه، َخلص الباحث إىل ثالثة أسباب رئيسة جعلت اإلمام البخاري  خيرِّ
 :هلؤالء الرواة يف صحيحه، واألسباب كالتايل

 .وي عند اإلمام البخاري،تضعيفًا مطلقًا أو مقيداً عدم ثبوت تضعيف الرا: السبب األول
فالتضعيف املطلق ُيرد به حديث الراوي دائًام، وال يقبل حديثه حتى يف الشواهد واملتابعات، 

ا التضعيف النسبي، فريد به حديثه يف أوقات، ويقبل يف أخرى  . أمَّ
 :ويدخل فيام مل يثبت ضعفه عند البخاري، نوعان من الرواة

ح بقبول حديثهم يف كتاب الضعفاء: األولالنوع   .من رصَّ
ما يفيد قبول حديثه، ولو يف ) الضعفاء(قد ذكر اإلمام البخاري يف ترمجة بعض الرواة يف كتابه 

، بل أمر آخر مما ذكر سابقاً )كتاب الضعفاء (فليس ضعف حديثهم سبَب إدخاهلم يف . باب االعتبار
 . يف أسباب إدخاله للرواة يف كتابه

اختالف رأيه يف بعض الرواة عن قول )  الناقددوهو املجته(وال يستغرب من اإلمام البخاري 
 . نّقاد آخرين، فريوى يف صحيحه عنهم، خالفاً ملن مل يقبل حديثهم

يقول العالمة . فليس من رشط البخاري يف الصحيح أن يروي عّمن مل ُيتكلم فيه، فهذا ُمتعذرٌ 
، ولو اعتربنا ذلك لذهب معظم الّسنة؛ إذ مل ه الرجل ال يسقط حديث وجمرد الكالم يف«: الزيلعي

 .)١(»يسلم من كالم الناس إال من عصمه اهللا 
، اجتهاداً منه يف حتقق عدالة (٢)» احتج بجامعة سبق من غريه اجلرح هلم «فاإلمام البخاري 

صدد يقول احلافظ ابن الراوي، فال ينازع اإلمام البخاري يف علمه بعلم ناقد آخر، ويف هذا ال
ينبغي لكل منصف أن يعلم أن ختريج صاحب الصحيح ألي راو كان،مقتٍض لعدالته عنده، «:حجر

وحينئذ إذا وجدنا لغريه يف أحد منهم طعنًا فذلك الطعن مقابل ...وصحة ضبطه وعدم غفلته
الراوي، ويف ضبطه لتعديل هذا اإلمام، فال يقبل إال مبني السبب مفرسًا بقادح يقدح يف عدالة هذا 

                                 
 ).١/٣٤١:(نصب الراية: الزيلعي)  ١(
 ).١٠٧:ص( :معرفة أنواع علوم احلديث :عثامن بن عبد الرمحن: ابن الصالح)  ٢(



 
 

 

 ٢٠٤ 

ألن األسباب احلاملة لألئمة عىل اجلرح متفاوتة منها ما يقدح، ومنها  مطلقًا، أو يف ضبطه خلرب بعينه؛
  .)١(»ما ال يقدح

من ترجم هلم يف كتابه ثالثة، بعض  الدالة عىل قبول مرويات )ه٢٥٦:ت(وعبارات اإلمام البخاري
 :وهي

 .)٢(اهللا، والصلت بن هبرام، وطلق بن حبيب ن عبدذر ب: ، وقاهلا يف»صدوق يف احلديث« -
سعيد بن بشري، وعبد اهللا بن أيب لبيد، وعبد الوهاب بن عطاء، ومنكدر :، وقاهلا يف»ُحيتمل« -

 .)٣(بن حممد
إسامعيل بن إبراهيم بن جمّمع، وإسامعيل بن عبد امللك، وإسحاق : ، وقاهلا يف»يكتب حديثه« -

 .)٤(وزافر بن سليامنابن حييى، وأشعث السّامن، 
ق بني من أخرج له يف الصحيح، ومن أورده يف الضعفاء: النوع الثاين  .من فرَّ

وقد ُيذكر الرجل . قد تشتبه أسامء الرواة، فيتفق الرجالن فأكثر يف االسم واسم األب واجلد
:  معروفنيبأوصاف متعددة وهم يف احلقيقة واحد، فاعتنى املحدثون هبذا الباب فوضعوا لبيانه فنني

ملا اتَفَق فيِه اثنان وأكثر يف اسم واحد، وألف يف ذلك اخلطيب البغدادي ) املتفق واملفرتق(فن 
ملن يذكر باسمني فأكثر وهو واحد، ) من يذكر بأوصاف متعددة(فن:الثاين ، و)املتفق واملفرتق(كتابه

 .(٥))موّضح أوهام اجلمع والتفريق(وألف فيه اخلطيب كتابه
 هذه العلوم عند اختالف النقاد يف مراتب التعديل والتجريح هلؤالء الرجال، بني وتظهر فائدة

 القبول والرد، فعىل أهيم يقع اسم القبول؟
 .وأحيانًا يكون مدار اختالف النّقاد يف احلكم عىل احلديث هو االختالف يف تعيني الراوي

 :وهذا ما وقع ُهنا؛ فقد أخرج اإلمام البخاري يف صحيحه لكل من
 .زهري بن حممد التميمي -
 .وعمران بن مسلم -

                                 
 ).٤٠٣:ص( :هدي الساري :ابن حجر)   ١(
 ).١٨٣، ١٧٤، ١١٥:أرقام ترامجهم:(الضعفاء :البخاري)  ٢(
 ).٣٨٦، ٢٤١، ١٩٣، ١٣٣:أرقام ترامجهم:(املصدر السابق)  ٣(
 ).١٣١، ٣٠، ٢٢، ١٨، ١:أرقام ترامجهم:(املصدر السابق)  ٤(
 ). ٤-١/١( :للخطيب البغدادي ،موضح أوهام اجلمع والتفريق :مقدمة العّالمة املعلمي لكتاب: ينظر)  ٥(



   

 
 

 ٢٠٥ 

 .)١(ُمن سمي هبذا االسم)كتاب الضعفاء(فأورد يف 
ِّوقد بينت يف دراسة ترمجتهام يف القسم التطبيقي أن اإلمام البخاري يفرق بني من أخرج حديثه 

 يف فال يتجه نقد لإلمام البخاري يف إدخاله للراوي). كتاب الضعفاء(يف صحيحه، ومن أورده يف 
 ).كتاب الضعفاء(

ًومما أثبتته الدراسة أيضا أنه عىل فرض عدم رجحان تفريق البخاري بني االسمني، فال يتوجه 
له نقد؛ إما ألن حديثه املروي يف الصحيح مما توبع عليه، أو ألن البخاري روى عنه ما صح من 

 .حديثه عىل سبيل االنتقاء من مروياته
 .لبخاري يف إخراج حديثهم عىل منهج االنتقاء من مروياهتماعتامد اإلمام ا: السبب الثاين

ًحـديث الـراوي مـا يـراه موافقـا  مـن ِّاختيـار املحـدث ويقوم منهج االنتقاء عند املحدثني عىل 
حديثهم ما دلت القرائن  من أخذون في ؛ءوالضعفااحاديث الثقات وهذا االنتقاء يقع عىل ، لرشطه 

عـرض لـه مـا َ وإنصافهم ودقة متييزهم للمرويات؛ فالراوي الثقة قـد ي وهذا من عدهلم.عىل صحته 
وكـذا الـراوي . عنـد الثقـات قليـل احـتامل اخلطـأ مع أن  أو األداء، ّ التحملعند سواء جيعله خيطئ 
ْمـن مل يكــن شـديد الــضعفخاصــة ( الـضعيف ! فهنـاك مــن األحاديـث مــا يروهيـا عــىل الــصواب )َ
 . صواب من الضعيف قام منهج االنتقاء من الراويات اخلطأ من الثقة، واللفالحتام

 ):وينطبق عىل البخاري( يف دفاعه عن اإلمام مسلم )٢(ويف هذا الصدد يقول اإلمام ابن القيم
؛ ألنه ينتقي من أحاديث هذا الرضب )حديث مطر الوراق( يف إخراج حديثه ٍمب عىل مسلْيَع وال«

 . لثقة ما يعلم أنه غلط فيهما يعلم أنه حفظه، كام يطرح من أحاديث ا
ّفغلط يف هذا املقام من استدرك عليه عدم إخراج مجيع حديث الثقة، ومن ضعف مجيع حديث  َ َِ َ

 .يسء احلفظ
 .فاألوىل طريقة احلاكم وأمثاله، والثانية طريقة أيب حممد بن حزم وأشكاله

 .)٣(»واهللا املستعان. وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن

                                 
 ).٢٨٣:رقم-١٠٤:ص(و ،)١٢٩:رقم-٦٥:ص( :الضعفاء: البخاري)  ١(
تفقـه بـشيخ . شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي احلنبيل املشهور بابن قيم اجلوزية: هو)  ٢(

حتى كان ال خيـرج عـن يشء مـن أقوالـه بـل ينتـرص لـه يف مجيـع . حابهاإلسالم تقي الدين بن تيمية، وكان من عيون أص
 . ولد سنة إحدى وتسعني وست مائة، وتويف سنة إحدى ومخسني وسبع مائة. ذلك، ومصنفاته سائرة مشهورة

 ).٤٨٠ / ١(: الدرر الكامنةو،) ٣١١ / ١ (:العرب يف خرب من غرب:ينظر            
 ).١/٣٦٤( :عاد يف هدي خري العباد زاد امل:  اجلوزية ابن قيم)  ٣(



 
 

 

 ٢٠٦ 

 .إن الشيخني خيرجان ملن فيهم كالم يف مواضع معروفة « :لعالّمة عبد الرمحن املعلميويقول ا
أن يؤدي اجتهادمها إىل أن ذلك الكالم ال يرضه يف روايته البتة، كام أخرج البخاري : أحدها

 .لعكرمة
 أن يؤدي اجتهادمها إىل أن ذلك الكالم إنام يقتيض أنه ال يصلح لالحتجاج به وحده،: الثاين

 .ويريان أنه يصلح ألن حيتج به مقرونًا أو حيث تابعه غريه ونحو ذلك
أن يريا أن الضعف الذي يف الرجل خاص بروايته عن فالن من شيوخه، أو برواية فالن : ثالثها

 وهو مدلس ةعنه، أو بام سمع منه من غري كتابه، أو بام سمع منه بعد اختالطه، أو بام جاء عنه عنعن
 .وجه آخر ما يدفع ريبة التدليسومل يأت عنه من 

 .)١(»فيخرجان للرجل حيث يصلح، وال خيرجان له حيث ال يصلح
ومن أنواع االنتقاء التي وقفت عليها يف الرواة الذين أوردهم البخاري يف كتابه الضعفاء 

 :أنواع أربعةوأخرج هلم يف صحيحه 
ث به قبل االختال:النوع األول  .ط روايته عّمن اختَلط، ما حدَّ

 .طفمن انتقاء اإلمام البخاري من حديث املُتكلم فيهم، انتقاؤه لصحيح حديث الراوي املختلِ 
م العلامُء الرواة اآلخذين عن املختِلطني إىل أقسام  :وقد َقسَّ

 .من ُعلم أنه روى عنه قبل االختالط: القسم األول
 .من ُعلم أنه روى عنه بعد االختالط: القسم الثاين

  من مل يميز حديثه، هل أخذ عنه قبل االختالط أم بعده؟:القسم الثالث
أن ُيرد ما حدث به بعد االختالط، ويقبل ما حّدث به قبل )الثقة(واألصل يف حديث املختِلط

 .االختالط
 .ويعد الراوي املختلِط ممن ضعفه ضعفًا نسبيًا، باعتبار قبول حديثه يف وقت ورّده يف وقت

حديث بعض املختلطني، فيُعلم أن البخاري انتقى من حديثهم فإذا وجدنا يف صحيح البخاري 
ث فيها . ما رواه تالمذة املختلِط قبل االختالط هذا يف غالب األحوال، وستأيت حالة أخرى حيدِّ

البخاري عن بعض تالمذة املختلط ممن سمعوا منه بعد االختالط، يف األحاديث التي وافقهم 
 .الثقات عىل روايتها

                                 
 ).٦٩٢:ص: (التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل: املعلمي)  ١(



   

 
 

 ٢٠٧ 

جا من حديث املختِلطني عمن سمع .. «: يف ذلك)ه٨٥٢: ت(بن حجرقال احلافظ ا وكذا مل خيرِّ
 )١(»منهم بعد االختالط، إال ما حتققا أنه من صحيح حديثهم قبل االختالط

ف حديثه يف بعض األوقات دون : وعدَّ احلافظ ابن رجب رواية املختِلط من قبيل من ُضعِّ
 .)٢(بعض

 .ترمجة سعيد بن أيب عروبة:  البحث ومثاهلا يف القسم التطبيقي من-
ف فيها:النوع الثاين  . من روى عنه يف غري اجلهة التي ُضعِّ

ومن انتقاء البخاري من حديث املُتكلم فيهم، انتقاؤه من حديثهم ما َعِلم صحَة ضبِط راويِه 
ون حديثه، وخلصها احلافظ  اد يردُّ ابن رجب حاَل حتّمله؛ فقد يعرض للراوي الثقة ما جيعل النقَّ

ف حديثهم إما يف بعض األوقات، أو بعض األماكن، أو عن .. ذكر قوم من الثقات«: بقوله قد ُضعِّ
 .وهذا من إنصاف املحدثني ودقة فهمهم يف أخذ أحاديث الرواة. )٣(»بعض الشيوخ

عىل القول بعـدم تفريـق البخـاري بـني مـن (رواية البخاري عن زهري بن حممد : مثاهلا -
، فالقدح املوجه له قاِرصٌ عىل روايته عن )اء ومن أخرج له يف الصحيحأدخله يف الضعف

وقـد عـّده . الشاميني، وحديثه يف البخاري من روايـة العـراقيني عنـه، وهـي مـستقيمة
 فحفظـوا حديثـه، وحـّدث عنـه  أو إقلـيمٍ احلافظ ابن رجب ممن حّدث عنه أهـل مـٍرص 

 . )٤(غريهم فلم يقيموا حديثه
عىل القول بعدم تفريق البخاري بني من ( بن مسلم املنقري ومثاهلا كذلك عمران -

ف حديثه يف بعض ، فهو ممن ُيضعَ )أدخله يف الضعفاء ومن أخرج له يف الصحيح
األمكنة دون البعض؛ فام رواه عنه أهل بلده من البرصيني فيُْقبل، وما رواه عنه الغرباء 

  .)٥(وحديثه يف البخاري مما رواه عنه أهل بلده. فُريد
 . من روى عنه ما وافقه عليه الثقات:النوع الثالث

ومن انتقاء البخاري من حديث املُتكلم فيهم، أخذه من حديث الرواة الضعفاء ما وافقهم 
 .الثقات عىل روايته، مما يدل عىل حفظهم هلذا احلديث

                                 
 ).١/٣١٥( :النكت عىل كتاب ابن الصالح: ابن حجر)  ١(
 ).٢/٥٥٢( :رشح علل الرتمذي: ابن رجب)  ٢(
 .املصدر السابق)  ٣(
 .القسم التطبيقي، وتراجع ترمجته يف )٢/٦١٤( :املصدر السابق)  ٤(
 .تراجع ترمجته يف القسم التطبيقي)  ٥(



 
 

 

 ٢٠٨ 

ال يظن  وأما الشيخان، ف«:-يف ترمجة إسامعيل بن أيب أويس- )ه٨٥٢: ت( قال احلافظ ابن حجر
 .)١(»هبام أهنام أخرجا عنه إال الصحيح من حديثه الذي شاركه فيه الثقات

 .عىل أن للمحدثني منهجاً دقيقًا يف قبول احلديث ملوافقته حلديث الثقات
. ففي بعض األوقات يقبُل الناقُد حديث الراوي إذا وافق الثقات، ويف بعض األحيان َيرده

ال جيوز االحتجاج بخربه، وإن  « : حبان، يف ترمجة عيسى بن طهامنومن أمثلة القبول قول اإلمام ابن
ومن أمثلة عدم قبول موافقة الثقات، قول اإلمام ابن . )٢(»اعتُِرب بام وافق الثقات من حديثه فال ضري
منكر احلديث جداً، ال جيوز االحتجاج به إذا وافق  « :حبان يف ترمجة حممد بن ميمون الزعفراين

 .)٣(»!ياء املستقيمة، فكيف إذا انفرد بأوابد؟الثقات باألش
، ما يمكن أن ُيعد ضابطٌ ٌ لقبول ما وافق عليه )التنكيل(ويفهم من كالم العالمة املعلمي يف كتابه

 :الثقات
v أن يكون الراوي ثقة ثبتاً، فيُعرف صحيح حديثه بتحديثه. 
v  ديث الثقاتفالكذاب يمكن أن يرسق ح. صدوقًا يف احلديث) عىل األقل(أو يكون. 

فال يقبل حديث كثري الغلط، الذي ال يؤمن غلطه فيام وافق عليه الثقات، وقريب منه من يقبل 
ن الراوي من أحاديث شيوخه ما حدثوا به، ولكنه مل يسمعه منهم، وكذا من  التلقني؛ فإنه قد ُيلقَّ

ث عىل التوهم؛ فإنه قد يسمع من أقرانه عن شيوخه، ثم يتوهم أنه سمعه ا من شيوخه، فريوهيا حيدِّ
 .)٤(عنهم

 :  ومثاهلا-
v رواية حممد بن عبد اهللا بن املثنى عن سعيد بن أيب عروبة. 
v ٥(ورواية عبد الوارث بن سعيد عن ابن أيب عروبة(. 

 .)٦( من روى عنه مقروناً :النوع الرابع
                                 

 ).١/٢٨٢:(هتذيب التهذيب: ابن حجر)  ١(
 ).٢/٩٨:(كتاب املجروحني:ابن حبان)  ٢(
 ).٢/٤٥٦:(وينظر فيه مثال آخر). ٢/٢٩٣:(املصدر السابق)  ٣(
 ).١٢٤-١/١٢٣:(التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل: املعلمي)  ٤(
 .تنظر الدراسة التطبيقية لرتمجتهام)  ٥(
مجـع الـراوي بـني راويـني أو أكثـر يف «:بقولـه حممد الطوالبـة،: من التعريفات اجليدة للراوي املقرون، ما عرفه به الدكتور)  ٦(

جملـة املنـارة  ).من أخرج هلـم البخـاري مقـرونني:(يف بحثه)).روايتهم عن شيخ واحد يف أي طبقة من طبقات الرواة 
 ).٣٦٧:ص( ،)٢٠٠١:عام ،٢العدد  ،٧املجلد -ردناأل(



   

 
 

 ٢٠٩ 

ًومن انتقاء البخاري من حديث املتكلم فيه، أن يروى عنه مقرونا بغريه، جربا لق ً ية، اوصور الرُ
 .وللتدليل عىل حفظ الراوي املتكلم فيه هلذا احلديث بمتابعة غريه عىل روايته

ْ أسباب قرن اإلمام البخاري يف اإلسناد -حفظه اهللا-وقد أوصل الدكتور حممد الطوالبة َ
 . )١ً(لراويني أو أكثر إىل سبعة عرش سببا

 : وأمثلتها
v عبد امللك بن أعني. 
v وعطاء بن السائب . 
v همس بن منهال، وسهل بن يوسف، وابن أيب عدي يف روايتهم عن سعيد بن أيب وك

 .)٢(عروبة
 .أن يروي اإلمام البخاري عنهم يف الشواهد واملتابعات، ال األصول: السبب الثالث

 قد يروي عن الرجل يف املتابعات ما ال يرويه فيام انفرد به، وهذا )ه٨٥٢: ت(فاإلمام البخاري
ِّ رجال، يفرق بني من يروي عنهم ما هو معروف من رواية غريه، وبني من يعتمد معروف منه يف عدة

 .)٣(وهلذا يمتنع بعض العلامء أن يقولوا يف مثل ذلك، عىل رشط البخاري. عليه فيام ينفرد به
إما ،  لبعض من تكلم فيه)الصحيح(ج يف َّاعلم أنه قد خير «: ويف ذلك يقول احلافظ ابن رجب

 .وذلك معلوم، ًدامتابعة واستشها
من طرق أخرى، ولكن مل يكن وقع ج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه ِّ وقد خير

 .)٤(»ًلصاحب الصحيح ذلك احلديث إال من طريقه، إما مطلقا أو بعلو
ثم اعلم أنه قد يدخل يف باب املتابعة واالستشهاد رواية من ال  « :ويقول احلافظ ابن الصالح

  . يف الضعفاءً بل يكون معدودا،هحيتج بحديثه وحد
 .هم يف املتابعات والشواهدوويف كتايب البخاري ومسلم مجاعة من الضعفاء، ذكر

، ترب بهْعُ فالن ي:وليس كل ضعيف يصلح لذلك، وهلذا يقول الدارقطني وغريه يف الضعفاء

                                 
ــة)  ١( ــرونني: حممــد :الطوالب ــاري مق ــم البخ ــرج هل ــن أخ ــشور يف  :م ــث من ــارة :(بح ــة املن ــد -األردن-جمل ،العــدد ٧املجل

 ).٣٧٤ -٣٧٢:ص( ،)٢٠٠١:،عام٢
 .تنظر الدراسة التطبيقية لرتمجتهام)  ٢(
 ).٢٥٧:ص( : السبكيالصارم املنكي يف الرد عىل :ابن عبد اهلادي)  ٣(
 ).٧١٠ -٢/٧٠٨( :رشح علل الرتمذي: ابن رجب)  ٤(



 
 

 

 ٢١٠ 

 .)١(» ترب بهعْ وفالن ال يُ 
 : وأمثلتها
v الربيع بن صبيح. 
v والنعامن بن راشد. 
v عباد بن راشدو. 
v وعبد العزيز بن أيب رواد. 
v  وروايـة كهمـس، وابـن أيب عـدي، ووهيـب بــن خالـد يف روايـتهم عـن سـعيد بــن أيب

 .)٢(عروبة
 

                                 
 ).٧٩:ص( :معرفة أنواع علوم احلديث :ابن الصالح)  ١(
 .تنظر الدراسة التطبيقية لرتمجتهام)  ٢(
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 : مروياته يف البخاري •
َثنَا دٍ  ْبنُ  اهللاَِّ َعبْدُ  َحدَّ َثنَا، ُحمَمَّ َثنَا، ُيوُسَف  ْبنُ  ِهَشامُ  َحدَّ ْهِريِّ  َعنِ ، َمْعَمرٌ  َحدَّ  ابْنِ  َعنِ ، َساِملٍ  َعنِ ، الزُّ

ِنَْربِ  َعَىل  َخيْطُُب  نَّبِيَّ ال َسِمعَ  ا، َأنَّه ُعَمرَ   ؛الطُّْفيَتَْنيِ َواْألَْبَرتَ  َذا َواْقتُلُوا، اْحلَيَّاِت  اْقتُُلوا «:َيُقوُل ، املْ
َُام  انِ ، اْلبََرصَ  َيطِْمَسانِ  َفإِهنَّ  .» اْحلَبََل  َوَيْستَْسِقطَ

نَا: اهللاَِّ َعبْدُ  َقاَل  يْ اَبةَ  َأُبو نَاَداِين فَ  ِألَْقتَُلَها َحيَّةً  ُأَطاِردُ  َأَنا َفبَ  َقدْ   اهللاَِّ َرُسوَل  إِنَّ : َتْقتُْلَها، َفُقْلُت  َال  ُلبَ
 .اْلَعَواِمرُ  َوِهَي  اْلبُيُوِت  َذَواِت  َعنْ  َذلَِك  َبْعدَ  َهنَى إِنَّهُ : اْحلَيَّاِت، َقاَل  بَِقتْلِ  َأَمرَ 

اِق  َعبْدُ : َوَقاَل   زَّ ا َأُبو َفَرآِين  َمْعَمرٍ  َعنْ ، الرَّ  .اْخلَطَّاِب  ْبنُ  َزْيدُ  َأوْ  َبةَ ُلبَ
، َوإِْسَحاُق ، َوابن عيينة، ُيوُنُس  َوَتاَبَعهُ   َبيِْديُّ  اْلَكْلبِيُّ  .َوالزُّ
عٍ  َواْبنُ  َحْفَصةَ  َأِيب  َواْبنُ  َصالٌِح  َوَقاَل   ْهِريِّ  َعنِ  : ُجمَمِّ اَبةَ  َأُبو َرآِين  :ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ ، َساِملٍ  َعنْ ، الزُّ  ُلبَ
 .)١(اْخلَطَّاِب  ْبنُ  َوَزْيدُ 

اد يف الراوي •  : أقوال النقَّ
 .)٣(» ليس حديثه بيشء «:وقال مرة. )٢(» ضعيف «:)ه٢٣٣:ت(حييى بن معني  قال 

يروي عن الزهري وعمرو ابن دينار، .  يروي عنه، وهو كثري الوهم« :)ه٢٥٦:ت( قال البخاريو
 .)٤(»يكتب حديثه 

كثري ، وهو قريب من ابن أبى حبيبة.وال حيتج به ،ه يكتب حديث «:)ه٢٧٧:ت(:م أبو حاتوقال
 .)٥(»ليس بالقوي ، الوهم 

                                 
 ).٣٢٩٩:رقم( :اجلامع الصحيح: البخاري)  ١(
 ).٢/٨٤(  :اجلرح والتعديل: و ابن أيب حاتم ).٣/١٧٦ ( ):رواية الدوري(التاريخ : ابن معني)  ٢(
 ).   ١/٩٩( :كتاب املجروحني: ، ابن حبان)١٤٨/ ١( : الضعفاء:العقييل)  ٣(
 ).٢١:ص(، له الضعفاء، و)١/٢٧١: (التاريخ الكبري:   البخاري)٤(
 ).٢/٨٤(  :جلرح والتعديلا: ابن أيب حاتم)  ٥(



 
 

 

 ٢١٢ 

 . )١(»ضعيف« :)ه٣٠٣:ت(وقال النسائي
 .)٢(»كان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل «: ) ه٣٥٤ت(وقال ابن حبان
 .)٣(» مع ضعفه يكتب حديثه «:)ه٣٦٥:ت(وقال ابن عدي

 .)٤(»ي استشهد به البخار « :)ه٧٤٢:ت(وقال املزي
 .البخاري:  أي)٦(»استشهد به يف صحيحه  «:، وقال)٥(»ضعفوه«:) ه٧٤٨:ت(وقال الذهبي 

 .)٧( ورمز له بإخراج البخاري له تعليقاً » ضعيف«: )ه٨٥٢: ت(وقال احلافظ ابن حجر
 : التعليق •
يظهر من ترمجة الراوي أنه ضعيف كثري الوهم، ومع ذلك يكتب حديثه عىل االعتبار، كام . ١

 .ل أبو حاتم وابن عديقا
. مل يرو عنه البخاري يف صحيحه إال يف موضع واحد، يدخل يف باب املتابعات ال األصول. ٢

 ما يشرتط يف رواة - من حيث القوة والضبط - أنه ال يشرتط يف رواة املتابعـات والشواهد وقد سبق
 .األصول، وهذا من بابه

ما ساق متابعة إبراهيم بن جمّمع أراد أن يبني إن اإلمام البخاري عند: ال يبعد أن يقال. ٣
. ، وعدم رجحاهنا، وذلك بتأخريها وجهاً ثالثًا بعد إيراده وجهني آخرين يف رواية احلديث)٨(ضعفها

  ويوضحه، أنه قد جاءت الراويات عىل ثالثة أوجه خمتلفة يف تعيني القائل البن عمر بنهي النبي
 : ىل النحو التايلععن قتل احليّات التي يف البيوت، 

أنه عىل الشك؛ إما أبو لبابة أو زيد ابن : أبو لبابة، والوجه الثاين: أن القائل: الوجه األول
 .عىل اجلمع بني أيب لبابة، وزيد بن اخلطاب: اخلطاب، والوجه الثالث

 ؛)مدار إسناد احلديث(وأصل االختالف وقع عىل الزهري 
. ف به، وجعله من حديث أيب لبابة وحدهمعمر من طريق هشام بن يوس: فرواه عنه -

                                 
 ).٤/٣٨( :الكامل: ابن عدي)  ١(
 ).١/١٠٣( :وحنيكتاب املجر: ابن حبان)  ٢(
 ).٤/٤١:(الكامل: ابن عدي)  ٣(
 ).٢/٤٩:(هتذيب الكامل: املزي)  ٤(
 ).١/٢٠٨( :الكاشف: الذهبي)  ٥(
 ).١/٦٠( :ميزان االعتدال: الذهبي)  ٦(
 )١٨٩٥:رقم-٢٤٢:ص( :تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٧(
ع عن الزهري مقاالً )  ٨(  ).٦/٤٠٢( : البن حجرفتح الباري .ذكر ابن السكن أن يف رواية إبراهيم بن جممِّ



   

 
 

 ٢١٣ 

 .يتني التاليتني يف املتابعاتاوية التي صدر هبا البخاري الباب، وساق الراووهي الر
يونس بن يزيد، وابن عيينة، وإسحاق الكلبي، والزبيدي، ومعمر من وجه : ورواه عنه -

 .آخر من طريق عبد الرزاق به؛ عىل الشك
مد بن أيب حفصة، وجعفر بن برقان، وإبراهيم بن صالح بن كيسان، وحم: ورواه عنه -

 .)١(ّجممع؛ باجلمع
 أن ترتيب البخاري هلذه الراويات واألوجه، وتصديره )ه٨٥٢: ت(واستظهر احلافظ ابن حجر

يقول . عن الراويتني األخرينيية اوالرلرواية هشام بن يوسف يف الباب، يدل عىل تقديمه هلذه 
، )٢(ّشك بغري لبابة أبو هو عمر ابن رأى ّالذي ّأن آخر وجه من يليه ذيّال الباب يف وسيأيت «:احلافظ
 ذكر عىل املقترصة معمر عن يوسف بن هشام لرواية تقديمه من ّالبخاري إليه جنح ما ّيرجح وهو
 .)٣(» لبابة أيب

ِّ يف هذا الرتجيح إنام هو بمرجح خارجي عن -/- )هـ٢٥٦:ت(وصنيع اإلمام البخاري
تدل عىل ) غري طريق الزهري(أن احلديث ورد عن ابن عمر من طريق أخرى: ، وهوروايات احلديث

، ويف هذا ترجيح من اإلمام  إنام هو أبو لبابة أن الذي رأى ابن عمر وأخربه بنهي النبي 
 .)٤(وجود أصل للرواية البخاري بقرينة 

، وبقرينة )انية والثالثةالثية اوالريف (وقد ترك اإلمام البخاري بذلك الرتجيح بقرينة العدد 
ًية الثانية مجعت عددا من الطبقة األوىل من أصحاب او،فالر) الثانيةيةاوالريف  ()٥(االختصاص

مجعت بني احلفظ، واإلتقان، وطول الصحبة،  «:الزهري، والتي وصفها احلافظ ابن رجب بقوله
 . )٦(» يزيدمعمر والزبيدي وابن عيينة ويونس بن:وهم. والعلم بحديثه، والضبط له

 .ُسبب إيراد البخاري له يف كتاب الضعفاء، كثرة أوهامه. ٤

                                 
 ).٥١٨-٣/٥١٤: (تغليق التعليقو ) ٦/٤٠٢:(فتح الباري: البن حجر :ينظر يف ختريج هذه الراويات)  ١(
 ).٣٣١١:رقم( :اجلامع الصحيح: أخرجها البخاري يف)  ٢(
 ).٦/٤٠٢( :فتح الباري: ابن حجر) ٣(
ــي)  ٤( ــة، عــادل الزرق ــيح : ينظــر يف الكــالم عــىل هــذه القرين ــرائن الرتج ــل وق ــد العل ــسعودية دار املحــدث،( قواع -ال

 ).١٠٥-١٠٤:ص( ،)هـ١٤٢٥األوىل،عام:الرياض،ط
 ).٧٣-٧٠، ٥٥:ص( :املصدر السابق :ينظر يف الكالم عىل هاتني القرينتني)  ٥(
 ).٤٨٦-٢/٤٧٨( :رشح علل الرتمذي: ابن رجب)  ٦(



 
 

 

 ٢١٤ 

 
 

 : مروياته يف البخاري •
َثنِي َعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد ُهَو النَّْرِيسُّ  َثنَا َعبُْد اْلَواِحِد، ،َحدَّ َثنَا َقيُْس ْبُن ، أيوب بن عائذ َعنِ  َحدَّ َحدَّ

َثنِي َأُبو ُموَسى اْألَْشَعِريُّ :َسِمْعُت َطاِرَق ْبَن ِشَهاٍب َيُقوُل :ُمْسِلٍم، َقاَل  نِي َرُسوُل اهللاَِّ :َقاَل  َحدَّ  َبَعثَ
 ََِّىل َأْرِض َقْوِمي َفِجئُْت َوَرُسوُل اهللا اهللاَِّ ْبَن َقيٍْس؟ أََحَجْجَت َيا َعبَْد  « : ُمنِيٌخ بِاألَْبطَِح َفَقاَل  إِ

َفَهْل ُسْقَت  « :َقاَل  . َكإِْهاللَِك َلبَّيَْك إِْهالالً  : ُقْلُت : َقاَل »؟َكيَْف ُقلَْت « :، َقاَل  نََعْم َيا َرُسوَل اهللاَِّ :ُقلُْت 
ْ َأُسْق :ُقْلُت  »؟َمَعَك َهْدًيا َفا َواملَْْرَوةِ  «: َقاَل  . َمل َفَفَعْلُت َحتَّى  .»  ُثمَّ ِحلَّ فَطُْف بِاْلبَيِْت َواْسَع بَْنيَ الصَّ

نَا بَِذلَِك َحتَّى اْستُْخِلَف ُعَمرُ   . )١(َمَشطَْت ِيل اْمَرَأٌة ِمْن نَِساِء َبنِي َقيٍْس َوَمُكثْ
اد يف الراوي-  : أقوال النقَّ

 .)٢(»ولكنه كان مرجئاً ، كان صاحب عبادة « :)ه١٨١:ت(قال ابن املبارك 
 .)٣(»ثقة « :)ه٢٣٣:ت(وقال حييى بن معني 

 .)٤(»كان يرى اإلرجاء وهو صدوق « :)ه٢٥٦:ت( وقال البخاري
 . )٥(» ثقة «: ) ه٢٦١:ت(وقال العجيل 

 .)٦()كتاب أسامي الضعفاء( يف )ه٢٦٤: ت(وذكره أبو زرعه الرازي 
 . )٧(»صدوق ، صالح احلديث، ثقة «:) ه٢٧٧:ت(وقال أبو حاتم 
ف، و« :) ه٢٧٩:ت( وقال الرتمذي  . )٨(»كان يرى رأي اإلرجاء : يقال ُيَضعَّ
 .)٩(» ثقة « :) ه٣٠٣:ت(وقال النسائي 

 .)١٠(»كان مرجئًا خيطئ «: ، وقال)الثقات(يف كتابه  ) ه٣٥٤ت(وذكره ابن حبان 

                                 
 ).٤٣٤٦:رقم (اجلامع الصحيح،: البخاري)  ١(
 – مـرص –الفاروق احلديثة للطباعـة والنـرش (عادل بن حممد، أسامة بن إبراهيم : حتقيقإكامل هتذيب الكامل، : لطايمغ)  ٢(

 ).٢/٣٣٦ (،)م ٢٠٠١ -ه ١٤٢٢األوىل، : القاهرة، ط
 ).٣/٤٨٣:()رواية الدوري(التاريخ : ابن معني)  ٣(
 ).٢٧:ص(، له الضعفاء، و)١/٤٢٠: (التاريخ الكبري: البخاري)  ٤(
 ).١/٢٤١ (:برتتيب اهليثمي وابن السبكي  ،معرفة الثقات :العجيل)  ٥(
: مـرص، ط-الفـاروق احلديثـة للطباعـة والنـرش(حممد بن عيل األزهري :حتقيقسؤاالت الربذعي، : مطبوع ضمن كتاب)  ٦(

 ).٣٠٨: ص(، )٢٠٠٩ -ه ١٤٣األوىل، عام 
 ).٢/٢٥٢( :اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم) ٧(
 ).٢/٥١٤( :سنن الرتمذي: مذيالرت)  ٨(
 ).٣/٤٧٨( :هتذيب الكامل: املزي) ٩(
 ).٦/٥٩: (الثقات: ابن حبان) ١٠(



   

 
 

 ٢١٥ 

 والعجب من البخاري يغمزه وقد احتج به، « :وقال أيضاً . )١(» ثقة «:) ه٧٤٨:ت(قال الذهبي 
 .)٢(»ث آخر، فإنه ُمِقٌل لكن له عنده حديث، وعند مسلم حدي

ليس له يف البخاري  «:، وقال يف موضع آخر)٣(»، رمي باإلرجاء ثقة «: ) ه٨٥٢:ت(قال ابن حجر
سوى هذا املوضع، وقد أورده يف احلج من طريق شعبة وسفيان، عن قيس بن مسلم شيخ أيوب بن 

 .)٤(» عائذ
 : التعليق •
 توثيقه، ومن طعن فيه فمن أجل اإلرجاء، يظهر من ترمجة الراوي أن غالب العلامء عىل. ١

وسبق مذهب اإلمام البخاري وغريه من أهل احلديث من احتامهلم حلديث املرجئة وغريهم ممن 
اد أنه . فبمثل هذه التهمة ال ُيَرّد حديث الراوي.وصف ببدعة إذا كان ضابطًا حلديثه وقول بعض النقَّ

 هل هذا احلديث مما أخطأ فيه؟ وذلك بمقارنة حديثه :خيطئ، ال جيعلنا نردُّ بذلك حديثه، بل ينظر
 .بأحاديث الثقات، والنظر فيمن تابعه يف رواية هذا احلديث

متابعتني ) صحيحه(وعىل فرض ضعفه فلم ينفرد برواية احلديث، فقد أخرج البخاري يف . ٢
فيان بن سعيد أوهلا من اإلمام س: أليوب بن عائذ يف روايته عن شيخه قيس بن مسلم هلذا احلديث

فحديثه مما وافقه عليه . كالمها عن قيس بن مسلم به.)٥(الثوري، والثانية من اإلمام شعبة بن احلجاج
 . الثقات يف روايته، فُأمن خطأه

 .سبب ذكر البخاري له يف كتاب الضعفاء من أجل بدعته. ٣

                                 
 –رشكة دار القبلة  (    حممد عوامة، وأمحد حممد اخلطيب: حتقيقالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، : الذهبي) ١(

 ).١/٢٦١ (،)م١٩٩٢ -ه ١٤١٣األوىل، : جدة، ط– السعودية –مؤسسة علوم القرآن 
: دمـشق، ط–سوريا –الرسالة العاملية (حممد نعيم عرقسويس وآخرون : ، حتقيقميزان االعتدال يف نقد الرجال: الذهبي) ٢(

 ).١/٢٧٥ ( ،)م ٢٠٠٩-ه ١٤٣٠األوىل، 
 ).٦١٦:رقم-٦١٥:ص (:تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٣(
 ).٨/٦٤ (:فتح الباري: ابن حجر)  ٤(
 ).٢١٤٤، ٢١٤٣:رقم( :اجلامع الصحيح، ومسلم يف )١٤٥٧:رقم( :اجلامع الصحيحلبخاري يف أخرجه ا)  ٥(



 
 

 

 ٢١٦ 

 
 

 : مروياته يف البخاري •
ٌف، َعْن َعاِمٍر،  َثنَا ُمَطرِّ َثنَا َخالُِد ْبُن َعبِْد اهللاَِّ، َحدَّ ٌد، َحدَّ َثنَا ُمَسدَّ اِء ْبِن َعاِزٍب َعنِ َحدَّ : ا َقاَل  اْلَربَ

ى َخاٌل ِيل ُيَقاُل َلهُ  َالِة، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللاَِّ ،  َأُبو ُبْرَدَة :َضحَّ َل الصَّ َيا :َفَقاَل .» َشاتَُك َشاُة َحلْمٍ «: َقبْ
نَّ ِعنِْدي َداِجنًا َجَذَعًة ِمْن املََْعزِ ،َرُسوَل اهللاَِّ َمْن َذبََح «: ُثمَّ َقاَل . » اْذبَْحَها َوَلْن تَْصُلَح لَِغْريِكَ « : َقاَل ، إِ

َال  َام َيْذبَُح لِنَْفِسِه، َوَمْن َذبََح َبْعَد الصَّ َالِة َفإِنَّ ََّة املُْْسلِِمنيَ َقبَْل الصَّ  .»ِة َفَقْد تَمَّ ُنُسُكُه َوأََصاَب ُسن
َدُة،  - ْعبِيِّ َوإِْبَراِهيمَ َعنِ َتاَبَعُه ُعبَيْ  . الشَّ
ْعبِيِّ َرْيٍث  حُ َوَتاَبَعُه َوِكيٌع، َعنْ  -  .، َعْن الشَّ
ْعبِيِّ َعنِ  ،َوَقاَل َعاِصٌم، َوَداُودُ  - نٍ : الشَّ  . ِعنِْدي َعنَاُق َلبَ
َراٌس،  - ٌد، َوفِ ْعبِيِّ َعنِ َوَقاَل ُزَبيْ  . ِعنِْدي َجَذَعةٌ : الشَّ
َثنَا َمنُْصورٌ :َوَقاَل َأُبو اْألَْحَوصِ  -  .َعنَاٌق َجَذَعةٌ  : َحدَّ
 .)١(َعنَاٌق َجَذٌع َعنَاُق َلبَنٍ : ْونٍ َوَقاَل اْبُن عَ  -

اد يف الراوي •  :أقوال النقَّ
 .)٢(»ال شئ « :)ه٢٣٣:ت( قال ابن معني 

 .)٣(»، روى حديثني منكرينضعيف احلديث« :)ه٢٤٩:ت(  وقال عمرو بن عيل
 .)٥(»ليس عندهم بالقوي«: ، وقال أيضاً )٤(»فيه نظر« :)ه ٢٥٦: ت( وقال البخاري 

 .)٦(»ضعيف« :)ه٢٧٥:ت(   داودبوقال أو
 .(٧)»ضعيف احلديث « :)ه٢٧٧: ت( قال أبو حاتم و

 .)٨(»مرتوك احلديث« :)ه٣٠٣: ت(  وقال النسائي

                                 
  ).٥٥٥٦:رقم: ( اجلامع الصحيح: البخاري)  ١(
  ). ٢٠٦ / ٢: ( هتذيب التهذيب: ابن حجر)  ٢(
 ).٥/٥٦٤( :هتذيب الكامل: املزي)  ٣(
  ).٧١/ ٢: ( التاريخ الكبري: البخاري)  ٤(
  ).٥٢: ص: ( لضعفاءا: البخاري)  ٥(
 ). ٢٠٦ / ٢:  (هتذيب التهذيب: ابن حجر)  ٦(
  ).٢٦٤/ ٣:  (  اجلرح والتعديل:ابن أيب حاتم)  ٧(
 ).١٦٥ |١: ( الضعفاء واملرتوكني: النسائي)  ٨(



   

 
 

 ٢١٧ 

 .)٢(»ضعيف احلديث عنده مناكري« :) ه٣٠٧:ت( )١(وقال الساجي
حد  ه عىل صوابه فيخرجه عنؤمل يغلب خطوكان ممن خيطئ «: ) ه٣٥٤: ت(وقال ابن حبان 

 . )٣(»نه إذا انفرد بالشئ ال حيتج بهالعدالة ولك
 .)٤(»استشهد به البخاري يف األضاحي« :) ه٧٤٢: ت( وقال املزي

 .)٥(»مرتوك« :) ه٧٤٨: ت( وقال الذهبي 
بخارّي سوى  الا له يفمو «:وقال عند رشحه حلديثه. )٦(»ضعيف« :) ه٨٥٢: ت( وقال ابن حجر

 . )٨(»بخاري يف موضع تعليقاً  ضعيف، استشهد به ال«: ، وقال)٧(» هذا املوضع
 : التعليق •
ِحني اختلفوا يف حتديد املرتبة التي يستحقها،  عىلاتفق النقاد . ١ جرح الراوي، لكن هؤالء املجرِّ

ولكل فريق وجهة نظر . فمنهم من طرح حديثه وتركه، ومنهم من جعله من الضعفاء املعترب هبم
جانب قلة املناكري فيها، وحريٌث كان قليل احلديث كام معتربة، فاألولون نظروا إىل ِعّزة حديثه إىل 

وأما اآلخرون فإهنم جعلوا حديثه يصلح يف باب االعتبار والشواهد . )٩( )هـ٣٦٠:ت(قال ابن عدي
 .)١٠( من طرٍق أخرىألنه مل ُينْكر عليه إال حديثان، أحدمها متنه صحيح رواه البخاري؛ واملتابعات
حيحه إال متابعة واحدة، تابع فيها وكيٌع بن اجلراح عبيدة بن  مل يرو عنه البخاري يف ص. ٢

وقد وصل هذه املتابعة أبو )١١(معتب الضبي يف روايته عن الشعبي عن وكيع عن حريث بن أيب مطر
 .)١٢( )كتاب األضاحي(الشيخ يف 

                                 
أخذ عنـه الـشيخ   البرصي احلافظ،زكريا بن حييى بن عبد الرمحن بن بحر بن عدي بن عبد الرمحن أبو حييى الساجي: هو)  ١(

.  وغريهـا"علل احلـديث"، وكتاب " اختالف الفقهاء"له كتاب  أبو احلسن األشعري مذهب أهل السنة من املحدثني،
 . تويف يف البرصة سنة سبع وثالثامئة

 ).٧ / ١ (طبقات الشافعيةو) ١٩٧ / ١٤ (سري أعالم النبالء  :ينظر         
  ).٢٠٦ / ٢: ( هتذيب التهذيب: ابن حجر)  ٢(
 ).٣١٨ / ١: (كتاب املجروحني: ابن حبان)  ٣(
 ).٥/٥٦٥:(هتذيب الكامل: املزي)  ٤(
 ).١٥٤ /١( ):ن.ت،د.د(نور الدين عرت :، حتقيقاملغني يف الضعفاء: الذهبي)  ٥(
 ).١٩٦ / ١: (تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٦(
 ).١٩ / ١٠: (فتح الباري: ابن حجر)  ٧(
 ).١٧/٥٣٢( :حتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشةإ: ابن حجر)  ٨(
 ).٢/٤٧٥( :الكامل يف الضعفاء: ابن عدي: ينظر)  ٩(
 ).١٤٣٠-٣/١٤٢٩( :منهج اإلمام أيب عبد الرمحن النسائي يف اجلرح والتعديل: قاسم سعد: ينظر)  ١٠(
 ).٨/٣٠٣( :إرشاد الساري :لقسطالينوا ،)٢١/٢٢٧:(عمدة القاري:العيني)  ١١(
 ).٨/٣٠٣( :إرشاد الساري :والقسطالين ،)٢١/٢٢٧:(عمدة القاري:العيني)  ١٢(



 
 

 

 ٢١٨ 

وهذا الضعف مل يمنعه أن يقبل من .  سبب إيراده له يف كتاب الضعفاء تضعيف البخاري له. ٣
 .ديثه ما وافقه عليه الثقاتح



   

 
 

 ٢١٩ 

 
 

 : مروياته يف البخاري •
َثنَا آَدُم َقاَل     َثنَا ُشْعبَةُ :َحدَّ َثنَا اْحلََكُم، َعنْ ، َحدَّ ْمحَِن ْبِن  َذرٍّ  َحدَّ َأْبَزى، َعْن ، َعْن َسِعيِد ْبِن َعبِْد الرَّ

يهِ  اءَ : َجاَء َرُجٌل إَِىل ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب َفَقاَل :َقاَل  َأبِ ُر ْبُن َياِرسٍ لُِعَمَر . إِينِّ َأْجنَبُْت َفَلْم ُأِصْب املَْ َفَقاَل َعامَّ
ا َأْنَت َفَلمْ ، َأَما َتْذُكُر َأنَّا ُكنَّا ِيف َسَفٍر َأَنا َوَأْنَت :ْبِن اْخلَطَّاِب  ْكُت َفَصلَّيُْت  َفَأمَّ َمعَّ ، َوَأمَّا َأَنا َفتَ  ، ُتَصلِّ

َام َكاَن َيْكِفيَك َهَكَذا«: َفَقاَل النَّبِيُّ ،َفَذَكْرُت لِلنَّبِيِّ  َب النَّبِيُّ .»إِنَّ يِْه اْألَْرَض  َفَرضَ َوَنَفَخ ، بَِكفَّ
يِهَام، ُثمَّ َمَسَح ِهبِ  هِ فِ يْ  .)١(َام َوْجَهُه َوَكفَّ

اد يف الراوي •  :أقوال النقَّ
 .)٢(» ثقة « :) ه٢٣٣:ت( قال ابن معني 

 .)٣(»ما بحديثه بأس«: )ه٢٤١:ت(وقال أمحد بن حنبل 
 . )٤(» صدوق يف احلديث«: )ه ٢٥٦: ت( وقال البخاري 

 .)٥(» كان مرجئاً « :) ه٢٧٥:ت(  قال أبو داودو
 . )٧(» كان يرى اإلرجاء« :وقال. )٦(» صدوق « :) ه٢٧٧ :ت( وقال أبو حاتم 
 .)٨(»ثقة  «: )ه٢٧٩ :ت(وقال الرتمذي 
 . )٩(» ثقة «: ) ه٣٠٣:ت(وقال النسائي 
 .)١١(» موثق «:وقال أيضاً . )١٠(» تابعي ثقة «:) ه٧٤٨:ت( وقال الذهبي 

لثقات أحد ا «:وقال. )١٢(»رمي باإلرجاء، ثقة عابد «:)ه٨٥٢:ت(وقال احلافظ ابن حجر
                                 

  ).٣٣٨: رقم:(اجلامع الصحيح: البخاري)  ١(
 ).٤٥٣ / ٣: (اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٢(
 ).٤٥٣ / ٣: (اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٣(
 .وهو صدوق يف احلديث: وليس فيه ) ٢٦٧ / ٣: ( التاريخ الكبري، و )٦٠:ص: (الضعفاء: البخاري)  ٤(
 ).  ٨/٥١٢( :هتذيب الكامل :املزي)  ٥(
 ).٤٥٤ / ٣: ( اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٦(
 ).١٩ /٤٥(  :تاريخ دمشق: ابن عساكر) ٧(
 ).حاشية-٦/٧:(السنن: الرتمذي)  ٨(
 ).  ٨/٥١٢( :هتذيب الكامل :املزي)  ٩(
  ).٣٢ / ٢: ( ميزان االعتدال: الذهبي)  ١٠(
  ).٢٢٩ / ١: ( الكاشف: الذهبي)  ١١(
  ).٢٨٧ / ١: ( تقريب التهذيب: ابن حجر)  ١٢(



 
 

 

 ٢٢٠ 

 . )١(»روى له اجلامعة ...األثبات
 : التعليق •
يظهر من خالل سياق أقوال النّقاد يف املرتجم أنه ثقة، وإنام ِعيب عليه بدعة اإلرجاء، بل . ١

 . اإلمام البخاري ّرصح بتوثيقه، وقد تقدم موقف البخاري ممن وصف ببدعة
 . )٢(روى له يف اإلمام البخاري حديثًا واحداً يف األصول. ٢
 .سبب إيراده يف كتابه الضعفاء من أجل بدعته. ٣

                                 
 ).٤٢١:ص: (هدي الساري: ابن حجر)  ١(
 مـن أوجـه اجلـامع الـصحيحوخرجه مـسلم يف ). ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩:(وكرره بأرقام)  ٢(

 ).٢٥٢-٢/٢٤٣( :فتح الباري:ابن رجب:رى، وينظر يف سبب عدم إخراج البخاري هلاأخ



   

 
 

 ٢٢١ 

 
 

 : مروياته يف البخاري •
َنا اْبُن َعوْ  َثنَا ُعثَْامُن ْبُن ُعَمَر ْبِن َفاِرٍس، َأْخَربَ ُد ْبُن َعبِْد اهللاَِّ، َحدَّ َثنَا ُحمَمَّ  اْحلََسِن، َعْن َعنِ ٍن، َحدَّ

ِن ْبِن َسُمَرةَ  َعبْدِ  ْمحَ َماَرَة؛َفإِنََّك إِْن أُْعطِيتََها ِمْن َغْريِ َمْسأََلٍة ال «: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ : َقاَل ،الرَّ  َتْسأَْل اْإلِ
يَْها، َوإِْن أُْعطِيتََها َعْن َمْسأََلٍة ُوكِلَْت إَِليَْها ا ِمنَْها َوإَِذا َحلَ ،أُِعنَْت َعلَ َها َخْريً  ،ْفَت َعَىل َيِمٍني َفَرأَْيَت َغْريَ

ْر َعْن َيِمينَِك ،َفأِْت الَِّذي ُهَو َخْريٌ    .»  َوَكفِّ
مٍ :َتاَبَعهُ  -  . اْبِن َعْونٍ  َعنِ .َأْشَهُل ْبُن َحاتِ
يََّة، َوِسَامُك ْبُن َحْرٍب ،  ُيوُنُس :َوَتاَبَعهُ  - ٌد، ،َوِسَامُك ْبُن َعطِ يْ اَدةُ قَ و َوُمحَ  ،َشامٌ ، وهِ َمنُْصورٌ ، وتَ
يعُ  بِ  .)١(َوالرَّ

اد يف الراوي •  : أقوال النقَّ
 :وقال مرة .)٢(»ضعيف احلديث «:، فقال مرة)ه٢٣٣:ت(حييى بن معني اختلفت الرواية عن 

كأنه و. » ليس به بأس : وسألته عن الربيع بن صبيح؟ فقال« :)ه٢٨٠:ت( )٤(وقال الدارمي. )٣(»ثقة«
 . )٥(» ما أقرهبام: قال؟ هو أحب إليك أو املبارك:قلت .هرِ طْ مل يُ 

: قلت ألمحد: وقال امليموين. )٦(»رجل صالح، ال بأس به«:)ه٢٤١:ت(محد بن حنبلأوقال  
 هو يف بدنه رجل صالح، وليس عنده حديث حيتاج إليه فيه، كأنه ّضعف « :الربيع بن صبيح؟ قال

 .)٧(»أمره

                                 
 ).٦٧٢٢(رقم :اجلامع الصحيح :البخاري)  ١(
 ).٩/٩٢:(هتذيب الكامل: املزي)  ٢(
 ). ١/٧٨(، )رواية ابن حمرز عنه(معرفة الرجال:ابن معني)  ٣(
احلـافظ، الناقـد، لـه تـصانيف يف الـرد عـىل . حمـدث هـراة: ، أبـو سـعيدعثامن بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاين: هو)  ٤(

قـال أبـو . " مـسند كبـري" و"سؤاالت يف الرجـال عـن حييـى ابـن معـني " وله " النقض عىل برش املرييس"اجلهمية، منها 
ولد قبل املئتني بيسري، وتويف سـنة ثامنـني ."حياته وبعد مماته كان عثامن بن سعيد إماما يقتدى به يف ": الفضل اجلارودي

 . ومئتني
 ).١٧٧ / ٢( تذكرة احلفاظ و) ٣١٩ / ١٣ (سري أعالم النبالء            

 ).١١١:ص( :تاريخ عثامن بن سعيد الدارمي عن أيب زكريا بن معني يف جتريح الرواة وتعديلهم: الدارمي)  ٥(
 ).١/٤١٢():رواية عبد اهللا بن أمحد(رفة الرجال العلل ومع: ابن حنبل)  ٦(
 ).٢٣٥:ص(،)رواية املروزي وغريه(العلل ومعرفة الرجال : ابن حنبل) ٧(



 
 

 

 ٢٢٢ 

 .)١(» صدوق «: ) ه٢٥٦:ت( قال البخاريو
 .)٣(»رجل صالح صدوق ثقة، ضعيف جدًا  « :)ه٢٦٢:ت( )٢(وقال يعقوب بن شيبة

 .)٤(»شيخ صالح صدوق « :)ه٢٦٤:ت( وقال أبو زرعه
 زعموا أنه اختلط عىل الربيع بن صبيح مسائل عطاء « :)ه٢٧٥:ت (وقال أبو داود السجستاين

 .)٥(»واحلسن
يكتب :وقال مرة.  منهإيلَّ   أحبُّ ُفضالةرك بن رجل صالح، واملبا « :)ه٢٧٧:ت(:م أبو حاتوقال

 .)٦(»حديثه 
 . )٧(»ضعيف  « :)ه٣٠٣:ت( وقال النسائي

وللربيع أحاديث صاحلة مستقيمة، ومل أر له حديثاً منكراً جداً، « :)ه٣٦٥:ت (وقال ابن عدي
 .)٨(» وأرجو أال بأس به، وبرواياته

 .)٩(»اري يف الكفارات  استشهد به البخ« :) ه٧٤٢:ت(وقال احلافظ املزي 
اء، عابدًا « :) ه٧٤٨:ت(وقال الذهبي   .)١٠(»كان صدوقًا، غزَّ

 .)١١(»يسء احلفظ،  صدوق « :) ه٨٥٢: ت(وقال احلافظ ابن حجر 
 :التعليق •
اد يف الراوي أنه خمتلف فيه، والراجح أنه يف أدنى درجات . ١ يظهر من استعراض أقوال النقَّ

وهذا رأي اإلمام . ، وهبذا حيصل التوسط بني النّقاد)ه٨٥٢: ت(حجرالقبول، كام فعل احلافظ ابن 
                                 

 ).٢/٩٧٧: ( ترتيب أيب طالب–العلل الكبري : الرتمذي) ١(
 "صـاحب . نزيـل بغـداد. لعالمة أبـو يوسـف الـسدويس البـرصي احلافظ ايعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور: هو)  ٢(

. وثقه اخلطيب وكان من كبـار علـامء احلـديث.  الذي ما صنف أحسن منه وال أطول ولكنه ما أمته"املسند الكبري املعلل
 . ولد سنة اثنني وثامنني ومائة، وتويف سنة اثنتني وستني ومائتني

 ). ٥٧٨ / ٢(تذكرة احلفاظ و ) ٢٨٣  - ٢٨١ / ١٤ ( تاريخ بغداد:  ينظر         
 ).٩/٩٢:(هتذيب الكامل: املزي)  ٣(
 ).٣/٤٦٥:(اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٤(
 ).٢/١٠٨:(سؤاالت اآلجري: أبو داود)  ٥(
 ).٣/٤٦٥:(اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٦(
 ).٤/٣٨:(الكامل: ابن عدي)  ٧(
 ).٤/٤١:( الكامل:ابن عدي)  ٨(
 ).٩/٩٤:(هتذيب الكامل:  املزي) ٩(
 ).١/٣٩٢(:الكاشف: الذهبي)  ١٠(
 ).١٨٩٥:رقم-٢٤٢:ص(:تقريب التهذيب: ابن حجر)  ١١(



   

 
 

 ٢٢٣ 

 .البخاري كام سبق
يح روى له البخاري متابعة واحدة البن عون، ومل يرو له يف األصول. ٢ بيع بن َصبِ  .الرَّ
وافق الربيع بن صبيح عىل هذه املتابعة عدة رواة مما يدل عىل أن هذا احلديث مما حفظه . ٣

 .، وألجل ذلك انتقى البخاري هذا احلديث من حديثه عن احلسن)فرض ضعفهعىل (الربيع 
قتادة بن دعامة السدويس، وسامك بن حرب، : )١(والذين تابعوه عىل روايته هم

ان، وعبد اهللا  ومنصور بن املعتمر، ويونس بن عبيد، ومحيد بن أيب محيد، وهشام بن حسَّ
 .، سامك بن عطية)راوي حديث الباب: (بن عون

وكل هؤالء الرواة ثقات، إال سامك بن حرب، فهو صدوق، وروايته عن عكرمة 
 .)٢(مضطربة

إن : ملاذا أخرج البخاري له يف املتابعات، وهو ضعيف عند أغلب العلامء؟ فيقال:وإن قيل. ٤
فيكون إخراج حديثه من باب ترجيح . صدوق كام سبق: اإلمام البخاري مل يضعفه، بل قال عنه

 . القول يف الراوي، فضالً عن كون احلديث وافقه عليه مجلة من الرواة الثقاتالبخاري هلذا
اد. ٥  .سبب إيراده يف كتاب الضعفاء مراعاة ملا ُنِقل فيه من جرح بعض النقَّ

                                 
:  عمدة   القاري:، والعيني)٦٢٤-١١/٦٢٣:(فتح الباري: ينظر يف تعيني رواة هذه املتابعات، ومن أخرجها، ابن حجر)  ١(

)٢٢٩-٢٣/٢٢٨.( 
 ).٢٦٢٤:رقم-٢٨٩:ص( :تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٢(



 
 

 

 ٢٢٤ 

 
 

 :بخاريمروياته يف ال •
َثنَا َعبُْد املَِْلِك ْبُن َعْمٍرو ٍد، َحدَّ َثنِي َعبُْد اهللاَِّ ْبُن ُحمَمَّ َثنَا ،َحدَّ دٍ  َحدَّ ِد ْبِن َعْمِرو ُزَهْريُ ْبُن ُحمَمَّ ، َعْن ُحمَمَّ

، َوَعْن َأِيب ُهَرْيَرةا َما «: َقاَل  النَّبِيِّ َعنِ  ،ْبِن َحْلَحَلَة، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن أَِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ
، َوَال ُحْزٍن، َوَال أًَذى، َوَال َغمٍّ  ْوَكِة ُيَشاُكَها-ُيِصيُب املُْْسلَِم ِمْن نََصٍب، َوَال َوَصٍب، َوَال َهمٍّ -َحتَّى الشَّ

ا ِمْن َخطَاَياهُ  َر اهللاَُّ ِهبَ  .)١(»إِالَّ َكفَّ
اد يف الراوي •  :أقوال النقَّ

 )٤(»صالح«:، وقال مرة)٣(»ثقة« :وقال مرة. )٢(»  ليس به بأس«: )ه٢٣٣:ت( معني حييى بنقال 
 ..)٥(»ضعيف«:وقال مرة

كأن ما « :- فيام نقله عنه البخاري–وقال . )٦(»ديث مستقيم احل« :)ه٢٤١:ت(محد بن حنبل أوقال 
 .)٧(»يروى أهل الشام عن زهري بن حممد، وهو رجل آخر، وقد قلبوا اسمه 

، وقال أبو عيسى )٨(»روى عنه أهل الشام أحاديث مناكري«: )ه٢٥٦:ت( قال البخاريو
عن زيد بن أسلم عن  عن حديث زهري بن حممد - أي البخاري–سألت حممدًا  «: )ه٢٧٩:ت(الرتمذي

 أنا أتقي هذا الشيخ؛ كأن حديثه موضوع، وليس «: قال.» حملوالً إزارهرأيت النبي :ابن عمر، قال
أهل الشام . هذا عندي زهري بن حممد، وكان أمحد يضعف هذا الشيخ، ينبغي أن يكون ُقِلَب اسمه

 .)٩(»يروون عن زهري بن حممد هذا مناكري 
حمله الصدق، ويف حفظه سوء، وكأن حديثه بالشام أنكر من حديثه  «:)ه٢٧٧:ت(:م أبو حاتوقال

 .)١٠(»بالعراق، لسوء حفظه
                                 

 ).٥٦٤٢-٥٦٤١(رقم :اجلامع الصحيح:  البخاري)  ١(
 ).١١٣:ص(:تاريخ عثامن بن سعيد الدارمي عن أيب زكريا بن معني: الدارمي)  ٢(
 ).  ١١٤:ص: (املصدر السابق)  ٣(
 ). ٣/٥٩٠:(اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٤(
 ).٤/١٧٧:(لالكام: ، ابن عدي)٢/٤١٥:(الضعفاء: العقييل)  ٥(
 ).٣/٥٩٠:(اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٦(
 ).٢/٩٨١(:  ترتيب أيب طالب–العلل الكبري : الرتمذي)  ٧(
 ).٦٥:ص:(، لهالضعفاء، و)٣/٤٢٧:(التاريخ الكبري:  البخاري)٨(
  ).٩٥٣-٢/٩٥٢: ( ترتيب أيب طالب–العلل الكبري : الرتمذي)  ٩(
 ).٣/٥٩٠:(يلاجلرح والتعد: ابن أيب حاتم)  ١٠(



   

 
 

 ٢٢٥ 

 .)١(»منكر احلديث « :)ه٢٧٩:ت(وقال الرتمذي
 . )٢(»ليس بالقوي« :)ه٣٠٣:ت(وقال النسائي

وهذه األحاديث لزهري بن حممد فيها بعض « :بعد سياقه لبعض حديثه) ه٣٦٥:ت (وقال ابن عدي
اميني حيث النُّْكرة ، ورواية الشاميني عنه أصح من رواية غريهم، وله غري هذه األحاديث، ولعلَّ الشَّ

ث عنه أهل العراق فرواياهتم عنه شبه املستقيمة، وأرجو أنه ال  رووا عنه أخَطُأوا عليه؛ فإنه إذا حدَّ
 .)٣(»بأس به

 .)٤(»  ثقة، ُيْغرب ويأيت بام ُينكر« :) ه٧٤٨:ت(وقال الذهبي 
ف بسببها«:) ه٨٥٢:ت(ل احلافظ ابن حجروقا  .)٥(» رواية أهل الشام عنه غري مستقيمة، َفُضعِّ

 : التعليق •
احلاصل من األقوال أنه خمتلٌف فيه؛ فوثَّقه مجاعة، وأطلق عليه الضعف مجاعة، وتوسطت .١

لوا وقالوا ث عنه أهل الشام: فرقة ثالثة ففصَّ  .نسبيفهو من قبيل التضعيف ال. هو ضعيف إن حدَّ
فه«: قال احلافظ ابن رجـب عنـه وفـصل . ثقـة متفـق عـىل ختـريج حديثـه، مـع أنَّ بعـضهم ضـعَّ

ج عنه يف الـصحيح : اخلطاب يف حال رواياته أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة، وما ُخرِّ
 .)٦(»فمن رواياهتم عنه، وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة 

ج له يف الصحيح، وبني من يروي ) زهري بن حممد(فّرق بني إن البخاريَّ يُ : أو يقال. ٢ الذي خرَّ
 .»وليس هذا عندي زهري بن حممد «: عنه أهل الشام، كام يظهر من النصوص التي نقلت عنه، كقوله

 .أي الذي يروي عنه أهل العراق، وهذا ما فهمه البخاري مما نقله عن اإلمام أمحد يف الراوي
يف الرواة واحد، فال إشكال يف إخراج البخاري له، فقد ) ن حممد زهري ب(وعىل فرض أن .٣

؛ )٧(برصي، من أهل العراق: عبد امللك بن عمرو القييس، وهو:أخرج له حديثًا واحدًا رواه عنه
 .ورواية أهل العراق عنه مستقيمة كام سبق

 .أيضاً احلديث توبع فيه زهري بن حممد.٤
                                 

 ).٢/٩٨١: ( ترتيب أيب طالب–العلل الكبري : الرتمذي)  ١(
 ).١٨٠:ص:(كتاب الضعفاء واملرتوكني:النسائي)  ٢(
 ).٤/١٨٧:( الكامل:ابن عدي)  ٣(
 ).١/٤٠٨:(الكاشف: الذهبي)  ٤(
 ).١٨٩٥:رقم-٢٤٢:ص:(تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٥(
 ).٢/٦١٤ (:رشح علل الرتمذي:ابن رجب)  ٦(
 ).٣٤/١٥( :هتذيب الكامل: املزي)  ٧(



 
 

 

 ٢٢٦ 

 .)١("حديث واحد توبع عليهله ": )ه٨٥٢: ت(قال احلافظ ابن حجر
 : وبيان هذه املتابعات كالتايل

 :فقد تابع زهري بن حممد يف رواية احلديث عن شيخه حممد بن عمرو، ثالثة من الرواة
حممد بن إسحاق بن َيسار، أبو بكر املطَّلبي، موالهم، إمام املغازي، صدوق، يدلس، :األول

 .)٣(، من حديث أيب سعيد اخلدري)املسند(ام أمحد يف أخرج متابعته اإلم.)٢(ورمي بالتشيع، والقدر
الوليد بن كثري املخزومي، أبو حممد، املدين ثم الكويف، صدوق، عارف باملغازي، رمي : الثاين

 .اوقد تابعه يف حديث أيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة . )٤(برأي اخلوارج
 .)٥( )لصحيحا(فأخرج متابعته حلديث أيب سعيد اخلدري، اإلمام مسلم يف 

 .)٦(، صدوق هيم)ه١٥٣:ت(أسامة بن زيد الليثي، أبو زيد :الثالث
  .)٧(من حديث أيب سعيد اخلدري ) صحيحه( أخرج هذه املتابعة اإلمام مسلم يف 

سبب إيراده يف كتاب الضعفاء تضعيف اإلمام البخاري له، وتفريقه بني املرتجم، وبني زهري .٥
 .حيحبن حممد الذي أخرج له يف الص

  

                                 
 ).٤٢٣:(هدي الساري: ابن حجر)  ١(
 ).٥٧٢٥:رقم-٤٩٨:ص( :تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٢(
 ).١١٣٦١(رقم:املسندأخرجها أمحد يف )  ٣(
 ).٧٤٥٢:رقم-٦١٣:ص( :تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٤(
 ).٢٥٧٣:رقم( :اجلامع الصحيح: مسلم بن احلجاج)  ٥(
 ).١٣٧:ص:(تقريب التهذيب:  حجرابن)  ٦(
 ).٢٥٧٣:رقم( :اجلامع الصحيح: مسلم بن احلجاج)  ٧(



   

 
 

 ٢٢٧ 

 
 

 : مروياته يف البخاري •
 .)١(عدد مروياته يف الصحيح ثامنيٌة ومخسون رواية

اد يف الراوي •  : أقوال النقَّ
الزمان أحفظ من سعيد بن أيب ما كان عندنا يف ذلك «: )ه١٧٦أو١٧٥:ت ()٢(قال أبو َعَوانة

  .)٣(»عروبة
 )٥(»كان سعيد بن أيب عروبة أحفظ أصحاب قتادة«: )ه٢٠٤:ت ()٤(قال أبو داود الطياليسو

 .)٧(» كان ثقة،كثري احلديث، ثم اختلط يف آخر عمره « :)ه٢٣٠:ت( )٦(وقال حممد بن سعد
سعيد بن أيب : الناس يف قتادةأثبت  « :وقال مرة .)٨(» ثقة « :)ه٢٣٣:ت(حييى بن معني قال و

عروبة، وهشام الدستوائي، وشعبة،فمن حدثك من هؤالء الثالثة احلديث فال تبايل أال تسمعه من 
 .)٩(»غريه

 . )١٠(»قتادة، وسعيد، وهشام، يقولون بالقدر ويكتمونه:كان« :) ه٢٤١:ت(حنبل محد بن أوقال
                                 

ولكثرة هذه   لرشكة حرف، اإلصدار الثاين،)  موسوعة احلديث النبوي(برنامج وذلك حسب إحصائي ملروياته عن طريق )  ١(
 .املرويات اكتفيت هبذه اإلشارة عن سوقها مجيعاً 

 صـحيح ": ، قال أمحد بن حنبلبو عوانة، البزاز الواسطي احلافظ، موىل يزيد بِن عطاٍء الَيشُكريوضاح بن عبد اهللا أ: هو)  ٢(
 . ، تويف سنة ست وسبعني ومائة، وقيل سنة مخس وسبعني"الكتاب وإذا حّدث من حفظه ُربَّام َهيِمُ 

  ). ١١٦/ ١١ ( هتذيب التهذيبو  )٤٦٠/ ١٣ ( بغدادتاريخ              
 .املصدر السابق)  ٣(

: قـال ابـن املـديني. " املسند"صاحب .  احلافظ أحد األعالمسليامن بن داود بن اجلارود البرصي أبو داود الطياليس: هو)  ٤(
 . ولد سنة ثالثة وثالثني ومائة، وتويف سنة ثالث ومائتني."ن أيب داود ما رأيت أحدًا أحفظ م"

 ).٣٥١ / ١(تذكرة احلفاظ ) ٢٤ /  ٩ ( خ بغداديتار          
 ).٩/٩٢( : هتذيب الكامل:املزي)  ٥(
 الطبقـات "مـصنف . بـرصي احلـافظ كاتـب الواقـدي؛ نزيـل بغـداد، الزهـري الأبو عبد اهللا حممد بن سـعد بـن منيـع: هو)  ٦(

 كان من أهل العلم والفضل وصنف كتابًا كبـريًا يف طبقـات ": ، قال اخلطيب" التاريخ"، ومصنف" الصغري" و"الكبري
 تويف ."الصحابة والتابعني ومن بعدهم إىل وقته فأجاد فيه وأحسن وهو عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل عىل صدقه 

 .         سنة ثالثني ومائتني
 ).٣٥٢ / ٤ (وفيات األعيان ) ٣٢١/ ٥  ( تاريخ بغداد          

 ).٩/٩٢( :هتذيب الكامل: املزي)  ٧(
 ).٩/٩٢( :هتذيب الكامل: املزي)  ٨(
 ).٤/٦٥( :اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)   ٩(
 ).١/٤١٢( :)بن أمحدرواية عبد اهللا (العلل ومعرفة الرجال : ابن حنبل)  ١٠(



 
 

 

 ٢٢٨ 

أن خيتلط؛ ثقة، وكان أعلم الناس بحديث  سعيد بن أيب عروبة قبل « :)ه٢٧٧:ت(: م أبو حاتوقال
 .)١(»قتادة

 .)٢(»لكنه تغري بآخره، ورمي بالقدر...إمام أهل البرصة يف زمانه « :) ه٧٤٨:ت(قال الذهبي
وكان من . ثقة حافظ، له تصانيف، كثري التدليس، واختلط« :)ه٨٥٢: ت(قال احلافظ ابن حجر

 .)٣(»أثبت الناس يف قتادة
 :التعليق •
 ترمجة سعيد بن أيب عروبة أنه ثقة عند اجلميع، وما عيب عليه إال اختالطه يف آخر يظهر من.١
 .عمره
 .وهو من أوثق الناس يف قتادة بن دعامة السدويس. ٢
 .يقبل حديثه الذي رواه عنه تالمذته قبل اختالطه وهو ما عليه مجاهري أهل العلم. ٣
 :بعد حرص مروياته يف صحيح البخاري، وجدت اآليت. ٤

أن البخاري روى له يف ثامنية ومخسني موضعًا، وكلها مما رواه سعيد بن أيب عروبة عن  -
شيخه قتادة بن دعامة، وذلك يدل عىل أن اإلمام البخاري كان ينتقي من حديثه 

 .ديث قتادةح لِعلمه بإتقان أصحه، 
 :ام راويًا، وهم عىل ثالثة أقس مخسة عرش  ن عنه يف الصحيحيالرواة اآلخذ بلغ عدد -
o من روى عنه قبل االختالط:القسم األول. 

فهؤالء يقبل ما جاء من طريقهم عن سعيد بن أيب عروبة ألهنم حتملوا . ثامنية رواة:  وعددهم
 .عنه حال صحته، وإتقانه

o من روى عنه بعد االختالط: القسم الثاين. 
 .فهؤالء ينظر يف طريقة إخراج اإلمام البخاري حلديثهم. راويان:وعددهم
o من مل يتميز حديثه، أهو من اآلخذين عنه قبل االختالط أم بعده؟: لقسم الثالثا 

 .فهؤالء كذلك ينظر يف طريقة إخراج اإلمام البخاري حلديثهم. مخسة رواة:وعددهم
 :وتفصيل األقسام املاضية عىل النحو التايل

                                 
 ).٤/٦٦:(اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ١(
 ).٢/١٤٣:(ميزان االعتدال: الذهبي)  ٢(
 )٢٣٦٥:رقم-٢٧٣:ص( :تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٣(



   

 
 

 ٢٢٩ 

 . أقسام الرواة عن سعيد بن أيب عروبة يف صحيح البخاري•
 .)١( روى عنه قبل االختالطمن: القسم األول
ل الرقايش :الراوي األول ، أبو إسامعيل البرصي، ثقة ثبت عابد، من الثامنة، مات بِْرش بن املفضَّ

 .، وله رواية واحدة يف صحيح البخاري عن ابن أيب عروبة)٢(، روى له اجلامعة)ه١٨٧(أو ) ه١٨٦(سنة 
، أبو عثامن البرصي، ثقة ثبت، من خالد بن احلارث بن ُعبَيد بن ُسَليم اهلَُجيمي :راوي الثاينال

، وله رواية واحدة يف صحيح البخاري عن ابن أيب )٣(، روى له اجلامعة)ه١٨٦(الثامنة، مات سنة 
 .عروبة

، أبو حممد البرصي، ثقة فاضل، من ادة بن العالء بن حسان القييس َرْوُح بن ُعب:الراوي الثالث
، وله يف صحيح البخاري ست روايات عن ابن أيب )٤(، روى له اجلامعة)ه٢٠٧ ( التاسعة، مات سنة

 .عروبة
 الّسامي، أبو حممد، ثقة، من الثامنة، مات عبد األعىل بن عبد األعىل، البرصي :الراوي الرابع

 .، وله يف صحيح البخاري ست روايات عن ابن أيب عروبة)٥(، روى له اجلامعة) ه١٨٩( سنة 
، موىل بني حنظلة، ثقة ثبت فقيه عامل جواد جماهد،  عبد اهللا بن املبارك املروزي:الراوي اخلامس

، وله رواية واحدة يف )٦(، روى له اجلامعة)ه١٨١(مجعت فيه خصال اخلري، من الثامنة، مات سنة
 .صحيح البخاري عن ابن أيب عروبة

أبو اخلطاب البرصي، صدوق رمي ، العنربي،  حممد بن َسَواء السدويس:الراوي السادس
، وله رواية واحدة يف )٧(بالقدر، من التاسعة، مات سنة بضع وثامنني ومائة، روى له الشيخان

 .صحيح البخاري عن ابن أيب عروبة
البرصي، ثقة متقن حافظ سعيد القطان  حييى بن سعيد بن فروخ التميمي، أبو :الراوي السابع

                                 
بة الرواة عن سعيد بن أيب عرو: ينظر أقوال العلامء يف إثبات سامع هؤالء الرواة من ابن أيب عروبة قبل االختالط، بحث)  ١(

 :طبـع ضـمن كتابـه . للرشيف حاتم بن عـارف العـوينممن ورد فيهم ما يميز حديثهم عنه أهو قبل اختالطه أم بعده
 ).٢٥٧-١٨٥:ص: (إضاءات بحثية يف علوم السنة النبوية

 ).١٦٣:ص:(تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٢(
 ).٢٣٣:ص: (املصدر السابق)  ٣(
 ).٢٤٧:ص: (املصدر السابق)  ٤(
 ).٣٦٥:ص: (ر السابقاملصد)  ٥(
 ). ٣٥٤:ص: (املصدر السابق)  ٦(
 ).٥١٣:ص: (املصدر السابق)  ٧(



 
 

 

 ٢٣٠ 

، وله يف صحيح البخاري ثالث )١(، روى له اجلامعة)ه١٩٨(ات سنة إمام قدوة، من كبار التاسعة، م
 .روايات عن ابن أيب عروبة

َيزيد بن زريع البرصي :الراوي الثامن ، )ه١٨٢(، أبو معاوية، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ُ
 . وثالثون رواية عن ابن أيب عروبة، وله يف صحيح البخاري إحدى)٢(روى له اجلامعة

 .     من روى عنه بعد االختالط: القسم الثاين
أبو عمرو البرصي، ثقة، من -وقد ينسب جلده- حممد بن إبراهيم بن أيب عدي:الراوي األول
عن ابن أيب )٤(حيح البخاري مخس روايات، وله يف ص)٣(، روى له اجلامعة)ه١٩٤(التاسعة، مات سنة 

 .عروبة
 :والبخاري يروي عنه بطريقتني

 :ًأن يروي عنه مقرونا بغريه، وذلك يف موضعني: الطريقة األوىل
 ).١٠٣١:(ًمقرونا باإلمام حييى بن سعيد القطان، كام يف احلديث رقماه  رواملوضع األول  -

 عنه اإلمام القطان الذي أخذ يةاوالروإنام شاركه يف ية عن ابن أيب عروبة، اووبذلك مل يتفرد بالر
وبذلك يعلم أن إخراج البخاري له من باب االنتقاء من مرويات . -كام سبق-عنه قبل االختالط

 .الراوي ما وافقه فيه الثقات
 ). ٣٠٦٤:(ًأيضا بسهل بن يوسف، كام يف احلديث رقم ًمقرونا اه  روواملوضع الثاين  -

ية عنه راو آخر، وال اوية عن ابن أيب عروبة، وإنام شاركه يف الراوتفرد بالروبذلك مل ي     
َيعرتض بأن هذا الراوي مل يميز حديثه، أروى عنه قبل االختالط أم بعده؟ ألن اإلمام البخاري أورد  ََ ْ َّ ُ ُ

  من طريق سعيد بن أيب عروبة، برواية يزيد بن زريع)٥(هذا احلديث يف كتاب املغازي من صحيحه
 أوثق الناس يف سعيد بن أيب عروبة يزيد بن زريع «: )ه٢٣٣:ت(عنه، وقد قال اإلمام حييى بن معني 

 .)٧(ً، ورواه من غري طريق ابن أيب عروبة، وساق له طرقا كثرية)٦(»
كل ذلك يدل عىل أن هذا احلديث من صحيح حديث ابن أيب عروبة، وأن البخاري قد انتقاه 

                                 
 ).٦٢٢:ص: (املصدر السابق)  ١(
 ).٦٣٢:ص: (املصدر السابق)  ٢(
 ).٤٩٦:ص:( املصدر السابق) ٣(
ًإال حديثا واحدا) مرويات املختلطني يف الصحيحني:(مل يذكر له العيساوي يف كتابه)  ٤( ً. 
 ).٤٠٩٠:رقم:(اجلامع الصحيح: خاريالب)  ٥(
 ).٤٥١:رقم-١/١٠٢( :)سؤاالت ابن حمرز(معرفة الرجال:ابن معني)  ٦(
ــصحيح:البخــاري)  ٧( ــة املواضــع يف أطــراف  ،)٤٠٩١، ٢٨٠١، ١٠٠٣، ١٠٠٢، ١٠٠١:(األرقــام:اجلــامع ال وتراجــع بقي

 . املوضع األول



   

 
 

 ٢٣١ 

 .من حديثه
 :أن يروي له استقالالً، وذلك يف موضعني: يةالطريقة الثان

 ).٧١٠:( املوضع األول كام يف احلديث رقم-
وقد . )١(ولكن البخاري بعد إخراجه للحديث ذكر متابعة البن أيب عدي من أبان بن يزيد

 .)٢()كتاب االختالف(وصلها اإلمام ابن املنذر يف 
 .ن مرويات الراوي ما وافقه فيه الثقاتوبذلك يعلم أن إخراج البخاري له من باب االنتقاء م

 ).٣٥٧٢:( املوضع الثاين كام يف احلديث رقم-
وقد روى له البخاري يف هذا املوضع ما َعِلَم أنه من صحيح حديثه عن سعيد، فأخرج له 

 .استقالالً ما انتقاه من صحيح حديثه
وهو ممن روى ( جعفر ويدل عىل ذلك إخراج اإلمام أمحد يف مسنده احلديث من رواية حممد بن

  . عن سعيد بن أيب عروبة عن أنس  )٣( )عن سعيد قبل االختالط
بن عبد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري، البرصي،  حممد بن عبد اهللا بن املثنى :الراوي الثاين

وله رواية واحدة يف صحيح . )٤( له اجلامعة، روى)ه ٢١٥(القايض، ثقة من التاسعة، مات سنة 
 ).٣٩٩٦:(البخاري عن ابن أيب عروبة، يف كتاب املغازي، رقم

 : ، وقد رواه عن أنس كل منواحلديث قد رواه اإلمام البخاري من طريق أنس بن مالك 
 .)٥(قتادة، وثابت البناين، وثاممة بن عبد اهللا

 :اري ثالثة أسانيد إىل قتادةفقد ساق له اإلمام البخ: أما طريق قتادة
 ).الذي معنا(عن ابن أيب عروبة، وقد نقله عنه حممد بن عبد اهللا األنصاري : األول
 .، وهي متابعة البن أيب عروبة)٦(عن شعبة بن احلجاج: الثاين

 .)٨(، وهي كذلك متابعة البن أيب عروبة)٧(عن ّمهام بن حييى بن دينار: الثالث
يث ثابت عن البخاري من طرق أخرى عن أنس بن مالك، وسياُقُه ويظهر مما سبق أن احلد

                                 
تقريب  :ابن حجر). ه١٦٠(ثقة له أفراد، مات يف حدود سنة  أبو يزيد البرصي، أبان بن يزيد العطار، البرصي،)  ١(

 ).١٢٥:ص: (التهذيب
 ).٢/٢٩٨:(تغليق التعليق: ابن حجر)  ٢(
 :الرواة عن سعيد بن أيب عروبة: ، والعوين)٦٧:رقم-٧٤:ص (سؤاالت ابن اجلنيد: ابن معني: ينظر يف ذلك)  ٣(

 ).٢٢٧:ص(
 ).٥٢٠:ص( :تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٤(
 ).٥٠٠٤:(برقم: اجلامع الصحيحرواية قتادة ستأيت، ورواية ثابت، وثاممة، أخرجها البخاري يف )  ٥(
 ).٣٨١٠( :رقم :اجلامع الصحيح: البخاري)  ٦(
 .)٥٠٠٣:(رقم:اجلامع الصحيح: البخاري)  ٧(
: الشارقة، ط-تاإلمارا-دار الصحابة( مرويات املختلطني يف الصحيحني :جاسم حممد راشد:العيساوي: ينظر)  ٨(

 ).٣٦-٣٤:ص(، )م٢٠٠٦-ه١٤٢٧:األوىل



 
 

 

 ٢٣٢ 

لطريق سعيد بن أيب عروبة يدل عىل أنه رأى أن تلك املتابعات تدل عىل أن هذا احلديث من صحيح 
حديث ابن أيب عروبة، ولو كان اآلخذ عنه ممن روى عنه بعد االختالط، ملوافقة احلفاظ له يف روايته 

 .عن أنس
َّمن مل يميز وقت أخذهم عنه، أقبل اختالطه أم بعده؟ :  القسم الثالث ُ 
، ثقة رمي بالقدر، من كبار التاسعة مات سنة سهل بن يوسف األنامطي البرصي :الراوي األول

 . )١( )ه١٩٠(
 .)٢(له رواية واحدة يف صحيح البخاري عن ابن أيب عروبة

 .ًحلديث مقرونا بابن أيب عدي، وقد سبق الكالم عليهروى له هذا ا
 العنربي، أبو عبيدة البرصي، ثقة ثبت،من  عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان:الراوي الثاين

 .)٣( روى له اجلامعة،) ه١٨٠(الثامنة،مات سنة 
 .)٤(ابن أيب عروبةله رواية واحدة يف صحيح البخاري عن 

وقد أخرجه له البخاري من حديث أنس بن مالك، ومداره عىل قتادة، وقد أخرجه البخاري 
من طريق :  التي معنا، والثانيةيةاوالرسعيد بن أيب عروبة، وهي : األول: عنه بواسطة ثالثة تالميذه

، وهو )٧(ن حييى بن دينارمن طريق مهام اب:، والثالثة)٦(، وهو ثقة)٥(يونس بن أيب الفرات اإلسكاف
 .)٨(ثقة ربام وهم، وأخرج حديثه اجلامعة

مما يدل عىل أن احلديث صحيح عن قتادة، وإخراج البخاري لرواية عبد الوارث ملوافقتها 
 .حديث الثقات يدل عىل أن ابن أيب عروبة مل يؤثر اختالطه عند روايته هذا احلديث

َ كهمس بن املنهال السدو:الراوي الثالث ، أبو عثامن البرصي اللؤلؤي، صدوق، رمي يسْ
 .)٩(بالقدر، من التاسعة، روى له اجلامعة

 .)١٠(له رواية واحدة يف صحيح البخاري عن ابن أيب عروبة
                                 

 ).٢٩٢:ص: (تقريب التهذيب: ابن حجر)  ١(
 ).٣٠٦٤:رقم: (اجلامع الصحيح: البخاري)  ٢(
 ).٤٩٦:ص( :تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٣(
 ).٦٤٥٠:رقم: (اجلامع الصحيح: البخاري)  ٤(
  ). ٥٤١٥: رقم(و) ٥٣٨٦:رقم: (اجلامع الصحيح: البخاري)٥(
 ).٦٤٤:ص( :تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٦(
 ).٦٤٧٥:رقم(و) ٥٣٨٥: رقم(و) ٥٤٢١:رقم( :اجلامع الصحيح: البخاري)  ٧(
 ).٦٠٤:ص( :تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٨(
 ).٤٩٦:ص( :تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٩(
 ).٣٦٨٦:رقم: (اجلامع الصحيح: البخاري)  ١٠(



   

 
 

 ٢٣٣ 

وقد أخرج اإلمام البخاري روايته مقرونة بمحمد بن سواء، وهو ممن سمع من سعيد قبل 
 .ختالط كام تقدماال

، وهو من أثبت )١(وُيزاد عىل ذلك أن اإلمام البخاري أخرج متابعة هلام من طريق يزبد بن زريع
 .الناس يف قتادة، وممن روى عنه قبل االختالط

ان :الراوي الرابع ملثنى البرصي، ثقة متقن، من  العنربي، أبو امعاذ بن معاذ بن نرص بن حسَّ
 . )٢(، روى له اجلامعة)ه١٩٦(كبار التاسعة، مات سنة 

 .)٣(له رواية واحدة يف صحيح البخاري عن ابن أيب عروبة
 كالمها تابع روح بن عبادة عن عبد األعىلبن عبد األعىل ذكر له اإلمام البخاري متابعة مقرونة ب
ابع(حيحًا عن ابن أيب عروبة؛ ألن روح ابن عبادة ابن أيب عروبة، فعىل هذا يكون احلديث ص و ) املتَ

 .)٤(كالمها ممن روى عن سعيد قبل اختالطه) املتابِع الثاين(عبد األعىلبن عبد األعىل 
كنه ثقة ثبت ل، أبو بكر البرصي، موالهمُوهيب بن خالد بن عجالن الباهيل :الراوي اخلامس

 .)٥(، روى له اجلامعة وقيل بعدها)ه١٦٥( من السابعة مات سنة بآخرة، تغري قليالً 
 .)٦(له رواية واحدة يف صحيح البخاري عن ابن أيب عروبة

واحلديث رواه اإلمام البخاري عن ابن عباس، وساق له يف صحيحه مخسة أسانيد، ومدارها 
، وشعبة بن )٧(يب عروبة، وهشام ابن أيب عبد اهللاسعيد بن أ: عىل قتادة، وقد نقله عن قتادة كل من

 .)٨(احلجاج
يزيد بن زريع، وهو من أثبت الناس يف سعيد كام : أما طريق سعيد فقد حدث به كل من

 . )٩(سبق
 .والطريق الثاين عن سعيد، فمن طريق وهيب بن أيب خالد كام سبق

عروبة يف روايته عن قتادة،     فاحلديث صحيح عن قتادة سواء بمتابعة هشام وشعبة البن أيب 
                                 

 .املصدر السابق)  ١(
 ).٤٩٦:ص:(تقريب التهذيب :ابن حجر)  ٢(
 ).٣٠٦٥:رقم: (اجلامع الصحيح: البخاري)  ٣(
 ).٦٠-٥٩:( مرويات املختلطني: العيساوي)  ٤(
 ).٤٩٦:ص( :تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٥(
 ).٧٤٢٦:رقم( :اجلامع الصحيح: البخاري)  ٦(
 ).      ٣٦٤٦:رقم(و ) ٣٦٤٥:رقم: (اجلامع الصحيح: البخاري)  ٧(
 ).٣٦٤٦:رقم: (اجلامع الصحيح: ريالبخا)  ٨(
 ).٧٤٣١:رقم( :اجلامع الصحيح: أخرجها البخاري يف)  ٩(



 
 

 

 ٢٣٤ 

 .)١(أو بمتابعة يزيد بن زريع، لوهيب بن خالد يف روايته عن ابن أيب عروبة
 . سبب إيراد البخاري له يف كتاب الضعفاء من أجل اختالطه-٥

                                 
 ).٦٣-٦٠( :مرويات املختلطني: العيساوي)  ١(



   

 
 

 ٢٣٥ 

 
 

 : البخاري مروياته يف  •
بَُة ْبُن َسِعيدٍ  :احلديث األول يْ َثنَا ُقتَ َثنَا َليٌْث، َعْن َنافٍِع، َعنِ : َقاَل ،َحدَّ  َرأَى : اْبِن ُعَمَر َأنَُّه َقاَل َحدَّ

ْسِجِد، َوُهَو ُيَصيلِّ َبْنيَ َيَدْي النَّاِس َفَحتََّها، ُثمَّ َقاَل ِحَني االنَّبِيُّ  َف ُنَخاَمًة ِيف ِقبَْلِة املَْ إِنَّ أََحَدُكْم  « :ْنَرصَ
َالةِ  بََل َوْجِهِه ِيف الصَّ َمنَّ أََحٌد قِ بََل َوْجِهِه فََال َيتَنَخَّ َالِة َفإِنَّ اهللاََّ قِ   .» إَِذا َكاَن ِيف الصَّ

ادٍ  ،اُه ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ َروَ  -  .)١( َعْن َنافِعٍ ،َواْبُن أَِيب َروَّ
نَّى:احلديث الثاين ُد ْبُن املُْثَ َثنَا ُحمَمَّ انَ ، َحدَّ يَى ْبُن َكثٍِري َأُبو َغسَّ َثنَا َحيْ َثنَا َأُبو َحْفٍص ،َحدَّ َواْسُمُه -َحدَّ

  ، َكاَن النَّبِيُّ ب اْبِن ُعَمَر  َعنِ ،َسِمْعُت َنافًِعاً :َقاَل ، -َالِء ُعَمُر ْبُن اْلَعَالِء َأُخو َأِيب َعْمِرو ْبِن اْلعَ 
َىل ِجْذعٍ  هِ ،َخيْطُُب إِ َل إَِليْ وَّ ِنَْربَ َحتَ ََذ املْ ْذعُ ، َفَلامَّ اختَّ هِ ، َفَحنَّ اْجلِ  .َفأََتاُه َفَمَسَح َيَدُه َعَليْ

َنا ُعثَْامُن بْ :َوَقاَل َعبُْد اْحلَِميدِ  -  َذا،ُن ُعَمرَ  َأْخَربَ َنا ُمَعاُذ ْبُن اْلَعَالِء، َعْن َنافٍِع ِهبَ  . َأْخَربَ
ادٍ َعْن ، َوَرَواُه َأُبو َعاِصمٍ  -   .)٢( النَّبِيِّ  اْبِن ُعَمَر َعنِ  َعْن َنافٍِع، َعنِ ،اْبِن َأِيب َروَّ

اد يف الراوي •  : أقوال النقَّ
  .)٣(»بغي أن يرتك حديثه لرأي أخطأ فيه ليس ين،ثقة يف احلديث «: )ه١٩٨:ت( القطان قال حييى

 .)٤(» ثقة، كان يعلن اإلرجاء « :)ه٢٣٣:ت(قال حييى بن معنيو
 وليس هو يف التثبت مثل ،وكان مرجئاً ، رجل صالح احلديث « :)ه٢٤١:ت(أمحد بن حنبلوقال 

 .)٥ (»غريه
 .)٦(» متعبد،صدوق، ثقة يف احلديث « :)ه٢٧٧:ت( وقال أبو حاتم

 .)٧(» ليس به بأس « :)ه٣٠٣:ت(ئي وقال النسا
 .)٨(»ويف بعض رواياته ما ال يتابع عليه « :)ه٣٦٥:ت(وقال ابن عدي

                                 
 ).٧٥٣:رقم( :اجلامع الصحيح: البخاري)  ١(
 ).٣٥٨٣:رقم:(اجلامع الصحيح: البخاري)  ٢(
 ).١٨/١٣٨:(هتذيب الكامل: املزي)  ٣(
 ).٦/٥٠٨:(امل يف ضعفاء الرجالالك: ابن عدي)  ٤(
 ).٢/٤٨٤):(رواية ابنه عبد اهللا(العلل ومعرفة الرجال: أمحد بن حنبل)  ٥(
 ).٥/٣٩٤:(اجلرح والتعديل:ابن أيب حاتم)  ٦(
 ).١٨/١٣٩:(هتذيب الكامل: املزي)  ٧(
 ).٦/٥١٠:(الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي)  ٨(



 
 

 

 ٢٣٦ 

وروى له يف األدب، وروى له الباقون ، استشهد به البخاري يف الصحيح «:)ه٧٤٢:ت(وقال املزي
 .)١(» سوى مسلم

 ورمز لرواية »ء صدوق، عابد، ربام وهم، ورمي باإلرجا « :)ه٨٥٢:ت(قال احلافظ بن حجر 
 .)٣(»له مواضع يسرية متابعة  « :، وقال)٢ً(البخاري له تعليقا

 :التعليق •
ِّ، ومـا وجـه لـه مـن نقـد يـة اوالرأقل ما قيل يف الراوي من حيث ضبطه أنه صدوق مقبـول . ١ ُ

ُوقد عرف من منهج اإلمام البخاري أن العمدة عنده احلفظ واإلتقان وحتقق العدالة . فبسبب بدعته
 . الراوييف

اإلمام البخاري مل يرو له يف األصول إنام روى له يف املتابعـات، ومتابعتـه شـاركه فيهـا رواة . ٢
 :وبياهنا يف احلديثني السابقني كالتايل. آخرون

 :  احلديث األول
َّقد علق اإلمام البخاري بعد رواية احلديث متابعتني لليث بن سعد يف روايته عن نافع موىل ابن 

 .عمر
 ).٥٤٧:رقم(وصل هذه املتابعة اإلمام مسلم يف صحيحه. متابعة موسى بن عقبة: وىلاأل

، ٤٦٨٤:رقـم ()املـسند(وصل هذه املتابعـة اإلمـام أمحـد يف . َّلعبد العزيز بن أيب رواد: والثانية
٤٩٠٨(.  

 .)٤(» املتابعة عىل أصل احلديث «وغرض اإلمام البخاري من هاتني املتابعتني 
ٍحيحه متابعة ثالثـة مـن الـرواة لليـث بـن سـعد يف روايتـه عـن نـافع مـوىل ابـن وقد أسند يف ص

 .)٥(عمر
 :احلديث الثاين

ـــام أيب داود يف  ـــد وصـــلها اإلم ـــالء، وق ـــن الع ـــام البخـــاري متابعـــة لعمـــر ب ـــه اإلم علـــق ل
 ).٣/١٩٥:(، واإلمام البيهقي يف سننه)١٠٨١:رقم(سننه

 .من أجل بدعتهسبب إيراد البخاري له يف كتاب الضعفاء . ٣  

                                 
 ).١٨/١٣٩:(هتذيب الكامل: املزي)  ١(
 ).٤٠٩٦:رقم-٣٨٩:ص:(تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٢(
 ).٤٨١:ص:(هدي الساري: ابن حجر)  ٣(
 ).٢/٢٧٦:(فتح الباري: ابن حجر)  ٤(
 ).٤٠٦: برقم(، و)٦١١١: برقم(، و)١٢١٣: برقم:(اجلامع الصحيح: البخاري)  ٥(



   

 
 

 ٢٣٧ 

 
 

 : مروياته يف البخاري •
ِن ْبُن بِْرشٍ  ْمحَ َثنَا َعبُْد الرَّ اُن، َعنِ ،َحدَّ َثنَا ُسْفيَ َخاِل اْبِن أَِيب - اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن ُسَليَْامَن اْألَْحَوِل  َحدَّ

ُد ْبُن َعْمٍرو:َعْن أَِيب َسِعيٍد ح َقاَل ُسْفيَانُ ، َعْن َأِيب َسَلَمةَ ، -َنِجيٍح  َثنَا ُحمَمَّ َعْن أَِيب َسَلَمَة، َعْن أَِيب ،  َوَحدَّ
َثنَا َعْن أَِيب َسَلَمةَ اْبَن أَِيب َلبِيدٍ َوَأظُنُّ َأنَّ : )١(َسِعيٍد ح َقاَل  نَا َمَع   اْعتََكفْ :، َقاَل َعْن أَِيب َسِعيٍد ،  َحدَّ

اَعنَا، َفَأَتاَنا َرُسوُل اهللاَِّ َرُسوِل اهللاَِّ  يَن َنَقْلنَا َمتَ َمْن  «:َقاَل ،  اْلَعْرشَ األَْوَسَط، َفَلامَّ َكاَن َصبِيَحَة ِعْرشِ
ْيتُنِي أَْسجُ  َة َوَرأَ ِجْع إَِىل ُمْعتََكِفِه، َفإِينِّ َرأَيُْت َهِذِه اللَّيْلَ َفَلامَّ َرَجَع إَِىل ، » ُد ِيف َماٍء َوطِنيٍ َكاَن اْعتََكَف َفْلَريْ

َامُء َفُمطِْرَنا َامُء ِمْن آِخ ،ُمْعتََكِفِه َوَهاَجْت السَّ ِر َذلَِك اْليَْوِم َوَكاَن  َفَوالَِّذي َبَعثَُه بِاْحلَقِّ َلَقْد َهاَجْت السَّ
اِء َوالطِّنيِ  تِِه َأَثَر املَْ ْسِجُد َعِريًشا َفَلَقْد َرَأْيُت َعَىل َأْنِفِه َوَأْرَنبَ   .)٢(املَْ

اد يف الراوي •  : أقوال النقَّ
 .)٣(جنازته ألنه رمي بالقدر )ه١٣٢:ت(مل يشهد صفوان بن سليم 

   .   )٤(»  ثقة« :)ه٢٣٣:ت(وقال حييى بن معني
 .)٥(»وكان يرى القدر ..ما أعلم بحديثه بأساً  « :)ه ٢٤١: ت( قال اإلمام أمحدو

 .)٦(»  هو حمتمل«:)ه ٢٥٦: ت( وقال البخاري 
 .)٧(»ثقة  «:)ه٢٦١: ت( وقال العجيل

 .)٨(»صدوق يف احلديث « :)ه٢٧٧:ت(وقال أبو حاتم 
 .)٩(»ليس به بأس  «: ) ه٣٠٣:ت( وقال النسائي

 
                                 

 ). ٣/٤٤٦:(شاد الساريإر:القسطالين: ينظر. القائل سفيان بن عيينة و كام رصحت رواية األصييل)  ١(
 ).٢٠٤٠:رقم:(اجلامع الصحيح: البخاري)  ٢(
 ).١٥/٤٨٤( :هتذيب الكـامل :املزيوهي مثبتة عند ، وليس فيه ألنه رمي بالقدر، )٥/١٨٢:(التاريخ الكبري: البخاري) ٣(

 )٢٩٣٣:رقم-٣١٠:ص:(تقريب التهذيب:ينظر!  بالقدر  أيضًا  أن صفوان ابن سليم ُرميغريبومن ال
 ).١٤٢:ص:(تاريخ عثامن بن سعيد الدارمي عن أيب زكريا بن معني: الدارمي)  ٤(
 ).١/٤٠٣:()برواية ابنه عبد اهللا(العلل ومعرفة الرجال :أمحد بن حنبل)  ٥(
 ).٧٩:ص:(الضعفاء، و)٥/١٨٢:(التاريخ الكبري: البخاري)  ٦(
 ).٢/٥٢:(معرفة الثقات:العجيل)  ٧(
 ).٥/١٤٨:(لتعديلاجلرح وا: ابن أيب حاتم)  ٨(
 ).١٥/٤٨٤:(هتذيب الكامل: املزي)  ٩(



 
 

 

 ٢٣٨ 

 .)١(» خيالف يف بعض حديثه، وكان من املجتهدين يف العبادة «:) ه٣٢٢:  ت(وقال العقييل
 .)٢(»كان صدوقًا، غري أنه اهتم بالقدر «:)ه٣٠٧:ت(وقال الساجي

 .)٣()صحيحه(، وابن حبان يف )صحيحه(خّرج حديثه أبو عوانة يف
 عليه إنام مل وأما صفوان بن سليم حيث مل ُيَصلِّ ،  روى عنه الثقات«::)ه٣٦٥:ت(وقال ابن عدي 

 .(٤)»وأما يف باب الروايات فال بأس به ، يصل عليه ألجل ما كان يرمي بالقدر
 .)٥(» روى له البخاري مقروناً بغريه « :) ه٧٤٢: ت( وقال املزي 

 .)٧(» َثبْت، لكنه كان يرى القدر «:وقال يف موضع. )٦(» ثقة «::)ه٧٤٨:ت(وقال الذهبي
 . )٨(»ثقة رمي بالقدر  «:)ه٨٥٢:ت(وقال احلافظ ابن حجر

 : التعليق •
 .يظهر من الرتمجة أن النقد املوجه بسبب كالمه يف القدر، وإال فهو ثقة يف حديثه. ١
: ت(قال احلافظ ابن حجر. مل يرو له البخاري استقالالً، وإنام روى له بمتابعة ثالثة من الرواة. ٢

 بمتابعة حممد بن عمرو، وسليامن ليس له يف البخاري سوى حديث واحد يف الصيام،«: )ه٨٥٢
والذي قاله احلافظ ابن حجر ظاهر . )٩(»األحول، ثالثتهم عن أيب سلمة عن أيب سعيد يف االعتكاف

رت به الرتمجة  .يف احلديث الذي ُصدِّ
 .سبب إيراده يف كتابه الضعفاء من أجل بدعته. ٣

                                 
 ).٣/٣٠٧:(كتاب الضعفاء:العقييل)  ١(
 ).٨/١٤٢( :إكامل هتذيب الكامل:مغلطاي)  ٢(
 .املصدر السابق)  ٣(
 ).٥/٣٩٨( :الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي)  ٤(
 ).١٥/٤٨٥( :هتذيب الكامل:املزي)  ٥(
 ).١/٥٩٠( :الكاشف: الذهبي)  ٦(
 ).١/٣٥٢( :املغني يف الضعفاء: الذهبي)  ٧(
 ).٣٥٦٠:رقم-٣٥٣:ص( :تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٨(
 ).٤٣٦:ص( :هدي الساري: ابن حجر)  ٩(



   

 
 

 ٢٣٩ 

 
 

                : مروياته يف البخاري •
َثنَا ُعبَيُْد اهللاَِّ ْبُن َسِعيدٍ   َثنَا َأُبو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ ، َحدَّ َثنَا ، َحدَّ َثنَا اْحلََسنُ ، َعبَّاُد ْبُن َراِشدٍ َحدَّ ، َحدَّ

َثنِي َمْعِقُل ْبُن َيَسارٍ :َقاَل   . ُأْخٌت ُختْطَُب إَِيلَّ  َكاَنْت ِيل :َقاَل ، َحدَّ
َثنِي َمْعِقُل ْبُن َيَسارٍ ،  اْحلََسنِ َعنِ ، َعْن ُيوُنَس :)١( َوَقاَل إِْبَراِهيمُ   .َحدَّ

َثنَا َأُبو َمْعَمرٍ  َثنَا َعبُْد اْلَواِرِث ، َحدَّ َثنَا ُيوُنُس ، َحدَّ َأنَّ ُأْخَت َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر، : اْحلََسنِ َعنِ ، َحدَّ
َقَها زَ  ا، َفَخَطبََها َفَأَبى َمْعِقٌل، َفنََزَلْت َطلَّ ُهتَ َكَها َحتَّى اْنَقَضْت ِعدَّ Z Y ] \ ] :  ْوُجَها، َفَرتَ

]Z ]٢(]٢٣٢: البقرة(. 
اد يف الراوي •  :أقوال النقَّ
ــال  ــى بــن ق ــني حيي ــيس بــالقوي،«: )ه٢٣٣:ت(مع ــا يكتــب حديثــه ل ــال مــرة. )٣(»ولكنه  :وق

 .)٥(» صالح «:، وقال مرة)٤(»ضعيف«
 . )٧(»شيخ ثقة صدوق صالح «:وقال مرة (٦)» ثقة ثقة «: )ه٢٤١:ت(محد بن حنبلأوقال  
 .)٨(»هيم اليشء، روى عنه ابن مهدي، وتركه حييى القطان  «: ) ه٢٥٦:ت( قال البخاريو

 .)٩()الضعفاء( يف كتابه )ه٢٦٤:ت (أبو زرعهوذكره 
 .)١٠(» ضعيف « :)ه٢٧٥:ت(ل أبو داود السجستاينوقا

وأنكر عىل البخاري إدخاله يف كتاب الضعفاء، ، » صالح احلديث «:)ه٢٧٧:ت(:م أبو حاتوقال

                                 
 ).٥١٣٠( :، برقماجلامع الصحيحأسنده البخاري يف )  ١(
 ).٤٥٢٩:رقم(  :اجلامع الصحيح: البخاري)  ٢(
 ). ٤/١٠٣( :)برواية الدوري(التاريخ : ابن معني)  ٣(
 ).٥/٥٤٩:(الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي)  ٤(
 ).٦/٧٩:(اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٥(
 ).٢/٣٦٩():رواية عبد اهللا بن أمحد(العلل ومعرفة الرجال :ابن حنبل)  ٦(
 ).٦/٧٩( :اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٧(
 ).٩٦:ص( :زيادة من طبعة مكتبة الفاروق. ى القطانتركه حيي: وقوله ).٨٩:ص:(الضعفاء:لبخاري ا )٨(
 ).٣٤٠:ص:(  كتاب أسامي الضعفاء:أبو زرعة الرازي)  ٩(
 ).٥٩-٢/٥٨( :سؤاالت اآلجري: أبو داود)  ١٠(



 
 

 

 ٢٤٠ 

 .)١(» ل من هناكوَّ ُحيَ  « :وقال
 . )٢(» ليس بالقوي « :)ه٣٠٣:ت(وقال النسائي

اهري، حتى يسبق إىل القلب أنه كان ممن يأيت باملناكري عن أقوام مش« :)ه٣٥٤:ت(وقال ابن حبان
 .)٣(»كان املتعمد هبا، فبطل االحتجاج به 

 .)٥(» بغريه)٤(روى له البخاري مقروناً  « :)ه٧٤٢:ت(وقال املزي 
 أخرج له البخاري مقروناً بغريه، ولكنه ذكره « :، وقال)٦(»  صدوق« :)ه٧٤٨:ت(وقال الذهبي 

 .)٧(»يف كتاب الضعفاء 
 له يف الصحيح حديث «:، وقال مرة)٨(» صدوق له أوهام «:)ه٨٥٢:ت(وقال احلافظ ابن حجر

واحد يف التفسري، بمتابعة يونس له، عن احلسن البرصي عن معقل بن يسار، وروى له أصحاب 
 .)٩(»السنن إال الرتمذي 

 :  التعليق •
شعيب األرناؤوط، :  يف الراوي أنه ضعيف ُيْعتَرب به، كام رجح الشيخانلأعدل األقوا. ١

وهبذا جيمع بني من ضعفه، ومن جعله . )١٠()حترير تقريب التهذيب: (وبشار عواد، يف كتابيهام
 .صاحلاً أو صدوقاً 

، ومل يتفـرد بـه، بـل رواه البخـاري مل يرو له البخاري إال أثرًا واحدًا عن معقل بن يسار . ٢
فاحلـديث مل . )١١(ضـلويونس ثقـة ثبـت فا. يونس بن عبيد بن دينار عن احلسن البرصي به بمتابعة 
 . يتفرد به

                                 
 ).٦/٧٩( :اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ١(
 ).٢١٤:ص( :كتاب الضعفاء واملرتوكني :النسائي)  ٢(
 ).٢/١٥٣:(حنيكتاب املجرو: ابن حبان)  ٣(
أمـا  .ولعلهام أطلقا عىل املتابعة مقارنة من باب التجّوز، ألهنا بمعناها يف النتيجة واملـآل .كذا قال، وتبعه الذهبي كام سيأيت)  ٤(

عند التفريق بني املتابعة واملقارنة فالصواب أن إخراج البخاري له متابعة،كام سيأيت من تنصيص احلافظ  ابن حجـر عـىل 
 . يعلم بالنظر يف حديثه يف البخاريذلك، وكام

 ).١٤/١١٩( :هتذيب الكامل:املزي)  ٥(
 ).١/٣٢٥( :املغني يف الضعفاء:الذهبي)  ٦(
 ).٢/٣٣١( :ميزان االعتدال:الذهبي)  ٧(
 ).٣١٢٦:رقم-٣٢٥:ص( :تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٨(
 ).٤١٢:ص( :هدي الساري: ابن حجر) ٩(
 ).٢/١٧٧:(حترير تقريب التهذيب: واد،شعيب األرناؤوط، و شار ع)   ١٠(
 ).٧٩٠٩:رقم-٦٦٤:ص:(تقريب التهذيب: ابن حجر)   ١١(



   

 
 

 ٢٤١ 

يظهر أن البخاري أورده يف كتاب الضعفاء بسبب أوهامه التي أشار إليها ابن حبان، وإن مل . ٣
 من حيِّز القبول؛ بداللة روايته له يف الصحيح، وِذكره يف هتصل هذه األوهام لرد حديثه وإخراج

 .)١()عنده(ن ثقةوابن مهدي ال حيدث إال ع. ترمجته أنه روى عنه ابن مهدي

                                 
، وابـن حبـان  يف )٣٣٩-٣٣٨، ١٩٨: ص( ): لـهسؤاالت أيب داود(يف كام اإلمام أمحد :  مجع من العلامء، منهمنقله عنه )  ١(

 : لنور الدين بن عيل الوصايب) إال عن ثقةدراسات حديثية متعلقة بمن ال يروي :(ينظر كتاب). ٨/٣٧٣( ):الثقات(
)٢٧٦-٢٧٢.( 



 
 

 

 ٢٤٢ 

 
 

 : مروياته يف البخاري •
َثنَا  َثنَا ُسْفيَاُن، َحدَّ ، َحدَّ َثنَا اْحلَُميِْديُّ  ، َعْن َأِيب َواِئلٍ ،، َوَجاِمُع ْبُن َأِيب َراِشدٍ عبد امللك بن َأْعَني َحدَّ

ٍة، َلِقَي اهللاََّ َوُهَو   «: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ: َقاَل ، َعبِْد اهللاَِّ َعنْ  َمْن اْقتَطََع َماَل اْمِرٍئ ُمْسلٍِم بِيَِمٍني َكاذِبَ
اِب اهللاَِّ َجلَّ ِذْكُرهُ   ُثمَّ َقَرَأ َرُسوُل اهللاَِّ :َقاَل َعبُْد اهللاَِّ. » َعَليِْه َغْضبَانُ  ¿ À  ] :ِمْصَداَقُه ِمْن ِكتَ

 Ï Î Í Ì Ë Ê É  È Ç Æ  Å Ä Ã Â ÁZ  َآل [ اآلَية
  .)١(]٧٧: عمران

اد يف ال •  :راوي أقوال النقَّ
 .)٣(»كان رافضيًا «: )ه ١٩٨: ت ( )٢(قال سفيان ابن عيينة

كويف، « :ونقل عنه عبد اهللا بن اإلمام أمحد، قوله. )٤(» ليس بيشء « :)ه٢٣٣:ت( وقال ابن معني  
 .)٥ (»ليس به بأس

 .)٦(» وُحيتمل يف احلديث ..كان شيعياً «:)ه ٢٥٦: ت( وقال البخاري 
 .)٧(»من ِعتْق الشيعة، حمله الصدق، صالح احلديث، يكتب حديثه «:)ه٢٧٧:ت (قال أبو حاتمو

 .)٨(»  روى له أصحاب الكتب الستة« :)ه٧٤٢:ت(وقال املزي
 .)٩(» شيعي، صدوق، روى له البخاري ومسلم مقرونًا بآخر «:)ه٧٤٨:ت(قال الذهبيو

 صدوق، شيعي، له يف الصحيحني حديث واحد «:)ه٨٥٢:ت(  وقال احلافظ ابن حجر

                                 
 ).٧٤٤٥:رقم( :اجلامع الصحيح: البخاري)  ١(
قـال . وحـافظ العـرص. أحـد أئمـة اإلسـالم. أبـو حممـد الكـويف األعـورسفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل: هو)  ٢(

 .  ولد سنة سبع ومائة وتويف سنة ثامن وتسعني ومائة. "ال مالك وسفيان لذهب علم احلجاز  لو": الشافعي
 ). ٤٥٤ / ٨ (سري أعالم النبالءو ) ١٧٤/ ٩ ( تاريخ بغداد:ينظر           

 ).١٨/٢٨٤:(هتذيب الكامل: املزي)  ٣(
 ).٣/٤٩٤:(الضعفاء: ، والعقييل)٣/٣٣٧):(رواية الدوري(التاريخ : ابن معني)  ٤(
 ).٣/٦( :كتاب العلل ومعرفة الرجال: عبد اهللا بن حنبل)  ٥(
 ).٨٧:ص( :،لهالضعفاء، و)٥/٤٠٥:(التاريخ الكبري :البخاري)  ٦(
 ).٥/٣٤٣( :اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٧(
 ).١٨/٢٨٥( :هتذيب الكامل: املزي)  ٨(
 ).٢/٤٠٤( :املغني يف الضعفاءو ،)١/٦٦٣( : الكاشف:الذهبي)  ٩(



   

 
 

 ٢٤٣ 

 .)١(»ابعةمت
 : التعليق •
ل معتقده وتشيعه، والتشيع مشهور عن أهل . ١ يظهر من ترمجته أن النقد املوجه له من ِقبَ

 ).صدوق(الكوفة، أما حفظه فهو يف الدرجة الوسطى، التي ُعربِّ عنها بمرتبة 
ة ثق:أخرج له البخاري حديثاً واحدًا، وقَرَنه بجامع بن أيب راشد الكاهيل، الكويف، وهو. ٢

 .)٢(فاضل، روى له أصحاب الكتب الستة
 .سبب ذكر البخاري له يف الضعفاء التنبيه عىل بدعة التشيع املتهم هبا. ٣

                                 
 ).٤١٦٤:رقم-٣٩٤:ص( :تقريب التهذيب :ابن حجر)  ١(
 ).٨٨٧:رقم-١٧٦:ص( :تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٢(



 
 

 

 ٢٤٤ 

 
 

 : مروياته يف البخاري •
ٍعنـــه يف صـــحيحه، فـــروى لـــه يف واحـــد ومائـــة يـــة اوالر مـــن /أكثـــر اإلمـــام البخـــاري 

 .)١()١٠١(ًموضعا
 :َّ أقوال النقاد يف الراوي •

إن : كيف رويت عن عبد الوارث، وتركت عمرو بن عبيد؟ قال« :)ه١٨١:ت(قيل البن املبارك
 .)٢(»ًعمرا كان داعيا ً
ِمن أثبت شيوخ البرصيني؟ قال «: )ه٢٣٣:ت(يحيى بن معني وقيل ل مع عبد الوارث بن سعيد، : ُ
  .)٣(» مجاعة سامهم

ً عبد الوارث أصح الناس حديثا عن حسني املعلم، وكان « :)ه٢٤١:ت(نبل محد بن حأوقال  
 . )٤(»صاحلا يف احلديث

كان حييى بن سعيد ال حيدث عن أحد ممن « :)ه٢٣٥:ت( )٥(وقال عبيد اهللا بن عمر القواريري
 ما أدركنا مثل محاد وأصحابه إال عن عبد الوارث؛ فإنه كان يثبته، فإذا خالفه أحد من أصحابه قال

 .)٦(»قال عبد الوارث 
ّ أنه ملكذوب عىل أيب، وما -ابن عبد الوارث- قال عبد الصمد«: )ه٢٥٦:ت( قال البخاريو

ْسمعته قط يعني القدر، وكالم عمرو بن عبيد َ«)٧(. 

                                 
ولكثرة هذه  لرشكة حرف، اإلصدار الثاين،) موسوعة احلديث النبوي(برنامج وذلك حسب إحصائي ملروياته عن طريق )  ١(

 .ًاملرويات اكتفيت هبذه اإلشارة عن سوقها مجيعا
 ).٢/٢٦٣( :املعرفة والتاريخ: فسويال)  ٢(
 .املصدر السابق)  ٣(
 ).٦/٧٥( :اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٤(

اإلمـام احلـافظ، حمـدث اإلسـالم، نزيـل . عبيد اهللا بن عمر بن ميرسة القواريري اجلشمي موالهم أبو سعيد البرصي: هو)  ٥(
ثنتـني ومخـسني ومائـة، وتـويف سـنة مخـس وثالثـني ومـائتني عـىل ولد سنة ا. ". ثقة كثري احلديث": بغداد، قال ابن سعد

 . األصح
 ).٤٣٩/  ٢( تذكرة احلفاظ و) ٤٤٢ / ١١ (سري أعالم النبالء:ينظر            

 ).٦/٧٥( :اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٦(
 ).٩٤:ص( :، لهالضعفاءو ،)٦/١١٨( :التاريخ الكبري:لبخاريا) ٧(



   

 
 

 ٢٤٥ 

 . )١(» برصي ثقة، وكان يرى القدر، وال يدعو إليه «:)ه٢٦١:ت(وقال العجيل
وذكره يف كتابه أسامي الضعفاء؛ كعادته يف متابعة اإلمام ، )٢(» ثقة « :)ه٢٦٤:ت(وقال أبو زرعه

 .)٣(البخاري يف ذلك
يعد من . صدوق، ممن ُيّعد مع ابن علية وبرش بن املفضل ووهيب «:)ه٢٧٧:ت(:م أبو حاتوقال

 .)٤(»الثقات 
 .)٥(»  ثقة« :)ه٣٠٣:ت(وقال النسائي
 . )٦(» ما وضع منه إال الَقَدر « :)ه٣٠٧:ت(وقال الساجي

ب لعمرو بن عبيد، وكان  « :)ه٧٤٨:ت(قال الذهبي  إليه املنتهى يف التثبُّت، إال إنه قدرّي متعصِّ
احلافظ الثبت، وكان من أئمة هذا  «: وقال .)٧(» ّمحاد بن زيد ينهى املحدثني عن احلمل عنه للقدر

  .)٨( »الشأن عىل بدعة فيه، مل يتأخر عنه أحد إلتقانه ودينه، وتركوه وبدعته
 .)٩(» ثقة ثبت رمي بالقدر ومل يثبت عنه « :)ه٨٥٢: ت(قال احلافظ ابن حجر و

 : التعليق •
إن اختلفوا بعد ذلك يف إثبات تلبسه ويظهر من ترمجته اتفاق العلامء عىل توثيقه وإتقانه، . ١

 .بالبدعة 
مــن مــشاهري املحــدثني  « :حــاول احلــافظ ابــن حجــر أن ينفــي عنــه هتمــة القــدر فقــال عنــه. ٢

بـن   حيتمل أنه رجع عنـه، بـل الـذي اتـضح يل أهنـم اهتمـوه بـه ألجـل ثنائـه عـىل عمـرو...بالئهمون
 وأئمة احلـديث كـانوا يكـذبون . لوال أنني أعلم أنه صدوق ما حدثت عنه:فإنه كان يقول ؛)١٠(عبيد

                                 
 ).٢/١٠٧( :لثقاتمعرفة ا: العجيل)  ١(
 ).٦/٧٦:(اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٢(
 ).٣٤٣:ص( :كتاب أسامي الضعفاء: أبو زرعة الرازي)  ٣(
 ).٦/٧٦( :اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٤(
 ).٥/٢٤٩( :السنن: النسائي)  ٥(
 ).٤/٣٨( :الكامل: ابن عدي)  ٦(
 ).١/٦٧٣:(، لهكاشفال، و)٥٩٠-٢/٥٨٩:(ميزان االعتدال: الذهبي)  ٧(
) ١/٢٥٧( ،)ت.د بـريوت،-تـصوير دار الكتـب العلميـة،لبنان(تصحيح عبد الـرمحن املعلمـي: تذكرة احلفاظ: الذهبي)  ٨(

 ).بترصف(
 .)٤٢٥١:رقم-٣٩٩:ص(:تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٩(
 ).٤/٢٩:(الضعفاء: العقييل:  بعض هذا الثناء عند ينظر)  ١٠(



 
 

 

 ٢٤٦ 

 . )١(» عمرو بن عبيد، وينهون عن جمالسته فمن هنا اهتم عبد الوارث، وقد احتج به اجلامعة
 : سبب إدخال البخاري له يف كتاب الضعفاء احتامالن .٣

عبد (أنه أدخله يف الكتاب ليذب عنه، وخاصة أنه مل يذكر يف ترمجته إال نفي ولده : األول
عنه البدعة، وثناء شعبة عليه، وهبذا جزم الشيخ أمحد أبو العينني حمقق كتاب الضعفاء، ) الصمد

 .)٢(» ه، وقد أخرج له يف الصحيحإنام أورده يف الضعفاء للذب عن«: فقال
أنه أورده من أجل البدعة، فقد أثبت له البدعة كثري من العلامء، وبعضهم ممن : واالحتامل الثاين

 .عارصه كاإلمام ابن املبارك، وإن مل يعده من الدعاة لبدعته كام سبق
 .واهللا أعلم بأقوى االحتاملني

                                 
 ).٤٤٣:ص:( مقدمة فتح الباريهدي الساري: ابن حجر)  ١(
 ). ٩٤:ص( : للبخاريحتقيقه كتاب الضعفاءيف : أمحد أبو العينني،)  ٢(



   

 
 

 ٢٤٧ 

 
 

 : مروياته يف البخاري •
َثنَا َأُبو اْلَولِيِد ِهَشاُم ْبُن َعبِْد املَِْلِك  َثنَا ُشْعبَُة، َعْن أَِيب ُمَعاٍذ : َقاَل ،َحدَّ ْبُن أَِيب اَواْسُمُه َعَطاُء -َحدَّ

ُموَنَة  َأِجيُء َأَنا َوُغالٌم، َمَعنَا ،  إَِذا َخَرَج ِحلَاَجتِهِ َكاَن النَّبِيُّ : َيُقوُل ، أََنَس ْبَن َمالٍِك َسِمْعُت :َقاَل  –َميْ
 .)١(َيْعنِي َيْستَنِْجي بِهِ  .إَِداَوٌة ِمْن َماءٍ 
اد يف الراوي •  : أقوال النقَّ

 .)٢(» ليس به بأس «: )ه٢٣٣ت(وقال ابن معني
  .)٣(» يرى القدر وكان «:)ه٢٥٦:ت(وقال البخاري 
 بل « :فقال: )ه٧٤٨:ت(ورده الذهبي . )٥(» كان رأساً يف القدر« :)ه٢٥٩:ت ()٤(وقال اجلوزجاين

 .)٦(» َقَدرٌي صغٌري، وحديثه يف الصحيحني
 .)٧(»وكان قدريًا ، ال حيتج بحديثه،  صالح«:)ه٢٧٧:ت(وقال أبو حاتم 
 .)٨(» ثقة « :)ه٣٠٣:ت(وقال النسائي 
 .)٩(» تابعي، صدوق، وثقوه « :)ه٧٤٨ت( وقال الذهبي

 . )١٠(ورمز له بإخراج البخاري حلديثه  ،» ثقة رمي بالقدر « : )ه٨٥٢: ت(وقال ابن حجر 
 

                                 
 ).٥٠٠،٢١٧،١٥٢،١٥١:(، وكرره أيضًا بأرقام)١٥٠:رقم:(اجلامع الصحيح: البخاري)  ١(
 ).٤/١٥١:()رواية الدوري(التاريخ: ابن معني)  ٢(
 ).١٠٧:ص( :لهالضعفاء، ، و)٦/٤٦٩(  :التاريخ الكبري: البخاري)  ٣(

 "، و" اجلـرح والتعـديل "احلـافظ، صـاحب .  أبـو إسـحاقإبراهيم بـن يعقـوب بـن إسـحاق الـسعدي اجلوزجـاين:  هو)  ٤(
 .                 ني ومائتنيتويف سنة تسع ومخس. "كان من احلفاظ املصنفني واملخرجني الثقات": قال الدارقطني.  "الضعفاء 

 ). ١٤٨ / ٢( البن أيب حاتم اجلرح والتعديل) ٥٤٩ / ٢(تذكرة احلفاظ  
 األوىل،:ط بريوت،-لبنان-مؤسسة الرسالة(صحبي السامرائي :، حتقيق أحوال الرجال:اجلوزجاين إبراهيم بن إسحاق)  ٥(

 ).١٨٤:ص( ،)م١٩٨٥-ه١٤٠٥عام
 ).٣/٨٤:( ميزان االعتدال:الذهبي)  ٦(
 .)٦/٣٣٦( :اجلرح والتعديل:ابن أيب حاتم)  ٧(
 ).٢٠/١١٨(  :هتذيب الكامل:املزي)  ٨(
 .)٢/٤٣٥( :له ،املغني يف الضعفاءو ،)١/٤٠٠( :الكاشف: الذهبي)  ٩(
 .)٤٦٠١:رقم-٤٢٣:ص:(تقريب التهذيب: ابن حجر)  ١٠(



 
 

 

 ٢٤٨ 

 : التعليق •
 يقصد يف حـال انفـراده .»  ال حيتج بحديثه«:يظهر من ترمجة الراوي أنه ثقة، وقول أيب حاتم. ١

 . ة معاوية بن عبد الكريم  يف ترمج عند رشح مصطلح أيب حاتم سيأيتكام
 . سبب ترمجة البخاري له يف كتاب الضعفاء، تلبسه ببدعة القدر. ٢



   

 
 

 ٢٤٩ 

 
 

 : مروياته يف البخاري •
َنا َأُبو بِْرشٍ  َثنَا ُهَشيٌْم، َأْخَربَ ٍد، َحدَّ َثنِي َعْمُرو ْبُن ُحمَمَّ ، اَعْن َسِعيِد َوعطاء بن السائب،  َحدَّ ْبِن ُجبَْريٍ

يَّاهُ :  َقاَل ، اْبِن َعبَّاٍس َعنِ   . اْلَكْوَثُر اْخلَْريُ اْلَكثُِري الَِّذي َأْعَطاُه اهللاَُّ إِ
نَّةِ :َقاَل َأُبو بِْرشٍ  ُه َهنٌَر ِيف اْجلَ نَّ ُأَناًسا َيْزُعُموَن َأنَّ نَِّة :يدٌ َفَقاَل َسعِ . ُقْلُت لَِسِعيٍد، إِ النََّهُر الَِّذي ِيف اْجلَ

يَّاهُ   .)١(ِمْن اْخلَْريِ الَِّذي َأْعَطاُه اهللاَُّ إِ
اد يف الراوي •  : أقوال النقَّ

ما سمعت أحداً من الناس يقول يف عطاء بن السائب شيئًا قط يف  «:)ه١٩٨:ت( قال حييى القطان
 .)٢(»حديثه القديم 

قد  عطاء بن السائب «:  يقول)ه٢٣٣ت(  ابن معني سمعت)ه٢٧١:ت( )٣(وقال عباس الدوري
ال، ما روى هو وخالد : فام سمع منه جرير وذووه أليس هو صحيح؟ قال: فقلت ليحيى...اختلط

وقد سمع أبو عوانة منه يف الصحة، وىف :قال حييى. كأنه يضعفهم، إال من سمع منه قديام. الطحان
 .)٤(» االختالط مجيعاً 

 من سمع منه « :وقال يف موضع. )٥(» ثقة ثقة، رجل صالح « :)ه٢٤١:ت(محد بن حنبل أوقال 
 .)٦(» قديًام كان صحيحاً، ومن سمع منه حديثاً مل يكن بيشء

 .)٧(» أحاديثه القديمة صحيحة « :)ه٢٥٦:ت (وقال البخاري
 .)٨(»..كان حمله الصدق قبل أن خيتلط،صالح مستقيم احلديث«:)ه٢٧٧:ت(:م أبو حاتوقال

                                 
 ).٦٥٧٨( رقم :اجلامع الصحيح:  البخاري)  ١(
 ).٦/٣٣٣( :جلرح والتعديلا: ابن أيب حاتم)  ٢(
 " الرجـال" احلافظ أبو الفضل، موىل بني هاشم، حمدث بغداد يف وقته؛ له كتاب يف عباس بن حممد بن حاتم الدوري: هو)  ٣(

 .  إحدى وسبعني ومائتني، ولد سنة مخس وثامنني ومائة، وتويف سنة" ثقة ": رواه عن حييى بن معني، قال النسائي
  ). ١٤٢:/  ٢ (تذكرة احلفاظ و )١٤٥/ ١٢  ( تاريخ بغداد:ينظر            

 ).٣٢٩-٣/٣٢٨( ):واية الدورير(التاريخ: ابن معني)  ٤(
 ).١/٤١٢( ):رواية عبد اهللا بن أمحد(العلل ومعرفة الرجال  :ابن حنبل)  ٥(
 .)٦/٣٣٣( :اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٦(
 ).٧/٧٣(  :الكامل يف الضعفاء: ابن عدي)  ٧(
 ).٦/٣٣٤( :اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٨(



 
 

 

 ٢٥٠ 

ثقة يف حديثه القديم، لكنه تغري، ورواية شعبة والثوري ومحاد ابن  « :)ه٣٠٣:ت(سائيوقال الن
 . )١(»زيد عنه، جيدة 

 .)٢(»ثقة ساء حفظه بآخره .. أحد األعالم عىل لٍني فيه« :) ه٧٤٨:ت (وقال الذهبي
 .)٣(»صدوق اختلط  « :) ه٨٥٢: ت (وقال احلافظ ابن حجر

 : التعليق •
اوي من حيث احلفظ واإلتقان أنه صدوق، وإنام ِعيَْب عليه اختالطه يف أقل ما قيل يف الر. ١

 .آخر عمره
وهو ممن روى عنه بعـد ،  هو من طريق هشيم بن بشري  وحديثه الذي رواه اإلمام البخاري. ٢

وهو صـدوق، اخـتلط يف آخـر عمـره، وسـامع  «:قال احلافظ ابن حجر معلقًا عىل روايته .االختالط
ختالطه، ولذلك أخرج له البخاري مقرونًا بأيب برش، وما له عنده إال هـذا املوضـع، ُهشيم منه بعد ا

 .)٤ (» وقد مىض يف تفسري الكوثر من جهة ُهشيم عن أيب برش وحده
جعفـر بـن أيب وحـشية : وكام أشار احلافظ ابن حجر فقد أخرج البخاري احلديث عن أيب بـرش

 . )٦(»من أثبت الناس يف سعيد بن جبري «:يوأبو برش قال عنه اإلمام النسائ. )٥(وْحَده
 . وبذلك يعرف أن البخاري إنام أخرج لعطاء بن السائب ما وافقه وتابعه عليه الثقات يف روايته

 .سبب إيراد البخاري له يف كتاب الضعفاء من أجل اختالطه. ٣

                                 
 ).٧٩:ص( :ميزان االعتدال: الذهبي)  ١(
 ).٢/٢٢:( الكاشف: الذهبي)  ٢(
 )٤٥٩٢:رقم-٤٢٢:ص(:تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٣(
 ).٤٤٦:ص( :هدي الساري:، وينظر له)١١/٤٧٨(:فتح الباري:ابن حجر)  ٤(
 ).٤٩٦٦( رقم:اجلامع الصحيح:  البخاري)  ٥(
 ).٩٣٠:رقم- ١٧٨:ص(:تقريب التهذيب: ، وابن حجر)٣٨٢٣:رقم-٢/٩٢(:السنن الكربى: النسائي)  ٦(



   

 
 

 ٢٥١ 

 
 

 : مروياته يف البخاري •
 : احلديث األول

َثنَا دٌ  َحدَّ َثنَا، ُمَسدَّ يَى َحدَّ َثنَا، َبْكرٍ  أَِيب  ِعْمَرانَ  َعنْ ، َحيْ ريض  ُحَصْنيٍ  ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ ، َرَجاءٍ  أَُبو َحدَّ
اِب  ِيف  املُْتَْعةِ  آَيةُ  ُأْنِزَلْت  ": اهللا عنهام، َقاَل  ْ   اهللاَِّ  َرُسولِ  َمعَ  اهللاَِّ، َفَفَعْلنَاَها ِكتَ ُمهُ  ُقْرآنٌ  ُينَْزْل  َوَمل رِّ ْ  ُحيَ  َوَمل

 .)١(َشاءَ  َما بَِرْأِيهِ : َرُجٌل  ، َقاَل "َماَت  َحتَّى َعنَْها َينْهَ 
 :احلديث الثاين

َثنَا دٌ  َحدَّ َثنَا، ُمَسدَّ يَى َحدَّ َثنِي:َل َقا، َبْكرٍ  َأِيب  ِعْمَرانَ  َعنْ ، َحيْ  اْبنُ  ِيل  َقاَل : َقاَل ، َرَباٍح  أَِيب  ْبنُ  َعَطاءُ  َحدَّ
َِّة؟، ُقْلُت  َأْهلِ  ِمنْ  اْمَرَأةً  ُأِريَك  َأَال  َعبَّاسٍ  ْرَأةُ  َهِذهِ : َبَىل، َقاَل : اْجلَن ْوَداءُ  املَْ  إِينِّ : َفَقاَلْت   النَّبِيَّ  َأَتِت  السَّ

ُع، َوإِينِّ  ُف  ُأْرصَ نْ : ِيل، َقاَل  اهللاََّ َفاْدعُ  َأَتَكشَّ نْ  َوَلِك  َصَربِْت  ِشئِْت  إِ  أَنْ  اهللاََّ َدَعْوُت  ِشئِْت  اْجلَنَُّة، َوإِ
يَِك، َفَقاَلْت  ، َفَقاَلْت : ُيَعافِ ُف، َفاْدعُ  إِينِّ : َأْصِربُ َف، َفَدَعا َال  َأنْ  ِيل  اهللاََّ  َأَتَكشَّ َثنَا"َهلَا َأَتَكشَّ ٌد،  ، َحدَّ ُحمَمَّ

َنا اءٌ  َأْخَربَِين  ُجَرْيٍج  اْبنِ  ٌد، َعنْ َخمْلَ  َأْخَربَ  ِسْرتِ  َعَىل  َسْوَداءَ  َطِويَلةً  اْمَرَأةً  تِْلَك  ُزَفرَ  أُمَّ  َرأَى َأنَّهُ  َعطَ
ةِ   . )٢(اْلَكْعبَ

اد يف الراوي، وذكر اخلالف يف تعيينه •  : أقوال النقَّ
ق اإلماُم البخاريُّ  الذي أخرج له يف ( بكر  بني عمران بن مسلم القصري املكنى بأيب)ه٢٥٦:ت(فرَّ

، وبني عمران بن مسلم الذي يروي عن عبد اهللا بن دينار؛ فأدخل األخري يف كتاب )الصحيح
 .)٣(»  منكر احلديث«:الضعفاء، وقال فيه

:  يف ترمجة عمران بن مسلم املِنقري القـصري، فقـال)ه٨٥٢ت(وحكى اخلالف احلافظ ابن حجر
 .)٤ (»بل هو غريه:  عبد اهللا بن دينار، وقيلهو الذي روى عن:صدوق، ربام وهم،قيل«

ابــن أيب و،)٥()ه٢٧٧:ت(ابـن أيب حــاتم: ووافـق البخــاري عـىل التفريــق بـني الرتمجتــني كـل مــن

                                 
 ).٤٥١٨(رقم :اجلامع الصحيح:  البخاري)  ١(
 ).٥٦٥٢(رقم :اجلامع الصحيح:  البخاري)  ٢(
 ).  ١٠٤:ص( :الضعفاءو). ٢٨٤٢رقم-٦/٤١٩(، و)٢٨٤٢رقم-٦/٤١٩( :التاريخ الكبري: البخاري)  ٣(
 ).٥١٦٨:رقم-٤٦٠:ص:(تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٤(
 ).١٦٩١رقم-٦/٣٠٥(، و)١٦٩٠رقم-٦/٣٠٤:( اجلرح والتعديل:ابن أيب حاتم)   ٥(



 
 

 

 ٢٥٢ 

 .)١( ، )ه٣٦٥:ت(وابن عدي ، )ه٣٢٢:ت( ، والعقييل)ه٢٧٧:ت( ، ويعقوب بن سفيان)ه٢٣٤:ت(خيثمة
 .)٣( )ه٣٨٥:ت( والدارقطني،)٢()ه٣٥٤:ت(ابن حبان: وممن جعلها لشخص واحد كل من

 : التعليق •
ّبعد ترجيح تفريق البخاري بني من خرج له يف الصحيح، وبني من أورده يف كتاب الضعفاء . ١

 .فال يتجه للبخاري نقد يف إدخاله للراوي يف كتاب الضعفاء
ِّوإن سلم بعدم رجحان رأي البخاري يف التفريـق، فيقـال. ٢  إن اإلمـام البخـاري روى لـه يف: ُ

وكال املوضعني رواها عنه اإلمـام حييـى بـن سـعيد القطـان، وهـو بـرصي مثلـه، : موضعني كام سبق
روى عنه البـرصيون والغربـاء، « :) ه٣٥٤ت(قال احلافظ ابن حبان. وأحاديث البرصيني عنه مستقيمة

 بن عبد وأما رواية أهل بلده عنه فمستقيمة تشبه حديث األثبات، وأما ما رواه عنه الغرباء مثل سويد
 أمره؛ جمانبة ما روى عنه مـن لـيس واإلنصاف عندي يف…العزيز وحييى بن سليم ففيه مناكري كثرية

ً، واالحتجاج بام روى عنه الثقات، عىل أن له مـدخال يف العدالـة يف جهـة املتقنـني، ية اوالربمتقن يف 
مهـدي بـن ميمـون ّلذلك خـرج لـه ابـن حبـان يف صـحيحه مـن روايـة .)٤(»وهو ممن أستخري اهللا فيه

 .)٦()املجروحني(، مع أنه أورد اسمه يف كتاب )٥(البرصي عنه
سبب إيراد البخاري له يف كتاب الضعفاء ضعفه عنده، وتفريقه بني املرتجم له، وبني عمران . ٣

 .بن مسلم الذي أخرج له يف الصحيحا

                                 
ــق: هتــذيب التهــذيب: ابــن حجــر) ١( ــد القــادر عطــا :حتقي ــة( مــصطفى عب ــب العلمي ــان-دار الكت ــريوت،-لبن   وىل،األ :ط ب

 ). ٨/١١٧(، )م١٩٩٤-ه١٤١٥عام
 ).١٠٥-٢/١٠٤:(كتاب املجروحني:ابن حبان)  ٢(
 ).٨/١١٧:(هتذيب التهذيب: ابن حجر)  ٣(
 ).٢/١٠٥:(كتاب املجروحني: ابن حبان)  ٤(
 ).٢٥٩٩رقم-٦/٣٣٤( :اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان: ابن بلبان)  ٥(
 ).٢/١٠٤( :كتاب املجروحني: ابن حبان)  ٦(



   

 
 

 ٢٥٣ 

 
 

 : مروياته يف البخاري •
َثنَا َيِزيُد ْبُن ُزَرْيعٍ  ٌد، َحدَّ َثنَا ُمَسدَّ َثنَا َسِعيُد ْبُن َأِيب َعُروَبَة ح و َقاَل ِيل َخِليَفةُ ،َحدَّ ُد : َحدَّ َثنَا ُحمَمَّ  َحدَّ

ِنَْهاِل، ْبُن َسَواٍء  َثنَا َسِعيدٌ :َقاَال َوَكْهَمُس ْبُن املْ  َقاَل َصِعَد النَّبِيُّ ، َعْن َقتَاَدَة، َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك َحدَّ
 َُىل ُأُحٍد َوَمَعُه َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعثَْامن َبُه بِِرْجِلِه، ، َفَرَجَف ِهبِمْ ، إِ يَْك إِالَّ «:َقاَل و َفَرضَ اْثبُْت أُُحُد؛فََام َعلَ

يٌق، أَْو َشِهيَدانِ  ، أَْو ِصدِّ  .)١(»َنبِيٌّ
اد يف الراوي •  : أقوال النقَّ

 .)٢(»فيه القدر: كان يقال« :)ه٢٥٦:ت(قال البخاري
 .)٣(يف كتابه أسامي الضعفاء )ه٢٦٤:ت(وذكره أبو زرعة الرازي 

 :)ه٣٢٧:ت ( ابـن أيب حـاتمقـال .)٤(»يكتـب حديثـه، حملـه الـصدق« :)ه٢٧٧:ت (وقال أبو حاتم
 .(٥)»أدخله البخاري يف كتاب الضعفاء فسمعت أيب يقول حيول منه«

 .)٦(»كان قدريًا ضعيفًا، مل حيدث عنه الثقات « ):ه٣٠٧: ت( وقال الساجي
 . )٧(»كان يقول بالقدر«: يف كتاب الثقات وقال)ه٣٥٤: ت( وأدخله ابن حبان
 .)٨(» ثقة « ):ه٣٨٥:ت(وقال الدارقطني

 .)٩(»روى له البخاري حديثًا واحدًا مقرونًا بغريه «:)ه٧٤٢: ت( وقال املزي
وله حديث منكر أدخلـه البخـاري مـن أجلـه يف كتـاب ،  اهتم بالقدر«:)ه٧٤٨ت( وقال الذهبي

                                 
 ).٣٦٨٦:رقم( :اجلامع الصحيح: البخاري)  ١(
 ).١١٧:ص:(لهالضعفاء، ، و)٧/٢٤٠( :التاريخ الكبري: البخاري)  ٢(
 ).٣٥٦:ص:(كتاب أسامي الضعفاء: أبو زرعة الرازي)  ٣(
 ).٧/١٤١:(اجلرح والتعديل:ابن أيب حاتم)  ٤(
 .املصدر السابق)  ٥(
 ).٣/٤٧٧:( هتذيب التهذيب: بن حجر العسقالينا)  ٦(
 ).٢٨-٩/٢٧( :ثقاتال: ابن حبان)  ٧(
 القـاهرة،-مرص-دار الفاروق احلديثة(حممد عيل األزهري:، حتقيقسؤاالت أيب عبد اهللا احلاكم للدارقطني: الدارقطني)  ٨(

 ).١٧٧:ص(، )م٢٠٠٦-ه١٤٢٧عام األوىل،:ط
 ).٤٥٩:ص( :هدي الساري: ابن حجر ،)٢٤/٢٣٤:(هتذيب الكامل: املزي)  ٩(



 
 

 

 ٢٥٤ 

 . (١)وأشار أن البخاري روى له مقروناً ، » الضعفاء
 .)٢(» صدوق رمي بالقدر « :)ه٨٥٢ت(وقال ابن حجر

 : التعليق •
ه له من طعن فألجل بدعة القدر املتهم هبا،  .١ يظهر من ترمجة الراوي أن حمله الصدق، وما ُوجِّ

 .ومن أجل ذلك أورده بعض املصنفني يف كتب الضعفاء
 :إال ما وافقه عليه الثقات، وبيانه كالتايلالبخاري اإلمام  مل يرِو له . ٢

حممـد بـن َسـَواء الـسدويس :ٍو آخـر هـومل يرو له البخـاري اسـتقالالً، بـل روى لـه مقرونـًا بـرا
 .، عن سعيد بن أيب عروبة)٣()صدوق رمي بالقدر(البرصي

ر احلديث بإسناد آخـر عـن سـعيد بـن أيب عروبـة مـن طريـق يزيـد بـن زريـع  ثقـة ( كذلك صدَّ
 .، يصلح أن يكون متابعة للراويني السابقني)٤()ثبت

 .)٥(قطان، عن سعيد بن أيب عروبةوكذا رواه البخاري من طريق اإلمام حييى بن سعيد ال
 .فثبت بذلك أن للحديث أصالً عن سعيد بن أيب عروبة يرويه عنه ثالثة آخرون من تالمذته

 .سبب إيراد البخاري له يف كتاب الضعفاء من أجل التنبيه عىل بدعته. ٣

                                 
 .)٣/٤١٠( :ميزان االعتدال، )٢/٥٣٤:(ملغني يف الضعفاءا: ذهبيال)  ١(
 )٥٦٧١:رقم-٤٩٣:ص:(تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٢(
 ).٥٩٥٣:رقم-٥١٣:ص:(املصدر السابق)  ٣(
 ).٧٧١٣:رقم-٦٣٢:ص( :املصدر السابق)  ٤(
 )٣٦٧٥:رقم:(اجلامع الصحيح: البخاري)  ٥(



   

 
 

 ٢٥٥ 

 ، 
 

 : مروياته يف البخاري •
 :احلديث األول

َثنَا َأُبو النُّْعَامنِ  ٍد، َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة ،َحدَّ وَب، َعْن ُحمَمَّ َثنَا َمحَّاٌد، َعْن َأيُّ َي َعنِ  :َقاَل   َحدَّ  اْخلَْرصِ ُهنِ
الةِ   .ِيف الصَّ

 .)١( النَّبِيِّ  أَِيب ُهَرْيَرَة َعنِ  اْبِن ِسِرييَن َعنْ ، َعنِ َوَأُبو ِهاللٍ َوَقاَل ِهَشاٌم،  -
 :احلديث الثاين

َثنِي َعْمُرو ْبُن َعِيلٍّ  َثنَا ُمَعاُذ ْبُن َهانٍِئ ،َحدَّ اَدُة، َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك ،  َحدَّ َثنَا َقتَ اٌم، َحدَّ َثنَا َمهَّ  :َأوْ –َحدَّ
 . َملْ َأَر َبْعَدُه ِمثَْلهُ ، َحَسَن اْلَوْجهِ ،َضْخَم اْلَقَدَمْنيِ   َكاَن النَّبِيُّ : َقاَل -َعْن أَِيب ُهَرْيَرةَ ، َعْن َرُجلٍ 

اَدَة، َعْن أََنسٍ  - ْنيِ  َكاَن النَّبِيُّ :َوَقاَل ِهَشاٌم، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َقتَ َن اْلَقَدَمْنيِ َواْلَكفَّ  .َشثْ
اَدُة، َعْن َأَنسٍ :َأُبو ِهَاللٍ  َوَقاَل  - َثنَا َقتَ َضْخَم اْلَكفَّْنيِ   َكاَن النَّبِيُّ :-ابِِر ْبِن َعبِْد اهللاَِّ  جَ : َأوْ -َحدَّ

، َملْ َأَر َبْعَدُه َشبًَها َلهُ   . )٢(َواْلَقَدَمْنيِ
 :احلديث الثالث

ُد ْبُن ِسِرييَن َأنَّ  َثنَا ُحمَمَّ َثنَا ُمْعتَِمٌر، َسِمْعُت َعْوًفا، َحدَّ َثنَا َعبُْد اهللاَِّ ْبُن َصبَّاٍح، َحدَّ ُه َسِمَع َأَبا َحدَّ
َماُن َملْ َتَكْد َتْكِذُب، َوُرْؤَيا املُْْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْرَبعَِني «:َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  :ُهَرْيَرَة َيُقوُل  َب الزَّ إَِذا اْقَرتَ

ةِ   .» ُجْزًءا ِمْن النُّبُوَّ
دٌ    .َوَأَنا أَُقوُل َهِذهِ : َقاَل ُحمَمَّ

ْؤَيا َثالٌث : َوَكاَن ُيَقاُل :َقاَل  ى ِمْن اهللاَِّ، َحِديُث النَّْفسِ : الرُّ يَْطاِن، َوُبْرشَ ِويُف الشَّ  َفَمْن َرأَى . َوَختْ
ُه َعَىل َأَحٍد َوْليَ  ، َقاَل َشيْئًا َيْكَرُهُه َفال َيُقصَّ  ، َوَكاَن ُيْعِجبُُهْم اْلَقيْدُ ، َوَكاَن ُيْكَرُه اْلُغلُّ ِيف النَّْومِ :ُقْم َفْليَُصلِّ

ينِ :َوُيَقاُل  اٌت ِيف الدِّ  . اْلَقيُْد َثبَ
اَدُة، َوُيوُنُس :َوَرَوى -  .يِّ  النَّبِ  اْبِن ِسِرييَن، َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َعنِ ، َعنِ َوَأُبو ِهَاللٍ  ، َوِهَشامٌ ،َقتَ

ُه ِيف اْحلَِديِث   .َوَأْدَرَجُه َبْعُضُهْم ُكلَّ
                                 

 ).١٢١٩:رقم:(اجلامع الصحيح: البخاري)  ١(
 ).٥٩١٢:رقم: (املصدر السابق)  ٢(



 
 

 

 ٢٥٦ 

 .َوَحِديُث َعْوٍف َأْبَنيُ 
 .ِيف اْلَقيْدِ   ال َأْحِسبُُه إِالَّ َعْن النَّبِيِّ :َوَقاَل ُيوُنُس 

 . )١( ال َتُكوُن األَْغَالُل إِال ِيف األَْعنَاِق :َقاَل َأُبو َعبْد اهللاَِّ
اد يف الراوي •  :أقوال النقَّ

 . )٣(»صالح ليس بذاك القوي« :وقال مرة. )٢(»ليس به بأس « :)ه٢٣٣:ت(حييى بن معني قال 
قد احتُِمل حديثه، إال أنه خيالف يف قتادة، وهو مضطرب  «: )ه٢٤١:ت(محد بن حنبلأوقال 

 .)٤(» احلديث يف قتادة
 .)٥(»هكان حييى بن سعيد ال يروي عنه، وابن مهدي يروي عن« :)ه٢٥٦:ت( قال البخاريو

 .)٦(» لني وليس بالقوي « :)ه٢٦٤:ت (وقال أبو زرعة الرازي
 .)٧(» ثقة، ومل يكن له كتاب « :)ه٢٧٥:ت(وقال أبو داود السجستاين

أدخله «:وقال ابن أيب حاتم  ،» حمله الصدق، مل يكن بذاك املتني«:)ه٢٧٧:ت(  أبو حاتموقال
ل : البخاري يف كتاب الضعفاء، وسمعت أيب يقول  .)٨(» منهحيوَّ

 . )٩(»  ليس بالقوي« :)ه٣٠٣:ت(وقال النسائي
كان أبو هالل شيخًا صدوقاً، إال أنه كان خيطئ كثرياً عن الثقات « :)ه٣٥٤:ت(وقال ابن حبان

 .)١٠(»فوقع املناكري يف حديثه من سوء حفظه. من غري تعمد، حتى صار يرفع املراسيل وال يعلم
 .)١١(»البخاري يف الصحيح استشهد به  « :)ه٧٤٢: ت(وقال املزي 

                                 
 ).٧٠١٧:رقم:(املصدر السابق)  ١(
جامعـة امللـك عبـد (أمحد حممد نور سـيف :حتقيق ،)سؤاالت ابن طهامن(من كالم حييى بن معني قي الرجال:ابن معني)  ٢(

 ).٢٥/٢٩٤(  :هتذيب الكامل: ، واملزي)٤٩:ص( ،)ت:د ط،.د جدة،-السعودية دار املأمون،-العزيز
 ).١/٧٨():رواية ابن حمرز عنه(معرفة الرجال: ابن معني)  ٣(
 ).٢/٢٧٣:(اجلرح والتعديل:ابن أيب حاتم)  ٤(
 ).١٢١:ص:(، لهالضعفاء، و)١/١٠٥:(التاريخ الكبري: لبخاري ا )٥(
-مـرص-دار الفـاروق احلديثـة(حممـد عـيل األزهـري :،حتقيـقسـؤاالت الربذعـي أليب زرعـة: سعيد بن عمرو الربذعي)  ٦(

 ).٢٢١:ص( ،)م٢٠٠٩عام األوىل،: ط-القاهرة
 ).١٦٢-٢/١٦١( :سؤاالت أيب عبيد اآلجري: أبو داود)  ٧(
 ).٧/٢٧٤:(اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٨(
 ).٤/٣٨:(الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي)  ٩(
 ).٢٩٦-٢/٢٩٥( :كتاب املجروحني:ابن حبان)  ١٠(
 ).٢٥/٢٩٦:( هتذيب الكامل: املزي)  ١١(



   

 
 

 ٢٥٧ 

 .)١( ورمز له برواية البخاري عنه تعليقاً .» صدوق فيه لني « :)ه٨٥٢:ت(قال احلافظ ابن حجر
 : التعليق •

يظهر من ترمجة الراوي أنه مل يكن من أهل اإلتقان، ومع ذلك فقد كان يعتمد فيام . ١
يه، وخاصة يف روايته يرويه عىل حفظه، ومل يكن صاحب كتاب، فحصل له ختليٌط يف ما يرو

 .ومثله ال يقبل ما تفرد به. ومع ذلك فلم ُيرد حديثه مطلقًا،بل احتمله الناس. عن قتادة
ــة مواضــع وكلهــا يف بــاب املتابعــات )ه٢٥٦:ت(روى لــه اإلمــام البخــاري. ٢  يف ثالث

 :والشواهد، وبياهنا كالتايل
ــسختياين، ووصــلها اإل:املوضــع األول ــه متابعــة أليــوب ال ــاب  ذكــر ل ــدارقطني يف كت ــام ال م

 .)٢()األفراد(
وقد روى له البخاري هذه املتابعة مقرونة بمتابعة هشام بن حسان، وقد وصل متابعة هشام 

 ).١٢٢٠:رقم(اإلمام البخاري يف احلديث الذي بعده 
 .فلم ينفرد برواية أصل احلديث وال متابعاته

 يقول .يث قتادة يف صفة َشعر النبيذكر اإلمام البخاري يف هذا املوضع حد :املوضع الثاين
 نوكأ« : يف بيان مقصود البخاري من سياق هذه املعلقات والراويات)ه٨٥٢ت(احلافظ ابن حجر

 صحة يف يقدح وال له تأثري ال وأنه، قتادة عىل فيه االختالف بيان الطرق هذه بسياق أراد املصنف
 : كالتايلوبيان األوجه التي ذكرها البخاري عن قتادة. » احلديث

  . روايته عن أنس بن مالك : الوجه األول
، )٣( بتقديمه هلا؛ فقد رواها عن قتادة، جريـر بـن حـازمروذكرها اإلمام البخاري أوالً، بام ُيْشعِ 

 .)٦()عىل الشك(، وحممد بن سليم الراسبي )٥(، ومعمر بن راشد)٤(ومهام بن حييى
، )٨(، وحممد بن سريين)٧(يعة بن عبد الرمحنرب: وقد وافق قتادة عىل روايته عن أنس كل من

                                 
 )٥٩٢٣:رقم-٥١١:ص:(تقريب التهذيب: ابن حجر)  ١(
 ).٣/٨٨:(فتح الباري: ابن حجر)  ٢(
 ).٥٩٠٧، ٥٩٠٦، ٥٩٠٥:أرقامها: (اجلامع الصحيح: البخاري)  ٣(
وموسـى ابـن  أيب نعـيم، وحّبـان بـن هـالل،: موصـوالً مـن طريـق) ٥٩٠٤، ٥٩٠٣، ٣٥٥٠:أرقامهـا: (املصدر الـسابق)  ٤(

 .إسامعيل
 .تعليقاً ) ٥٩١٠:رقم( :در السابقاملص)  ٥(
 .تعليقاً ) ٥٩١٢( :املصدر السابق)  ٦(
 ).٣٥٤٧:رقم( :املصدر السابق)  ٧(
 ).٥٨٩٤:رقم( :املصدر السابق)  ٨(



 
 

 

 ٢٥٨ 

 .)١(وثابت البناين
 رواه عن أنس بن مالك، ملوافقة كل هؤالء الرواة عىل روايته عن ةوهذا يؤيد رجحان كون قتاد

 روايات إحدى بينت وقد « : بقوله)ه٨٥٢: ت(ومما يؤيد ذلك، ما أشار إليه احلافظ ابن حجر. أنس
 .)٣(» أنس من له بسامعه قتادة بترصيح ثاحلدي صحة )٢(حازم بن جرير

  .روايته من حديث أيب هريرة : الوجه الثاين
 عن رجل عن أيب )٤()يف الوجه الثاين عنه(ًوقد ذكر هذا الوجه تعليقا من طريق مهام بن حييى 

شك مهام، هل احلديث عن أنس أم عن أيب هريرة، وقد وصله البيهقي يف ية اوالرهريرة، ويف هذه 
 ).١/٢٤٣:(ئل النبوةدال

  .عن جابر بن عبد اهللا : الوجه الثالث
ًوقد ذكره تعليقا عن أيب هالل حممد بن سليم الراسبي، عىل الـشك يف كونـه عـن جـابر أو عـن 

وقد تفرد به أبـو هـالل بجعلـه مـن ). ١/٢٤٤:(أنس بن مالك، وقد وصله البيهقي يف دالئل النبوة
 ذكره اإلمام أمحد من أنه خيالف يف حـديث قتـادة، ويـضطرب حديث قتادة عن جابر، وهذا يؤيد ما

فيه؛ فقد خالف الرواة السابقني، وجعله من حديث جابر، واضـطرب فيـه فـرواه عـىل الـشك، عـن 
 .جابر أو أنس
 :واخلالصة

ّ علق هذه املتابعة عن حممد بن سليم، لبيان الوجه الذي وافق فيه )ه٢٥٦:ت(أن اإلمام البخاري
وكذلك يريد أن يبني االخـتالف عـىل قتـادة، وأن أقـوى . الرواة وجعله من حديث أنسًحممدا بقية 

 .األوجه فيه أنه من حديثه عن أنس، وأضعف األوجه كونه عن جابر
 :وقد شاركه يف روايتها.  علق له رواية عن ابن سريين عن أيب هريرة:املوضع الثالث

 ).٢٢٦٣رقم:( قتادة بن دعامة، وصلها مسلم يف صحيحه- 
 ).٢٢٦٣رقم:( هشام بن حسان، وصلها مسلم يف صحيحه- 
 ).٢٧٣-٥/٢٧٢:(يف تغليق التعليقبسنده  يونس بن عبيد، وصلها ابن حجر - 

 .فالبخاري روى له ما شاركه فيه غريه من الثقات
                                 

 ).٥٨٩٥:رقم( :املصدر السابق)  ١(
 ....سألت أنس بن مالك: ، وفيها قال قتادة)٥٩٠٥: رقم( :املصدر السابق)  ٢(
 ).١٠/٣٧٢:(ريفتح البا: ابن حجر)  ٣(
 .ًتعليقا من طريق معاذ بن هانئ) ٥٩٠٩، ٥٩٠٨:رقم( :اجلامع الصحيح: البخاري) ٤(



   

 
 

 ٢٥٩ 

يظهر أن البخاري أورده يف كتاب الضعفاء بسبب أوهامه، وإن مل يصل عنده للضعف  .١
 .الشديد



 
 

 

 ٢٦٠ 

 ، 
 

 : مروياته يف البخاري •
ةِ  َقاِيضَ  َيْعَىل  ْبنَ  املَِْلِك  َعبْدَ   َشِهْدُت «:معاوية بن عبد الكريم الثقفي َقاَل   ْبنَ  َوإَِياَس ، اْلبَْرصَ

،  ُبَرْيَدةَ  ْبنَ  اهللاَِّ  ُبْرَدَة، َوَعبْدَ  َأِيب  ْبنَ  َأَنٍس، َوبِالَل  ْبنِ  اهللاَِّ  َعبْدِ  ْبنَ  َسَن، َوُثَامَمةَ ُمَعاِوَيَة، َواْحلَ  األَْسَلِميَّ
يُزونَ  َمنُْصورٍ  ْبنَ  َعبِيَدَة، َوَعبَّادَ  ْبنَ  َوَعاِمرَ  ُهودِ  ِمنَ  َحمْـَرضٍ  بَِغْريِ  اْلُقَضاةِ  ُكتَُب  ُجيِ  ِجيءَ  الَِّذي اَل قَ  َفإِنْ  الشُّ

هِ  اِب  َعَليْ اْلِكتَ   .)١(»ِمْن َذلَِك  املَْْخَرَج  َفاْلتَِمسِ  اْذَهْب  َلهُ  ِقيَل  ُزورٌ  إِنَّهُ  بِ
اد يف الراوي •  :أقوال النقَّ

 .)٣(» ال بأس به «: ، وقال مرة)٢(»ثقة  «: )ه٢٣٣ت(قال ابن معني 
بعض ما روى عن : قيل له! صح حديثهما أ!  ثقة، ما أثبت حديثه« :)ه٢٤١ت(وقال اإلمام أمحد 

أي فال .سمعت عطاء:هو يروى بعضهاً عن قيس، وبعضها يقول: عطاء مل يسمعه؟ فأنكره، وقال
 .)٤(»يدلس، وهو أحب إيلَّ من إسامعيل بن مسلم 

 صالح احلديث، «:فقال ،معاوية بن عبد الكريمسألت أبى عن  :)ه٣٢٧:ت(وقال ابن أيب حاتم 
ل منه: أدخله البخاري يف كتاب الضعفاء، فقال أبى.حيتج بهحمله الصدق، وال  وَّ  .)٥(» ُحيَ

  .)٦(» ثقة « :)ه٢٧٥:ت (وقال أبو داود
 .)٧(» ليس به بأس «:)ه٣٠٣:ت(وقال النسائي 
 .)٨(» علق له البخاري، وفيه لني.. صالح احلديث« :)ه٧٤٨ت(وقال الذهبي 

 .)٩(بخاري له تعليقاً ، ورمز لرواية ال» صدوق «:)ه٧٧٣ت(وقال ابن حجر
 

                                 
 ).١٢٢٨:ص( :كتاب األحكام، باب الشهادة عىل اخلط املختوم:اجلامع الصحيح:أخرجه البخاري تعليقًا يف)  ١(
 ).٨/٣٨١:(اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم)  ٢(
 ). حممد: (، وتصحفت فيه إىل)٨١٠:رقم-٢١٦:ص:(يتاريخ الدرام :ابن معني)  ٣(
 ).٨/٣٨١( :اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم)  ٤(
 ).٣/٦١٦( :اجلرح والتعديل :ابن أيب حاتم)  ٥(
 ).  ٢٨/٢٠٠( :هتذيب الكامل: املزين)  ٦(
 .  املصدر السابق)  ٧(
 .)٢/٢٧٦:(الكاشف: الذهبي)  ٨(
 )٦٧٦٥:رقم-٥٦٧:ص:(تقريب التهذيب: ابن حجر)  ٩(



   

 
 

 ٢٦١ 

 : التعليق •
ال حيتج  «: بقوله )ه٢٧٧ت(يظهر من ترمجة الراوي أنه ثقة عند عامة املرتمجني، وانفرد أبو حاتم. ١

أنه ال حيتج به إذا انفرد، وجيعله يف أدنى مراتب التعديل كام علم من : يقصد بذلك. »به
 .)١(اصطالحه
وتعليق «:   )ه٨٠٤ت(يقول احلافظ ابن امللقن.  تعليقاً  واحديف موضع إال مل يرو له البخاري . ٢

، وهو الضال؛ ألنه ضل يف طريق مكة، انفرد )مصنفه(معاوية بن عبد الكريم أخرجه وكيع يف 
ل منه)الضعفاء(البخاري بذكره، وهو ثقة، وإن أدخله البخاري يف  وَّ  .)٢(»، ُحيَ

 إنام أدخله يف « :الشيخ أمحد أبو العيننيويف سبب إيراد البخاري له يف كتاب الضعفاء يقول . ٣
 .)٣(» الضعفاء للذب عنه؛ ببيان أنه ليس له حظٌّ من لقبه

                                 
 :أبـو حـاتم الـرازي وجهـوده يف خدمـة الـسنة النبويـة :حممـد ينظر يف معنى هذا املصطلح عنـد أيب حـاتم، خروبـات،)  ١(

)٢٨٣-٥/٢٧٩.( 
-وزارة األوقـاف والـشئون اإلسـالمية(دار الفـالح :حتقيق ،التوضيح لرشح اجلامع الصحيح :ابن امللقن، عمر بن عيل)  ٢(

 ).٥/٢٩٠( :تغليق التعليق: ابن حجر: وينظر). ٣٢/٤٧٧( ،)م٢٠٠٨-ه١٤٢٩عام  األوىل،: ط قطر،
 ). ١٢٧:ص( :يف حتقيقه كتاب الضعفاء للبخاري: أمحد أبو العينني،)  ٣(



 
 

 

 ٢٦٢ 

 
 

 : مروياته يف البخاري •
 :احلديث األول

َثنَا يَى َحدَّ ثَ ، ُبَكْريٍ  ْبنُ  َحيْ َزةَ  َسِمْعُت : َقاَل ، َجْعَفرٍ  َأِيب  ْبنِ  اهللاَِّ  ُعبَيْدِ  َعنْ ، اللَّيُْث  نَاَحدَّ  اهللاَِّ  َعبْدِ  ْبنَ  َمحْ
ُجُل َيْسأَُل النَّاَس َحتَّى   « :  النَّبِيُّ  َقاَل : ، َقاَل  ُعَمرَ  ْبنَ  اهللاَِّ  َعبْدَ  َسِمْعُت : َقاَل ، ُعَمرَ  ْبنِ  َما َيَزاُل الرَّ

 .»  اْلِقيَاَمِة َليَْس ِيف َوْجِهِه ُمْزَعُة َحلْمٍ َيأِْيتَ َيْومَ 
ْمَس َتْدُنو َيْوَم اْلِقيَاَمِة َحتَّى َيبْلَُغ اْلَعَرُق نِْصَف األُُذِن َفبَيْنَا ُهْم كَ  « :َوَقاَل   َذلَِك اْستََغاثُوا إِنَّ الشَّ

دٍ   .»   بِآَدَم، ُثمَّ بُِموَسى، ُثمَّ بُِمَحمَّ
َثنِي، َصالٍِح  ْبنُ  اهللاَِّ  َعبْدُ  َوَزادَ  ثَ ، اللَّيُْث  َحدَّ ، اْخلَلِْق  بَْنيَ  لِيُْقَىض  َفيَْشَفعُ  « :، َجْعَفرٍ  أَِيب  اْبنُ  نِيَحدَّ

َقةِ  َيأُْخذَ  َحتَّى َفيَْمِيش  َمُدهُ  َحمُْموًدا َمَقاًما اهللاَُّ  َيبَْعثُهُ  اْلبَاِب، َفيَْوَمئِذٍ  بَِحلْ  َ.» ُكلُُّهمْ  اْجلَْمعِ  أَْهُل  َحيْ
َثنَا، ُمَعىل   َقاَل  ، َعنْ  َأِخي ُمْسِلمٍ  ْبنِ  اهللاَِّ َعبْدِ  َعنْ ، َراِشدٍ  ْبنِ  ْعَامنِ النُّ  ، َعنِ ُوَهيٌْب  َحدَّ ْهِريِّ َزةَ  الزُّ ، َمحْ

ْسَأَلةِ  ِيف   النَّبِيِّ  ا، َعنِ  ُعَمرَ  اْبنَ  َسِمعَ   .)١(املَْ
 :احلديث الثاين

َنا َمْعَمٌر، َعنِ  َنا َعبُْد اهللاَِّ، َأْخَربَ ٍل، َأْخَربَ َثنَا اْبُن ُمَقاتِ ِن،  اَحدَّ ْمحَ ِدالرَّ ، َعْن َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعبْ ْهِريِّ لزُّ
َالمَ  « :َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ :َعْن َعاِئَشَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنَْها، َقاَلْت  يِْك السَّ يُل َيْقَرأُ َعلَ . » َيا َعائَِشُة َهَذا ِجْربِ

ُة اهللاَِّ، َتَرى َما ال َنَرى ُتِريُد َرُسوَل اهللاَِّ : ُقْلُت :َقاَلْت  َالُم َوَرْمحَ ِه السَّ  .َوَعَليْ
 .َتاَبَعُه ُشَعيٌْب  - 
ْهِريِّ  َعنِ :َوالنُّْعَامنُ َوَقاَل ُيوُنُس،  -   .)٢( َوَبَرَكاُتهُ : الزُّ

 :احلديث الثالث
َثنَا َأُبو اْليََامنِ  َنا ُشَعيٌْب ،َحدَّ ْهِريِّ ، َعنِ  َأْخَربَ َثُه : َقاَل ، الزُّ نَّ َأَبا َسِعيٍد َحدَّ َثنِي َعَطاُء ْبُن َيِزيَد أَ َحدَّ

 . ِقيَل َيا َرُسوَل اهللاَِّ:َقاَل 
ُد ْبُن ُيوُسَف  - ْهِريُّ )٣(َوَقاَل ُحمَمَّ َثنَا الزُّ ، َحدَّ َثنَا األَْوَزاِعيُّ ثِيِّ ،، َحدَّ  َعنْ ،  َعْن َعَطاِء ْبِن َيِزيَد اللَّيْ

                                 
 ).١٤٧٥:رقم( :اجلامع الصحيح: البخاري)  ١(
 ).٦٢٤٩:رقم( :اجلامع الصحيح: البخاري)  ٢(
 ).٤٨٨٨( :برقمصحيحه، وصله مسلم يف )  ٣(



   

 
 

 ٢٦٣ 

؟!  َيا َرُسوَل اهللاَِّ:َفَقاَل  َجاَء أَْعَراِيبٌّ إَِىل النَّبِيِّ :َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ َقاَل  َرُجٌل  « :َقاَل  َأيُّ النَّاِس َخْريٌ
هِ  َعاِب َيْعبُُد َربَُّه َوَيَدُع النَّاَس ِمْن َرشِّ  .» َجاَهَد بِنَْفِسِه َوَمالِِه، َوَرُجٌل ِيف ِشْعٍب ِمْن الشِّ

، َوُسَليَْامُن ْبُن َكثٍِري،  َبيِْديُّ ْهِريِّ َعنِ َوالنُّْعَامُن، َتاَبَعُه الزُّ  . الزُّ
، َعْن َعَطاٍء َأْو ُعبَيِْد اهللاَِّ، َعْن َأِيب َسِعيٍد، َعنِ َوَقاَل َمْعَمٌر، َعنِ  ْهِريِّ  .  النَّبِيِّ  الزُّ

يَى ْبُن َس ،َوَقاَل ُيوُنُس، َواْبُن ُمَسافِرٍ   َعْن َعَطاٍء، َعْن َبْعِض َأْصَحاِب ،ِعيٍد، َعْن اْبِن ِشَهاٍب  َوَحيْ
 .)١(َعْن النَّبِيِّ ، النَّبِيِّ 

اد يف الراوي •  : أقوال النقَّ
فه جداً ، َذكر حييى بن سعيد القطَّان: )ه٢٥٦:ت(قال عيل بن املديني   .)٢(النُّعامن بن راشد فضعَّ

 « :، وقال مرة)٤(»ليس بيشء « :وقال مرة .)٣(» ديث ضعيف احل«: )ه٢٣٣:ت(حييى بن معني وقال 
 .)٥(»ثقة 

  ،) ٧( » مضطرب احلديث  « : ، وقال مرة)٦(»روى أحاديث مناكري  « :)ه٢٤١:ت(محد بن حنبل أوقال  
 . )٨(» ليس بالقوي يف احلديث، تعرف فيه الضعف «:وقال مرة

 .)٩(» األصليف حديثه وهم ٌكثري، وهو صدوق يف « :) ه ٢٥٦:ت( قال البخاري
 .)١٠(» ضعيف « :)ه٢٧٥:ت(وقال أبو داود السجستاين

وأنكر عىل البخاري إدخاله يف كتاب الـضعفاء، .  مثل قول البخاري:)ه٢٧٧:ت(:م أبو حاتوقال
 .)١١( » حيول اسمه من هذا الكتاب « :وقال

                                 
 ).٦٤٩٤:رقم:(كتاب الزكاة:اجلامع الصحيح: لبخاريا)  ١(
 ).٨/٤٤٨( :اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ٢(
: حتقيق  ،سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلنيد لإلمام حييى بن معنيو ).٢/٦٠٨:()رواية الدوري(التاريخ  :ابن معني)  ٣(

 ).٢٠٠:ص( ):م٢٠٠٧-  ه١٤٢٨األوىل، عام : القاهرة، ط- مرص-دار الفاروق احلديثة( حممد عيل األزهري
 ).٦/١٥٤:(الضعفاء: ، والعقييل)٢/٦٠٨:()رواية الدوري(التاريخ : ابن معني)  ٤(
 .أكثر تالمذة حييى عىل نقل القول بتضعيفة).٢/٦٠٨:()رواية الدوري(التاريخ : ابن معني)  ٥(
 ).١/٤٢٠():رواية عبد اهللا بن أمحد(العلل ومعرفة الرجال :ابن حنبل)  ٦(
 ).٢/٤٩٣:(املصدر السابق)  ٧(
 ).٣/٢٨٦:(املصدرالسابق)  ٨(
العلـل ( يف الرتمذيونقلها  ،)٨/٨٠:(التاريخ الكبريمن  .صدوق يف األصل: ، وقوله)١٣٢:ص:( الضعفاء:البخاري  )٩(

 ) .٢/٩٧٧(، ) ترتيب أيب طالب–الكبري 
 ).٢٩/٤٤٨:(هتذيب الكامل: املزي)  ١٠(
 ).٨/٤٤٩:(اجلرح والتعديل: ابن أيب حاتم)  ١١(



 
 

 

 ٢٦٤ 

 .)١(»  ضعيف،كثري الغلط« :)ه٣٠٣:ت(وقال النسائي
 يف القلب من النعامن بن راشد، « :-اقه حلديثه يف صحيحه  بعد سي-)ه٣١١:ت(وقال ابن خزيمة

 .)٢(»فإن يف حديثه عن الزهري ختليط كثري 
محاد بن زيد، وجرير بن :  قد احتمله الناس، روى عنه الثقات؛ مثل« :)ه٣٦٥:ت(وقال ابن عدي 

 .)٣ (»أيب حازم، ووهيب بن خالد، وغريهم من الثقات، وله نسخة عن الزهري، وال بأس به 
 .)٥(» النعامن بن راشد وأبو يوسف، أوثق من أيب حنيفة «:)ه٣٨٥:ت( )٤(وقال ابن شاهني

 .)٦(» استشهد به البخاري « :)ه٧٤٢ :ت(وقال املزي 
، ) ٧( ، ورمز إلخراج البخاري له تعليقاً » صدوق يسء احلفظ « :)ه٨٥٢:ت(وقال احلافظ ابن حجر 

 . )٨(»الزهري مقال  صدوق، ويف حديثه عن « :وقال يف موضع آخر
 : التعليق •
اد . ١ رجه عن مرتبة القبول إىل  بعضهمكثري األوهام والغلط، ما جعل   هأن  اتفق غالب النقَّ ُخيْ

مرتبة الرد، وبعضهم جعله يف أدنى مراتب القبول، ولعل أعدل األقوال ما قاله اإلمام البخاري 
ُحيتمل حديثه، وخاصة إذا تابعه عليه أهل العلم وتبعه غريه من أهل العلم من أنه صدوق، ومن ِمثُْله 

 .يف روايته
روى له البخاري يف ثالثة مواضع كلها يف باب الشواهد واملتابعات، ومع كون اإلمام . ٢

ج له يف الشواهد واملتابعات إال ما وافقه عليه غريه من الثقات ه، فإنه مل خيرِّ وبيان هذه . البخاري وثقَّ

                                 
واملزي  )٨/٢٤٧:(الكامل: نقلها عنه ابن عدي يف)  ضعيف(، ولفظة)٢٤١:ص:(كتاب الضعفاء واملرتوكني: النسائي)  ١(

 ).٢٩/٤٤٨( :هتذيب الكامليف 
 ).٢/٣٣٨( :صحيح ابن خزيمة : ابن خزيمة)  ٢(
 ).٢٤٨-٨/٢٤٧:(الكامل: ابن عدي)  ٣(

 " و" التفـسري الكبـري" و" الرتغيـب" أمحد بن عثامن البغدادّي، الواعظ املفّرس احلافظ، صـاحب أبو حفص عمر بن: هو)  ٤(
ف مـا مل يـصنّفه أحـد": قال ابن أيب الفوارس. "املسند ولـد سـنة سـبع وتـسعني . " ابن شـاهني ثقـة مـأمون، مجـع وصـنّ
 .وتويف سنة مخس وثامنني وثالثامئة. ومئتني

 ). ٤٣١ / ١٦ (سري أعالم النبالءو ) ٢٦٥/  ١١  ( دتاريخ بغدا: ينظر           
-دار الكتـب العلميـة(عبد املعطي قلعجـي:حتقيق ،تاريخ أسامء الثقات ممن نقل عنهم العلم:عمر بن أمحد:ابن شاهني)  ٥(

 ).٣٢٣:ص(، )م١٩٨٦-ه١٤٠٤: عام األوىل،:ط بريوت،-لبنان
 ).٢٩/٤٤٨:(هتذيب الكامل:املزي)  ٦(
 ).٧١٥٤:رقم-٥٩٣:ص(:ريب التهذيبتق: ابن حجر)  ٧(
 األوىل،  : ط  القاهرة،-مرص-مكتبة ابن تيمية(محدي السلفي: ، حتقيقنتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار: ابن حجر) ٨(

 ).٢/١٣( ،)م١٩٩١- ه ١٤١١:عام



   

 
 

 ٢٦٥ 

 :التايلالشواهد واملتابعات ك
 علق البخاري متابعة النعامن بن راشد عن عبد اهللا بن مسلم الزهري، تابع فيها :املوضع األوىل

مــسند (الزهـري عبيـد اهللا ابــن أيب جعفـر يف روايتــه عـن محـزة بــن عبـد اهللا، ووصــلها القـضاعي يف 
 ).٤/١٩٦):(السنن الكربى( يف ي، والبيهق)٨٢٦:رقم-٢/٣٣)(الشهاب

 راشد، النعامن بن راشد يف روايته عن عبد اهللا بن مسلم الزهري، وأخرجها وقد وافق معمر بن
 ).١٤١٢:رقم)(مسنده(، وأمحد يف )١٠٤٠:رقم)(صحيحه(مسلم يف 

اآلحــاد ( علــق لــه متابعــة ملعمــر بــن راشــد، وصــلها ابــن أيب عاصــم يف :املوضــع الثــاين
 .)٢٣/٨٦( ):املعجم الكبري(، والطرباين يف)٣٠١٨:رقم:()واملثاين

وروى له البخاري هذه املتابعـة مقرونـة بمتابعـة يـونس بـن يزيـد، والتـي ذكرهـا البخـاري يف 
  ).٣٧٦٨:رقم: ( موصولةصحيحه

  ).١١١٢٥:رقم: ()املسند( علق له متابعة لشعيب بن أيب محزة، وصلها أمحد يف :املوضع الثالث
 :وقد وافقه عىل هذه املتابعة كل من

 ).٤٨٨٨:رقم:( مسلم يف صحيحهاإلمام األوزاعي، وقد وصلها -
 ).٤٨٨٦:رقم:(والُزبيدي، وقد وصلها مسلم يف صحيحه -
، وأبـو داود يف )١١٥٣٥:رقـم:(وسليامن بن كثري، وقد وصلها أمحد يف مسنده -

 ). ٢٤٨٥:رقم): (السنن(
البخاري أورده يف كتاب الضعفاء بسبب كثرة أوهامه، وإن مل يصل عنده للضعف الشديد؛ . ٣

 .» صدوق «: ه له يف الصحيح، وقوله عنهبداللة روايت
       



 
 

 

 ٢٦٦ 

 
دقَّة اإلمام البخاري يف انتقائه للرواة ومروياهتم يف صحيحه، وقد ُذكر يف الفصل عدٌد  . ١

 .من صور انتقائه
ج هلـم سـوى مل ُيكثـر البخـاري مـن اإلخـراج ألحاديـث الـضعفاء، . ٢  فمعظمهـم مل خيـرِّ

 . حديٍث واحدٍ 
ــسم ر . ٣ ــسمنيينق ج هلــم عــىل ســبيل : واة صــحيح البخــاري إىل ق رواة أصــول، وخيــرِّ

ج هلم عىل سبيل االعتبار والتقوية. االحتجاج  .ورواة متابعات وشواهد، وخيرِّ
ومل َيْقرن الراوي بغريه، أو (كل من أخرج له اإلمام البخاري يف صحيحه حديثًا مسندًا  . ٤

 . املحتج هبمفهو من رواة األصول) يسوق االختالف يف روايته
تعددت صور إخراج اإلمام البخاري لرواة الشواهد واملتابعات، ومن خالل الدراسة  . ٥

 :وقفت عىل الصور التالية، وهي
ج هلم مقرونني بغريهم -  .أن خيرِّ
ج هلم متابعة لغريهم -  .أن خيرِّ
ج هلم تعليقاً  -  .أن خيرِّ

 :أقسامالرواة الذين ترجم هلم يف كتابه الضعفاء وأخرج هلم يف صحيحه  . ٦
ج لـه يف صـحيحه مرجحـًا لقبـول حديثـه، خالفـًا لغـريه مـن : القسم األول  من خرَّ

اد  .النقَّ
ج له يف صحيحه، ويف ظنه أنه غري الذي جَرحه: القسم الثاين   .من خرَّ
ف بسببها:القسم الثالث  ج له يف صحيحه من غري اجلهة التي ُضعِّ  .من خرَّ
ج له يف صحيحه :القسم الرابع   .ما وافقه الثقات عىل روايتهمن خرَّ
ج لـه يف صـحيحه، ال احتجاجـًا، وإنـام :القسم اخلامس  َج لـه من خـرَّ متابعـًة أو َخـرَّ

 .مقرونًا أو تعليقاً 
ج له يف صحيحه، ال عـىل وجـه االحتجـاج أو املتابعـة، بـل :القسم السادس  من خرَّ

 . لبيان االختالف الواقع عىل الراوي، وعدم رجحان روايته
األحاديث التي أخرجها اإلمام البخاري من طريق هؤالء الرواة تقوت باملتابعة معظم  . ٧



   

 
 

 ٢٦٧ 

 . يف صحيحه- نفسه –من ُطرٍق غالبها أخرجها  اإلمام البخاري 
 أكثر من استخدامه، وإن مل طعن الراوي بالبدعة وجٌه معتٌرب عند اإلمام البخاري وقد . ٨

 . به حديثه مطلقاً َيُردَّ 
ق العلامء ع . ٩ املتابعـة، : ند بيان طريقة إخراج حديث الراوي يف الـصحيح بـنيقد ال يفرِّ

، النظـر ) اخلطـأغري(ولعل من أسباب ذلك . واالستشهاد، ورواية املقرون، والتعليق
 .يات من التقوية أو االعتضاد، فيتساهلون يف حكاية هذه األلفاظاوإىل ثمرة هذه الر

راوي املُتََكلم فيـه عنـد اختيـار  الال حظت أن اإلمام البخاري يراعي كالم النّقاد يف . ١٠
 :مروياته، ومن صور ذلك

ج لــه يف األصــول بــل يف املتابعــات :الــصورة األوىل بعــض مــن يقبــل حديثــه، ال خيــرِّ
 .والشواهد، لوجود كالم يف الراوي من بعض النّقاد

ج لـه يف الـ:الصورة الثانيـة حـًا أنـه غـريُ مـن خـرَّ  مـن ذكـره يف صحيح احتجاجـًا، مرجِّ
ج له يف غري اجلهة التي انتقد فيها ضعفائ زهري بن حممـد، وعمـران : ينظر ترمجة(ه، خيرِّ

 ).بن مسلم
اد يف مراتب الرواة هو اختالف يف إحلاق الراوي بأدنى مراتب  . ١١ كثري من اختالف النقَّ

 .التعديل، أو بأول مراتب اجلرح
 

 



 
 

 

 ٢٦٨ 

 

 

 
احلمد  هللا يف األوىل واآلخرة وهو العليم القـدير، والـصالة والـسالم عـىل خـاتم أنبيائـه، 

 .سيدنا حممد البشري النذير، وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم البعث واملصري 
ٌف عظـيٌم، وِسـفٌر جليـٌل،  لإلمام البخاري مؤلَ » الضعفاء واملرتوكني«فإن كتاب : وبعد 

 إىل -وقـد اشـتمل الكتـاب . تظهر فيه غزارة علمه، ومعرفته الواسعة بنقد احلديث ورجاالته 
 عىل فوائد متنوعٍة ونفائَس فريدٍة  يف -جانب ما ُوِضع له من الرتمجة للُمتكلم  فيهم من الرواة 

 .علوم السنة النبوية 
قـدمني واملعـارصين، فـإن هنـاك جـانبني مهمـني ومع ما حيض به الكتاب مـن العلـامء املت

ه له من نقـٍد بـذكره بعـض الـرواة يف كتابـه؛ : ا الكتاب، األول إليهحيتاج رفع اإلشكال فيام ُوجِّ
إبراز ما تـضمنه الكتـاب مـن فوائـد : وذلك بتوضيح  منهج مؤلفه وطريقته يف تصنيفه، والثاين

فاجتهـدت يف هـذه الدراسـة لبيـان هـذين . اجلرح والتعليل وعلل احلديث  :حديثية يف علمي 
 .اجلانبني 

  :البحث هذا والتوصيات التي توصلت إليها يف  )١(بعض النتائجوأسوق يف هذه الُعجالة  
 :النتائج : أوالً 
 . عللها ن يف علوم السنة ونقد رواهتا وبيا/ِعظم مكانة اإلمام البخاري  -١
رواة عىل التلويح دون الترصيح يف غالب ما اعتمد اإلمام البخاري يف تصانيفه يف تراجم ال -٢

يذكره من معلومات، ونتج عن ذلك التلويح غموٌض يف منهج تصنيفه، ويف طريقة سـياقه 
. وهذا ما عرَّض بعض ما كتبه لالنتقاد من بعض أهل العلم  . )٢(والنقد احلديثيلإلعالل 

م فيه بصواب رأي اإلمام البخاري   . وإن كان غالبها ُيَسلَّ
وغريهــا مــن ). كتــاب الــضعفاء واملرتوكــني: (البخــارياإلمــام ح التــسميات لكتــاب أصــ -٣

 .التسميات مذكورٌة عىل وجه االختصار أو احلكاية ملوضوع الكتاب 

                                 
ائج كـل فـصل عـىل وجـه التفـصيل ؛ فـأغنى ذلـك عـن األربعة خالصة نتقد ذكر يف خامتة كل فصل من فصول الرسالة )  ١(

  .إعادته يف هذه اخلامتة املخترصة 
 وينطبق كالمه عىل كتاب الضعفاء ؛ ألن كتاب التـاريخ أصـل –) التاريخ( البخاري يف هذا الصدد عن كتابه ميقول اإلما)  ٢(

) التـاريخ(صـنفت كيـف يفهمـوا مل هـؤالء  يَّ ذِ أستا بعض ِرشَ نُ  لو ((:  يقول –كتب اإلمام البخاري املصنفة يف الرتاجم 
: فقـال طـاهر، بن اهللا عبد عىل فأدخله ،صنفُت  الذي) التاريخ(  كتاب راهويهْ  بن إسحاق أخذ ((: وقال  . » عرفوه وال
  :الـذهبي: ينظـر  . » ! تـصنيفه أفهـم لـست:  وقـال منه، فتعجب اهللا، عبد فيه فنظر: قال ؟ اً سحر أريك أال ،األمري أهيا

 ) .    ١٢/٤٠٣:(سري أعالم النبالء 



   

 
 

 ٢٦٩ 

كتاب اإلمام البخاري أول مصنَّف وصلنا من كتب املتقدمني يف تراجم  الـضعفاء؛ لـذلك  -٤
 .به، كام بينت الدراسة اهتم به  كل من أتى بعده، وتعددت مظاهر االهتامم 

م فيه من الـرواة،  -٥ سبُْق اإلمام البخاريِّ للمصنفني يف كتب الضعفاء بذكره يف كتابه من ُتُكلِّ
 .ولو كان الكالم مردودًا  ال يصح يف حق املرتَجم 

عدة مرات، لذا تباينت رواياته واختلفـت يف ذكـر ) الضعفاء ( ألف اإلمام البخاري كتابه  -٦
 . ، و يف إثبات بعض املعلومات أثناء الرتمجة )ودًا وعدماً وج(بعض الرتاجم 

، )الـضعفاء الكبـري ( يرى الباحث أن اإلمام البخاري مل يؤلف كتابًا آخر يف الضعفاء سامه  -٧
 .وإنام هو كتاب واحٌد اختلفت رواياته، ونتج عن ذلك عدة آثار علمية ذكرهتا يف البحث

ضعفًا مطلقاً أو ( عنده يف كتاب الضعفاء ضعيٌف األصل أن كل من أدخله اإلمام البخاري  -٨
سـواء ُعـرف رأيـه مـن كتبـه  . فيهمإال من ُعِلم أن لإلمام البخاري رأيًا آخر ) ضعفًا نسبيًا 

 .األخرى أو من نقل تالمذته عنه، أو من طريقة إخراجه له يف صحيحه 
 تسواء الصحابة أو الثقـا(انتُِقد اإلمام البخاريُّ لذكرهم يف كتاب الضعفاء الرواة الذين   -٩

ج هلم يف صحيحه أو عموم الثقات   :عىل أقسام)املخرَّ
بُت عنده ُصحبتهم أو ثقتهم،: القسم األول  ـاد من مل َيثْ فإدخالـه هلـم يف  .خالفـًا لغـريه مـن النقَّ

 .الكتاب لضعفهم عنده
ال مــن أدخلــه يف كتــاب الــضعفاء لتــضعيف احلــديث الــذي جــاء مــن طريقــه،: القــسم الثــاين 

نقـد الـرواة  -يف بعض األحيان  عند ذكره أللفـاظ اجلـرح–لتضعيفه؛ فالبخاري ال يقصد 
نقـد الـراوي ال : وقد ُعربِّ عنـه يف البحـث بــ. فقط، بل قد يقصد نقد املرويات دون الرواة

 .املرويِّ  
قـًا، فـِذكره يف الـضعفاء جلهـة  حـديثهم مطلمن َضعُفُه َضعفًا نِسبيًا ممـن ال ُيـَردُّ : القسم الثالث 

؛ كأن  خي غـري يف ج له يف صحيحه رِّ ضعفه، وروايته عنه من باب االنتقاء من حديثه ما صحَّ
ف بسببها  ...  ، ونحوه ما وافقه الثقات عىل روايته، أواجلهة التي ُضعِّ

ه :  بحاجة إىل حتقيـق علمـيٍّ الضعفاء واملرتوكني لإلمام البخاري ما زال كتاب-١٠ م َنـصَّ يقـوِّ
ح غوامَضه، وحيلُّ  ل نقَصه، ويبنيِّ دقائقه ويوضِّ   ُمقَفالتِه، وُيفهِرس ُح فتَ  مشِكالته، ويَ وُيكمِّ

  .)١(مساِئله ويبدي َمخاِئله
 :التوصيات : ثانيًا 
 .ة املتوفرة الضعفاء واملرتوكني لإلمام البخاري، عىل مجيع النسخ اخلطي  كتابإعادة حتقيق -١
تدريس طلبة العلـوم الـرشعية أوجـه الطعـن املعـارصة عـىل الـسنة النبويـة، سـواء املتعلقـة  -٢

وتدريبهم عىل ردها، صـيانًة ملـصادر الـوحي مـن العبـث، وتعزيـزًا لثقـة   املتن،وباإلسناد أ
 .األمة بمصادرها

                                 
  .وييرس يل إمتام ما رشعت فيه يف هذا املرشوع، أسأل اهللا أن جيعلني هذا الرجل )  ١(



 
 

 

 ٢٧٠ 

ه يف كتبـه االهتامم بـإبراز جهـود العلـامء يف توضـيح مـصطلحات اإلمـام البخـاري ومنهجـ -٣
فقـد اعتنـى بتوضـيح ) هــ٣٦٥:ت(اخلاصة بالرتاجم، السيام اإلمام ابـن عـدي اجلرجـاين 

الكامــل يف ضــعفاء ( مقــصود اإلمــام البخــاري يف ســياقه للــرتاجم عنايــة ظــاهرة يف كتابــه 
 .  بام حقه أن يفرد يف دراسة مستقلة ) الرجال

ِّعمل دراسة موسعة حول منهج اإلمام البخاري يف  -٤ ِ َ ٍُ  .للرواة، واملرويات يف صحيحهه ئانتقاٍ
ِدراسة طريقة اإلمام البخاري يف اسـتعامله لأللفـاظ النقديـة، ومتـى يعـدل عـن األصـل يف  -٥

إطالق ألفاظ اجلرح وإرادته هبا نقد الراوي، إىل إرادته نقد بعض الروايـات فحـسب، مـع 
  ./مجع القرائن الدالة عىل ذلك من ترصفاته 

                                                              
. واهللا أعلم بالصواب، وإليه املرجع واملآب  

  ] .١٠٠: يونس[ W  V   U  T  SZ  ]  :وآخر دعوانا 
 [Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  ÁZ    ] ٤٣: األعراف. [ 
 [  Ú Ù   Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  ÌZ 

  ] . ١٨٢ – ١٨٠ ،الصافات[
ِاللهم صل عىل حممد وأزواجه وذريته، « ِ ِ ٍَّ َ َ َ َ ُِّ َّ َُّ ِ ْ َ ُ ََ َ ِّ َكام صليت عىل آل إبراهيم، َّ َ َِ ْ ْ َِ ِ َ ََ َ ِوبارك عىل حممد وأزواجه  َّ ٍِ َ َ َ َْ َ ُ ََ َّ َ ْ ِ

َوذريته،كام باركت عىل آل إبراهيم، َ َ َ ِِّ ْ َ َّ َِ ِ َ ْ ََ َ ِ ِ ٌإنك محيد جميد ُ ٌ َِّ َ َِ َ ِ « . 
ِسبحانك اللهم وب« َ ُ َ َّْ َُّ َ َحمدك،َ ِ ْ َأشهد أن ال إله إال أنت، َ ْ َُ َ ََّ َ َِ َِ َْ َأستغفرك وأتوب إليك ْ ْْ ُ ََ ِ ُ ََ ََ ُ ِْ «  . 
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 ٢٧٢ 

  فهرس اآليات
  

  ٢٨٢.........................]٤٣األعراف،  [    Á  Â  Ã  Ä  Å      Æ  Ç     È  É  Ê  Ë  ÌZ ] أ
سورة  [A  B  C  D  E Z  @  ?    <  =  >  ;  : ] ب

  ١٥٤......................................................................................)]١٤٣(البقرة، آية 
  ٢٥١...................................................]٢٣٢البقرة[ Y Z [ \ ]Z ] ب
  -  ,  +  *  (  )        '         &   %  $    #  "  ! ] ت

.    /  0  1  2  3          4  5  76   8  9  :  Z ] ،١٥٣...]١٠٠سورة التوبة  
 Ì  Í  Î  Ï  Ð  Ñ  Ò   Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ù Ú  Z ] ص
  ٢٨٢.............................................................................]١٨٢ – ١٨٠الصافات، [

آل [ اآليةَ À Á Â Ã Ä Å  Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í Î Ï Z ¿ ] ع
  ٢٥٤..............................................................................................]٧٧عمران

  54  3   2  1  0  /  .  +,-  *       (  )  '  &  %  #$  "  ! ] ف
6   7  8  9      :    ;    <  =  >  ?   A@  B   C  D  E           F     G    H    

I  J   K  L        M  N     O     P      RQ  S  T  U   V  W  X  Y  
Z  [  \  Z]  ،١٥٣...............................................................]٢٩سورة الفتح  

  ٢٨٢..................................................]١٠٠يونس،  [S  T  U   V  W  Z ] ي
  



 
 

 

 ٢٧٣ 

  فهرس احلديث
  

 ٢٦٥................................................اثبت أحد؛فام عليك إال نبي، أو صديق، أو شهيدان
 ٢٦٧.................إذا اقرتب الزمان مل تكد تكذب، ورؤيا املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة
 ١٥٨.................أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنٍة منها ال يبقى ممن هو عىل ظهر األرض أحدٌ 

 ١٥٥....................................................................أال ليبلغ الشاهُد منكم الغائَب 
 ١٤٤...................................................ول اهللا  أن نقرأ بفاحتة الكتاب وما تيرسأمرنا رس

 ٢٤٧..............إِن أحدكم إذا كان يف الصالة فإن اهللا قبل وجهه فال يتنخمن أحد قبل وجهه يف الصالة
إِن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف األذن فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم، ثم بموسى، ثم 

 ٢٧٤..........................................................................................بمحمد
 ٢٣١.............................................................................إِنام كان يكفيك هكذا

 ١٨١...........................................بدَأ اإلسالم غريبًا، ثم يعود غريبًا كام بدأ، فطوبى للُغرباء
 ١٩٨..............................................................متعددوا، واخشوشنوا، وامشوا حفاةً 

 ١٣٧، ١٣٥..............................................................................خالفوا اليهود
 ١٥٥................................................خري الناس قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم

 ١٩٥.....................................رأيت رسول اهللا أكل كتفًا، ثم قاَم فمْضمض، فصىل ومل يتوضأ
 ١٥٢..................................................ن يب، وطوبى ملن رأى من رآينطوبى ملن رآين وآم

 ١٥٢.........................................................................................طوبى له
 ٢٠٢.........................................................................قِل العدل، وأعط الفضل
 ١٨٨...........................................................................كلوا الزيت، وادهنوا به

وا أصحايب، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدَّ أحدهم وال نِصيفهُ   ١٥٤..................ال تسبُّ
 ١٤٤........................................................................ال صالة إال بفاحتة الكتاب

 ١٤٤................................................................ال صالة إال بفاحتة الكتاب وسورة
 ١٤٥.................................................................ملن مل يقرأ بفاحتة الكتابال صالة 

 ١٨٦..............................................................................ال، أولئك عتقاء اهللا
اهُد الغائَب؛ فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه  ١٥٥...............................ليبلِغ الشَّ

 ٢٧٤..........................ما يزال الرجل يسأل الناس حتى  يأيت يوم القيامة ليس يف وجهه مزعة حلمٍ 
إال -حتى الشوكة يشاكها- وال غم ما يصيب املسلم من نصب، وال وصب، وال هم، وال حزن، وال أذى،

 ٢٣٦............................................................................كفر اهللا هبا من خطاياهُ 
 ٢٥٤.................................من اقتطع مال امرئ مسلم بيمني كاذبة، لقي اهللا وهو  عليه غضبان

 ٢٢٨....من ذبح قبل الصالة فإِنام يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصالة فقد تم نسكه وأصاب سنة املسلمني
 ١٧٦.........من جهنم بعد غراٍب طار وهو فرخ حتى مات هرمامن صام يومًا ابتغاء وجه اهللا؛ أبعده اهللا 

 ١٧٢................................................................من طلب العلم كان كفارًة ملا مىض
 ٢٤٩.............من كان اعتكف فلريجع إىل معتكفه، فإين رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد يف ماء وطني

 ١٤٣..............................................................................هؤالء اخللفاء بعدي



 
 

 

 ٢٧٤ 

 إنكم حظي من األمم، وأنا والذي نفيس بيده، لو أصبح فيكم موسى، ثمَّ اتبعتموه وتركتموِين لضللتم،
 ١٩٠................................................................................حّظكم من النبِيني

 ١٥١..........................................................................وددت أين لقيت إخواين
 ٢٧٤............................................................يا عائشة هذا جربيل يقرأ عليك السالم
 ١٤٢...........................................................يا عكراش، هذا الوضوء مما غريت النار

 مث يغزو فئام من الناس،. نعم فيكم من رأى رسول اهللا؟ فيقولون يأيت على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال
  ١٥١.........................................نعم؛ فيفتح هلم فيكم من رأى من صحب رسول اهللا؟ فيقولون فيقال

  
 



 
 

 

 ٢٧٥ 

 
 

ٍع األنصاري  ٢٢٣...........................................................إبراهيم بن إسامعيل بن ُجمَمِّ
 ٢٥٩....................................................................إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين

 ٣٢.............................................................................أمحد بن حممد بن حنبل
 ٧٩.............................................................................آدم بن موسى اخلَُواري

 ١٨٢........................................................................أيب فروة املدين بن إسحاق
اش احلْميص بن  إسامعيل  ١٨٢......................................................................عيَّ
 ١٩٥................................................................................عبد اهللا بن احلسن

بيع بن َص ِبيح  ٢٣٣.................................................................................الرَّ
 ٢٠٥...........................................................................الفضل بن دكني الكويف

 ١٩٦.............................................................................أيب حدرد  بن القعقاع
 ٢٧٤..........................................................................النعامن بن راشد اجلزري

 ٢٢٦....................................................................................أيوب بن عائذ
ل الرقايش  ٢٤١..........................................................................بِْرش بن املفضَّ

 ١٩٠.....................................................................................جابر اجلعفي
 ٢٠٥.............................................................................عمر العجيل بن ُمجيع

 ٢٢٨................................................................................حريث بن أيب مطر
 ١٦٩......................................................................................ثيحيي اللي

 ٢٤١........................................................................خالد بن احلارث اهلَُجيمي
 ٢٣١............................................................................ذر بن عبد اهللا اهلمداين

 ٢٤١..........................................................................َرْوُح بن ُعبادة بن العالء
 ١٧٨.....................................................................................فائد بن  َزّبان

 ٢٢٩...........................................................................زكريا بن حييى الساجي
 ٢٣٦..................................................................زهري بن حممد التميمي اخلراساين

 ١٧٢...................................................................................سخربة األزدي
 ٢٣٩......................................................................سعيد بن أيب عروبة البرصي

 ٢٥٤............................................................................سفيان بن عيينة اهلاليل
 ٢٣٩................................................................سليامن بن داود، أبو داود الطياليس

 ٢٤٤.........................................................................سهل بن يوسف األنامطي
 ١٩٠.........................................................................شعبة بن احلجاج العتكي

 ٢٥١............................................................................عّباد بن راشد التميمي
 ٢٤١................................................................عبد األعىل بن عبد األعىل البرصي

ة بن عبد الرمحن  ١٨١..............................................................................َسنَّ



 
 

 

 ٢٧٦ 

 ١٨٤..........................................................األسود الثقفي بن قارب بن عبد الرمحن
 ٩١........................................................................عبد الرحيم بن عيل البيساين

ادعبد العزيز  ٢٤٧........................................................................... بن أيب روَّ
 ٢٤٩...............................................................................عبد اهللا بن أيب لبيد

 ٢٤١........................................................................عبد اهللا بن املبارك املروزي
 ١٨٨.................................................................................ثابت بن عبد اهللا
 ١٩٨.................................................................................سعيد بن عبد اهللا
 ١٨٦.....................................................................أويس بن عبد اهللا بن عبد اهللا

 ٢٥٤...............................................................................عبد امللك بن َأْعَني 
 ٢٤٤..................................................................عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان

 ٢٥٩............................................................عطاء بن أيب ميمونة، أبو معاذ البرصي
 ٢٦١.................................................................................السائبعطاء بن 

 ٢٦٣.................................................................ِعمران بن مسلم املَنَْقري البرصي
 ١٩٤.....................................................................عبيد اهللا احلرضمي بن عمرو

 ٢٠١......................................................................................كدير الضبي
 ٢٦٥، ٢٤٤................................................................كْهَمس بن املنهال السدويس

 ١٩٢...................................................................................سعيد بن جمالد
 ٨٥............................................................................حممد بن إبراهيم الغازي

 ٢٤٢.....................................................................حممد بن إبراهيم بن أيب عدي
واليب  ٨٧..............................................................................حممد بن ّمحاد الدَّ

 ٢٣٩....................................................................يحممد بن سعد بن منيع الزهر
 ٢٦٧....................................................................................حممد بن ُسَليم

 ٢٤١..........................................................................حممد بن َسَواء السدويس
 ٨٩...........................................................................حممد بن عبد اهللا اجلنيدي
 ٢٤٣.........................................................................حممد بن عبد اهللا بن املثنى

 ٢٠٦........................................................، أبو جعفر الباقر  احلسني  بن عيل بن  حممد
 ٨٢...........................................................................مسبح بن سعيد البخاري

 ٢٤٥....................................................................معاذ بن معاذ بن نرص العنربي
 ٢٧٢...................................................................معاوية بن عبد الكريم ، الضال

 ١٧٣.....................................................................................ىُنفيٌع األعم
 ٢٠٤..................................................................................أيب هالة  بن هند

 ٢٤٥...........................................................................ُوهيب بن خالد الباهيل
 ١٢٠............................................................................حييى بن سعيد القطان
 ٢٤٢............................................................................يزيد بن ُزَريع البرصي

 ٢٣٤.......................................................................يعقوب بن شيبة بن الصلت



 
 

 

 ٢٧٧ 

 
  

 ١٣٧............................................................أمحد بن احلسني بن عيل اخلرسوجردي
 ١٧٤...........................................................................أمحد بن شعيب النسائي
 ١٧٥...........................................................................أمحد بن صالح املرصي

 ١٥١.......................................................حلليم بن عبد السالم بن تيميةأمحد بن عبد ا
 ٢٠٥..........................................................................عبد اهللا العجيل بن أمحد

 ٤٣..................................................................أمحد بن عبد اهللا بن أمحد األصبهاين
 ١٣٩...................................................أمحد بن عيل بن ثابت، أبوبكر اخلطيب البغدادي

 ١٤٩...................................................................أمحد بن فارس بن زكريا الرازي
 ١٦٣..............................................................................أمحد بن حممد األثرم

 ٨٦...............................................................................أمحد بن حممد الربقاين
 ٢٥.................................................................خلكانأمحد بن حممد بن إبراهيم بن 

 ٣٢....................................................أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين
 ٣٢..............................................................إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن راهوية

 ١٥٦.........................................................................إسامعيل بن عمر بن كثري
اين ، أبو عيل الغساين  ١٨٤..........................................................احلسني بن حممد اجليَّ

 ١٧١.......................................................................حرب بن إسامعيل الكرماين
 ١٥٣........................................................................خليل بن كيكلدي العالئي
 ١٧١........................................................................سعيد بن عثامن بن السكن

 ١٦٣..........................................................................ن بن أمحد اللخميسليام
 ١٦٠.........................................................سليامن بن األشعث، أبو داود السجستاين

 ٣٠............................................................................صالح بن حممد بن جزرة
 ٢٦١..........................................................................عباس بن حممد الدوري

 ١٧٢.....................................................................عبد الباقي بن قانع بن مروان
 ١٨٢...........................................................عبد الرمحن بن إبراهيم بن عمرو، دحيم

 ١٤٠....................................................................عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب
 ٣٣....................................................................عبد الرمحن بن حممد بن أيب حاتم

 ١٦١..................................................................ن بن مهدي بن حسانعبد الرمح
 ١١٤......................................................................عبد الرمحن بن حييى  املعلمي

 ١٥٢...................................................................عبد الرحيم بن احلسني العراقي
 ٧٥...........................................................................عبد العزيز بن عيل احلريبِّ 

 ١٦١......................................................................عبد اهللا بن املبارك بن واضح



 
 

 

 ٢٧٨ 

 ٦٣.......................................................................عبد اهللا بن عدي، ابن القطان
 ١٨٠..............................................................عبد اهللا بن حممد؛ أبو القاسم البغوي

 ٣٣......................................................................عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي
 ٦٣........................................................... اهللا بن عبد الكريم، أبو زرعة الرازيعبيد

 ٢٣٣..........................................................................عثامن بن سعيد الدارمي
 ١٢٤...........................................عثامن بن صالح الدين عبد الرمحن، الشهري بابن الصالح

 ٨٥............................................................................عيل بن إبراهيم املستميل
 ١٥٣..............................................................................عيل بن أمحد بن حزم

 ٣٣...........................................................................عيل بن عبد اهللا بن املديني
 ٨٧...................................................................عيل بن عمر بن مهدي الدارقطني

 ١٦٩............................................................................عيل بن حممد بن األثري
 ٢٥..........................................................................عيل بن هبة اهللا ابن ماكوال

 ٣٢..............................................................................عمرو بن عيل الفالس
 ٣٢..........................................................................قتيبة بن سعيد بن البغالين

 ١٨١.......................................................................حممد بن إبراهيم االصبهاين
 ٢١٧..................................................................حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية
 ٨٣....................................................................حممد بن أيب نرص فّتوح احلميدي

 ١٤٩...........................................................................حممد بن أمحد األزهري
 ٢٥......................................................................حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي

 ٣٤، ٣١.................................................................... خزيمةحممد بن إسحاق بن
 ٤٣.................................................................حممد بن إسحاق بن حممد بن النديم

 ١٦٩.........................................................................حممد بن إسحاق بن منده
 ٨٥..................................................................حممد بن احلسني بن الفضل القّطان

 ١٤٩.............................................................حممد بن الطيب بن حممد ابن الباقالين
 ٢٧.................................................................حممد بن الفضل بن العباس البلخي

اين تَّ  ٤٨..............................................................................حممد بن جعفر الكِ
 ٨٠.....................................................................حممد بن حبان بن أمحد بن حبان

 ٤٤..............................................................................إلشبييلحممد بن خري ا
 ٤٨.................................................................حممد بن سليامن بن الفايس الروداين

 ١٥٠، ٤٤..............................................................حممد بن عبد الرمحن السخاوي
 ٤٨............................................................................حممد بن عبد اهللا القييس

 ٤٦..........................................................................حممد بن عبد اهللا بن احلكم
 ٢١٢............................................................حممد بن عيل بن وهب، ابن دقيق العيد

 ٦٣..............................................................................حممد بن عمرو العقييل
 ٣٤..................................................................حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي



 
 

 

 ٢٧٩ 

 ٣٧...............................................................احلاكم الكبريحممد بن حممد بن أمحد، 
 ٣٠...................................................................حممد بن يوسف بن مطر الفربري

 ٣١.........................................................................مسلم بن احلجاج القشريي
 ٣٣................................................................مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي

 ١٦٩.......................................................................مغلطاى بن قليج البكجري
 ٢٣٩.............................................................وضاح بن عبد اهللا أبو عوانة الَيشُكري

 ١٥٠.........................................................................حييى بن أيب بكر العامري
 ١٢٠............................................................................حييى بن سعيد القطان
 ١٤٩............................................................................حييى بن رشف النووي

 ١٢٢............................................................................بن معني بن عونحييى 
 ١٥٥..................................................................يوسف بن عبد حممد بن عبد الرب

 



 
  

 

 ٢٨٠ 


 

  : املسند املستخرج على صحيح مسلم: أمحد بن عبد اهللا أبو نعيم األصبهاين ١
ورجعت ملصورا احملفوظة بقسم املخطوطات ).حديث/٢٤٨٢:رقم( نسخة دار الكتب املصرية،-

  .باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
  :الكامل يف ضعفاء الرجال: عبد اهللا بن عدي اجلرجاين ٢

  .com.wadod.www :نسخة مكتبة أمحد الثالث برتكيا، ومتوفرة للتحميل بموقع -

 :كتاب الضعفاء: حممد بن إسامعيل البخاري ٣
 .١٥١ كتاب ٢٥، فلم )املكتبة الغربية ( نسخة اجلامع الكبري بصنعاء اليمن اجلامع -
 . نسخة أخرى بمكتبة اجلامع الكبري بصنعاء -
 . نسخة مكتبة ال له يل برتكيا، وهلا مصورة بمكتبة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة-
 ).٢٦٠٢٦٨:( نسخة بمركز مجعة املاجد باإلمارات، وهي حمفوظة برقم-
 .تراجم/١٢٤:الرقم: املكتبة املركزية بجامعة أم القرى-
 .٩٣١٩/٥: ومصورهتا باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، رقم.٢٩٣٢:، بتنة، رقم مكتبة خدا بخش-
: ومصورهتا باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، رقم.٢٨٩٧: نسخة أخرى بمكتبة خدا بخش، بتنة، رقم-

٩٣١٩/١. 
 .ت.األوىل،د:سمنود،ط-أمحد أبو العينني،مكتبة ابن عباس،مرص:  حتقيق،كتاب الضعفاء -
 .م٢٠١٠-هـ١٤٣١:األوىل،عام:وليد متويل حممد،ط:حتقيق،  كتاب الضعفاء-

 

 
 بجامعة ،م١٩٩٧ -هـ١٤١٧منهج اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل، رسالة دكتوراه عام  :أمحد سعيد حّوى ١

 .بغداد
 .م٢٠٠٤رسالة ماجستري باجلامعة األردنية، عام : ري منهج نقد احلديث عند اإلمام البخا:أمحد عبد اجلبار صنوبر ٢
 رسالة دكتوراه بجامعة -منهج اإلمام البخاري يف التعليل من خالل كتابه التاريخ الكبري :أمحد عبد اهللا أمحد ٣

 .٢٠٠٥ أربد األردن عام  -الريموك، األردن 
 رسالة -ال يتابع عليه يف التاريخ الكبري: البخارياألحاديث التي قال فيها اإلمام  :عبد الرمحن بن سليامن الشايع ٤

 .هـ١٤٢٢:ماجستري، بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، عام
، رسالة ماجستري : التاريخ الكبري:  منهج اإلمام البخاري يف اجلرح والتعديل من خالل كتابه ،ليىل حممد العجالن ٥

 .م١٩٩٩-١٩٩٨بجامعة الكويت،  عام 



   

 
 

 ٢٨١ 

 
 

ــن إســحاق اجلوزجــاين   ١ ــراهيم ب ــان-صــحبي الــسامرائي، مؤســسة الرســالة:  حتقيــق،أحــوال الرجــال :إب -لبن
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥األوىل،عام:بريوت،ط

حممد عيل األزهري، دار : ،حتقيق:سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلنيد لإلمام حييى بن معني:إبراهيم بن اجلنيد    ٢
 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨األوىل، عام :القاهرة، ط-مرص-الفاروق احلديثة

-هــ ١٤٢٦:األوىل: الريـاض، ط-الـسعودية- مكتبـة الرشـد،االتصال واالنقطاع: إبراهيم بن عبد اهللا الالحم   ٣
 .م٢٠٠٥

  :ابن حجر العسقالين   ٤
امللـك فهـد إبـراهيم زهـري النـارص وآخرين،جممـع . د:حتقيـق إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة، -

 .م١٩٩٤-ه١٤١٥:األوىل،عام:املدينة املنورة،ط-لطباعة املصحف الرشيف،السعودية
 .هـ١٤١٢عام  ، األوىل:ط بريوت، - لبنان عيل بن حممد البجاوي،دار اجليل،:حتقيق يف متييز الصحابة اإلصابة -
بـريوت، -املكتبـة العلميـة، لبنـانوي،عيل البجا: حممد عىل النجار، مراجعة:تبصري املنتبه بتحرير املشتبه، حتقيق -
 .ط،د،ت.د
ــب املوصــوفني بالتــدليس ، حتقيــق - -األردن-مكتبــة املنــار عاصــم القريــويت،. د:تعريــف أهــل التقــديس بمرات

 .ت.األوىل،د:ط الزرقاء،
دار  بـريوت،-لبنان املكتب اإلسالمي، سعيد عبد الرمحن القزمي،:حتقيق  ،تغليق التعليق عىل صحيح البخاري -

 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥:عام األوىل، :ط عّامن،-األردن عامر،
 املدينـة املنـورة،-الـسعودية دار اليـرس، جـدة،-الـسعودية-دار املنهـاج حممد عّوامـة، :حتقيق تقريب التهذيب ، -
 .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠:عام الثانية من اإلخراج اجلديد،:ط
ـــــذيب ، - ـــــذيب الته ـــــق هت ـــــب العل :حتقي ـــــادر عطـــــا، دار الكت ـــــد الق ـــــصطفى عب ـــــةم ـــــان – مي - لبن
 .م١٩٩٤-ه١٤١٥األوىل،عام:ريوت،طب

عبد العزيز بن باز،املكتبة السلفية :قيص حمب الدين اخلطيب،تعليق:حتقيق فتح الباري برشح صحيح البخاري، -
 .هـ١٤٠٧:الثالثة:القاهرة،ط-ومطبعتها،مرص

-ه١٤١٨:ألوىل،عـاما:بـريوت،ط-مؤسـسة الرسـالة،لبنان(حممـد شـكور امليـاديني : حتقيـق،املعجم املفهرس -
 .م١٩٩٨

ــرب يف ختــريج أحاديــث املختــرص، - ــرب اخلَ وصــبحي الــسامرائي،مكتبة  محــدي عبــد املجيــد الــسلفي، موافقــة اخلُ
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩الثالثة،:الرشد،ط



 
  

 

 ٢٨٢ 

-مــــرص-محــــدي الــــسلفي،مكتبة ابــــن تيميــــة: حتقيــــق نتــــائج األفكــــار يف ختــــريج أحاديــــث األذكــــار، -
 .م١٩٩١- ه ١٤١١:األوىل،عام:القاهرة،ط

الثالثـة، :ط القـاهرة،-املكتبـة السلفية،مـرص( حمب الدين اخلطيـب:حتقيق ،هدى الساري مقدمة الفتح الباري -
 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧عام

ــصالح - ــن ال ــاب اب ــىل كت ــت ع ــق: النك ــري، :حتقي ــادي عم ــن ه ــع ب ــة، ربي ــسعودية دار الراي ــاض، - ال : ط الري
 .م١٩٩٤-١٤١٥:الثالثة،عام

دار (عبد الرمحن عمـرية ، حممد إبراهيم نرص :حتقيق: والنحل واألهواء الفصل يف امللل  :أمحدعيل بن :  ابن حزم   ٥
 )م١٩٩٦-هـ١٤١٦،الثانية :ط،بريوت-لبنان،اجليل

وزارة  قحطان عبد الرمحن الـدوري،:حتقيق االقرتاح يف بيان االصطالح:حممد بن عيل بن وهب:بن دقيق العيدا   ٦
 .م١٩٨٢-ه١٤٠٢ األوىل،:ط العراق، األوقاف،

اإلكـامل يف رفـع االرتيـاب عـن املؤتلـف واملختلـف يف األسـامء والكنـى  :، عيل بـن هبـة اهللا العجـيلابن ماكوال   ٧
عـن الطبعـة (القـاهرة -تـصوير دار الكتـاب اإلسـالمي، مـرص،عبد الرمحن بن حييـى املعلمي:  حتقيق: واألنساب

 .م١٩٩٣الثانية،: ، ط)اهلندية
معهد البحوث -عبد القيوم بن عبد رب النبي، جامعة أم القرى.د: حتقيق:تكملة اإلكامل: أبو بكر ابن نقطة    ٨

   .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨األوىل، عام : العلمية وإحياء الرتاث، مكة املكرمة، ط
 .هـ١٤٢٨األوىل، : الرياض، ط–السعودية –معرفة الصحابة عند املحدثني مكتبة الرشد : أمحد الباتيل   ٩

-رشـــاد الـــساري لـــرشح صـــحيح البخـــاري، مطبعـــة الكـــربى األمرييـــة ببـــوالقإ: أمحـــد القـــسطالين   ١٠
 .بريوت-لبنان-دار الفكر:هـ،تصوير١٣٢٣السابعة،:مرص،ط

عوض بن أمحد الشهري،اجلامعة .د :حتقيق مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه: البوصرييأمحد بن أيب بكر    ١١
  .م٢٠٠٤-١٤٢٥األوىل :اإلسالمية،املدينة املنورة،ط

 : محد بن حسني البيهقيأ   ١٢
–لبنـان –عبـد املعطـي قلعجـي، دار الكتـب العلميـة .د: دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الـرشيعة حتقيـق -

 .ت.األوىل، د: بريوت، ط
 ، النـدوي أمحـد خمتار: أحاديثه وختريج حتقيقه عىل أرشف، حامد احلميد عبد العيل عبد.د: حتقيق ،اإليامن شعب -

 .م ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ :عام، األوىل:الرياض،ط-سعوديةال،الرشد مكتبة
 .هـ١٣٤٤ط،.مصورة مطبوعة دائرة املعارف العثامنية،حيدر آباد الدكن،دالسنن الكربى،  -

  :أمحد بن شعيب النسائي   ١٣
-ه١٤٢١:األوىل،عـام:بـريوت،ط-حـسن عبـد املـنعم شلبي،مؤسـسة الرسـالة،لبنان: حتقيـق، السنن الكـربى-



   

 
 

 ٢٨٣ 

 .م٢٠٠١
-هــ١٤٠٦ األوىل، :ط بـريوت،-لبنـان-دار املعرفـة، حممـود حممـد زيـدان: حتقيـق،عفاء واملرتوكنيالضكتاب  -

 .م١٩٨٦
حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام :  حتقيق: منهاج السنة النبوية:  احلراين شيخ اإلسالمبن تيميةأمحد بن عبد احلليم ا    ١٤

 .ت.األوىل، د: الرياض، ط–حممد بن سعود، السعودية 
  : ويل الدينبن عبد الرحيم العراقيأمحد    ١٥

األوىل، : رفعـت عبـد املطلـب وآخـرون، مكتبـة اخلـانجي،ط.د: ، حتقيـق:حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسـيل -
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠عام
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦األوىل  : لبنان، ط–بوران الضناوي، دار الكتب العلمية : ، حتقيقذيل الكاشف -

 :  نعيم األصبهاينوأبأمحد بن عبد اهللا    ١٦
 .ت.ط،د.حممد حسن الشافعي،دار الكتب العلمية،د:املستخرج عىل صحيح مسلم حتقيق -
ــق - ــصحابة، حتقي ــة ال ــوطن : معرف ــزازي، دار ال ــف الع ــن يوس ــادل ب ــاض –ع ــسعودية – الري األوىل، :  ط– ال

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤٢٩
واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم  معرفة الثقات من رجال أهل العلم :أمحد بن عبد اهللا العجيل   ١٧

ــب اهليثمــي والــسبكي- ــدار:أمحــد بــن عبــد اهللا العجــيل، حتقيــق: برتتي ــة ال ــة -عبــد العلــيم البــستوي، مكتب املدين
 .م١٩٨٥-١٤٠٥األوىل،:املنورة،ط

 : أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي   ١٨
-ه١٤٢٢عـام:األوىل:ط بـريوت،-مي،لبناندار الغـرب اإلسـال بشار عـواد معـروف،. د:حتقيق: تاريخ بغداد -

 .م٢٠٠١
ط، .بـريوت، د-حممد عجاج اخلطيب، مؤسسة الرسالة، لبنان: ،حتقيقاجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع -
 .ت.د
-هــ١٤٢٣عـام   ميت غمر،-مرص مصطفى الدمياطي،دار اهلدى، بن إبراهيم :الكفاية يف علم الرواية، حتقيق -

 .م٢٠٠٣
 حيـدر آبـاد –عبد الرمحن املعلمي، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية : حتقيق ،اجلمع والتفريقموّضح أوهام  -

 .م١٩٦٠-هـ١٣٧٩:  اهلند، ط–الدكن 
: دمشق،ط-سوريا-حسني أسد الداراين، دار الثقافة العربية: حتقيق  يعىل املوصيليبمسند أ: أمحد بن عيل بن املثنى   ١٩

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣األوىل،
 – ،الـسعوديةالراية دار، اجلـوابرة أمحـد فيـصل باسـم. د: ، حتقيـقواملثـاين  اآلحاد:ابن أيب عاصم عمرو بن أمحد   ٢٠



 
  

 

 ٢٨٤ 

 .م١٩٩١ – هـ ١٤١١عام ، األوىل: ،طالرياض
املدينـة -عـادل سـعد، مكتبـة العلـوم واحلكـم :حتقيـق املسند املطبوع باسم البحـر الزخـار: لبزارا أمحد بن عمرو   ٢١

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠األوىل،:املنورة،ط
:  بـريوت، ط– لبنـان –دار الفكـر :  عبـد الـسالم هـارون، تـصوير،حتقيـق  معجم مقاييس اللغـة:أمحد بن فارس   ٢٢

 هـ١٣٩٩األوىل، 
 .م١٩٨٧ط، . بريوت، د–املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري مكتبة لبنان : أمحد بن حممد الفيومي   ٢٣
 : أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين   ٢٤

املدينـة -الـسعودية-مكتبة العلوم واحلكم(منصور . زياد حممد:حتقيق: ت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبلسؤاال -
 )م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣: الثانية:  ط-املنورة

ــة الرجــال - ــد اهللا-العلــل ومعرف ــه عب ــة ابن ــق-رواي ــع .د: ، حتقي ــرش والتوزي ــبس للن ــاس، دار الق -ويص اهللا عب
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الثانية، :  الرياض،ط-السعودية

ــسند، - ــق امل ــالة،لبنان :حتقي ــسة الرس ــاؤوط وآخرون،مؤس ــريوت،ط-شــعيب األرن ــام:األوىل:ب ـــ١٤١٩ع -ه
 .م١٩٩٨

 حممد سـيد جـاد –حممد زهري النجار : رشح معاين اآلثار حتقيق: لطحاويأمحد بن حممد بن سالمة أبو جعفر ا   ٢٥
 .ت.ط،د.بريوت،د-لبنان-احلق، دار الكتب العلمية

  م١٩٨٠خول املطبعة إليها حتى عـام معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية الباكستانية منذ د: أمحد خان   ٢٦
ــــــــــــــة، ــــــــــــــة امللــــــــــــــك فهــــــــــــــد الوطني  :األوىل : ط الريــــــــــــــاض، - الــــــــــــــسعودية مكتب

 .م٢٠٠٠ - ه ١٤٢١
لبـي عـيل بـن حـسن احل:  اختصار علوم احلديث مـع رشحـه الباعـث احلثيـث، حتقيـق:إسامعيل بن عمر بن كثري   ٢٧

 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧:األوىل:  الرياض، ط– السعودية –األثري، مكتبة املعارف 
-هــ١٤٠٥عام  الثانية، :ط الرياض، - السعودية  دار طيبة،موارد اخلطيب يف تاريخ بغداد: أكرم ضياء العمري   ٢٨

 .م١٩٨٥
 لنـدن، –لـة احلكمـة منـشور بمج ،األحاديـث التـي أعـل البخـاري متوهنـا بالتنـاقض: بسام عبـد اهللا العطـاوي   ٢٩

 .هـ١٤٢٨:، حمرم، عام٣٤:العدد
ــشارقة، ط-اإلمــارات-مرويــات املختلطــني يف الــصحيحني دار الــصحابة: جاســم حممــد راشــد العيــساوي   ٣٠ : ال

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧:األوىل
 : العوينعارف حاتم بن    ٣١

طبـع ضـمن  ،ه أم بعـدهالرواة عن سعيد بن أيب عروبة ممن ورد فـيهم مـا يميـز حـديثهم عنـه أهـو قبـل اختالطـ -



   

 
 

 ٢٨٥ 

 )٢٥٧-١٨٥:ص(ية اءات بحثية يف علوم السنة النبو إض-كتابه
ــــذهبي، - ــــه رشح موقظــــة ال ــــى ب ــــسعودية:اعتن ــــن اجلوزي،ال ــــي،دار اب ــــدر الفهم ــــدنان الفهمي،وب -ع

 .هـ١٤٢٨الثانية:الدمام،ط
 مكة املكرمة، -سعودية، دار عامل الفوائد، السائل معرفته وإحكامهتعريفه وأمهيته،و:العنوان الصحيح للكتاب -
 .ه١٤١٩األوىل، عام : ط

-هــ ١٣٨٧األوىل :  بغـداد، ط– أكرم ضياء العمري، مطبعة العـاين .د: كتاب الطبقات حتقيق: خليفة بن خياط   ٣٢
 .م١٩٦٧

: ، حتقيـق)والصحيح أنه منتخبه للِسلفي: كذا طبع( يف معرفة علامء احلديث  اإلرشاد :اخلليل بن عبد اهللا اخللييل   ٣٣
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩األوىل،:حممد بن سعيد بن عمر،مكتبة الرشد،ط.د

 : خليل بن كيكلدي العالئي   ٣٤
-حممد سـليامن األشقر،مؤسـسة الرسـالة،لبنان. د:حلافظ حتقيقا:حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له رشف الصحبة -

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢األوىل،: عّامن،ط-األردن-بريوت،دار البشري
الثالثـة، :بـريوت، ط-محدي عبد املجيد السلفي،عامل الكتب،لبنـان: ، حتقيقم املراسيلجامع التحصيل يف أحكا -

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦عام 
ــور   ٣٥ - مكتبــة الرشد،الــسعودية،ابــن عــدي ومنهجــه يف كتــاب الكامــل يف ضــعفاء الرجــال: زهــري عــثامن عــيل ن

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨األوىل،:الرياض،ط
 : الطرباين أمحد بن سليامن   ٣٦

-مـرص،احلرمني دار، احلـسيني إبـراهيم بـن املحسن عبد ،حممد بن اهللا عوض بن طارق: حتقيق سطاألو املعجم -
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥األوىل،عام :القاهرة،ط

الثانيـة، :  العـراق، ط–محدي عبد املجيد السلفي، وزارة األوقـاف والـشئون اإلسـالمية : املعجم الكبري، حتقيق -
  .ت.د

 : جستاينسليامن بن األشعث أبو داود الس   ٣٧
عبــد العظــيم البــستوي،دار .د:ســؤاالت أيب عبيــد اآلجــري أبــا داود ســليامن بــن األشــعث السجــستاين،حتقيق -

 .م١٩٩٧-ه١٤١٨:األوىل:بريوت،ط-لبنان مؤسسة الريان، مكة املكرمة،-السعودية االستقامة،
امة: سنن ، حتقيق ال-  الثانيـة، :ط بـريوت،-لبنـان ان،جدة، مؤسـسة الريـ-السعودية دار القبلة للثقافة،،حممد عوَّ

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥
 حممـد بـن عبـد املحـسن الرتكـي، دار .د: حتقيق الطياليسداود مسند أيب :  الطياليسسليامن بن داود بن اجلارود   ٣٨

 .م١٩٩٠-هـ١٤٢٠:األوىل:القاهرة،ط-مرص-هجر



 
  

 

 ٢٨٦ 

 األوىل،:ط بــريوت،-لبنـان-مؤســسة الرسـالة: حتريـر تقريـب التهـذيب :بـشار عــواد.دو ،شـعيب األربـاؤوط   ٣٩
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧عام

فرانز : ن،مصورة من طبعةهلموت ريرت وآخري:،حتقيق :بالوفيات الوايف: أيبك بن خليل الدين  صالح:الصفدي    ٤٠
 .م١٩٦٢-هـ١٣٨١شتاينر،

ــاء حلــديث أســامء يف كــشف الوجــه والكفــني للنــساء مكتبــة ابــن تيميــة: طــارق عــوض اهللا   ٤١ -مــرص-النقــد البنّ
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ألوىل،ا:القاهرة،ظ

املدينـــة  - الـــسعودية  اجلامعـــة اإلســـالمية،،مـــوارد ابـــن عـــساكر يف تـــاريخ دمـــشق: طـــالل الـــدعجاين   ٤٢
 .٢٠٠٤-هـ١٤٢٥:األوىل،عام:املنورة،ط

-ه١٤٢٣األوىل،عـام :الريـاض،ط-دار طويق،الـسعودية تاريخ البخاري دراسـة: عادل  عبد الشكور الزرقي   ٤٣
 .م٢٠٠٢

 .األوىل،عام:الرياض،ط-دار املحدث،السعودية: عد العلل وقرائن الرتجيحقوا: عادل الزرقي   ٤٤
 املدينة –صالح بن سامل املرصايت، مكتبة الغرباء األثرية :  حتقيق،معجم الصحابة: عبد الباقي ابن قانع بن مرزوق   ٤٥

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨األوىل، :  السعودية، ط–املنورة 
 حممود األرنؤوط، القادر عبد: حتقيق ذهب من أخبار يف الذهب شذرات: يلاحلنب عامدالابن  أمحد بن احلي عبد   ٤٦

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦األوىل،عام :،لبنان،بريوت،طكثري بن دار، األرناؤوط
 :عبد الرمحن املعلمي   ٤٧

، املطبعـة الـسلفية بمـرص األنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء عىل السنة املحمدية من الزلل التضليل واملجازفـة -
 .ت.لبنان،د-عامل الكتب-ويرتص
-الـسعودية-حممـد نـارص الـدين األلباين،مكتبـة املعـارف:حتقيـق، التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل -

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦:الثالثة،عام:الرياض،ط
ـــد   ٤٨ ـــرمحن عب ـــن ال ـــر، أيب ب ـــالل بك ـــدين ج ـــسيوطي ال ـــات: ال ـــاظ طبق ـــة،لبنان احلف ـــب العلمي -دار الكت

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣األوىل،:بريوت،ط
 : عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي   ٤٩

: حيـدر آبـاد الـدكن،ط-اهلنـد-ن،مطبعة املعارف العثامنيـةيعبد الرمحن املعلمي،وآخر:حتقيق، اجلرح والتعديل -
 .م،تصوير دار الفكر١٩٥٣-هـ١٣٧٣:األوىل،عام

 -هــ ١٤١٨الثانيـة، :  ط– لبنان –ريوت  ب–شكر اهللا بن نعمة اهللا القوجاين، مؤسسة الرسالة : املراسيل، حتقيق -
 .م١٩٩٨

 :  احلنبيلعبد الرمحن بن أمحد ابن رجب   ٥٠



   

 
 

 ٢٨٧ 

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١الرابعة،:الرياض،ط-السعودية-نور الدين عرت، دار العطاء: رشح علل الرتمذي حتقيق -
-األثريـةن،مكتبـة الغربـاء يحممـود شـعبان عبـد املقـصود، وآخر:قحتقيـ فتح البـاري رشح صـحيح البخـاري، -

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧:األوىل،عام:ط-املدينة املنورة-السعودية
-عبد اهللا القايض، دار الكتب العلمية،لبنان: كتاب الضعفاء واملرتوكني حتقيق: بن اجلوزيبن عيل اعبد الرمحن    ٥١

 .م١٩٨٦-١٤٠٦األوىل،عام:بريوت،ط
دار ،  وماهر ياسني الفحل،  بد اللطيف اهلميم ع:حتقيق ، التبرصة والتذكرةرشح  :احلسني العراقي بن عبد الرحيم   ٥٢

 م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣عام ،األوىل: ط، بريوت-لبنان، الكتب العلمية 
 - لبنـان -حبيب الرمحن األعظمي، تـصوير املكتـب اإلسـالمي :حتقيق املصنف: عبد الرزاق بن مهام الصنعاين   ٥٣

 .م١٩٧٠-هـ ١٣٩٠: بريوت، األوىل
ـــف   ٥٤ ـــد اللطي ـــز آل عب ـــد العزي ـــديلضـــوا: عب ـــاض،بط اجلـــرح والتع ـــة العبيكان،الري ـــسعودية،ط- مكتب : ال

 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦األوىل،عام
دار الفنـون :،إِْسَتربق الديباج واحلرير نظم كتاب الـضعفاء الـصغري لإلمـام البخـاري: عبد العزيز بن عيل احلريب   ٥٥

 .هـ١٤١١عام : األوىل: جدة،ط–للطباعة والنرش، السعودية 
حـسني أسـد الـداراين، دار : حتقيـق) سنن الدارمي(مسند الدارمي، املعروف بـ: ن الدارميعبد اهللا بن عبد الرمح   ٥٦

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١األوىل،:  الرياض، ط–السعودية –املغني 
عادل أمحد عبـد املوجـود، وآخـرون، دار الكتـب : حتقيق الكامل يف ضعفاء الرجال: عبد اهللا بن عدي اجلرجاين   ٥٧

 .م١٩٩٧-هـ١٤٢٨: عاماألوىل،: لبنان، ط–العلمية 
مكتبة (محد إبراهيم اجلمعة،وحممد إبراهيم اللحيدان: حتقيق،املصنف :ابن أيب شيبةعبد اهللا بن حممد    ٥٨

  ،)م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥األوىل،عام:الرياض،ط-الرشد،السعودية
، الكويت - البيان دار مكتبة، اجلكني حممد بن األمني حممد .د:  حتقيقالصحابة معجم: البغوي حممد بن اهللا عبد   ٥٩

 .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، األوىل: ط
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤:األوىل:بريوت، ط––مؤسسة الريان : حترير علوم احلديث: عبد اهللا بن يوسف اجلديع   ٦٠
بريوت، -لبنان-حممد عّوامة، مؤسسة الريان:نصب الراية ألحاديث اهلداية تصحيح: د اهللا بن يوسف الزيلعيعب   ٦١

 .ت.ط،د.املكرمة،دمكة -املكتبة املكية
-مصطفى السقا وآخرون،تصوير مكتبة علوم القرآن،لبنان: حتقيق،النبوية السرية: املعافري هشام بن امللك عبد   ٦٢

 .ت.ط،د.بريوت،د
 حممـد الفتـاح عبـد.د، الطناحي حممد حممود. د: حتقيق :الكربى الشافعية طبقات: السبكي عيل بن عبد الوهاب   ٦٣

 .هـ١٤١٣عام ،الثانية :،مرص،القاهرة،طوالتوزيع النرشو للطباعة هجر، دار احللو



 
  

 

 ٢٨٨ 

 -جملة دراسات: دراسة نقدية:ثبوت الصحبة بالرواية الضعيفة عند املصنفني يف الصحابة: عبد ربه أبو صعيليك   ٦٤
ن (علوم الرشيعة والقانون   .٢٠٠٨، ١ ع٣٥ اجلامعة األردنية مج –األردن، عامَّ

-عبد الرمحن املعلمي، وآخرون، النارش حممد أمني دمج،لبنان: ،حتقيق:نساباأل: عبدالكريم بن حممد السمعاين   ٦٥
   .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠الثانية،عام :بريوت،ط

حممد بن عيل األزهري :، حتقيق: سؤاالت الربذعي أليب زرعة الرازي: عبيد اهللا بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي   ٦٦
 )٢٠٠٩ -هـ ١٤٣ عام األوىل،: مرص، ط-الفاروق احلديثة للطباعة والنرش(

 نور الدين عرت، ر . د:  معرفة أنواع علم احلديث حتقيق:  الشهرزوريأبو عمرو ابن الصالحعثامن بن عبد الرمحن    ٦٧
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦: سوريا، دار الفكر املعارص بريوت، عام-الفكر

 بريوت،-ار الفكر،لبناند عمر بن غرامة العمروي،:حتقيق ،:  تاريخ دمشق: الدمشقيعيل بن احلسن ابن عساكر   ٦٨
 .م١٩٩٥-ه١٤١٥:عام ط،.د

 : عيل بن عمر بن أمحد الدارقطني   ٦٩
 القـاهرة،-مـرص-حممـد عـيل األزهـري، دار الفـاروق احلديثـة:، حتقيق احلاكم للدارقطنيسؤاالت أيب عبد اهللا -
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧عام األوىل،:ط
الريـاض، –الـسعودية -ن زيـن اهللا الـسلفي، دار طيبـةحمفوظ الرمح: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، حتقيق -
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠األوىل،: ط
ـــف - ـــف، املؤَتلِ ـــق واملخَتلِ ـــق  . د:حتقي ـــن موف ـــد ب ـــن اهللا عب ـــد ب ـــادر عب ـــرب دار،الق  -لبنان،اإلســـالمي الغ

 .م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ األوىل،عام:،طبريوت
ـــصحيح - ـــق ،املـــدخل إىل ال ـــة. د:حتقي ـــن هـــادي املدخيل،مكتب ـــع ب ـــة املتحـــدة  ربي ـــارات العربي  الفرقان،اإلم

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١:عام:األوىل:عجامن،ط
حممد إبراهيم البنا و حممد أمحد عاشور، :  حتقيق،أسد الغابة يف معرفة الصحابة: األثريعيل بن حممد اجلزائري ابن    ٧٠

 .ت. مرص، د–الشعب 
 ت.؟،  د:ط– لبنان – الكتب العلمية عيل حممد معوض و عادل أمحد عبد املوجود، دار: حتقيق:  طبعة أخرى-
-هــ١٤٠٧:األوىل،عام: بريوت،ط-حممد يوسف الدقاق،دار الكتب العلمية،لبنان:حتقيق يف التاريخ،الكامل  -

 .م١٩٨٧
سـيد :  حتقيـق:هتـذيب مـستمر األوهـام عـىل ذوي املعرفـة وأويل األوهـام:  ابن مـاكوال،عيل بن هبة اهللا العجيل   ٧١

 (،)L١/١٠٩)م ١٩٩٠-هـ١٤١٠:األوىل، عام: ط  العلمية،دار الكتب( كرسوي حسن
عبـد املعطـي قلعجـي، دار الكتـب :تاريخ أسامء الثقات ممن نقل عـنهم العلـم، حتقيـق: عمر بن أمحد ابن شاهني   ٧٢

 م١٩٨٦-ه١٤٠٤: األوىل،عام:ط بريوت،-لبنان-العلمية



   

 
 

 ٢٨٩ 

ــرشح اجلــامع الــصحيح حتقيــق: عمــر بــن عــيل ابــن امللقــن   ٧٣ ــشئون دار :التوضــيح ل الفــالح، وزارة األوقــاف وال
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩األوىل،عام : قطر،ط-اإلسالمية

 دار، صـقر أمحـد الـسيد: حتقيـق :الـسامع وتقييـد الروايـة أصـول معرفـة إىل اإلملاع: اليحصبي موسى بن عياض   ٧٤
 .م١٩٧٠ - هـ١٣٧٩  ،عاماألوىل:ط، تونس ،العتيقة املكتبة / القاهرة-،مرصالرتاث

ــؤاد ســزكني   ٧٥ ــريب:  ف ــرتاث الع ــاريخ ال ــة ت ــعود : وترمج ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــازي، جامع ــي حج ــود فهم حمم
 .م١٩٩١-هـ١٤١١ط،.الرياض، د-اإلسالمية،السعودية

 : قاسم عيل سعد   ٧٦
 اإلمـارات –منهج اإلمام أيب عبـد الـرمحن النـسائي يف اجلـرح والتعـديل دار البحـوث والدراسـات اإلسـالمية  -

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األوىل، : ط ديب، –العربية املتحدة 
: بــــريوت،ط-، دار البــــشائر اإلســــالمية،لبنانلظ الــــذهبي يف كتابــــه ميــــزان االعتــــدامــــوارد احلــــاف -

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢األوىل،عام
 حممود النجار،مكتبة املعارف،مرص،القاهرة،: ترمجةتاريخ األدب العريب : بروكلامنكارل    ٧٧
-اية عن املبتدعة من خـالل اجلمـع الـصحيح، مكتبـة الرشد،الـسعودية منهج البخاري يف الرو:كريمة السوداين   ٧٨

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥:األوىل:الرياض،ط
مجعًا ودراسة، اجلامعة اإلسالمية :الرواة املختلف يف صحبتهم ممن هلم رواية يف الكتب الستة: كامل قاملي اجلزائري   ٧٩

 .هـ١٤٢٨األوىل، :املدينة املنورة، ط–
ـــــسرتنج   ٨٠ ـــــي ل ـــــدان اخل:ك ـــــرشقية  بل ـــــة ال ـــــسة الف ـــــواد، مؤس ـــــسيس،كوركيس ع ـــــشري فرن ، ترمجـــــة ب

  .م١٩٨٥هت١٤٠٥الثانية،عام:ت،ط.لرسالة،دا
 بريوت، – مكتبة املعارف ،الرياض املستطابة فيمن روى يف الصحيحني من الصحابة: ليحيى بن أيب بكر العامري   ٨١

 .م١٩٨٥األوىل، : ط
، جملـة مـامني البخـاري وأبـو حـاتم الـرازيض الـرواة بـني اإل اختالف االجتهاد يف بع:حممد إبراهيم السامرائي   ٨٢

 .م٢٠٠٣، عام )العلوم اإلنسانية االجتامعية (أبحاث الريموك 
عبـد القـادر -شـعيب األرنـؤوط:زاد املعـاد مـن هـدي خـري العبـاد، حتقيـق: حممد بن أيب بكر ابـن قـيم اجلوزيـة   ٨٣

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦:الثالثة عرش،عام:األرنؤوط،مؤسسة الرسالة،الطبعة
 : حممد بن أمحد الذهبي   ٨٤

-بـشار عـواد معـروف، دار الغـرب اإلسـالمي، لبنـان.د: حتقيـق م إلسالم ووفيـات املـشاهري واألعـالتاريخ ا -
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤األوىل،عام :بريوت، ط

 .ت.بريوت،د- تصحيح عبد الرمحن املعلمي، تصوير دار الكتب العلمية،لبنان،تذكرة احلفاظ -



 
  

 

 ٢٩٠ 

ــبالءســري أعــالم - ــق ، الن ــاؤوط وآخــرين :حتقي ــالة،لبنان(شــعيب األرن ــسة الرس ــريوت،ط-مؤس ــسابعة، : ب ال
 .)م١٩٩٠-هـ١٤١٠:عام
ـــرب - ـــرب يف الع ـــن خ ـــق، غـــرب م ـــد: حتقي ـــسعيد حمم ـــن ال ـــسيوين ب ـــول ب ـــب دار، زغل ـــة الكت  – ،لبنانالعلمي

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥األوىل،:،طبريوت
حممد عوامة، وأمحد حممد اخلطيـب، رشكـة دار القبلـة  : حتقيقالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة،  -
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣األوىل، : جدة، ط– السعودية – مؤسسة علوم القرآن –
 ).ن.ت،د.د(نور الدين عرت:حتقيق، املغني يف الضعفاء -
: دمـشق، ط–ريا سو– الرسالة العاملية  حممد نعيم عرقسويس وآخرون،: ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق -

 .م٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠األوىل، 
 الفرقـة عقـد يف املـضية الـدرة لـرشح األثريـة األرسار وسـواطع البهيـة األنـوار لوامع: السفاريني أمحد بن حممد   ٨٥

 .م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢عام ،الثانية:،طدمشق -سوريا،ومكتبتها اخلافقني مؤسسة ةاملرضي
 عبد  القيوم  عبد  .د :تحقيقالثقات الرواة من معرفة يف النريات الكواكب: "الكيال ابن " بـ املعروف أمحد بن حممد   ٨٦

 .م١٩٨١  عام،األوىل:، طبريوت ـ املأمون دار: النارش، النبي رب
أمحـد سـليامن،مكتبة ابـن : الـصارم املنكـي يف الـرد عـىل الـسبكي،حتقيق: حممد بن أمحد بن عبـد اهلـادي احلنـبيل   ٨٧

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥األوىل،عام:القاهرة،ط-تيمية،مرص
 .ن.ت،ب.األوىل، إيران،ب: رضا جتدد، ط: الفهرست حتقيق:حممد بن إسحاق ابن النديم الوّراق   ٨٨
-املكتـب اإلسـالمي،لبنان،حممـد مـصطفى األعظمي :حتقيق ،صحيح ابن خزيمة: إسحاق بن خزيمةحممد بن    ٨٩

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ط،عام.بريوت، د
 – عامر حسن صـربي، جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة .د:  حتقيقمعرفة الصحابة: همندبن بن إسحاق حممد    ٩٠

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦: األوىل:  ط– اإلمارات العربية املتحدة –العني 
 : البخاري إسامعيل بن حممد   ٩١

 -الــسعودية،الرشد حييـى عبـد اهللا الـثاميل، مكتبـة . أبـو محيـد، ودسـعد بـن تيـسري.د : حتقيـق:األوسـط التـاريخ -
 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦عام ، األوىل :ط، الرياض

مكتبــة :تــصوير.ت.اهلنـد،د-دائــرة املعـارف العثامنيــة عبــد الـرمحن املعلمــي وآخـرين،:حتقيـق ،كبــريالتـاريخ ال -
 .القاهرة-مرص-الفاروق احلديثة

عـز : حتقيـق  وسـننه وأيامـه، اجلامع الصحيح املسند املخترص من أمور رسول اهللا :صحيح البخاري، املسمى -
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩:األوىل،عام:ين ضيل،وآخرون،مؤسسة الرسالة نارشون،طالد

عـروة بـدير، دار :فضائل القرآن وما أنزل بمكة من القرآن وما أنزل باملدينـة حتقيـق: سيْ حممد بن أيوب ابن ُرضَ    ٩٢



   

 
 

 ٢٩١ 

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨األوىل، :  دمشق، ط– سوريا -الفكر
  :حممد بن حبان البستي   ٩٣

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣ :األوىل،عام:حيدرآباد الدكن،ط- العثامنية،اهلندالثقات ،دار املعارف -
 عام،الثانيـة: ،طبريوت -،لبنانالرسالة مؤسسة، األرنؤوط  شعيب:، حتقيقنبلبا ابن برتتيب حبان ابن صحيح -

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤
-محـــدي عبـــد املجيـــد الـــسلفي،دار الصميعي،الـــسعودية: حتقيـــق،كتـــاب املجـــروحني مـــن املحـــدثني -
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األوىل،:رياض،طال

، من الدواوين املصنفة يف رضوب العلم وأنواع املعارففهرست ما رواه عن شيوخه : حممد بن خري اإلشبييل   ٩٤
الثانية، عام : بريوت،ط-فرنشكه قداره زيدين، وخليل ربارة طرغوه، تصوير دار اآلفاق اجلديدة،لبنان: حتقيق
  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩

ـــن محم   ٩٥ ـــعد ب ـــن س ـــد ب ـــعم ـــري: ني ـــات الكب ـــق الطبق ـــة اخلـــانجي: حتقي ـــري، مكتب ـــد عم ـــيل حمم ـــرص-ع -م
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١:األوىل:القاهرة،ط

- هـ١٤٠٧الثانية،عام : محدي السلفي،مؤسسة الرسالة،ط:حتقيق، مسند الشهاب: حممد بن سالمة القضاعي   ٩٦
  .م١٩٨٦

-ار الغـرب اإلسـالمي،لبنانحممـد حجـي،د:حتقيـق صلة اخللف بموصـول الـسلف: حممد بن سليامن الروداين   ٩٧
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨:بريوت،ط

-عبد الرمحن الفريوائي، دار الدعوة:ذخرية احلفاظ املخّرج عىل احلروف واأللفاظ حتقيق: مد بن طاهر املقديسحم   ٩٨
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ األوىل،:ط الرياض،-دار السلف اهلند،

  :السخاويحممد بن عبد الرمحن    ٩٩
دار الكتـب :تـصوير(صـالح العـيل:تـرجم حواشـيه فرانـز روزنثـال،:حتقيـق:التـاريخ اإلعالن بـالتوبيخ ملـن ذم -

 .ت.ط،د.العلمية،د
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ن، عام .وين احلسيني، دزأسعد طراب: حتقيق التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة، -
-مكتبة دار املنهاج،السعوديةحممد آل فهيد، .عبد الكريم اخلضري، د .د: ،حتقيقاحلديث ألفية رشح املغيث فتح -

 .هـ١٤٢٦األوىل،عام :الرياض،،ط
عبد اهللا بن حممد الصديق الغـامري،دار :، حتقيقاأللسنة عىل املشتهرة األحاديث من كثري بيان يف احلسنة املقاصد -

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩األوىل،عام :بريوت،ط-الكتب العلمية،لبنان
-السعودية  مكتبة الرشد،،  املرفوعة املسندة يف كتاب التاريخ الكبريختريج األحاديث: حممد بن عبد الكريم عبيد١٠٠

 .م١٩٩٩-ه١٤٢٠األوىل،عام:ط الرياض،



 
  

 

 ٢٩٢ 

حممد نعـيم العرقـسويس، مؤسـسة : توضيح املشتبه ، حتقيق:حممد بن عبد اهللا القييس ابن نارص الدين الدمشقي١٠١
 .هـ١٩٩٣-هـ ١٤١٤األوىل:لبنان، ط-الرسالة

 حيدر آباد – مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية املستدرك عىل الصحيحني: اكم النيسابوريحممد بن عبداهللا احل١٠٢
 .بريوت–هـ،تصوير دار املعرفة،لبنان١٤٣٠:األوىل، عام: اهلند، ط–الدكن 

النسخة املسندة -نوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسول: مد بن عيل بن احلسن املشهور بـاحلكيم الرتمذيحم١٠٣
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩األوىل،:القاهرة،ط–مرص،إسامعيل عوض، مكتبة البخاري: قحتقي

سلسلة الدراسـات احلديثيـة، دار :طبع ضمن كتابه ،تعدد روايات الكتاب احلديثي وأثره :حممد بن عمر بازمول١٠٤
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩األوىل،:  القاهرة، ط– مرص –اإلمام أمحد 

 : حممد بن عيسى الرتمذي١٠٥
ـــ- ـــق، سنن ال ـــؤوط :حتقي ـــة–شـــعيب األرن ـــور، دار الرســـالة العاملي ـــد الغف ـــثم عب ـــشق، ط-ســـوريا- هي : دم

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠األوىل،
-بـشار عــّواد معـروف،دار الغــرب اإلســالمي،لبنان:مــاهر ياسـني الفحل،مراجعــة:حتقيـق ،شـامئل النبــي  -

 .م٢٠٠٠:األوىل،عام: بريوت،ط
عـّامن، –األردن -محزة ديب مـصطفى، مكتبـة األقـىص: قحتقي:  علل الرتمذي الكبري ترتيب أيب طالب القايض -
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦األوىل،:ط

وح احلميدي١٠٦ القـاهرة، -جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس الدار املرصية للتـأليف والرتمجة،مـرص :حممد بن فتُّ
 .م١٩٦٦عام  ط،.د
- لبنان،املعرفة دار، تصوير الفقي حامد مدحم :حتقيق احلنابلة طبقات:  القايض احلنبيليعىل أيب ابن حممد بن حممد١٠٧

 .ت.ط،د.بريوت،د
مكتبـة الغربـاء ،  يوسـف بـن حممـد الـدخيل.د: كتـاب األسـامي والكنـى حتقيـق: احلـاكم الكبـريحممد بن حممد ١٠٨

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ :األوىل، عام: ،طاملدينة املنورة–األثرية،السعودية 
،مطبعـة دار إحيـاء الكتـب الباقي عبـد فـؤاد حممـد: حتقيـق ، ماجـهسنن ابـن: القزويني ابن ماجه  يزيد بن حممد١٠٩

 .ت.ط،د.القاهرة،د-العربية،مرص
ــاتحم١١٠ ــد خروب ــة :م ــسنة النبوي ــة ال ــرازي وجهــوده يف خدم ــو حــاتم ال ــة،املغرب :أب ــة املغربي ــة والوراق -املطبع

 .األوىل:ط.مراكش
 .٢٠٠١:،عام٢،العدد ٧املجلد -ردناأل(جملة املنارة .من أخرج هلم البخاري مقرونني: حممد طوالبة١١١
، عـام ٢:  القـاهرة، ط– مـرص –معهد املخطوطات  املعجم الشامل للرتاث العريب املطبوع: حممد عيسى صاحلية١١٢

 .م ١٩٩٢



   

 
 

 ٢٩٣ 

عبد اهللا حممود عمـر،دار الكتـب :ضبطه وصححه عمدة القاري برشح صحيح البخاري: حممود بن أمحد العيني١١٣
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١:األوىل: بريوت، ط- لبنان–العلمية 

ــصرية١١٤ ــار ن ــضعفاء دار الضياء،مــرص: خمت ــه ال ــن خــالل كتاب ــديل م ــييل يف اجلــرح والتع ــر العق ــنهج أيب جعف -م
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧األوىل،عام :طنطا،ط

 .هـ١٤١٢األوىل، عام : ن، ط.  د:سكتوا عنه:قول البخاري: غرم اهللا الدميني بن مسفر١١٥
ــــسابوري١١٦ ــــن احلجــــاج الني ،تــــصور عــــامل حممــــد فــــؤاد عبــــد الباقي:حتقيــــق حيح مــــسلمصــــ: مــــسلم ب

  .ن.ط،د.الكتب،السعودية،الرياض،د
اإلمام البخاري ومنهجه يف اجلرح والتعديل، طبع ببيت األفكار الدولية،السعودية : عطا اهللا احلايك بن مصعب١١٧

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠:األوىل، عام:  الرياض، ط–
 :   بن قليج احلنفيغلطايم١١٨

 – مـرص –عادل بن حممد، أسامة بن إبراهيم، الفاروق احلديثـة للطباعـة والنـرش : ، حتقيق: ب الكاملإكامل هتذي-
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢األوىل، : القاهرة، ط

 الرتاجم الـساقطة مـن كتـاب  إكـامل هتـذيب الكـامل ملغلطـاي، حققـه طـالب وطالبـات مرحلـة :  واستفيد من-
عـيل الـصياح، دار . د:جامعة امللك سعود، بإرشاف–فسري واحلديث هـ، بشعبة الت١٤٢٥-١٤٢٤املاجستري لعام 

 .هـ١٤٢٦األوىل، عام :الرياض، ط-املحدث، السعودية
 – الرياض–السيد عزت املريس وآخرون، مكتبة الرشد : حتقيق  ،  معرفة املختلف فيهم من الصحابةاإلنابة إىل -
 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠األوىل : ط

قسم احلديث النبوي الرشيف، وعلومه : الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوطالفهرس  :مؤسسة آل البيت١١٩
 .م١٩٩١ط، عام .ورجاله، د

، ٨ الرياض،ع – جملة الدرعية ،اختالف الروايات وأثره يف توثيق النصوص وضبطها موفق عبد اهللا عبد القادر،١٢٠
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، شوال ٢س 

 : نارص الدين االلباين١٢١
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٠٥الثانية،:  ط– بريوت – املكتب اإلسالمي ،ليل يف ختريج أحاديث منار السبيلإرواء الغ -
ــارف - ــة املع ــة، مكتب ــسيئ يف األم ــضعيفة واملوضــوعة وأثرهــا ال ــسلة األحاديــث ال ــسعودية-سل ــاض، -ال الري
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢األوىل،:ط

 التي ذكرها احلافظ ابن حجر يف فـتح البـاري،أنيس الساري يف ختريج وحتقيق األحاديث :  نبيل منصور البصارة١٢٢
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦األوىل، عام: بريوت، ط -دار الريان،لبنان

 سمنود،-مرص مكتبة ابن عباس، دراسات حديثية متعلقة بمن ال يروي إال عن ثقة: نور الدين بن عيل الوصايب١٢٣



 
  

 

 ٢٩٤ 

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠عام الثانية،: ط
-الــسعودية– أمحــد ســعد احلمــدان،دار طيبــة  .د: حتقيــق: أوليــاء اهللامــات ارك: هبــة اهللا بــن احلــسن الاللكــائي١٢٤

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥الثانية،عام : الرياض،ط
  .م١٩٩٥:األوىل،عام:بريوت،ط- دار صادر،لبنانمعجم البلدان: ياقوت احلموي١٢٥
  :حييى بن رشف النووي١٢٦

- لدين عرت،دار البشائر،لبناننور ا.د:حتقيق ،  إىل معرفة سنن خري اخلالئقإرشاد طالب احلقائق -
 .م١٩٩١-هـ١٤١١الثانية،عام:بريوت،ط

 .م١٩٢٩-هـ١٣٤٧األوىل،عام:القاهرة،ط-املطبعة املرصية،مرص ،رشح صحيح مسلم -
 -الـسعودية–مكتبـة الرشـد : زوائـد رجـال صـحيح ابـن حبـان عـىل الكتـب الـستة: يى بن عبد اهللا الـشهريحي١٢٧

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢:األوىل،عام:الرياض،ط
 : حييى بن معني أبو زكريا١٢٨

أمحـد حممـد نـور . د:حتقيـق: تاريخ عثامن بن سعيد الدارمي عن أيب زكريا بن معني يف جتـريح الـرواة وتعـديلهم -
 .ت.األوىل،د: ط السعودية جدة،-دار املأمون للرتاث-سيف،جامعة امللك عبد العزيز

مركـز البحـث العلمـي -،جامعة امللـك عبـد العزيـزأمحد حممد نـور سـيف. د:، حتقيق)رواية الدوري: (التاريخ -
 .م١٩٧٩-ه١٣٩٩األوىل،: مكة املكرمة،ط-السعودية-وإحياء الرتاث اإلسالمي

 أمحـد حممـد نـور سـيف،جامعة امللـك عبـد . د:حتقيـق):سؤاالت ابن طهامن(من كالم حييى بن معني يف الرجال -
 .ت:ط،د.جدة،د-دار املأمون،السعودية-العزيز

أكرم ضياء العمري، مكتبة الدار، املدينة .د:  حتقيقاملعرفة والتاريخ: سليامن الفسوييعقوب بن ١٢٩
 .هـ١٤١٠عام : األوىل:املنورة،ط

 :  احلجاج ويوسف املزي أب١٣٠
 األوىل،: بــريوت، ط-لبنــان–بــشار عــّواد معــروف، دار الغــرب . د:حتقيــق: حتفــة األرشاف بمعرفــة األطــراف -

 .م١٩٩٩
ـــــامل يف أ - ـــــقهتـــــذيب الك ـــــامء الرجـــــال ، حتقي ـــــواد معروف:س ـــــشار ع ـــــالة،لبنان ب ـــــسة الرس -،مؤس

 .م١٩٨٧-ه١٤٠٧الثانية،:بريوت،ط
 – عـّامن –عادل مرشـد، دار األعـالم :  حتقيق،االستيعاب يف معرفة األصحاب يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب،١٣١

 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣: األوىل: األردن، ط
    



 

 

 
 
 
 





 
 

 

 
 ٢٩٦ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 ٢٩٧ 

 
  

 طريقة العمل وجه  االستفادة 
 االســــم م

تاريخ 
عدد  الوفاة

 ملراتا
إسناد 
 احلديث

جرح 
 وتعديل

علوم 
 اإلسناد

 تعليقاً بواسطة مباشرة

مواضع 
 االستفادة

١ 

إبراهيم بن املنذر بن 
عبداهللا بن املنذر أبو 

 .إسحاق املدين 

)٢٣٦ (
 هـ

  .١٨٩ - - - - )١( نسبة - - - - )١(

٢ 

إبراهيم بن إمساعيل بن 
أيب حبيبة أبو إمساعيل 

 .املدين 

)١٦٥ (
 هـ

  .٢١٠ )١( - - - - إسناد - - - - )١(

٣ 

إبراهيم بن محزة بن 
حممد بن محزة بن 

مصعب بن عبد اهللا بن 
الزبري الزبريي املدين أبو 

 .إسحاق 

)٢٣٠(  
 هـ

  .٢١٤ - - - - )١( وفيات - - - - )١(

٤ 
إبراهيم بن حممد أبو 

 ]١[عبد اهللا النخلى

مل أقف له 
على تاريخ 

 وفاة
  .٢٨٩ - - )١( - - وفيات - - - - )١(

٥ 

إبراهيم بن موسى بن 
يزيد التميمي أبو 

إسحاق الفراء الرازي 
 .يلقب بالصغري 

بعد 
العشرين 
 ومائتني
 هـ

)١٤٩ - - - - )١( - - - - )١( )١.  

٦ 

بن إبراهيم بن يزيد 
عي خقيس بن األسود الن

 .أبو عمران الكويف 

)٩٦(  
 هـ

)٦١ - - )١( - - - - )١( - - )١.  

٧ 

أبو عمرو بن العالء بن 
عمار بن العريان املازين 

 .النحوي 

)١٥٤ (
 هـ

)٢٧٣ - - )١( - - - - )١( - - )١.  

   
  



 
 

 

 
 ٢٩٨ 

 طريقة العمل وجه  االستفادة
 االســــم م

تاريخ 
عدد  الوفاة

 املرات
إسناد 
 احلديث

جرح 
 وتعديل

علوم 
 اإلسناد

 تعليقاً بواسطة مباشرة
 مواضع االستفادة

٨ 

أمحد بن حممد بن حنبل 
بن هالل بن أسد 

الشيباين املروزي أبو 
 .عبد اهللا 

)٢٤١( 
 هـ

)٨( - - )٨( - - )٨( - - - - 

١١١ ، ٨١ ، 
٢٤٥،) ٢ (٢٠٨ 

 ،٣٦١ ، ٢٦٥ 
،٤٢٨ ، ٣٨٤.  

٩ 

آدم بن أيب إياس عبد 
محن العسقالين يكىن الر

 .أبا احلسن 

)٢٢١( 
 هـ

  .١٢٩ - - - - )١( كنية - - - - )١(

١٠ 

إسحاق بن إبراهيم بن 
خملد احلنظلي أبو حممد 

 .بن راهويه 

)٢٣٨( 
 هـ

)٤٠١ - - - - )١( - - )١( - - )١.  

١١ 
إمساعيل بن أيب خالد 

 .االمحسي 
)١٤٦( 

 هـ
)١٤١ - - )١( - - - - - - )١( )١.  

١٢ 

يل بن جمالد بن إمساع
سعيد اهلمداين أبو عمر 

 .الكويف 

)١٣٨( 
 هـ

  .٣٨٤ - - )١( - - وفيات - - - - )١(

١٣ 
الفضل بن دكني 
 .الكويف أبو نعيم 

)٢١٨ (
  أو

)٢١٩( 
 هـ

)٢( - - )٥( 
)٣(  

 وفيات
)٥( - - - - 

١٤١ ، ٥٠ ،٤٣ 
 ،٤١٦ ، ٣١٦.  

١٤ 

الفضل بن موسى 
السيناين أبو عبد اهللا 

 املروزي

)١٩١-
١٩٢( 
 هـ

  .٩١ )١( - - - - نسبة - - - - )١(

١٥ 

القاسم بن سالم 
بالتشديد البغدادي أبو 

 .عبيد 

)٢٢٤(  
 هـ

)١٢ )١( - - - - - - )١( - - )١.  

١٦ 
القاسم بن مالك املزين 

 .أبو جعفر الكويف 

بعد 
)١٩٠( 

 هـ
)١( )٣( - - 

)٢( 
 نسبة

- - - - )٣( 
١٢٠ ، ٢٣ ، 

٢٠٨.  



 
 

 

 
 ٢٩٩ 

  

 طريقة العمل وجه  االستفادة
 االســــم م

تاريخ 
عدد  وفاةال

 املرات
إسناد 
 احلديث

جرح 
 وتعديل

علوم 
 اإلسناد

 تعليقاً بواسطة مباشرة
 مواضع االستفادة

١٧ 
النعمان بن ثابت الكويف أبو 

 .حنيفة اإلمام
)١٥٠( 

 هـ
)٤٣٦  )١( - - - - - - )١( - - )١.  

١٨ 
الوليد بن عبد الرمحن بن أيب 

 .و العباس مالك اهلمداين أب
)١٢٥( 

 هـ
  .٢١٧ )١( - - - - إسناد - - - - )١(

١٩ 
الوليد بن مسلم القرشي أبو 

العباس الدمشقي عامل 
 .الشام

)١٩٤-
١٩٥( 
 هـ

)٢١٨ - - )١( - - - - )١( - - )١.  

٢٠ 
أنس بن عياض بن ضمرة 

 .أبوضمرة 
)٢٠٠( 

 هـ
)١٩١ - - )١( - - - - )١( - - )١.  

٢١ 
أيوب بن أيب متيمة 

 ختياينالس
)١٣١( 

 هـ
)٣١٣ ، ٣١١ - - )٢( - - - - )٢( - - )٢.  

٢٢ 
ثابت بن احلجاج الكاليب 

 .الرقي

مل أقف 
له على 
تاريخ 
 وفاة

  .٢٠٤ )١( - - - - إسناد - - - - )١(

٢٣ 
جرير بن عبد احلميد بن 
قرط الضيب، أبو عبد اهللا 

 .الرازي 

)١٨٨( 
 هـ

)١٤٠ - - )١( - - - - )١( - - )١.  

٢٤ 
بن حيان السعدي جعفر 

أبو األشهب العطاردي 
 .البصري 

)١٦٥( 
 هـ

  .١٨٢ )١( - - - - نسبة - - - - - )١(

٢٥ 

حامد بن عمر بن حفص 
بن عمر بن عبيد اهللا بن أيب 
بكرة الثقفي البكراوي أبو 

 .عبد الرمحن البصري 

)٢٣٣( 
 هـ

)١( - - - - 
تعيني 
 لقب

)٣٦٧ - - - - )١.  

٢٦ 
حبيب بن أيب ثابت  

دي موالهم أبو حيىي األس
 .الكويف 

)١١٩( 
 هـ

)١( - - - - 
تعيني 
 لقب

- - )٤٤ - - )١.  

  



 
 

 

 
 ٣٠٠ 

 طريقة العمل وجه  االستفادة
 االســــم م

تاريخ 
عدد  الوفاة

 املرات
إسناد 
 احلديث

جرح 
 وتعديل

علوم 
 اإلسناد

 تعليقاً بواسطة مباشرة
 مواضع االستفادة

٢٧ 
حفص بن عمر بن دينار 

 .اعيل األبلي أبو إمس

مل أقف 
له على 
تاريخ 
 وفاة

)٣٢٢ )١( - - - - - - )١( - - )١.  

٢٨ 
محاد بن أسامة القرشي 

موالهم الكويف أبو أسامة 
. 

)٢٠١(  
 هـ

)٥٤ )١( - - - - - - )١( - - )١.  

٢٩ 
رقبة بن مصقلة العبدي 

 .الكويف أبو عبد اهللا 
)١٢٩(   

 هـ
)١٩٧ )١( - - - - - - )١( - - )١.  

٣٠ 
احلباب بضم زيد بن 

 أبو املهملة وموحدتني
 .احلسني العكلي 

)٢٣٠(  
 هـ 

 )٣( - - - - كنية+نسبة - - - - )٣(
١٠١ ، ١٨ ، 

٣٦٧.  

٣١ 
سعيد بن املسيب بن حزن 

بن أيب وهب القرشي 
 .املخزومي

بعد 
)٩٠(   

 هـ
)٢ (٢٩١ - - )١( - - - - )١( )١( )١. ( 

٣٢ 

سعيد بن جبري  بن هشام 
م االسدي الواليب مواله

أبو حممد ويقال أبو عبد 
 .اهللا الكويف

)٩٥( 
 هـ

)١٨٣ - - )١( - - - - )١( - - )١.  

٣٣ 
سفيان بن سعيد بن 

مسروق الثوري أبو عبد 
 .اهللا الكويف 

)١٦١( 
 هـ

 - - )٢( - - كنية+إسناد )٢( - - )٤(
٣٣٨ ، ٢٣٩ ، 

٣٨٣     ، 
٣٨٨.  

٣٤ 
سفيان بن عيينة بن أيب 

عمران ميمون اهلاليل أبو 
 .مد الكويف حم

)١٩٨( 
 هـ

)٥( )٥( - - - - )٩( - - )٩( 

٦٧ ، ٥٨ ، ١٠ 
 ،١٩٣ ، ٩٣ ، 

٣٨٧ ، ٣١١ ، 
٤١٩     ، 
٤٤٢.  

  



 
 

 

 
 ٣٠١ 

  
 طريقة العمل وجه  االستفادة

 االســــم م
تاريخ 
عدد  الوفاة

 املرات
إسناد 
 احلديث

جرح 
 وتعديل

علوم 
 اإلسناد

 تعليقاً بواسطة مباشرة

مواضع 
 االستفادة

٣٥ 

ان بن حرب بن سليم
جبيل االزدي  أبو أيوب 

 .البصري

)٢٢٤( 
 هـ

)١٧٢ - - - - )١( - - )١( - - )١.  

٣٦ 

سليمان بن داود بن 
اجلارود أبو داود 

 .الطيالسي 

)٢٠٤(  
 هـ

  .٣١٦ ، ٢٨٠ )٢( - - - - إسناد )١( - - )٢(

٣٧ 

سليمان بن مهران 
األسدي الكاهلي أبو 
   .حممد الكويف األعمش

)١٤٧-  
١٤٨(  
  هـ

)١١٥  - -  )١(  - -  - -  )١(  - -  )١  

٣٨ 

سليمان بن موسى 
األموي موالهم أبو 
 .أيوب ويقال أبو الربيع 

)١١٩( 
 هـ

)١٤٩ )١( - - - - - - )١( - - )١.  

٣٩ 

شعبة بن احلجاج بن 
الورد العتكي االزدي  

 .أبو بسطام 

)١٦٠( 
 هـ

)١٠( - - )١١( 
تعيني 
 راو

- - )٦( )٥( 

٦٧،  ٣٣  ،
٨٤ ، ٧٤ ، 
١٢٥ ، ١٠٧ 

 ،٣٦٢ ،٢٤٨ 
،٤٢٤ ، ٤١٩ 

 ،٤٢٧.  

٤٠ 
شقيق بن سلمة األسدي 

 .أبو وائل الكويف 

)٨١(  
  هـ

وقيل 
مات يف 
خالفة 
عمر بن 

عبد 
 العزيز

  .١٦٧ )١( - - - - إسناد - - - - )١(

٤١ 
صفوان بن سليم املدين 

 .أبو عبد اهللا 
)١٣٢( 

 هـ
)١٩٣ )١( - - - - - - )١( - - )١.  

  



 
 

 

 
 ٣٠٢ 

  

 طريقة العمل وجه  االستفادة
 االســــم م

ريخ تا
عدد  الوفاة

 املرات
إسناد 
 احلديث

جرح 
 وتعديل

علوم 
 اإلسناد

 تعليقاً بواسطة مباشرة
 مواضع االستفادة

٤٢ 
عامر بن شراحيل الشعيب 
 .بفتح املعجمة أبو عمرو 

مات 
بعد 

)١٠٠( 
 هـ

)٥٠ - - )١( - - - - )١( - - )١.  

٤٣ 
عبد الرمحن بن إسحاق بن 

 .رث الواسطي أبو شيبة احلا

مل أقف 
على 
تاريخ 
 وفاته

  .٢٣ )١( - - - - نسبة - - - - )١(

٤٤ 
عبد الرمحن بن زياد بن أنعم 
اإلفريقي أبو أيوب ويقال أبو 

 .خالد 

)١٥٦( 
 هـ

)٢١٣ - - )١( - - - - )١( - - )١.  

٤٥ 

عبدالرمحن بن عبدامللك بن 
شيبة وقيل ابن حممد بن شيبة 

ملدين أبو احلزامي موالهم ا
 .بكر 

)٢٢٠( 
 هـ

  .٣٩٨ - - - - )١( وفيات - - - - )١(

٤٦ 
عبد الرمحن بن عمرو بن أيب 

 .عمرو األوزاعي أبو عمرو 
)١٥٧( 

 هـ
  .٩٠ - - )١( - - إسناد - - - - )١(

٤٧ 
عبد الرمحن بن مهدي بن 
حسان العنربي موالهم أبو 

   .سعيد البصري

)١٩٨(  
  هـ

)٧(  )٢(  - -  - -  )٩(  - -  )٩(  

٥٠ ، ٤٤ ،  
٣٣٧ ، ٢٦٢ ، 
٣٨٤ ، ٣٣٩ ، 
٤٣٠ ، ٤٠٠ ، 

٤٣٦.   

٤٨ 
عبد اهللا بن الزبري بن عيسى 

 .القرشي احلميدي أبو بكر 
)٢١٩( 

 هـ
)٣٣٦ ، ٢٤٧ - - - - )٢( - - )٢( - - )٢.  

٤٩ 
عبد اهللا بن عبد الوهاب 
 .احلجيب أبو حممد البصري 

)٢٢٨( 
 هـ

)١( 
إسناد 
 أثر

- - - - )٩٥ - - - - )١.  

٥٠ 
عبد اهللا بن عثمان بن عطاء 
بن أيب مسلم اخلراساين أبو 

 .حممد 

مل أقف 
على 
تاريخ 
 وفاته

  .٢٩١ - - - - )١( إسناد - - - - )١(

  



 
 

 

 
 ٣٠٣ 

 طريقة العمل وجه  االستفادة
 االســــم م

تاريخ 
عدد  الوفاة

 املرات
إسناد 
 احلديث

جرح 
 وتعديل

علوم 
 اإلسناد

 عليقاًت بواسطة مباشرة
 مواضع االستفادة

٥١ 
عبد اهللا بن عون بن أرطبان 

 .أبو عون البصري
)١٥١ (

 هـ
  .٣٠٧ - - )١( - - وفيات - - - - )١(

٥٢ 
عبد اهللا بن املبارك بن واضح 
احلنظلي التميمي موالهم أبو 

 .عبد الرمحن املروزي

)١٨١ (
 هـ

 )٨( )٢( - - نسبة )١٠( - - ١)١(

٢٧ ، ٢٠ ،٨ ،
٧٢ ، ٦٥ ، ٥٨ 
 ،٨٧ ، ٧٦ ، 

٢٢٠ ١٢٢  ، 
٣٣٨.  

٥٣ 
عبداهللا بن حممد بن عبداهللا 
بن جعفر بن اليمان  أبو 
 .جعفر املعروف باملسندي 

)٢٢٩(  
 هـ

)٢٤٨ - - - - )١( - - )١( - - )١.  

٥٤ 
عبد اهللا بن حممد بن أيب 

  . أبو بكراألسود
)٢٢٣(  

  هـ
   .٢٤٨ ، ١٨٧  - -  - -  )٢(  وفيات  - -  - -  )٢(

٥٥ 

عبد اهللا بن حممد بن أيب 
براهيم بن عثمان شيبة إ

بكر بن و الواسطي األصل أب
   .أيب شيبة الكويف

)٢٣٥(  
   .٣٥٣  - -  - -  )١(  - -  )١(  - -  )١(  هـ

٥٦ 

عبد اهللا بن يوسف التنيسي 
مبثناة ونون ثقيلة بعدها 

حتتانية مث مهملة أبو حممد 
 .الكالعي 

)٢١٨(  
 هـ

  .٤٠٨ - - - - )١( إسناد - - - - )١(

٥٧ 
يز بن عبدامللك بن عبد العز

جريج األموي موالهم أبو 
 .الوليد وأبو خالد املكي 

)١٥٠ (
هـ أو 
 بعدها

  .٨ )١( - - - - إسناد - - - - )١(

٥٨ 
عبد الوارث بن سعيد بن 
ذكوان العنربي موالهم أبو 

 .عبيدة 

)١٨٠( 
 هـ

  .٢٩٢ )١( - - - - نسبة - - - - )١(

  



 
 

 

 
 ٣٠٤ 

    
 ة العملطريق وجه  االستفادة

 االســــم م
تاريخ 
عدد  الوفاة

 املرات
إسناد 
 احلديث

جرح 
 وتعديل

علوم 
 اإلسناد

 تعليقاً بواسطة مباشرة
 مواضع االستفادة

٥٩ 
عبيد اهللا بن موسى بن باذام 

 .العبسي الكويف أبو حممد 
)٢١٣ (

 هـ
  .٢٨٠ - - - - )١( إسناد - - - - )١(

٦٠ 

علي بن حجر بضم املهملة 
وسكون اجليم بن إياس 

ي أبو احلسن السعدي املروز
. 

)٢٤٤(  
 هـ

)١( - - )٣( 
نسبة 
 وكنية

)٣( - - - - 
٣٩٨ ، ٨٦،   
 ٤٠٤.  

٦١ 
علي بن عبد اهللا بن جعفر 
بن جنيح السعدي موالهم 

 .أبو احلسن بن املديين 

)٢٣٤(  
 هـ

)٥( - - )٥( - - )٥( - - - - 
٤٦ ، ٤٠،   
١٠٥ ، ٧٩ 
،٢٧٠.  

٦٢ 
عيسى بن يونس بن أيب 

إسحاق السبيعي  أبو عمرو 
 .ويقال أبو حممد 

١٨٧-
  وقيل

)١٩١   (
 هـ

)٢٢٦ )١( - - - - - - )١( - - )١.  

٦٣ 
قبيصة بن عقبة بن حممد  
 .السوائي أبو عامر الكويف 

)٢١٣( 
 هـ

  .٣٤٩ - - - - )١( كنية - - - - )١(

٦٤ 
قتيبة بن سعيد بن مجيل بن 
طريف الثقفي أبو رجاء 

 .البغالين

)٢٤٠( 
 هـ

)٤( - - )٤( - - )٤( - - - - 
١٢٤ ، ١١٩ ، 
٣٨٠ ، ١٤٠.  

٦٥ 
قريش بن أنس األنصاري 
ويقال األموي أبو أنس 

 .البصري 

)٢٠٨( 
 هـ

)١( - - )٢( 
)١ (

 وفيات
- - )٢٤٧ ، ١٤١ - - )٢. 

٦٦ 

مالك بن أنس بن مالك بن 
أيب عامر بن عمرو األصبحي 
أبو عبد اهللا املدين الفقيه إمام 

 .دار اهلجرة 

)١٧٩( 
 هـ

)٣٤٦ ، ٩ - - )٢( - - - - )٢( - - )٢.  

  



 
 

 

 
 ٣٠٥ 

  

 طريقة العمل وجه  االستفادة
 االســــم م

تاريخ 
عدد  الوفاة

 املرات
إسناد 
 احلديث

جرح 
 وتعديل

علوم 
 اإلسناد

 تعليقاً بواسطة مباشرة
 مواضع االستفادة

٦٧ 
حممد بن عبد اهللا بن منري 
اهلمداين بسكون امليم 
 .الكويف أبو عبد الرمحن 

)٢٣٤(  
 هـ

)١٥ - - - - )١( - - )١( - - )١.  

٦٨ 
حممد بن عمرو بن علقمة بن 

وقاص الليثي أبو عبد اهللا 
 .ويقال أبو احلسن 

)١٤٥( 
 هـ

  .١٩٣ )١( - - - - نسبة - - - - )١(

٦٩ 
حممد بن املثىن بن عبيد بن 
قيس بن دينار العرتي  أبو 

 .موسى البصري 

)٢٥٢(  
 هـ

)٩٣ - - - - )١( - - - - )١( )١.  

٧٠ 
 بن مسلم بن عبيد اهللا حممد

بن شهاب الزهري أبو بكر 
. 

)١٢٥( 
 هـ

)١٤٩ - - )١( - - - - - - )١( )١.  

٧١ 
حممد بن مسلمة أبو هشام 

 .املخزومـى املديىن 

مل أقف 
على 
تاريخ 
 وفاته

)٣٨٨ - - )١( - - - - )١( - - )١.  

٧٢ 
مروان بن معاوية بن احلارث 
بن أمساء أبو عبد اهللا الكويف 

 .الفزاري

)١٩٣( 
 هـ

)٢( - - - - 
+ كنية 
 نسبة

- - - - )١٧٤ ، ١٢ )٢.  

٧٣ 
مسدد بن مسرهد بن 

مسربل بن مستورد األسدي 
 .البصري أبو احلسن 

)٢٢٨( 
 هـ

)١( 
إسناد 
 أثر

- - - -  )١٦٧ - - - - )١.  

٧٤ 
مطر  بن طهمان الوراق أبو 

 .رجاء السلمي 
)١٢٥( 

 هـ
)٢٧٤ - - )١( - - - - )١( - - )١.  

٧٥ 
وسى بن إمساعيل املنقري م

 .أبو سلمة التبوذكي
)٢٢٣( 

 هـ
)٨٨ - - - - )١( - - )١( - - )١.  

  



 
 

 

 
 ٣٠٦ 

  

 طريقة العمل وجه  االستفادة
 االســــم م

تاريخ 
عدد  الوفاة

 املرات
إسناد 
 احلديث

جرح 
 وتعديل

علوم 
 اإلسناد

 تعليقاً بواسطة مباشرة
 مواضع االستفادة

٧٦ 
  نصر بن علي بن نصر

زدي اجلهضمي أبو بن اال
 .عمرو 

)٢٥٠( 
هـ أو 
 بعدها

)١( 
إسناد 
 حديث

- - - - )١٤٦ - - - - )١.  

٧٧ 
هارون بن املغرية بن حكيم 

 .البجلي أبو محـزة 

مل أقف 
على 
تاريخ 
 وفاته

  .٢٨٨ )١( - - - - إسناد - - - - )١(

٧٨ 
هشام بن عبد امللك الباهلي 
موالهم أبو الوليد الطيالسي 

. 

)٢٢٧(  
 هـ

)٤( - - )٤( - - )٤( - - - - 
١١٨ ، ٧٠ ، ١٦ 

 ،٢٨٠.  

٧٩ 
وضاح بن عبداهللا اليشكري 

موىل يزيد بن عطاء أبو 
 .عوانة الواسطي 

)١٧٥ (
أو 

)١٧٦ (
 هـ

)٣٣ - - )١( - - - - )١( - - )١.  

٨٠ 
وكيع بن اجلراح بن مليح 

 .أبو سفيان 
)١٩٧( 

 هـ
)٧( - - )٧( 

- - - 
- 

- - )٦( )١( 

١٠١ ، ٦٥ ، 
٣٦٤،  ٣١٦ ، 
٤٣٦ ، ٤٢١ ، 

٤٣٨.  

٨١ 
حيىي بن سعيد بن فروخ 
 .التميمي أبو سعيد القطان 

)١٩٨( 
 هـ

)٣٢( - - )٣٣( 
)٢(  

 وفيات
- - )٧٢( )٧( 

٥٩ ، ٥٠ ، ٤٠ ، 
١٠٣ ، ٩٨ ، 
١٦٠ ، ١١٨ ، 
١٩٢ ، ١٩٠ ، 
٢٢١ ، ١٩٤ ، 
٢٦٠ ، ٢٣٦ ، 
٢٧٤ ، ٢٦٢ ، 
٢٨٦ ، ٢٧٩ ، 
٢٩٠ ، ٢٨٩ ، 
٢٩٦ ، ٢٩٥ ، 
٣٣٧ ، ٣١٣ ، 
٣٦٠ ، ٣٣٩ ، 
٣٨٣ ، ٣٧٩ ، 
٣٨٦ ، ٣٨٤ ، 
٤١٥ ، ٣٩٥ ، 
٤٣٦ ، ٤٣٠.  



 
 

 

 
 ٣٠٧ 

  

 طريقة العمل وجه  االستفادة
 االســــم م

تاريخ 
عدد  الوفاة

 املرات
إسناد 
 احلديث

جرح 
 وتعديل

علوم 
 اإلسناد

 تعليقاً بواسطة مباشرة

مواضع 
 االستفادة

٨٢ 

حيىي بن سليم القرشي 
الطائفي أبو حممد ويقال 

 .ياء زكر أبو

)١٩٥( 
 هـ

)١( - - )١( 
- - 
- - 

- - )٢٢٩ - - )١.  

٨٣ 

حيىي بن سليمان بن حيىي 
 بن مسلم بن سعيد

اجلعفي أبو سعيد 
 .الكويف

)٢٣٧ _
٢٣٨(  
 هـ

  .٤٠٨ - - - - )١( إسناد - - - - )١(

٨٤ 

حيىي بن عبداهللا بن بكري 
القرشي املخزومي 
 .موالهم أبوزكرياء 

)٢٣١( 
 هـ

)١( - - - - 

 تاريخ
احتراق 
مرتل 

وكتب 
 ابن هليعة

)١٩٤ - - - - )١.  

٨٥ 

حيىي بن حممد بن معاوية 
املروزي، أبو زكريا 

 .اللؤلؤي 

)٢٥٧( 
 هـ

  .٣٦٢ - - - - )١( إسناد - - - - )١(

٨٦ 

  حيىي بن يعمر البصري 
أبو سليمان ويقال أبو 

 .سعيد 

قبل املائة (
وقيل 
 )بعدها

)١( - - )١( 
- - 

- 
- - )٣٧٥ - - )١.  

٨٧ 

يزيد بن هارون بن 
زاذان السلمي موالهم 

 .أبو خالد الواسطي 

)٢٠٦( 
 هـ

)١( - - )٣( 
)٢(  

 نسبة
- - - - )٣( 

١٠٨ ، ٣٩ ، 
٢٩٠.  

٨٨ 
يونس بن بكري بن 
 .بكرواصل الشيباين أبو

)١٩٩( 
 هـ

  .٣٧٣ )١( - - - - نسبة - - - - )١(

  
  
  

   



 
 

 

 
 ٣٠٨ 

 
  

 طريقة العمل وجه  االستفادة
 االســــم م

تاريخ 
عدد  الوفاة

 املرات
إسناد 
 احلديث

جرح 
 وتعديل

علوم 
 اإلسناد

 تعليقاً بواسطة مباشرة

مواضع 
 االستفادة

  .١٣٤ ، ٦١ )٢( - - - - نسبة - - - - )٢(  - - بعضهم ١

  )٣(  - -  - - - -  )٣(  - -  )٣(  - -  غريه  ٢
١٢٢ ، ١٢ ، 

٣٦٤.   

   .٤٣٦  )١(  - -  - -  - -  )١(  - -  )١(  - -  غريهم  ٣

  )٢(  - -  - -  - -  )٢(  - -  )٢(  - -  الناس  ٤
٢٧٠  ،١٠٥ 

.  

  .١٣٤ ، ٦١ )٢( - - - - نسبة - - - - )٢(  - - بعضهم ١

 



 

 

  
  
  

 
  
  

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    



 
  

 

 ٣١٠ 

 
 

  
 ٤٠١ أحاديثه مناكري ١
 ، ٢٣١ ،  ١٥٦،  ١٥٤،  ١٤٥،  ١٢٦، ٧٤، ٧٢،  ٢١ تركوه ٢

٣٠٨ ،  ٣٠٠،  ٢٦١،  ٢٤٣ ،  ٢٣٨ ،  ٢٣٥ ،  ٢٣٤  ،
٣١٢،  ٣٠٩  ، 

 ٢٥٤،  ٢٠٢،  ٦٩ تركوه منكر احلديث ٣
 ٢٢٧ تعرف وتنكر ٤
 ٤٢٠،  ١١٣،  ٨٢ حديثه ليس بالقائم ٥
 ٢٥٥ حديثه ليس بالقائم ،  عنده مناكري ٦
 ٧٨ حديثه ليس بمستقيم ٧
 ٢٩ معروف منكر احلديثحديثه ليس ب ٨
 ٤٢٥،  ٣٦٣ حديثه مناكري ٩

 ٣٩٧ حديثه منكر ١٠
 ٣١٠ حديثه منكر يف طالق املكره ١١
 ٢٥٦ ذاهب احلديث ١٢
 ٢٦٨ رأى النبي ال يصح حديثه ١٣
روى عنه الغار يف املكره ال يتابع عليه  ١٤

 حديث منكر
١٧٧ 

 ١٢٩ روى عنه أهل الشام أحاديث مناكري ١٥
فيه بعض روى عنه خليل بن مرة  ١٦

 املناكري
١٦٥ 

روى عنه شعبة حديثًا واحدًا ليس  ١٧
 بالقائم

١٦٤ 



 
  

 

 ٣١١ 

  

  
 ١٤٤ روى عنه عبداهللا بن عقبة وال يصح ١٨
روى عنه عيسى بن يونس وإسحاق بن  ١٩

 سليامن أحاديث مناكري كأهنا من حفظه
٣٦٦ 

،  ٤٠٥،  ٣٧٧،  ٣٥٣ ، ٣١٧  ،٢٨٤،  ١٨٩،  ٧٧، ١٣،  ٥ سكتوا عنه ٢٠
٤٣٤،  ٤١٠ 

 ٣٥٦ سكتوا عنه ال يكتب حديثه البتة ٢١
 ١٦١ حديثه من وجه لني..سمع النبي  ٢٢
 ٣٤ صاحب رأي ضعيف ٢٣
 ١١٥ صدوق يف احلديث؟ ٢٤
 ،  ٤٤٠ ، ٣٧٨ ضعيف ٢٥
 ٤٨ ضعيف منكر احلديث ٢٦
 ١٨٦ عن النبي  ٢٧
 ٢١٦ مل يصح.. عن النبي  ٢٨
 ٣٢٣ ليس بالقوي.. عن النبي  ٢٩
 ٢٠٧ حديثه ليس بالقائم..عن النبي  ٣٠
 ٣٤٠ عنده عجائب ٣١
 ١٣١ عنده مراسيل ووهم وهو يكتب حديثه ٣٢
 ٣٩٢،  ٣٢٩،  ٢٦٣ ، ٢٢٨ ، ٢٢٠ ، ١٤٩ عنده مناكري ٣٣
 ١٥٢ عنده مناكري وفيه نظر ٣٤
 ٢٦ عندهم لني ٣٥



 
  

 

 ٣١٢ 

 
  
 ١٩٨ يف بعض أحاديثه مناكري ٣٦
 ٣٨٢ يف حديثه اضطراب ٣٧
 ٢١٣،  ٤ يف حديثه بعض املناكري ٣٨
 ٣٢٧ يف حديثه يشء  ٣٩
 ٤١٧،  ٤٠٩،  ٤٠٤ ،  ٣١٣،  ٢٥١ ،  ١٤٨،  ١٢٣ يف حديثه مناكري ٤٠
 ٣٤٢،  ٢٤،  ١٤ يف حديثه نظر ٤١
 ١٥٥ يف حديثه نظر ال حيتمل  ٤٢
 ٣٨٩ يف حديثه وهم كثري ٤٣
 ٦٣ فيه بعض املناكري ٤٤
 ٣٩٤ فيه ضعف ٤٥
 ٢٧٢ ، ٢١٥،  ٢١٢ ،  ٢٠٥،  ٢٠٨ يه نظرف ٤٦
 ٣٣٥ قتل يف الزندقة وصلب مرتوك ٤٧
 ٢٦٤ كان خارجياً  ٤٨
 ٢٢٤ حيتمل حديثه..كان شيعيا  ٤٩
كان وصافًا للنبي ويتكلمون يف إسناد  ٥٠

 حديثه
٤١٢ 

كان يدلس عن غياث بن إبراهيم ،  وال  ٥١
 ُيعرف صحيح حديثه من غريه

١١٠ 

 ١٧٤ كان يذكر باإلرجاء ٥٢
 ٢٤٧،  ١٣٩ ان يرى اإلرجاءك ٥٣
 ٢٥ كان يرى اإلرجاء وهو صدوق ٥٤
 ٢٩٠،  ٣٦٢ ،  ٩ كان يرى القدر ٥٥



 
  

 

 ٣١٣ 

 
 
 ٣٢٢ فيه قدر: كان يقال  ٥٦
 ١٩٥،  ١٣٦،  ٩٠ ال يتابع عىل حديثه ٥٧
 ٢٢٢ ال يثبت ٥٨
 ٢٢٢ ال يثبت ٥٩
 ٣٢٤ ،  ٢٨٨،  ٢١٧ ال يصح ٦٠
 ٣١٨ ، ٣٠٤ ،  ٢١١،  ٢٠٠،  ١٧٥، ١٣٢، ٥٧ ديثهال يصح ح ٦١
 ١٨٤ ال يعرف له سامع صحيح ٦٢
 ٢٩٣،  ٢٨٧ ،  ١١٦ مل يثبت حديثه ٦٣
مل يثبت حديثه روى عنه موسى بن عبيدة  ٦٤

 ضعف لذلك
٧ 

 ٣٧٢،  ٢٠٦ مل يصح  ٦٥
 ١٨٥ مل يصح إسناد حديثه ٦٦
  ،٢٨٢، ٢٧٧ ،  ٢٣٧ ،  ٢١٠،  ٢٠٤،  ٨٥،  ٣٨،  ٣١ مل يصح حديثه ٦٧

٤٢٢ ،  ٤٠٨،  ٢٩٩ 
 ١٠٩ مل يصح حديثه ويف حديثه نظر  ٦٨
 ١٥٣ مل يصح عنه حديثه ٦٩
 ١٠٦ مل يقم حديثه ٧٠
 ١٦٦ له حديث واحد ليس بالقائم ٧١
 ١٦٣ حديثه ليس من وجه صحيح..له صحبة  ٧٢
 ٣١٨،  ٩٤، ٩٢ له صحبه ومل يصح حديثه ٧٣
 ١٦٢ ليس باحلافظ عندهم ٧٤



 
  

 

 ٣١٤ 

 
  
 ٣٠ ليس باحلافظ عندهم يكتب حديثه ٧٥
 ٣٢٦،  ٣٢٣  ليس بالقوي  ٧٦
،   ٢٤٦،  ٢٤١،  ٢٣٢ ، ٢٢٦  ،  ١٨٢،  ١٥٨،  ١٥١، ١٠١ ليس بالقوي عندهم ٧٧

٣٢٨،  ٣١٩ ،  ٢٦٩،  ٢٦٦ 
 ٢٤١ ليس بالقوي عندهم  وهو حيتمل ٧٨
 ٣١٩ ليس بالقوي عندهم وفيه نظر ٧٩
 ٤١٣،  ٤١١ ، ٣٩٨ ،  ٣٦٨ بذلك،  ٥٥ ليس بذاك ٨٠
 ٣٤٣ ليس بذاك الثقة  ٨١
 ٣٢٠ ليس بذلك ٨٢
  بذلك ٣٢٠،  ١٧٩ ليس بذلك القوي ٨٣
 ١٠٢ ليس بشئ ٨٤
 ٦٠ ليس بمعروف احلديث ٨٥
 ٩١ ليس عندهم بالقوي ٨٦
 ١٦٨ لني ٨٧
 ٢٤٥ لني احلديث ٨٨
 ١٨٠  لني عندهم ٨٩
ما كان من حديثه مرفوع فهو منكر ،  وهو  ٩٠

 بثضعيف احلد
١٧٨ 

 ٣٣٥،  ١٠٥، ١٧ مرتوك ٩١
 ٣٥٠ ، ٣٣٢،  ٧٦،  ٤٧،  ٣٦ مرتوك احلديث ٩٢
 ٢١٨ عنده مناكري..مرسل ٩٣
 ١٤٣، ١٤٢ منكر ٩٤



 
  

 

 ٣١٥ 

 
  
، ٤٥، ٤٢، ٣٩، ٣٧، ٣٥، ٣٢، ٢٨، ١٩، ١١، ٦، ٣، ٢ منكر احلديث ٩٥

٧٣،  ٦٨، ٦٦، ٦٤، ٦٢، ٥٦، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٤٩،٥١، 
١١٧، ١١١، ١٠٤، ٩٨، ٩٧، ٨٩، ٨٦، ٨٣،  ٨٠، ٧٥ ،
١٥٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٥، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٠ ،
١٨٨، ١٨١، ١٧٧، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩ ،
٢٢٣ ، ٢١٩ ، ٢٠٩،  ٢٠٣، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٦، ١٩١  ،
٢٥٣ ،  ٢٥٢ ،  ٢٥٠ ،  ٢٤٩ ،  ٢٤٤،  ٢٤٠ ، ٢٢٥ ،
٢٧٦ ٢٧٥، ٢٧١ ، ٢٦٧ ،  ٢٦٥،  ٢٦٠ ، ٢٥٨،  ٢٥٧  ،
٢٩٧ ، ٢٩٤،  ٢٩٢ ،  ٢٨٥،  ٢٨٣،  ٢٨١،  ٢٧٨  ، 
٣١٤،  ٣٠٦،  ٣٠٥ ،  ٣٠٣ ،  ٣٠٢ ،  ٣٠١،  ٢٩٨  ، 
٣٤٥،  ٣٤٤،  ٣٣٣،  ٣٣١، ٣٣٠ ،  ٣٢٥،  ٣٢١،  ٣١٥  ، 
٣٦٩،  ٣٦٥،  ٣٥٨ ، ٣٥٥،  ٣٥٤،  ٣٥٢ ،  ٣٥١،  ٣٤٧  ،
٣٩٦،  ٣٩٣،  ٣٨٥،  ٣٨١،  ٣٧٦، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٠  ،
٤٢٦،  ٤٢٣،  ٤١٦،  ٤٠٧،  ٤٠٦،  ٤٠٣،  ٤٠٢،  ٤٠٠  ،
٤٤١،  ٤٣٩،  ٤٣٨،  ٤٣٧،  ٤٣٥،  ٤٣٣،  ٤٣٢،  ٤٢٩  ،
٤٤٢ 

 
 ٤٣١ منكر احلديث جداً  ٩٦
منكر احلديث شبه اليشء كان ال يدري ما  ٩٧

 احلديث
١١٢ 

 ٣٣٤،  ٢٣٠ منكر احلديث ال يكتب حديثه ٩٨
 ٩٥ منكر ال يتابع عليه ٩٩

 ٣٤٨ منكر احلديث..موىل النبي  ١٠٠



 
  

 

 ٣١٦ 

 
   

 ٤١ وكنت تعرف وتنكر ١٠١
 ١٨٢ وهذا أوىل ١٠٢
 ٣٨٧،٢٤١،١٩٣،١٣٣ وهو حيتمل  ١٠٣
 ١٠٧،١٢١ يتكلم فيه ١٠٤
 ٩٩ يتكلمون يف بعض حديثه ١٠٥
 ٩٧ يتكلمون يف حديثه ١٠٦
 ١٣٣ يتكلمون يف حفظه وهو حيتمل ١٠٧
 ٢٢ يتكلمون يف حفظه يكتب حديثه ١٠٨
 ٣٩٩ ،  ٣٩١،  ٣٥٩ ،  ٣٥٧ ، ٣٣٨،  ٢٦٠ ،  ٤٠ يتكلمون فيه ١٠٩
 ٤١٨ يتكلمون فيه وسكتوا عنه ١١٠
 ٣٨٧،  ١٩٣   حيتمل ١١١
 ١٣٤ خيالف الناس يف حديثه ال يعرف ١١٢
 ١١٤ خيالف يف بعض حديثه ١١٣
 ٣٤١ خيتلفون يف حديثه ١١٤
 ٤١٤ يذكر بالقدر ١١٥
يذكر له صحبة وحديثه ليس من  ١١٦

 وجه صحيح
١٥٠ 

 ٣٩٠ يرمونه بالكذب ١١٧
 ٣٧١ لكذبيرمى با ١١٨
يروى عنه وهو كثري الوهم يكتب  ١١٩

 حديثه
١ 



 
  

 

 ٣١٧ 

 
  

يرى اإلرجاء وهو صدوق يف  ١٢٠
 احلديث

١٨٣ 

 ٦٩، ١٨ يكتب حديثه ١٢١
 ٢٣٣ هيم اليشء ١٢٢
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 .أمام بعد األرقام للداللة عىل وجود السقط أثناء الرتمجة ) س(وضع حرف  ±



  
 

 
 
 

٣١٩

 

 م       
١             *  
٢             *  
٣             *  
٤             *  
٥             *  
٦     *  *      *  
٧             *  
٨             *  
٩             *  
١٠             *  
١١             *  
١٢             *  
١٣             *  
١٤             *  
١٥             *  
١٦             *  
١٧             *  
١٨             *  
١٩             *  
٢٠             *  
٢١             *  
٢٢             *  
٢٣             *  
٢٤             *  
٢٥                
٢٦               
٢٧               
٢٨               
٢٩               
٣٠               
٣١               



  
 

 
 
 

٣٢٠

 

 م       
٣٢               
٣٣               
٣٤               
٣٥               
٣٦               
٣٧               
٣٨               
٣٩             *  
٤٠               
٤١               
٤٢               
٤٣               
٤٤               
٤٥               
٤٦           *    
٤٧               
٤٨               
٤٩               
٥٠               
٥١               
٥٢               
٥٣               
٥٤               
٥٥               
٥٦               
٥٧               
٥٨               
٥٩               
٦٠               
٦١               



  
 

 
 
 

٣٢١

 

 م       
٦٢             *  
٦٣               
٦٤               
٦٥               
٦٦               
٦٧               
٦٨               
٦٩               
٧٠               
٧١               
٧٢               
٧٣               
٧٤               
٧٥               
٧٦               
٧٧               
٧٨               
٧٩               
٨٠               
٨١               
٨٢               
٨٣               
٨٤               
٨٥               
٨٦               
٨٧               
٨٨               
٨٩               
٩٠               
٩١               
٩٢             *  



  
 

 
 
 

٣٢٢

 

 م       
٩٣               
٩٤             *  
٩٥               
٩٦               
٩٧               
٩٨               
٩٩               
١٠٠               
١٠١               
١٠٢               
١٠٣               
١٠٤               
١٠٥               
١٠٦               
١٠٧   *  *  *   *     *  
١٠٨             *  
١٠٩             *  
١١٠               
١١١               
١١٢             *  
١١٣               
١١٤               
١١٥             *  
١١٦         *      
١١٧                 
١١٨               
١١٩               
١٢٠               
١٢١             *  
١٢٢               
١٢٣               



  
 

 
 
 

٣٢٣

 

 م       
١٢٤               
١٢٥               
١٢٦               
١٢٧               
١٢٨             *  
١٢٩               
١٣٠             *  
١٣١               
١٣٢               
١٣٣               
١٣٤               
١٣٥             *  
١٣٦               
١٣٧             *  
١٣٨     *  *        
١٣٩             *  
١٤٠             *  
١٤١             *  
١٤٢               
١٤٣               
١٤٤             *  
١٤٥               
١٤٦               
١٤٧               
١٤٨             *  
١٤٩               
١٥٠             *  
١٥١               
١٥٢               
١٥٣     *        *  
١٥٤               



  
 

 
 
 

٣٢٤

 

 م       
١٥٥               
١٥٦               
١٥٧               
١٥٨               
١٥٩               
١٦٠               
١٦١             *  
١٦٢               
١٦٣             *  
١٦٤               
١٦٥             *  
١٦٦             *  
١٦٧             *  
١٦٨               
١٦٩               
١٧٠           *    
١٧١           *  *  
١٧٢               
١٧٣               
١٧٤             *  
     س*           ١٧٥
١٧٦             *  
١٧٧               
١٧٨             *  
١٧٩               
١٨٠               
١٨١               
١٨٢               
١٨٣             *  
١٨٤             *  
١٨٥             *  



  
 

 
 
 

٣٢٥

 

 م       
١٨٦             *  
١٨٧             *  
١٨٨               
١٨٩               
١٩٠               
١٩١               
١٩٢               
١٩٣             *  
١٩٤               
١٩٥             *  
١٩٦               
١٩٧             *  
١٩٨             *  
١٩٩           *    
٢٠٠              *  
٢٠١             *  
٢٠٢               
٢٠٣ *  *  *  *  *    *  
٢٠٤             *  
٢٠٥           *  *  
٢٠٦             *  
٢٠٧               
٢٠٨               
٢٠٩     *  *      *  
٢١٠               
٢١١             *  
٢١٢             *  
٢١٣             *  
٢١٤             *  
٢١٥             *  
٢١٦ *  *  *  *  *    *  



  
 

 
 
 

٣٢٦

 

 م       
٢١٧ *  *  *  *  *    *  
٢١٨             *  
٢١٩             *  
٢٢٠             *  
٢٢١                
٢٢٢             *  
٢٢٣               
٢٢٤             *  
٢٢٥             *  
٢٢٦               
٢٢٧             *  
٢٢٨               
٢٢٩               
٢٣٠               
٢٣١               
٢٣٢               
٢٣٣               
٢٣٤               
٢٣٥             *  
٢٣٦             *  
٢٣٧   *  *  *  *      
٢٣٨               
٢٣٩               
٢٤٠               
٢٤١             *  
٢٤٢             *  
٢٤٣             *  
٢٤٤               
٢٤٥               
٢٤٦               
٢٤٧               



  
 

 
 
 

٣٢٧

 

 م       
٢٤٨             *  
٢٤٩               
٢٥٠               
٢٥١ *  *  *  *  *    *  
٢٥٢     *  *        
        س*  س*     ٢٥٣
٢٥٤ *  *  *  *  *    *  
٢٥٥               
٢٥٦             *  
٢٥٧               
٢٥٨               
٢٥٩             *  
٢٦٠               
٢٦١             *  
٢٦٢               
٢٦٣ *  *  *  *   *     *  
٢٦٤               
٢٦٥               
٢٦٦               
٢٦٧               
٢٦٨             *  
٢٦٩             *  
٢٧٠               
٢٧١               
٢٧٢             *  
٢٧٣             *  
٢٧٤               
٢٧٥               
٢٧٦               
٢٧٧             *  
٢٧٨             *  



  
 

 
 
 

٣٢٨

 

 م       
٢٧٩             *  
٢٨٠               
٢٨١               
٢٨٢             *  
٢٨٣             *  
٢٨٤               
٢٨٥ *  *  *  *  *    *  
٢٨٦             *  
٢٨٧             *  
٢٨٨             *  
٢٨٩             *  
٢٩٠             *  
٢٩١               
٢٩٢               
٢٩٣             *  
٢٩٤             *  
٢٩٥               
٢٩٦             *  
٢٩٧               
٢٩٨               
٢٩٩ *  *    *  *  *    
٣٠٠               
٣٠١                
٣٠٢ *  *  *  *  *      *  
٣٠٣ *  *  *  *   *       
٣٠٤               
٣٠٥             *  
٣٠٦               
٣٠٧             *  
٣٠٨               
٣٠٩               



  
 

 
 
 

٣٢٩

 

 م       
٣١٠             *  
٣١١               
٣١٢               
٣١٣               
٣١٤               
٣١٥               
٣١٦               
٣١٧             *  
٣١٨             *  
٣١٩               
٣٢٠             *  
٣٢١               
٣٢٢             *  
٣٢٣             *  
٣٢٤             *  
٣٢٥               
٣٢٦             *  
٣٢٧             *  
٣٢٨             *  
٣٢٩             *  
٣٣٠             *  
٣٣١               
٣٣٢               
٣٣٣               
٣٣٤             *  
٣٣٥               
٣٣٦               
٣٣٧               
٣٣٨               
٣٣٩               
٣٤٠ *  *    *  *  *  *  



  
 

 
 
 

٣٣٠

 

 م       
٣٤١             *  
٣٤٢             *  
٣٤٣                
٣٤٤             *  
٣٤٥ *  *  *  *  *    *  
٣٤٦              *  
٣٤٧             *  
٣٤٨             *  
٣٤٩             *  
٣٥٠             *  
٣٥١             *  
٣٥٢             *  
٣٥٣             *  
٣٥٤   *          *  
٣٥٥         *    *  
٣٥٦             *  
٣٥٧             *  
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 ٣٣٥ 

 .، موىل البشري املدينأسامة بن زيد .١
 .روى عنه الثوري

 .وكان حييى بن سعيد يسكت عنه
 .وكيعالثوري، وابن املبارك، و: نافع، والزهري، روى عنه:  يروى عن

 .)١(ممن حيتمل حديثه
 .موىل عمرو بن حريث القريش الكويف. أصبغ .٢

َ : قال ابن املبارك  .)٢(حدثنا إسامعيل بن أيب خالد، عن أصبغ، وأصبُغ حيٌّ يف وَثاٍق قد َتَغريَّ
 .أسامء بن احلكم الفزاري 

 .سمع علياً عليه السالم
 .روى عنه عيل بن ربيعة

 .يعد يف الكوفيني
 . »حّلفته فإذا حلف يل صّدقته ا حدثني رجل عن النبي كنت إذ«: قال

 .ومل يروى عن أسامء بن احلكم إال هذا الواحد
 . وقد روى عيلٌّ عن عمر، ومل يستحلفه

ف وهذا حديث مل يتابع عليه أسامء؛ وقد روى أصحاب النبي   بعضهم عن بعض، فلم ُحيلِّ
 .)٣(نه أخرقورووا عنه حديثًا آخر، وروى ع. عليه بعضهم بعضاً 

 .األحوص بن حكيم الشامي، هو ابن عمري .٣
 .سمع أباه وأنساً 

 .روى عنه عيسى بن يونس
ل األحوَص عىل ثوٍر يف احلديث، وأما حييى فلم يرو عن : قال عيل كان ابن عيينة يفضِّ
 .)٤(وهو أيضا حمتمل. األحوص

ار بن عبد اهللا الّربذي .٤  .بكَّ

                                                
 .)٢/٧٧(الكامل  : وابن عدي،)٤٤رقم -١/٩٦(: الضعفاء:، العقييل)٢/٢٢:(التاريخ الكبري :البخاري  )١(
  ).٢/١٠٣(الكامل :، وابن عدي)٢/٣٥:(التاريخ الكبري :البخاري  )٢(
 .)٢/٧٧(الكامل  : وابن عدي،)٤٨٢:رقم-١/٢٩٥(: الضعفاء:، العقييل)٢/٢٢:(التاريخ الكبري :البخاري  )٣(
 قوله ،)٢/١١٣(الكامل  : وابن عدي،)٥٥٣:مرق-١/٣٢٩(: الضعفاء:، العقييل)٢/٥٨:(التاريخ الكبري :البخاري  )٤(

 . مل يوافقه يف إثباهتا إال ان محاد:حمتمل



 
  

 

 ٣٣٦ 

 .عن موسى بن عبيدة
 .كنّا نتقي موسى تلك األيام:بن سعيدعن حييى : قال عيل

  .] ثم بياض  [)١(مل يرو عن موسى
 .بحر بن مرار بن عبد الرمحن بن أيب بكرة الثقفي  .٥

ط: قال حييى القطان  .رأيت بحراً خلَّ
   .)٢(روى عنه أسود بن شيبان

 .بحر بن َكنِيز، أبو الفضل السقاء  .٦
 .احلسن، والزهري: عن

 .نتني ومائةمات سنة س: قال عمرو بن عيل
 .وليس عندهم بالقوي

 .)٣(روى عنه الثوري، فقال إنه أبو الفضل: قال عمرو
 ثوير بن أيب فاختة .٧

 . أبو اجلهم الكويف، واسم أيب فاختة سعيد بن عالقة
 .كناه أبو نعيم
 .ابن عمر، وابن الزبري، وأبيه: يروى عن
 .الثوري، وإرسائيل: روى عنه

 .وكان ابن عيينة يغمزه
 .)٤( هاين بنت أيب طالبموىل أم

 .احلارث بن نبهان .٨
 .عاصم بن ْهبَدلة، واألعمش: عن

 .)٥(منكر احلديث
                                                

الكامل  :، وابن عدي)٧٠٧:رقم-١/٤٠٩(:الضعفاء : والعقييل،)٧/٢٩١(،)٢/١٢١(:التاريخ الكبري :البخاري  )١(
)٢/٢٩١(. 

 )٢/٢٣٥(الكامل : وابن عدي،)٧٢٦:رقم-١/٤١٩(: الضعفاء:، العقييل)٢/١٢٦:(التاريخ الكبري :البخاري  )٢( 
 )٢/٢٢٨(الكامل :، وابن عدي)٧٣٠:رقم-١٤٢١(:الضعفاء : والعقييل،)٢/١٢٨(:التاريخ الكبري :البخاري  )٣(
 .)٢/٣١٥ (:وابن عدي ،   :والعقييل ،)٢/١٧٣(:التاريخ الكبري :البخاري  )٤(
 .)١٠٥٧:رقم-١/٥٧٣( :الضعفاء :العقييل  )٥(



  
  

 

 ٣٣٧ 

 .حسني بن ميمونة اِخلنَْديفُّ أو اجلندي .٩
 .أيب اجلنوب األسدي: عن

 .عبد الرمحن بن َغسيل: روى عنه
ض عن حممد بن عبيد عن هاشم بن بريد عن حسني بن ميمونة عن عبد اهللا قا: قال ابن نمري

 يوليني اخلُُمْس؛ سألت النبي : سمعت عليًا عليه السالم قال: الري عن ابن أيب ليىل قال
 .فأعطاين ثم أبو بكر ثم عمر
 .  )١(وهو حديث مل يتابع عليه

 . أبو اهلذيل الكويفحسني بن عبد الرمحن السلمي .١٠
 .عامرة بن رويبة، وزيد بن وهب، والشعبي: عن

 .و عوانةالثوري، وشعبة، وأب: روى عنه
 .)٢(طلبت احلديث وحصني حي، وكان يقرأ عليه وقد نيس. عن يزيد بن هارون:  قال أمحد

 حبان بن يسار .١١
 . أبو روح الكاليب، قاله موسى بن إسامعيل، ومالك بن إسامعيل

 .حيان بن زهري: وقال الصلت بن حممد
 . ومهام بن عروةُبريد بن أيب مريم، وحممد بن واسع، وطلحة بن َكريز، وثابتًا،:  سمع

 .رأيت حبان آخر عمره، فذكر منه االختالط: قال الصلت
 .)٣(وهو برصي

 .خالّد بن عطاء بن أيب رباح .١٢
 .عن أبيه

 .موىل قريش
 .روى عنه اليامن

 .)٤(مل يصح حديثه، منكر احلديث

                                                
 .)١٢٢٩:رقم-١/٤٢( :اءالضعف :العقييل  )١( 

 .)٣/٣٠٢(: الكامل يف ضعفاء الرجال :ابن عدي  )٢(
 .)٣/٨٥(:التاريخ الكبري :البخاري  )٣(
 .)١٦٧٦:رقم-٢/٢٣٦(:الضعفاء : والعقييل،)٣/١٨٦(:التاريخ الكبري :البخاري  )٤(



 
  

 

 ٣٣٨ 

 .داود بن عبد اجلبار .١٣
 .سمع إبراهيم بن جرير

 .يروي عنه سعيد بن اليامن
  حدثنا داود بن عبد اجلبار الكويف، وكان:وقال حممد بن عقبة

  .مؤذنا
 . )١(سمع أبا اجلارود، وأبو اجلارود منكر احلديث

 . موىل عثامن بن عفان القريشزياد أبو هشام، .١٤
 .عن حمجن

 .روى عنه ابنه هشام
 .)٢(وحديثه ليس باملريض

 .زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أيب مالك، أبو بكر، الُقَرظي املديني
 .)٣(ندهم بالقوي، منكر احلديثوليس ع

 .زائدة، موىل عثامن .١٥
 .سمع سعدًا عن النبي 
وهو حديث مل يتابع عليه؛ حديث . عن ابن أيب الزناد عن أبيه:قال أبو عفان األموي

 .)٤(منكر
 .سهل أو سهيل بن أيب فرقد .١٦

 .عن احلسن
 .روى عنه عكرمة بن عامر

 .)٥(منكر احلديث
 .صدقة بن رستم اإلسكاف .١٧

                                                
 .)١٧٥٠:رقم-٢/٢٧٣(:الضعفاء : والعقييل،)٣/٢٤٠(:التاريخ الكبري :البخاري  )١( 

 .)١٩٧٢:رقم٢/٣٨٨(:الضعفاء : والعقييل،)٣/٣٧٧(:التاريخ الكبري :البخاري  )٢(
 .)١٩٨٧:رقم-٢/٣٩٨( :الضعفاء : والعقييل،)٣/٤٢٤(:التاريخ الكبري :البخاري  )٣(
 .)١٩٧٨:رقم-٢/٣٩١(:الضعفاء : والعقييل،)٣/٤٣٢(:التاريخ الكبري :البخاري  )٤(
 .)٤/٥١٦(الكامل  :، وابن عدي)٢٣٤٥:رقم-٢/٥٧٥(:الضعفاء : والعقييل،)٤/١٠٥( :التاريخ الكبري :البخاري )٥(



  
  

 

 ٣٣٩ 

 .ملسيب بن رافع قولهسمع ا
 ].حلال عبيد[؛ )١(روى عنه عبيد العطار، وأثنى عليه خرياً، ومل يصح حديثه

 .عبد امللك بن نافع .١٨
 .ابن أخي  القعقاع بن َشْور الشيباين

 .عن ابن عمر قاله الليث
عن إسامعيل ابن أيب خالد عن قرة العجيل عن  عبد امللك بن القعقاع عن ابن : وقال وكيع

 . اه عن سليامن الشيباين عن عبد امللك عن ابن عمررو. عمر
عن حممد بن برش عن إسحاق عن قرة عن عبد امللك بن أخي القعقاع سمع : وقال ابن نمري

 .ابن عمر
ثنا عبد امللك ابن أخي القعقاع، عن ابن : عن عبد الواحد، عن الشيباين، قال: وقال مسدد

 .عمر
، يف ك بن نافع، سمع ابن عمر، عن النبي سمعت عبد املل: وقال العوام بن حوشب

 .إذا اغتلمت عليكم: الرشاب
 .  )٢(وهو حديث مل يتابع عليه

 .عبد األعز القريش .١٩
 .عن عطاء بن يسار
 .روى عنه موسى
 .)٣(ومل يصح حديثه

 .عبادة بن عبد الصمد .٢٠
 .سمع أنس

 .)٤(منكر احلديث

 .عبادة، أبو حييى .٢١
                                                

 ).٥/١٢٤(الكامل :وابن عدي) ٢٦٢٧رقم-٣/١١٧(:الضعفاء : والعقييل،)٤/٢٩٨(:التاريخ الكبري :البخاري )١( 
 ) ٦/٥٣١(الكامل :، وابن عدي)٣٤٦٣:رقم-٣/٤٩٨( :الضعفاء : والعقييل،)٥/٤٣٣(:التاريخ الكبري :البخاري )٢(
 )٧/٥٦(الكامل :، وابن عدي)٣٧٢٧:رقم-٤/٦١( :الضعفاء : والعقييل،)٥/٤٤٢(:التاريخ الكبري :البخاري  )٣(
 ).٣٨٣٣:رقم- ٤/١٠٣( :الضعفاء : والعقييل،)٦/٤١(:التاريخ الكبري :البخاري  )٤(



 
  

 

 ٣٤٠ 

 .سمع أبا داود عن أيب احلمراء
 .روى عن الضحاك بن خملد، وأبو داود

  .)١(كان قتادة يرميه بالكذب
 .عبد الرمحن بن زيد، أبو زيد احلرضمي .٢٢

 .عن أبيه 
 .تركوه

 .عبد الغفار، أبو مريم الكويف األنصاري، ابن القاسم بن قيس بن َقْهدٍ  .٢٣
 .)٢(ليس بالقوي عندهم

 .أظنه أبو حممد.العالء بن زيد .٢٤
 .يعد يف البرصيني

 .عن أنس
 .)٣(منكر احلديث

 .غالب بن حبيب، أبو غالب اليشكري .٢٥
 .عن العوام

 .)٤(منكر احلديث
 .ليث بن أيب سليم .٢٦

 .)٥(يضّعف يف احلديث
 .مالك بن مالك .٢٧

  .لقيته بالبرصة جليس حييى بن آدم: حدثنا حسني األشقر، قال: قال عبد اهللا بن حممد

                                                
 ).٧/٥٦(الكامل :دي، وابن ع)٣٧٢٧:رقم-٤/٦١( :الضعفاء : والعقييل،)٥/٤٤٢(:التاريخ الكبري :البخاري  )١(
لن ينقل العقييل وال ابن عدي عن البخاري (.)٥/٢٢٦( :لسان امليزان : ابن حجر،)٦/١٢٢(:التاريخ الكبري :البخاري  )٢(

 .)شيئًا 
 . ابن زيدل:، ويقال له)٦/٣٧٨(الكامل : وابن عدي،)٦/٥٢٠(:التاريخ الكبري :البخاري  )٣(
 ).٧/١٠١( الكامل:، وابن عدي)٤٨٥٣:رقم-٥/٦٠(: الضعفاء: والعقييل،)٥/٤٤٢(: التاريخ الكبري:البخاري)  ٤(
مل أجدها يف كتب اإلمام البخاري، ومل أجد أحدًا نقلها . يضعف يف احلديث:وقوله، )٧/٢٤٦(:التاريخ الكبري :البخاري  )٥(

 .)صدوق إال أنه يغلط(: عن البخاري قوله يف ليث،)٢/٩٦٩:( ونقل الرتمذي يف العلل الرتمذي الكبري،!عن البخاري



  
  

 

 ٣٤١ 

 .كان ملرسوققال نا إرسائيل عن أيب إسحاق عن مالك بن مالك، ضيٌف 
قلت يا رسول اهللا ليس أحد من نسائك إال وهلا عرشة تلجأ إليها : عن صفية بنت حيي قالت

 .)١(] عيل [غريي، فإن حدث بك حدث فإيل منه؟ قال إيل 
 . )٢(ومل يعرف ملالك بن مالك إال هذا، ومل يتابع عليه

                                                
 . وأضفته من التاريخ الكبري للمؤلف،ما بني معكوفني مطموس يف املخطوط   )١(
 ).٨/١١٤(الكامل  :، وابن عدي)٥/٤٧١( :الضعفاء : والعقييل،)٦/٣١١(:التاريخ الكبري :البخاري  )٢(



 

 

    
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  



  
 

 

 ٣٤٣ 

 
 الصفحة األوىل من نسخة اجلامع الكبري بصنعاء

 )النسخة األوىل(مبتورة األول 
 

  

 ) النسخة األوىل(الكبري بصنعاء  الصفحة األخرية من نسخة اجلامع 



 
 

 

 ٣٤٤ 

 
 ) نسخة األوىلال(السامع املثبت عىل نسخة اجلامع الكبري بصنعاء    

 
 )النسخة الثانية (لنسخة الرتكية  الصفحة األوىل من ا



  
 

 

 ٣٤٥ 

 
 ) النسخة الثانية(النسخة الرتكية الصفحة األخرية من 

 
  ) النسخة الثالثة(الصفحة األوىل من نسخة جامعة أم القرى  



 
 

 

 ٣٤٦ 

 
 ) النسخة الثالثة(امعة أم القرى الصفحة األخرية من نسخة ج 

 

 
 )  النسخة الرابع (هلندية األوىل  من النسخة االصفحة األوىل 



  
 

 

 ٣٤٧ 

 
  ) النسخة الرابع ( من النسخة اهلندية األوىل  الصفحة األخرية

 
   ) النسخة اخلامس ( الصفحة األوىل من النسخة اهلندية الثانية  

 
  )  النسخة اخلامس(ة الصفحة األخرية من النسخة اهلندية الثاني  



 
 

 

 ٣٤٨ 

 
  )النسخة السادسة(  الصفحة األوىل من النسخة اليمنية الثانية  



  
 

 

 ٣٤٩ 

 
  )النسخة السادسة( الصفحة األخرية من النسخة اليمنية الثانية  

 
 ة األوىل من رواية مسبح بن سعيد الصفح



 
 

 

 ٣٥٠ 

 
 .الصفحة األخرية من رواية مسبح بن سعيد مبتورة اآلخر  



  
 

 

 ٣٥١ 

  ا أو ترك بياض مناذج من النسخ اخلطية التي طمست فيه
  ! يف ترمجة اإلمام أبي حنيفة 

  

 
 الطمس يف النسخة األوىل

 
 البياض يف النسخة الثالثة

 



 
 

 

 ٣٥٢ 

 
 
 
 
 
 

 رابعةالبياض يف النسخة ال
 

 
 
 
 

 
 اخلامسةالبياض يف النسخة 

 



  
 

 

 ٣٥٣ 

 
  يف النسخة السادسةبياضال                        
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