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 ) الرواة الذين ضعفهم النَّسائي في كتابه ) الضعفاء والمتروكين( وأخرج لهم الُبَخاري في صحيحه(
 دراسة نقدية

 منى محمود إيراهيم محمد
جامعممة , بنمماس القمماهرة ,ك يممة الدراسمماس ايسممامية والعربيممة ,قسممم الحممديل وه ومممه 

 .األزهر
 mmibrahim@ju.edu.sa: البريد االلكتروني 

 الم خص :
تناولمممس همممذا الدراسمممة المممرواة المممذين ضمممعفهم ايممممام الناسممماني فمممي كتابمممه )الضمممفعاء 

المدفا  همن  منمه والمتروكين ( وأخرج لهم ايمام الُبَخاري في صحيحه . وكان الهدف 
صحيح الُبخاري ضمد البمبهة التمي أتيمرس حولمه فمي األونمة األخيمرة ممن إخراجمه لمرواا 

، وتك مممس فممي هممذا البحممل ه ممى ايمممام الناسممائي ضممعفهم بعممم أئمممة الجممري والتعممدي 
وكتابه الضعفاء والمتروكين ومنهجه فيمه، كمما رتبمس فمي بحتمي المرواة المذين ضمعفهم 

به ، وأخرج لهم الُبخاري في صمحيحه ه مى مراتمل التجمريح ممن ايمام الناسائي في كتا
، ودرسمس األه ى )متروك( إلى األدنى )ليس بالقوي(  وهرضس أقوا  النقماد فمي كم  راوو

وذكمرس ممن احمته بمه الُبخماري   األقوا  دراسة نقدية تم بينس الرأي الراجح في ك  راوو ،
هممدد الممرواة اتنمما هبممر راوي مما ،  ، هممذا وقممد ب مم  فممي صممحيحه ، ومممن أخممرج لممه اهتبممار ا

 وختمس البحل بخاتمة ابتم س ه ى أهم النتائه والتوصياس .
 .الضعفاء والمتروكين ,الناسائي   ,الُبَخاري ,الصحيح :الك ماس المفتاحية 
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Abstract: 

This study addressed the narrators weakened by Imam Al-Nasai in 

his book Imam (Al-Doafaa Wel Matrokeen) and to whom Imam 

Al- Bukhari directed in his Sahih. The aim was to defend Sahih Al-

Bukhari against the suspicion raised around him recently on his 

direction for narrators weakened by some imams of vouching and 

discrediting. I spoke in this research about Imam Al-Nasai and his 

book (Al Doafaa Wel Matrokeen) and his approach in it.  And I 

arranged in my research the narrators weakened by Imam Al-

Nasai in his book, and for whom Imam Al Bukhari directed in his 

Sahih on vouching levels from the top (abandoned) to the minimum 

(not strong). In addition, I presented the sayings of critics in each 

narrator and investigated the sayings critically, and then I showed 

the correct opinion in every narrator. I mentioned the persons 

invoked by Bukhari in his Saheeh, and to whom he directed as a 

consideration. The number of narrators were twelve. I concluded 

the research with a conclusion that included the most important 

findings and recommendations. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة
الحمد هلل الحكم العد  الع ي الكبير ال طيف الخبير الماجد البصير ، الذي خ ق 
ك  بئ فأحسن التقدير،  ودبر الخائق فأكم  التدبير،  وقضى بحكمته ه ى 
العباد بالسعادة والبقاوة ، فريق في الجنة وفريق في السعير ، وأرس  رس ه 

ام وأبين التحرير ، وختمهم بالسيد أبي القاسم الببير النذير الكرام بأصدق الك
السراج المنير فأرس ه رحمة ل عالمين من نار السعير،  وحفظ بريعته من 
التبدي  والتغيير،  وصير أمته خير أمة أخرجس ل ناس فيا حبذا التصيير،  

ضبط وجع  فيهم أئمة ونقاد ا يدققون في النقير والقطمير ، ويتبصرون في 
آتار نبيهم أتم التبصير ، ويتعوذون باهلل من الهوى والتقصير ، ويتك مون في 
مراتل الرجا  ، وتقرير أحوالهم  من الصدق والكذل والقوة والضعف أحسن 
تقرير ، وأبهد أن ال إله إال اهلل وحدا ال بريك له بهادة أدخرها لسؤا  منكر 

وله خير نبي وأصدق نذير ص ى ونكير ، وأردفها ببهادة أن محمد ا هبدا ورس
 (. 1اهلل ه يه وآله أولي العزم والتبمير)

 -أما بعد: 
إنه ال يخفي ه ى ك  ذي لل ما  ل صحيحين  من مكانة  هظيمة هند 
المس مين  فقد أجمعس األمة ه ى صحة هذين الكتابين .فقا  الناَسائي:  أجود 

                                 
ميمممزان االهتمممدا  فمممي نقمممد الرجممما  ، اسمممم المؤلمممف:  بممممس المممدين محممممد بمممن أحممممد  - 1

 بيروس . -( ، ط : دار الكتل الع مية 1/101الذهبي)
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هذين الكتابين ، ووجول هذا الكتل كتال الُبَخاري ، وأجمعس األمة ه ى صحة 
 (. 1العم  بأحاديتهما)

وقا  طاهر الجزائري : أن مزية الصحيحين تابتة تبوس الجبا  الرواسي ، ال 
ينكرها إال غمر يزري بنفسه وهو ال يبعر ، والع ماء إنما فتحوا هذا البال 
ألربال النقد والتمييز الذين يرجحون ما يرجحون بدلي  صحيح ، مبني ه ى 

د التي قررها المحققون في هذا الفن ، وأما المموهون الذين يريدون أن القواه
ا بببه واهية جع وها في صورة  يجع وا الصحيح سقيم ا ، والسقيم صحيح 
األدلة،  فينبغي ايهرام هنهم مع ح  الببه التي يخبى أن تع ق بأذهان من 

 (2يريدون أن يوقعوا في أبراكهم)
بككون يتيرون الببهاس حو  ايمام الُبخاري هذا وقد ظهر في هذا العصر م

بأنه أخرج لرواة ضعفهم بعم أئمة الجري والتعدي  ، زاهمين بذلك بأن ك  ما 
ا، وأن هناك أحاديل ضعيفة.   في صحيح الُبَخاري ليس صحيح 

وقد رأيس مساهمة مني في مواجهة ت ك البكوك المتمارة فمي العصمر الحمالي أن 
صحيح الُبَخاري ، ودفاه ا هنه في جانل ممن الجوانمل أقوم بعم  بحل انتصارا ل

 المتارا حوله.
فكمممان هنممموان بحتمممي ) المممرواة المممذين ضمممعفهم النَّسمممائي فمممي كتابمممه ) الضمممعفاء 

 والمتروكين( وأخرج لهم الُبَخاري في صحيحه( دراسة نقدية
     خطة البحل  

                                 
( ، ط : 1/11تهذيل األسماء وال غماس ، اسمم المؤلمف:  محمي المدين بمن بمرف النمووي) -1

 بيروس .   -فكر دار ال
(  ، 1/212توجيه النظر إلى أصو  األتمر ، اسمم المؤلمف:  طماهر الجزائمري الدمبمقي) - 2

 ح ل . -دار النبر : مكتبة المطبوهاس ايسامية 
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 :يوتبتم  ه ى مقدمة وتمهيد وخمسة مباحل وخاتمة ه ى النحو التال
ابتم س ه ى خطة البحل وأهميته ومنهجه تم التمهيد وفيه ايمام  المقدمة

 الناَسائي وكتابه الضعفاء والمتروكين.
:  من قا  فيه ايمام النََّسائي ) متروك( وأخمرج لمه الُبَخماري فمي  المبحل األو 

 صحيحه .
ه الُبَخماري : من قا  فيه ايمام النََّسائي ) ليس بتقمة ( وأخمرج لم المبحل التاني
 في صحيحه.

ممممن قمما  فيمممه ايممممام النََّسمممائي ) لمميس ببممميء( وأخمممرج لمممه   المبحممل التالمممل :
 .الُبَخاري في صحيحه

من قا  فيه ايمام النََّسائي ) ضعيف( وأخرج لمه الُبَخماري فمي   : المبحل الرابع
 صحيحه.

لممه  مممن قمما  فيممه ايمممام النََّسممائي ) لمميس بممالقوي( وأخممرجالمبحممل الخممامس : 
    الُبَخاري في صحيحه.

 0: وفيها أهم النتائه والتوصياس التي توص  إليها الباحل الخاتمة
 أهمية البحل

مما هممن صممحيح الُبخمماري ضممد البممبهة التممي أتيممرس حولممه فممي األونممة  -1 دفاه 
 األخيرة من إخراجه لرواا ضعفهم بعم أئمة الجري والتعدي .

 0اري  في صحيحه لهؤالء الرواة معرفة الكيفية التي أخرج بها الُبخَ  -2
معرفمممة الحكمممم ه مممى المممراوي المممذي ضمممعفه الَّنَسمممائي فمممي كتابمممه ) الضمممعفاء  -3

والمتروكين( وقد أخرج له الُبَخاري في صحيحه  ، بعد تتبع ودراسة أقوا  النقاد 
 0فيه

 منهه البحل
 تم االستقراء لكتال ايمام الناَسائي ) الضعفاء والمتروكين( ، وجمعس  -1

الرواة الذين ضعفهم الناسائي في كتابه ) الضعفاء والمتروكين( وأخرج لهم 
. 12الُبَخاري في صحيحه وكان هددهم )    ( راو 



 

 
342 

المنهه النقدي ويتمت  في مقارنة قو  ايمام الناَسائي في الراوي بغيرا  -2 
 من أقوا  أئمة الجري والتعدي .

يمام الناَسائي وأخرج لهم الُبخاري رتبس تراجم هؤالء الرواة الذين ضعفهم ا -3
ليس  -في صحيحه ه ى مراتل التجريح من األه ى إلى األدنى.) متروك

 ليس بالقوي(.  -ضعيف  -ليس ببيء -بتقة
 تبدأ الترجمة باسم الراوي وكنيته. -4
تم ذكر من أخرج له حديته من أصحال الكتل الستة ، مع بيان حا   -6

  0فيهالراوي، وأقوا  أه  الع م 
 تم بيان كيفية  إخراج الُبَخاري لهذا الراوي في صحيحه . -7
    0ذكر الرأي الراجح في آخر الترجمة   -  2
 استخدمس بعم الرموز في هذا البحل وهى: -1

 0**)ي( إبارة إلى رقم الحديل
 0**)ص( إبارة إلى رقم الصفحة
 0**)س( إبارة إلى رقم الترجمة 
 0ا  في كتل السؤاالس**)س( إبارة إلى رقم السؤ 
  0** )ط( إبارة إلى الطبعة 

وكان البد في المنهه أن أبين الرموز التي استخدمتها  في البحل ،  - 10
وذكرها ابن حجر في التقريل حتى ال أذكرها تانية هند ترجمتي ل رواة ، فابن 
حجر يذكر هند ك  راوو من أخرج له من أصحال الكتل الستة : فالبخاري في 

ه )خ (، فإن كان حديته هندا مع قا )خس( ، ، وفي خ ق أفعا  العباد صحيح
)هخ( .ولمس م )م( ، وألبي داود )د( ، وفي المراسي  له )مد( ، ول ترمذي 
)س (، وفي البمائ  له )تم( . ول نسائي )س (  والبن ماجة )ق( ،  فإن أخرج 
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سوى ( فهي لهم 4له أصحال الكتل الستة فالرقم ) ( وأما هامة )
 0( 1البيخين)

 

 التمهيد
 ايمام الناَسائي وكتابه الضعفاء والمتروكين

أحمد بن بعيل بن ه ي  بن سنان بن بحر بن دينار ، أبو هبد الرحمن   
النََّسائي القاضي الحافظ ، صاحل كتال السنن ، وغيرا من المصنفاس 

مبهورين. المبهورة، أحد االئمة المبرزين والحفاظ المتقنين ، واألهام ال
طاف الباد ، وسمع بخراسان ، والعراق ، والحجاز ، ومصر ، والبام ، 

 (. 2والجزيرة من جماهة يطو  ذكرهم)
 اتفقس ك مة أه  الع م ه ى التناء ه يه، واالهتراف بفض ه وه مه

قا  أبو سعيد ابن يونس في تاريخه:  كان أبو هبدالرحمن النَّسائي إمام ا 
 (.3حافظ ا تبت ا )

ا  أبو أحمد بن هدي: سمعس منصور الفقيه ، وأحمد  بن محمد بن س مة ق 
 (. 4 الطحاوي ، يقوالن : أبو هبد الرحمن الناسائي إمام من أئمة المس مين )

قا  الحاكم :  فأما كام أبي هبد الرحمن ه ى فقه الحديل فأكتر من أن يذكر 
 (.   1كامه ) في هذا الموضع ومن نظر في كتال السنن له تحير في حسن

                                 
 سوريا. –( ، ط: دار الربيد 10-1/1تقريل التهذيل البن حجر ) - 1
  
-/ 1حمن أبمو الحجماج الممزي)تهذيل الكما  ، اسم المؤلف:  يوسف بن الزكي هبمدالر  - 2

 بيروس.   –(، ط : مؤسسة الرسالة 322-321/42
سير أهام النباء ، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن هتمان بمن قايمماز المذهبي ، أبمو  -3

  بيروس . –( ، ط : مؤسسة الرسالة 67/س14/133هبد اهلل )
ي بمن هبمد اهلل بمن محممد ، الكام  في ضعفاء الرجا  ، اسمم المؤلمف : هبمد اهلل بمن همد -4

 بيروس. –( ، ط: دار الفكر 1/137أبو أحمد الجرجاني )
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ا في معرفة ه وم الحديل : سمعس ه ي بن همممممر الحمممافظ غير  وقا  أيض 
 (. 2ممممممرة يقو : أبممممو هبد الرحمن مقدم ه ى ك  من يذكر بهذا الع م)

قا  ابن األتير في جامع األصو  : كان بافعي المذهل ، له مناسك ، ألفها 
 (.  3ا)ه ى مذهل البافعي ، وكان وره ا متحري  

قا  القاضي تاج الدين السبكي : سمعس بيخنا أبا هبد اهلل الذهبي الحافظ : 
وسألته أيهما أحفظ مس م بن الحجاج صاحل الصحيح أو النَّسائي ، فقا :  

لد تغمدا اهلل برحمته فوافق الناَسائي  ، تم ذكرس ذلك ل بيخ ايمام الوا
 (.4)ه يه

ن الس مي الصوفي: سالس أبا الحسن قا  أبو هبد الرحمن محمد بن الحسي
ه ي بن همر الدارُقْطني الحافظ فق س: إذا حدل محمد بن إسحاق بن خزيمة ، 
وأحمد بن بعيل الناسائي حديت ا من تقدم منهما؟ قا : الناسائي ألنه أسند، 
ن كان ابن خزيمة إمام ا تبت ا معدوم  ه ى أني ال أقدم ه ى الناسائي أحد ا، وا 

 (.5النظير)

                                                                             
معرفمممة ه ممموم الحمممديل ، اسمممم المؤلمممف:  أبممممو هبمممد اهلل محممممد بمممن هبمممد اهلل الحمممماكم  - 1

 بيروس .  -(،  ط : دار الكتل الع مية 1/22النيسابوري )
 (.23/  1المصدر السابق ) -2
يمل الرسمو  ، اسمم المؤلمف:  مجمد المدين أبمو السمعاداس معجم جمامع األصمو  فمي أحاد - 3

 -مطبعمة الممماي  -( ، ط : مكتبمة الح مواني 1/116المبمارك بمن محممد الجمزري بمن األتيمر)
 القاهرة .  -مكتبة دار البيان 

طبقممماس البمممافعية الكبمممرى ، اسمممم المؤلمممف:  تممماج المممدين بمممن ه مممي بمممن هبمممد الكمممافي   - 4
 ل طباهة والنبر والتوزيع . ( ، ط : هجر 33/س1/22السبكي)

مختصممممر تمممماريخ دمبممممق ، اسممممم المؤلممممف:  محمممممد بممممن مكممممرم بممممن منظممممور األفريقممممي  - 5
 دمبق .   .  -(  ، ط   : دار الفكر 3/102المصري)
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ا  الذهبي في السير : ولم يكن أحد في رأس التال مئة أحفظ من الناسائي ق
هو أحذق بالحديل وه  ه ورجاله من مس م ، ومن أبي داود ،ومن أبي هيسى 
وهو جممممار في مضمار الُبَخاري وأبي ُزْرهة،  إال أن فيه ق ي  تبيع وانحراف 

 ( 1هن خصوم ايمام ه ي كمعاوية وهمرو ،واهلل يسامحه)
 -كتال  ) الضعفاء والمتروكين(:

( راوو من رواة 706هذا الكتال سج  فيه أبو هبد الرحمن النَّساائي رأيه  في )
 الحديل .

له برط بديد في الرجا   ، ومما يد  ه ى ذلك    -رحمه اهلل -ايمام الناسائي
قو  الحافظ بن طاهر:  سألس سعد بن ه ي الزنجاني هن رج  فوتقه،  فق س:  

د ضعفه الناسائي فقا :  يا بني إن ألبي هبدالرحمن برط ا في الرجا  أبد ق
من برط الُبخاري ومس م . وقا  الذهبي : صدق ، فإنه لين جماهة من رجا  

 ( .2) صحيحي الُبخاري ومس م
رحمه اهلل يعتبر من األئمة المتبددين وهو من القسم الذي ذكرا  -فالناسائي

قوله في الجري والتعدي  ( حيل قا  : قسم منهم  الذهبي في ) ذكر من يعتمد
متعنس في الجري متتبس في التعدي  يغمز الراوي بالغ طتين والتاتة ، فهذا إذا 
ذا ضعف رجا ،  ا فعم ه ى قوله بنواجدك تمسك بتوتيقه ، وا  وتق بخص 
فانظر ه  وافقه غيرا ه ى تضعيفه،  فإن وافقه ولم يوتق ذلك الرج  أحد من 

                                 
سير أهام النباء ، اسم المؤلف:  محمد بن أحممد بمن هتممان بمن قايمماز المذهبي أبمو  - 1

 بيروس .  -ة ( ، ط : مؤسسة الرسال14/133هبد اهلل)
 (  .    14/131سير أهام النباء ل ذهبي )  -2
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ن وتقه أحد فهذا هو الذي قالوا ال يقب  فيه الجري إال  الحذاق فهو ضعيف ، وا 
مفسر ا)

1 .) 
وقا  النَّسائي:  ال يترك الرج  هندي حتى يجتمع الجميع ه ى تركه . فأما إذا 
وتقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان متا ، فإنه ال يترك لما هرف من تبديد 

ذا تقر  ر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن يحيى ومن هو مت ه في النقد ، وا 
من أن مذهل الناسائي في الرجا  مذهل متسع ليس كذلك ، فكم من رج  
أخرج له أبو داود والترمذي تجنل الناسائي إخراج حديته ، ب  تجنل النسائي 

 (.2إخراج حديل جماهة من رجا  الصحيحين)
 -فاء والمتروكين:في كتابه في الضع –رحمه اهلل  –منهه ايمام الناسائي 

أوال : اقتصر في ترجمة الراوي ه ى اسمه فقط  غالب ا ، ورأيه فيه ، وغالبا ما 
ينسبه إلى ب دا   كما في ترجمة ) إبراهيم بن إسماهي  بن مجمع ضعيف 

( ، وأحيان ا يذكر كنية الراوي مع اسمه كما في ترجمة ) إسماهي   3مدني ()
، ضعيف ، كوفي ، وأحيان ا يذكر بيخه أو بن إبراهيم ، أبو يحيى التَّيمي 

ت ميذا كما في ترجمة ) إسماهي  بن بيبة الطائفي ( يروى هن ابن ُجَرْيه ، 
 منكر الحديل ، روى هنه : محمد بن قدامة .

                                 
( ، ط: مكتبممة 172-1/171ذكممر مممن يعتمممد قولممه فممي الجممري والتعممدي  ل ممذهبي ) - 1

 المطبوهاس ايسامية بح ل.
  

النكس ه ى كتال ابن الصاي ، اسم المؤلف:  أبو الفض  أحمد بن ه ي بن محمد بمن  - 2
( بتصممممرف بسمممميط ، ط : دار الرايممممة ل نبممممر 423-1/422أحمممممد بممممن حجممممر العسممممقاني)

 والتوزيع . 
الضمممممعفاء والمتمممممروكين ، اسمممممم المؤلمممممف:  أبمممممو هبمممممد المممممرحمن أحممممممد بمممممن بمممممعيل  - 3

 ح ل .   -( ، ط : دار الوهي 1/س1/11النسائي)
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تاني ا : اقتصر النَّسائي ه ى ذكر قوله فقط في الراوي ولم ينق  أقوا  غيرا من 
 أئمة الجري والتعدي  .

الكتاَل ه ى حروف الهجاء بحسل الحرف األو  فقط ، فبدأ رتل تالتا: 
باألسماء المبدوءة بحرف األلف ، تم المبدوءة بحرف الباء ، وهكذا . وبعد 

 االنتهاء من األسماء أورد بابا في الكنى .
فمذكر   لم ي تزم في االسم الواحد بمراهماة الترتيمل الهجمائي فمي اسمم األلرابع ا : 

(،  وكممذا ذكممر 1ة( قبمم  ترجمممة )أبممان بممن أبممي هيمما ( )ترجمممة )أبممان بممن جب مم
(،  2ترجمة )أيول بن هقبة( قب  ترجمة ) أيول بن جابر(و) أيول بن خموط ()

 وهكذا في بقية التراجم.
خامس ا : هناك حروف ليس تحتها تراجم فمتا بال الذا  هندا في الكتال ليس 

 فيه بيء.
ممما  : تنمممو  ألفممماظ الجمممري التمممي اسمممتخدمه ا الناسمممائي فمممي كتمممال الضمممعفاء سادس 

متروك الحديل:  كمما فمي ترجممة )أيمول بمن   -والمتروكين ومن هذا األلفاط :
 (.3خوط()

 ()(.4متروك : كما في ترجمة ) جابر بن يزيد الٌجعفي 
 )(.5)منكر الحديل : كما في ترجمة )إبراهيم بن يزيد 
  ()(.6ليس بتقة  : كما في ترجمة )أبان بن جب ة 

                                 
     (21-20/ س1/14الضعفاء والمتروكين ل ناسائي )  - 1
  (.26- 25-24/ س 1/15المصدر السابق ) - 2
 (.26/س1/15المصدر السابق ) - 3
 (.12/س1/22المصدر السابق ) - 4
 (.15/س1/12المصدر السابق ) - 5
 (.20/س1/14المصدر السابق ) - 6
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 (1)س إال أنه اخت ط : كما في ترجمة )أبان بن َصْمَعة(ليس به بأ 
 () (.2مضطرل الحديل كما في ترجمة ) أيول بن هتبة 
  )(.3)ليس ببيء: كما في ترجمة ) هارون بن حاتم 
 ()(.4ضعيف:  كما في ترجمة )أبعل بن سوار 
 () (.5كان تغير:   كما في ترجمة )أصب  مولى همرو بن حريل 
 (.6)ة ) أحمد ابن أخس هبد الرزاق(كذال:  كما في ترجم 
 ()(.7ليس بذاك:  كما في ترجمة ) براء بن هبد اهلل بن يزيد 
  ()(2ليس بالقوي:  كما في ترجمة )ببير بن مهاجر 
  ليس بالقوي في الحديل: كما في ترجمة ) محممد بمن هبمد المرحمن بمن

 .1))أبي لي ى(
 ر لمممميس بممممذاك القمممموي:  كممممما فممممي ترجمممممة )هبممممد األه ممممى بممممن هممممام

 (.10)التع بي(
 ()(.11نكرة تغير:   كما في ترجمة ) بحر بن مرار بن هبد الرحمن 

                                 
 (.22/س1/14المصدر السابق ) -1
 (.24/س1/15المصدر السابق ) -2
 (.614/س 1/105المصدر السابق ) - 3
 (.52/س1/20المصدر السابق ) - 4
 (.63/س1/21سابق )المصدر ال - 5
 (.70/س1/22الضعفاء والمتروكين  ل ناسائي)   - 6
 (.75/س1/23المصدر السابق ) - 7
 (.71/س1/23المصدر السابق ) - 2
 (525/س1/12المصدر السابق ) - 1

 (.321/س1/61المصدر السابق )  -10
 (. 23/س1/24المصدر السابق ) -11
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 ()(.1ليس بتقة وال مأمون:  كما في ترجمة ) حسن بن زياد ال ؤلؤي 
 ()(.2ال يعجبني حديته : كما في ترجمة )تمام بن َنجيح 
 )3ذهل حديته  : كما في ترجمة )سه  األسود 
  (.4)) هبد اهلل بن س مة(ُيْعرف وُيْنكر:  كما في ترجمة 
  فيممه نظممر لمممن كتممل هنممه بمميخرا : كممما فممي ترجمممة )هبممد الممرزاق بممن

 (.5همام()
 ()(.6كتير الغ ط : كما في ترجمة ) نعمان بن رابد 

:  من قا  فيه ايمام النََّسائي ) متروك( وأخمرج لمه الُبَخماري فمي  المبحل األو 
 صحيحه

ابممي مموالهم الكموفي ، ومما لمه فمي أسيد بن زيد بمن نجميح الجمما  بمالجيم اله
 (.7الُبَخاري سوى حديل واحد مقرون بغيرا)خ()

 (.2قو  ايمام الناَسائي فيه:  أسيد بن الجما  متروك الحديل)
 -أقوا  ه ماء الجري والتعدي  فيه : 

                                 
 (.156/س 1/34المصدر السابق ) - 1
 (.12/س1/27السابق ) المصدر - 2
 (.226/س1/54المصدر السابق ) -3
 (.347/س1/64المصدر السابق ) - 4
 (.371/س1/61المصدر السابق ) - 5
 (.527/س1/100المصدر السابق ) -6
تقريممل التهممذيل ، اسممم المؤلمممف:  أحمممد بممن ه ممي بمممن حجممر أبممو الفضمم  العسمممقاني  - 7

 البافعي 
 وريا.س –(.ط: دار الربيد 512/س112/ 1) 
 1الضمعفاء والمتمروكين ، اسمم المؤلممف:  أبمو هبمد المرحمن أحمممد بمن بمعيل النسممائي ) - 2
 ح ل. -(. ، ط : دار الوهي 54/س11/
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قا  إبراهيم بن َهبد اهلل بن الجنيد: سألس يحيى بن َمِعمين هنمه ، فقما  : كمذال 
(. َوَقمما  َهبمماس 1فممي الحممذائين، فسمممعته يحممدل بأحاديممل كممذل) ، أتيتممه ببغممداد

الدُّوِريُّ  ، هن يحيى بن َمِعين : أسيد كذال، ذهبس إليه إلى الكرخ ، ونز  فمي 
(. 2دار الحذائين ، فأردس أن أقو  له : يا كمذال ، ففرقمس ممن بمفار الحمذائين)

م (.وقمممممممممما  3ا وال تعمديا)وترجم له الُبَخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرح 
ما :  4البزار : وأسيد بن زيمد قمد حمدل بأحاديمل لمم يتابمممممع ه يهما ) (. وقما  أيض 

(.وقما  أبمو حماتم: قمدم إلمى الكوفمة ممن بعمم 5وأسيد بن زيد لم يكمن بمه بمأس)
(. وقمما  ابممن  6أسممفارا فأتمماا أصممحال الحممديل ولممم آتممه وكممانوا يتك مممون فيممه )

أه  الكوفة حدل ببغداد،  يروي هن ُبريك ، وال يل بن سعد  ِحبَّان : بيخ من
 ( . 7، وغيرا من التقاس المناكير ، ويسرق الحديل ويحدل به)

                                 
 3تهذيل الكما  ، اسم المؤلف:  يوسف بن الزكي هبدالرحمن أبو الحجاج الممزي ، )   - 1
 بيروس .  -(. ط : مؤسسة الرسالة 240/512/
 1، اسم المؤلمف:  أبمو جعفمر محممد بمن هممر بمن موسمى العقي مي ، )الضعفاء الكبير   - 2
 بيروس. –( ، ط : دار المكتبة الع مية 10/س22/
التمماريخ الكبيممر ، اسممم المؤلممف:  محمممد بممن إسممماهي  بممن إبممراهيم أبممو هبممداهلل البخمماري - 3

 بيروس. –(.  ط : دار الفكر 1536/س2/15الجعفي )
/  1أبمو بكمر أحممد بمن هممرو بمن هبمد الخمالق البمزار )   البحر الزخار ، اسمم المؤلمف: - 4

 بيروس , المدينة  .  -( ، ط : مؤسسة ه وم القرآن , مكتبة الع وم والحكم 77/ي154
 (.77/ي207/  1المصدر السابق )  - 5
الجممري والتعممدي  ، اسممم المؤلممف:  هبممد الممرحمن بممن أبممي حمماتم محمممد بممن إدريممس أبممو   - 6

   محمد الرازي التميمي
 بيروس .  -(. ، ط : دار إحياء الترال العربي 1204/س312/  2) 
المجممروحين مممن المحممدتين والضممعفاء والمتممروكين ، اسممم المؤلممف:  ايمممام محمممد بممن   - 7

 -(.، ط : دار المموهي 111/س120/ 1حيممان بممن أحمممد بممن أبممي حمماتم التميمممي البسممتي )
 ح ل  .
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قا  ابن هدي : يتبين ه ى رواياته ضعف ، وله غير ما ذكرس من الرواياس ، 
)1وهامة ما يرويه ال يتابع ه يه) وقا   (. 2(.وقا  الدار ُقطني: َليَس ِبالَقممممِويِّ

(. وقا   3السممماجي :  سمعس أحمد بن يحيى الصوفي يحدل هنه بمناكير  ) 
 (.                      4الخطيل : وقدم أسيد بغداد وحدل بها وكان غير مرضي في الرواية)

( مقرون ا 6(.وقا  الذهبي :  حدل هنه الُبَخاري)5وقا  ابن ماكوال: ضعفوا )
 (.  1أفرط بن معين فكذبه )( . وقا  ابن حجر: ضعيف  7)

                                 
لف:  هبداهلل بن هدي بن هبمداهلل بمن محممد أبمو الكام  في ضعفاء الرجا  ، اسم المؤ   - 1

 أحمد الجرجاني ، 
 بيروس  . -(. ط : دار الفكر 216/س400/ 1) 
الع   الواردة في األحاديل النبوية ، اسم المؤلف:  ه ي بمن هممر بمن أحممد بمن مهمدي  - 2

 الريام . -( ، ط : دار طيبة 10/112أبو الحسن الدارقطني البغدادي)
تهممذيل ، اسممم المؤلممف:  أحمممد بممن ه ممي بممن حجممر أبممو الفضمم  العسممقاني تهممذيل ال  -3

 البافعي ، 
 بيروس .  -(، ط : دار الفكر  622/س301/ 1)
(، ط : 47/ 7تاريخ بغداد ، اسم المؤلف:  أحمد بمن ه مي أبمو بكمر الخطيمل البغمدادي) - 4

 بيروس . -دار الكتل الع مية 
ف والمخت مف فمي األسمماء والكمن ، اسمم المؤلمف:  ايكما  في رفمع االرتيمال همن المؤت م - 5

 بيروس . -( ، ط : دار الكتل الع مية 1/46ه ي بن هبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال)
صممممممحيح الُبخمممممماري ، كتممممممال الرقمممممماق ، بممممممال َيممممممدُخُ  الَجنَّممممممَة َسممممممبُعوَن َألف مممممما ِبَغيممممممِر  - 6

( راُن بن مْيَسَرَة ، حدتنا بن (قا  الُبَخاري في صحيحه :  حدتنا ِهمْ 6175/س5/2316ِحسالو
ُفضْي و ، حدتنا ُحصْيٌن ، قا  أبو هْبد ال اِه :وحدتني أِسيُد بن زْيدو ، حدتنا ُهبمْيٌم همن ُحصمْينو 

...  --، قمما  : كنممس هْنممَد سممِعيِد بممن ُجبْيممرو ، فقمما  حممدتني ابممن هبَّمماسو قمما  : قمما  النبممي 
 الحديل .

، اسمم المؤلمف:  محممد بمن أحممد بمن هتممان بمن ذكر أسماء من تك م فيه وهو موتق   - 7
 قايماز الذهبي أبو هبد اهلل ، 
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قا  ابن حجر: لم أر ألحد فيه توتيق ا وقد روى هنه الُبَخاري في كتال الرقاق 
(.وقا  السخاوي: وأسيد بن زيد بن نجيح الهابمي 2حديت ا واحد ا مقرون ا بغيرا )

 (.3الكوفي بيخ ل ُبَخاري )
تكذيبه، له  القو  الراجح في هذا الراوي : أنه ضعيف ، أفرط ابن معين في

حديل واحد في صحيح الُبخاري مقرون ا بغيرا ، وقد أخرج الُبَخاري هذا الحديل 
نما ذكرا الُبَخاري  لاستبهاد ، وفي ذلك يقو  ابن هدي الجرجاني : وا 
لاستبهاد ، فقا : نا همران بن ميسرة، قا :  نا ابن فضي  قا  نا حصين تم 

يم،  هن حصين. ألن هبيم ا أتبس قا  وحدتني أسيد بن زيد ، قا :  نا هب
(. وقا  أبو المسعود : لم يرو الُبَخاري ، هن أسيد بن  4الناس في حصين)

زيد في الصحيح غير هذا الحديل . وقد تك موا في أسيد ، وهذا حديل له أص  
(. وقا  ابن حجر : وهو هند الُبَخاري من طرق 5، ولع ه كممممان هنممممدا تقة) 

                                                                             
 الزرقاء .  -(.ط : مكتبة المنار 40/س42/ 1) 
 (.512/س112/ 1تقريل التهذيل  البن حجر) - 1
هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح البخاري ، اسم المؤلف:  أحممد بمن ه مي   - 2

 بيروس  . -( ،ط : دار المعرفة 1/311ني البافعي ،  )بن حجر أبو الفض  العسقا 
فتح المغيل بري ألفية الحديل ، اسمم المؤلمف:  بممس المدين محممد بمن هبمد المرحمن  - 3

 لبنان  . -( ، ط : دار الكتل الع مية 3/247السخاوي)
أسامي من روى هنهم محمد بن إسماهي  البخاري من مبايخه )فمي جامعمه الصمحيح(  - 4

(، ط : دار 7/س11-12/  1المؤلف:  هبد اهلل بن هدي الجرجماني أبمو أحممد ،   ) ، اسم 
 بيروس .  -الببائر ايسامية 

تحفة األبراف بمعرفة األطراف، اسم المؤلف:  جما  الدين أبو الحجاج يوسف بن هبد  - 5
 بيروس . -الدار القيمة  -(،ط : المكتل ايسامي 4/410الرحمن المزي، )
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( في اييمان من صحيحه هن سعيد بن 1وقد أخرجه مس م )أخرى غير هذا ، 
 (.2منصور هن هبيم به) 

 
 
 

: من قا  فيه ايمام النََّسائي ) ليس بتقمة ( وأخمرج لمه الُبَخماري  المبحل التاني
 في صحيحه.

 (.3أحمد بن صالح المصري أبو جعفر بن الطبري، روى له )خ د() -1 
 (.4بن صالح المصري ليس بتقة)قو  ايمام الناَسائي فيه :  أحمد 
 -أقوا  ه ماء الجري والتعدي  فيه:

َقا  الُبخاِريُّ : أحمد بمن صمالح تقمة صمدوق مما رأيمس أحمد ا يمتك م فيمه بحجمة ،  
كان أحمد بن حنب  وه ي، وابن ُنَمير ، وغيرهم يتبتون أحمد بمن صمالح ، كمان 

حممد بمن صمالح مصمرى (.وقا   الِعْج مي: أ5يحيى يقو  : س وا أحمد فإنه أتبس)
(.وقمممممممما  ابممن  1(. وقمما  أبممو حمماتم: تقممة)6تقممة يكنممى أبمما جعفممر صمماحل سممنة)

                                 
ح مس م ، كتال اييممان ، بمال المداِليِ  ه مى دُخموِ  طَواِئمَف ممن الُمْسمِ ِميَن الَجنَّمَة صحي  - 1

 ِبَغيِر ِحسالو وال هذال
 (.220/ي111/  1) 
 (.311/  1هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح الُبخاري   )  - 2
 (.42/س20/ 1تقريل التهذيل البن حجر  ) - 3
 (.61/س22/ 1ناسائي )الضعفاء والمتروكين ل   -4
 (. 41/س343/ 1تهذيل الكما  ل مزي  ) - 5
معرفة التقاس من رجا  أهم  الع مم والحمديل وممن الضمعفاء وذكمر ممذاهبهم وأخبمارهم ،   - 6

اسممم المؤلممف:  أبممي الحسممن أحمممد بممن هبممد اهلل بممن صممالح العج ممي الكمموفي نزيمم  طممراب س 
 السعودية. –نة المنورة المدي -(. ، ط : مكتبة الدار 5/س112/ 1الغرل)
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ِحبَّان:  كان أحمد همذا فمي الحمديل وحفظمه ومعرفمة التماريخ وأسمبال المحمدتين 
هند أه  مصر كأحمد بن حنب  هند أصحابنا بالعراق ، ولكنمه كمان صم ف ا تياه ما 

(.وقمما  ابممن  2ليممه ، فكممان يحسممد ه ممى ذلممك) ال يكمماد يعممرف أقممدار مممن يخت ممف إ
هدي :  أحمد بن صمالح ممن حفماظ الحمديل ، وبخاصمة حمديل الحجماز ، وممن 
المبهورين بمعرفتمه ، وحمدل هنمه الُبخماري ممع بمدة استقصمائه ، ومحممد بمن 
يحيمى واهتمادهممما ه يمه فممي كتيممر ممن حممديل الحجمماز، وه مى معرفتممه،  وحممدل 

تقان ا)هنه من حدل من التقاس واهتمد  (.  3وا حفظ ا وا 
قا  أبو سعيد بن يونس:  ذكرا الناَسائي فرماا وأساء التناء ه يه وقا  :حدتنا 
معاوية بن صالح ، سمعس يحيى بن معين يقو :  أحمد بن صالح كذال 
يتف سف.  وقا  أبو سعيد: ولم يكن هندنا بحمد اهلل كما قا  الانسائي ، ولم 

كرا الدارُقْطني في  أسماء التابعين ومن بعدهم (.وذ4يكن له آفة غير الكبر )
(.وقا  الخ ي ي :  تقة 5ممن صحس روايته هن التقاس هند الُبَخاري ومس م)

حافظ أخرجه الُبَخاري ، وكتل هنه: محمد بن يحيى الذه ي وأبو ُزْرهة ، وأبو 
 حاتم ، وتك م فيه أبو هبد الرحمن الناسائي، واتفق الحفاظ ه ى أن كامه فيه

                                                                             
 (73/س56/  2الجري والتعدي  البن أبي حاتم )  - 1
 2التقماس ، اسمم المؤلمف:  محممد بمن حبمان بمن أحممد أبمو حماتم التميممي البسمتي ،  )  - 2
 (12011/س25/

 بيروس . -ط : دار الفكر 
 (.21/س123/  1الكام  في ضعفاء الرجا   البن هدي)  - 3
 (. 62/س35/ 1بن حجر  )تهذيل التهذيل ال - 4
ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحس روايته هن التقاس هند البخاري ومسم م ،   - 5

( ، ط : 64/س1/64اسممم المؤلممف:  أبممي الحسممن ه ممي بممن همممر بممن أحمممد الممدار قطنممي )
 لبنان . -بيروس  -مؤسسة الكتل التقافية 
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(. وقا  الخطيل : احته سائر األئمة 1تحام  ، وال يقدي كام أمتاله فيه)
بحديل أحمد بن صالح سوى أبى هبد الرحمن الناسائي ، فإنه ترك الرواية هنه 

(.وقا  الذهبي في الميزان : أحمد بن صالح ] صح  2وكان يط ق لسانه فيه)
لنسائي نفسه خ [ أبو جعفر المصري الحافظ التبس أحد االهام اذى ا

(. ووضع الذهبي في الميزان ه ى أو  ترجمته )صح( إبارة إلى أن 3بكامه) 
ا في )ذكر من تك م فيه وهو موتق(: تقة  العم  ه ى توتيقه مط قا .وقا  أيض 

(.وقا  في الكابف: هو تبس في 4تبس نا  منه الانَسائي خرج له اُلبَخاري)
 (.   5الحديل)

ن العابرة تك م فيه الناَسائي بسبل أوهام له ق ي ة قا  ابن حجر : تقة حافظ م
، ونق  هن ابن معين تكذيبه ، وجزم ابن ِحبان بأنه إنما تك م في أحمد بن 

                                 
:  الخ يمم  بممن هبممد اهلل بممن أحمممد ايربمماد فممي معرفممة ه ممماء الحممديل ، اسممم المؤلممف - 1

 الخ ي ي القزويني أبو يع ى ،
 الريام.    –(، ط : مكتبة الربد 100/س424/  1) 
 (1226/س200/  4تاريخ بغداد ل خطيل البغدادي)  - 2
 ميزان االهتدا  في نقد الرجا  ، اسم المؤلف:  بمس الدين محمد بن أحمد الذهبي     - 3
 بيروس . -ر الكتل الع مية (. ط : دا405/س241/ 1) 
 (.15/س35/ 1ذكر من تك م فيه وهو موتق  ل ذهبي  ) - 4
الكابف في معرفة من له رواية في الكتل السمتة ، اسمم المؤلمف:  حممد بمن أحممد أبمو  - 5

 هبداهلل الذهبي الدمبقي ، 
 جدة  . -(.ط : دار القب ة ل تقافة ايسامية , مؤسسة ه و 41/س115/ 1)
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(.وقا  السيوطي : كان 1صالح البمومي ، فظن الناَسائي أنه هنى ابن الطبري)
 (. 2أحد الحفاظ المبرزين واألئمة المذكورين)

( ، وروى هن محمد غير 3ضاحي وغير موضع هنه )أخرج له الُبَخاري في األ 
منسول هنه ، وهو فيما أحسبه ابن يحيى الذه ي هنه في التوحيد قاله 

قا  ابن حجر :  أحد أئمة الحديل الحفاظ المتقنين الجامعين (. و 4الُبَخاري )
بين الفقه والحديل ، أكتر هنه الُبخاري وأبو داود ، واهتمدا الذه ي في كتير 

ا واهتبار ا.5ديل أه  الحجاز ) من أحا  (.فأخرج له الُبخاري احتجاج 
القو  الراجح في الراوي : أنه تقة حافظ أما تضعيف النََّسائي له فهو 
إطمممممممممماق مردود ، وتكمممممذيل ابن معين له ففيه تحام  ه يه، وفي ذلك يقو  

ئي فسمعس محمد ابن هدي : وكام ابن معين فيه تحام ، وأما سوء رأي النسا
بن هارون بن حسان البرقي يقو  هذا الخراساني يعني الناسائي يتك م في 
أحمد بن صالح ، وحضرس مج س أحمد بن صالح وطردا من مج سه، فحم ه 
ذلك ه ى أن تك ممممممممممم فيه ، وهذا أحمد بن حنب  قد أتنى ه يه فالقو  فيه ما 

ا : فا يؤتر قو  الناسائي ه يه وال (.وقا  6قاله أحمد ال ما قاله غيرا فيه) أيض 

                                 
 (42/س20/ 1ل التهذيل البن حجر )تقري - 1
 1طبقاس الحفاظ ، اسم المؤلف:  هبد الرحمن بن أبي بكمر السميوطي أبمو الفضم  ،   ) - 2
 (421/س220/

 بيروس  . -ط : دار الكتل الع مية 
 0( ط: دار ال واء ل نبر والتوزيع ) الريام(15/س )360/ 1التعدي  والتجريح ) - 3
عرفمة أهم  التقمة والسمداد ألحممد بمن محممد بمن الحسمين البخماري الهداية وايرباد في م  - 4

 الكاباذي أبو نصمر
 0( ،  ط: دار المعرفة ) بيروس (13/ س35/  1) 
 (  1/223هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح الُبخاري ) - 5
 (.21/س123/  1الكام  في ضعفاء الرجا   البن هدي ) - 6
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إنكارا ه يه يساوي بيئ ا،  وأحمد بن صالح ممن أج ه الناس ، ولوال أني 
برطس في كتابي هذا أن اذكر فيه ك  من تك م فيه متك م،  لكنس أج  أحمد 

 (.1بن صالح أن اذكمممممرا)
ن الداني المقرئ هن مس مة بن َقمممممممممممممممممما  أبو َهْمرو هتمان بن َسِعيد بن هتما

القاسممم االندلسممي : النمماس مجمعممون ه ممى تقممة أحمممد بممن صممالح لع مممه وخيممرا 
وفضمم ه ، وأن أحمممد بممن حنبمم  وغيممرا كتبمموا هنممه ووتقمموا. وكممان سممبل تضممعيف 
النََّسائي له أن أحمد بن صالح رحمه اهلل كان ال يحدل أحمد ا حتمى يبمهد هنمدا 

الخير والعدالة ، وكان يحدته ويبذ  له ه مه  رجان من المس مين أنه من أه 
، وكان يمممممممممممممذهل في ذلك مذهل زائدة بن قدامة ، فمأتى النََّسمائي ليسممع منمه 
، فدخ  با إذن ، ولم يأته برج ين يبهدان لمه بالعدالمة ، ف مما رآا فمي مج سمه 

: أن الناَسمائي (.وقما  ابمن حجمر 2أنكرا ، وأمر بإخراجه ، فضعفه النََّسائي لهذا)
 (. 3انفرد بتضعيف أحمد بن صالح بما ال يقب )

مِد بمن إسمماهي  بمن هبمد اهلل بمن أبمي فمروة اْلَفمْرويِّ  )-2 خ س إْسَحاَق بن ُمحمَّ
 (. 4)ق(

 (.1قو  ايمام  النسائي فيه :  إسحاق بن محمد الفروي ليس بتقة)

                                 
 ( بتصرف.21/س123/  1المصدر السابق )   - 1
 (.41/س342/ 1تهذيل الكما   ل مزي) - 2
 (326/  1هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح الُبَخاري )  - 3
هذا النسبة إلى الجد ، وهمرف بمه  -.الفروي : بفتح الفاء وسكون الراء وفي آخرها واو  -4

أبمي فمروة الفمروي   جماهة منهم أبو يعقول إسحاق بن محممد بمن إسمماهي  بمن هبمد اهلل بمن
القربي،  مولى هتمان بن هفان رضمي اهلل هنمه روى هنمه مالمك بمن أنمس وغيمرا روى هنمه 
أبممو زرهممة وأبممو حمماتم الرازيممان وغيرهممما وكممان تقممة  . ال بممال فممي تهممذيل األنسممال ، اسممم 

( ،  2/426المؤلممف:  أبممو الحسممن ه ممي بممن أبممي الكممرم محمممد بممن محمممد البمميباني الجممزري)
 بيروس  . -در ط : دار صا
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 -أقوا  ه ماء الجري والتعدي  فيه :
( . وقما  2ي التاريخ الكبيمر ولمم يمذكر فيمه جرَحما وال تعمديا )ترجم له الُبَخاري ف

را فربممممما لقممممن الحممممديل وكتبممممه أبممممو حمممماتم:  كممممان صممممدوق ا ولكنممممه ذهممممل بصمممم
 ( .  3)صحيحة

قا  األُجري سألس أبا داود هنه فوهاا جد ا . وقا  لو جاء بذاك الحديل هن 
بن همر ، وال  مالك يحيى بن سعيد ، لم يحتم  له ما هو من حديل هبيد اهلل

من حديل يحيى بن سعيد ، وال من حديل مالك. قا  األُجري يعني حديل 
(.وذكرا ابن ِحبِّان  4ايفك الذي حدل به الفروي هن مالك وهبيد اهلل بن الزهري)

(.وقا  الُعَقي ي : إسحاق بن محمد الفروي 5في التقاس وقا  : يغرل ويتفرد)
ع ه يها ، وسمعس أبا جعفر الصائ  يقو  جاء هن مالك بأحاديل كتيرة ال يتاب

كان إسحاق الفروي كف وكان ي قن ، منها ما حدتناا ه ى بن هبد العزيز 

                                                                             
الضمممممعفاء والمتمممممروكين ، اسمممممم المؤلمممممف:  أبمممممو هبمممممد المممممرحمن أحممممممد بمممممن بمممممعيل  - 1

 ح ل . -( ، ط : دار الوهي 41/س 1/12النَّسائي)
التمماريخ الكبيممر ، اسممم المؤلممف:  محمممد بممن إسممماهي  بممن إبممراهيم أبممو هبممداهلل البخمماري  - 2

 بيروس .  -(، ط : دار الفكر 1221/ي1/401الجعفي )
الجري والتعدي  ، اسم المؤلف:  هبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبمو محممد  - 3

 الرازي التميمي  
 بيروس .  -( ، ط : دار إحياء الترال العربي 220/س233/  2) 
تهممذيل التهممذيل ، اسممم المؤلممف:  أحمممد بممن ه ممي بممن حجممر أبممو الفضمم  العسممقاني  - 4

 البافعي ، 
 بيروس .  -الفكر  (، ط : دار466/س217/ 1)
/  2التقاس ، اسم المؤلف:  محممد بمن حبمان بمن أحممد أبمو حماتم التميممي البسمتي ، )  - 5

 ( 12415/س115
 بيروس . -ط : دار الفكر 
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،قا  :حدتنا إسحاق بن محمد الفروي ،قا  :حدتنا مالك ،هن سمى ، هن أبي 
: من قت  دون ماله  - -صالح ، هن أبي هريرة قا :  قا :  رسو  اهلل 

قا  : من أقا  نادم ا أقاله اهلل يوم  - -النبي  فهو بهيد . وبإسنادا أن
القيامة ، وله غير حديل هن مالك ال يتابع ه يه ، والحديتان محفوظان من 

 (. 1غير حديل مالك)
وذكرا الدارُقْطني في  أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحس روايته هن 

ن إسحاق بن محمد (.وقا  الدارُقْطني : وسألته ه2التقاس هند الُبخاري ومس م)
الفروي صاحل مالك فقا  ضعيف وقد روى هنه الُبَخاري ويوبخونه في هذا 

( .وقا  الحاكم :  حدل هنه الُبخاري ه ى االنفراد في كتال الخمس ، وقد 3)
 ( . 4غمزا)

قا  الحاكم : قد احته ايمام الُبَخاري بإسحاق بن محمد الفروي، وهبد الرحمن 
(.  وقا  أبو هبيمممممد اهلل قا  لنممممما أبو  5مع الصحيح)بن أبي الرجا  في الجا

                                 
/  1الضعفاء الكبير ، اسم المؤلف:  أبو جعفر محمد بن همر بن موسى العقي ي ، )   - 1

 .   بيروس -(، ط : دار المكتبة الع مية 125/س106
ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحس روايته هن التقماس هنمد البخماري ومسم م ،  - 2

(، ط : 51/42/  1اسممم المؤلممف:  أبممي الحسممن ه ممي بممن همممر بممن أحمممد الممدار قطنممي ) 
 لبنان .  -بيروس  -مؤسسة الكتل التقافية 

حسممن الممدار سممؤاالس حمممزة بممن يوسممف السممهمي ، اسممم المؤلممف:  ه ممي بممن همممر أبممو ال -3
 قطني ،   

 الريام  . -(، ط : مكتبة المعارف 110/س172/  1) 
المممدخ  إلممى الصممحيح  تممأليف الحمماكم أبممي هبممد اهلل محمممد بممن هبممد اهلل بممن حمدويممه   - 4

 (، ط: دار ايمام أحمد ل نبر والتوزيع والصويتاس . 4/س4/122النيسابوري         )
مؤلممف:  محمممد بممن هبممداهلل أبممو هبممداهلل الحمماكم المسممتدرك ه ممى الصممحيحين ، اسممم ال - 5

 بيروس . -(، ط : دار الكتل الع مية 3141/ي572/  2النيسابوري ،  ) 



 

 
322 

بكر البافعي سمعس جعفر الطيالسي يقو :  لو كان األمر إلي ما حدتس هن 
إسحاق الفروي قا :  أحمد بن ه ي ، أخبرنا ه ه ، أخبرنا أحمد ، تنا محمد 

من بن هبد اهلل بن هبد الحكم ،قا :  سمعس محمد بن هاصم المصري ، وكان 
أه  الصدق ، وقا :  قدمس المدينة ، ومالك بن أنس حي ، ف م أر أه  
المدينة يبكون أن إسحاق بن أبي فروة متهم ه ى الدين.  قا  القاضي أبو 

فيحتم  هندي أنه يتهم لكترة خطئه بق ة التحري واهلل  -رحمه اهلل -الوليد 
أحاديل ، وزاد  (.وقا  صاحل الزهرة : روى هنه يعني الُبَخاري خمس1أه م)

(. وقا  ابن  2الجياني : وحدل هن محمد بن يحيى هنه مقرون ا باألويسي. )
(.وقا  ابن 3َخْ ُفون :  إسماهي  بن محمد بن أبي فروة ليس بالحافظ هندهم)

(.وقا  الذهبي: 4حزم : إسحاق بن محمد الفروي ضعيف جد ا متروك الحديل)

                                 
التعدي  والتجريح , لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ، اسم المؤلف:  سم يمان  - 1

 –لتوزيمع ( ، ط : دار ال مواء ل نبمر وا22/س1/377بن خ ف بمن سمعد أبمو الوليمد البماجي )
 الريام.  

إكممما  تهممذيل الكممما  فممي أسممماء الرجمما  ، المؤلممف : العامممة همماء الممدين مغ طمماي ،   - 2
 ( ، ط : الفاروق الحديتة ل طباهة والنبر .411/س2/110)
المع م ببيوخ البخاري ومس م ، تأليف ايممام الحمافظ أبمي بكمر محممد بمن إسمماهي  بمن  - 3

 لبنان(. –دار الكتل الع مية )بيروس (، ط : 72/س1/107خ فون    )
المح مممى ، اسمممم المؤلمممف:  ه مممي بمممن أحممممد بمممن سمممعيد بمممن حمممزم الظممماهري أبمممو محممممد  - 4
 بيروس . -(،  ط : دار األفاق الجديدة 10/124،)
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قا  ابن حجر :صدوق كف (.  و  1وهو صدوق في الجم ة صاحل حديل )
 (. 2فساء حفظه )
( ، وفي فرم  4( : روى هنه الُبَخاري في كتال الجهاد حديت ا)3قا  ابن حجر)
(. كاهما هن مالك، وأخرج له في الص ح حديتا آخر مقرونا 5الخمس آخر )

(.وكأنها مما أخذا هنه من كتابه قب  ذهال بصرا وروى له  6باألويسي)
 (.  2جة)(وابن ما 1الترمذي)

                                 
 ميزان االهتدا  في نقد الرجا  ، اسم المؤلف:  بمس الدين محمد بن أحمد الذهبي     - 1
 بيروس . -الكتل الع مية (، ط : دار 726/س351/  1)
تقريممل التهممذيل ، اسممم المؤلمممف:  أحمممد بممن ه ممي بمممن حجممر أبممو الفضمم  العسمممقاني  - 2

 البافعي 
 سوريا  . -(، ط : دار الربيد 321/س102/  1) 
هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح البخماري ، اسمم المؤلمف:  أحممد بمن ه مي  - 3

 بيروس  . -( ،ط : دار المعرفة 1/321عي ، )بن حجر أبو الفض  العسقاني الباف
مماري فممي صممحيحه ،كتممال الجهمماد والسممير، بممال ِقتمماِ  اْليُهمموِد) - 4 (. 2767/ي3/1070الُبخ 

قا  الُبَخاري في صحيحه : حدتنا ِإْسحاُق بن ُمحمَّدو اْلفْرِويُّ ، حدتنا ماِلمٌك ، همن نماِفعو ، همن 
قا  : ُتقماِتُ وَن اْليُهموَد حتمى يختبمئ  - -رُسوَ  ال اهِ  هبد ال اِه بن ُهمَر رضي اهلل هنهما أنَّ 

أَحممُدُهْم وَراَء اْلحَجممِر فيقممو  يمما هْبممَد ال اممِه هممذا يُهمموِدي  وَراِئممي فأقت ممه . ط : دار ابممن كتيممر , 
 بيروس .  اهتبار ا -اليمامة 

/  3الُبَخمممممماري فممممممي صممممممحيحه ، كتممممممال الجهمممممماد والسممممممير ، بممممممال فممممممرم الخمممممممس ) - 5
ممدو اْلَفممْرويُّ ، حممدتنا 2127/ي1126 (. قمما  الُبَخمماري فممي صممحيحه : حممدتنا إْسممَحاُق بممن مَحمَّ

َمالُك بن أَنسو ،هن بن بَهالو ،هن َمالِك بن َأوِس بن الَحمَدتَاِن ،وكمان محممد بمن جَبْيمرو ذَكمَر 
ن ذلمك الحمديل لي ذْكر ا من َحديِتِه ذلك،  َفانَطَ ْقُس حتى َأْدخَ  ه ى َمالِك بمن َأوسو َفَسمَأْلتُه هم

 فقا : َمالٌك ... الحديل. اهتبار ا
مممماري فممممي صممممحيحه ، كتممممال الصمممم ح ، بممممال َقمممموِ  اِيَممممماِم أِلَصممممَحاِبِه اذَهُبمممموا ِبنمممما  - 6 الُبخ 

( قما  الُبَخماري فمي صمحيحه : حمدتنا محممد بمن هبمد ال امِه ، حمدتنا 2547/ي 2/152ُنصِ ُح)
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القو  الراجح في الراوي:  أنه صدوق. فقد قا  الذهبي:  القو  ما قاله فيه أبو 
(. وقا  ابن حجر: والمعتمد 3حاتم أما هم أبيه إسحاق بن هبد اهلل فذاك واا)

(. هذا وقد أخذ هنه الُبَخاري من كتبه قب  ذهال  4فيه ما قاله أبو حاتم )
ا ، وأخرج له الترمذي حديت ا ، وقا  هقل بصرا، وأخرج له الُبَخاري اهتبار  

الحديل : هذا حديل حسن غريل فهذا بمتابة توتيق ضمني من الترمذي 
لجميع رواة ايسناد . أما تضعيف من ضعفه كان بعد ذهال بصرا وسوء 

                                                                             
،  قماال: حمدتنا محممد بمن َجعَفمرو هبد الَعِزيِز بن هبد ال اِه اأُلَوْيِسيُّ وَ  مدو الَفمْرِويُّ سَحاُق بن ُمحمَّ اِ 
أنَّ َأهمَ  ُقبماءو اقَتَت ُموا حتمى َتَراَمموا ِبالِحَجماَرِة َفمُأخِبَر  - -،هن أبي حاِزمو هن َسمهِ  بمن َسمعدو 

 ِبذِلَك فقا  اذَهُبوا ِبنا ُنصِ ُح َبيَنُهْم  --رسو  ال اِه 
(.قما  2036/ي4/321الطمل ، بمال مما جماء فمي اْلحْمَيمِة) الترمذي فمي السمنن ، كتمال - 1

، حممدتنا  ممدو اْلَفممْرويُّ الترمممذي فممي السممنن :  حممدتنا محمممد بممن يحيممى ،حممدتنا إسممحاق بممن مَحمَّ
إسماهي  بن َجعَفرو ،هن هَماَرَة بمن َغزيَّمَة ،همن َهاصمِم بمن هَممَر بمن قتَماَدَة ،همن َمْحمموِد بمن 

قما :  إذا أَحملَّ اهلل هْبمد ا حَمماُا المدُّْنيا ،   --اِن ، أنَّ رُسموَ  ال امهِ َلبيدو ،هن قَتاَدَة بمن النُّْعمم
كما يَظ ُّ أحدكم َيْحمي َسقيَمُه اْلماَء . قا  أبمو هيَسمى : وفمي اْلبمال همن ُصمهْيلو وُأمِّ اْلُمْنمذِر 
وَهممَذا َحممديٌل حَسممٌن َغريممٌل  . الجممامع الصممحيح سممنن الترمممذي ، اسممم المؤلممف:  محمممد بممن 

 بيروس –يسى أبو هيسى الترمذي الس مي ، ط: دار إحياء الترال العربي ه
أخرج له ابن ماجه في السنن  في تاتة مواضع: الموضع األو  :  كتال الجنائز ،َ بال  -2

( سممنن ابممن ماجممه ، اسممم المؤلممف:  1510/ي 507/  1ممما جمماء فممي اْلُبَكمماِء ه ممى اْلَميِّممِس) 
 بيروس. –زويني ، ط : دار الفكر محمد بن يزيد أبو هبداهلل الق

 (.2015/ي1/641الموضع التاني: كتال النكاي ، َبال اَل ُيَحرُِّم اْلَحَراُم اْلَحَاَ ، )
/ي 1/610الموضممع التالممل:  كتممال الكفمماراس ، َبممال مممن َخَ ممَط فممي َنممْذرِِا َطاَهممة  ِبَمْعِصممَيةو  )

2136.) 
بن أحممد بمن هتممان بمن قايمماز المذهبي أبمو سير أهام النباء ، اسم المؤلف:  محمد  - 3

 بيروس  . -(، ط : مؤسسة الرسالة 650/ 10هبد اهلل )
 (.321/  1هدي الساري بري صحيح الُبخاري ) - 4
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اري  في )التاريخ الكبير( ف يس تضعيف ا وال  حفظه ، أما سكوس ايمام الُبخ 
دي في الكام  في الضعفاء: وقد بينس مراد الُبَخاري أن توتيق ا . فقد قا  ابن ه

نما يري كترة  يذكر ك  راوي ، وليس مرادا أنه ضعيف أو غير ضعيف، وا 
ن كممممان حرف ا) األسامي ليذكر ك  من روى هنه بيئ ا كتير ا أو ق يا وا 

(.وقمما  1
: بين مس م  الحممافظ أبو محمد َهبد اهلل بن أحمد بن َسِعيد بن يربو  االببي ي

جرحه في صدر كتابه ، وأما الُبَخاري ، ف م ينبه من أمرا ه ى بئ فد  أنه 
هندا ه ى االحتما ، ألنه قد قا  في "التاريخ" : ك  من لم أبين فيه جرحه 

ذا ق س : فيه نظر ، فا يحتم ) (. وأما تضعيف 2فهو ه ى االحتما  ، وا 
 واهلل أه م.النََّسائي له فهو إطاق في غير مح ه. هذا 

ممممن قمما  فيمممه ايممممام النََّسمممائي ) لمميس ببممميء( وأخمممرج لمممه   المبحممل التالمممل :
 .الُبَخاري في صحيحه

( ، روى 3يعقول بن حميد بن كاسل المدني نزي  مكة وقد ينسل لجدا) -1
(.وذكر ابن حجر في التقريل أنه روى له الُبَخاري في خ ق أفعا  4له )خ ق()
 (.6كر المزي ذلك في تهذيل الكما )( ، وكذلك ذ5العباد)هخ()

 (.1قو  ايمام الناَسائي فيه :  يعقول بن حميد بن كاسل ليس ببيء مكي )

                                 
الكام  في ضعفاء الرجا  ، اسم المؤلف:  هبداهلل بن همدي بمن هبمداهلل بمن محممد أبمو  - 1

 أحمد الجرجاني ، 
 بيروس  . -ر (، ط : دار الفك503/س372/  2)
تهممذيل الكممما  ، اسممم المؤلممف:  يوسممف بممن الزكممي هبممدالرحمن أبممو الحجمماج المممزي ،  - 2
 بيروس . -( ، ط : مؤسسة الرسالة 265/ 12)
 (.7215/س607/ 1تقريل التهذيل  البن حجر ) - 3
 (.477/س466/ 2تذكرة الحفاظ ل ذهبي  ) - 4
 (.7215/س607/ 1تقريل التهذيل  البن حجر ) - 5
 (.7026/س312/ 32تهذيل الكما  ل مزي) - 6
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 -أقوا  ه ماء الجري والتعدي  فيه :
َقا  َهباس الدُّوِريُّ ، هن يحيى بن َمِعين : ليس ببيءو .وقا  مضر بن محمد 

يُّ  : لم نر ِإالَّ َخْير ا ، هو األسدي  ، هن يحيى بن َمِعين : تقة .وَقا  الُبخارِ 
(.وترجم  2في االص  صدوق. . َوَقا  الناَسائي في موضع آخر : ليس بتقة..)

(.قا  ابن أبي 3له الُبَخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرَحا وال تعديا)
َخْيْتمة :  وسمعس يحيى بن معين وذكر  ابن كاسل  فقا  : ليس بتقة فق س 

ين ق س ؟ قا  : ألنه محدود ، ق س : أليس هو في سماهه  تقة ؟ له : من أ
قا  : ب ى . ، ال يجوز ألنه محدود ، قا  : بئسما قا  إنما حسدا الطالبيون 

(. 4في التحام  وليس حدود الطالبين هندنا بيء لجودهم ، وابن كاسل تقة)
د جع  أحاديل وذكر الُعَقْي ي هن زكريا بن يحيى الح واني قا :  رأيس أبا داو 

ابن كاسل وقاياس ه ى ظهور كتبه ، فسألته هن ذلك ، فقا : رأيس في مسندا 
( . َوَقا  هبد الرحمن بن َأبي حممماتم : سألس 5أحاديل منكرة فطالبناا باألصو )

هنه أبا ُزْرهة فحرك رأسه. ق س : كان صدوق ا في الحديل ؟ فقا  : لهذا 
كاسل : ق بي ال يسكن ه ى ابن كاسل. بروط. َوَقا  : في حديل رواا ابن 
 (.6وَقا  أبو حاتم  : ضعيف الحديل)

قا  ابن ِحبَّان : وكان ممن يحفظ وممن جمع وصنف واهتمد ه ى حفظه فربما 
أخطأ في البيء بعد البيء ، وليس خطأ اينسان في بيء يهم فيه ما لم 
                                                                             

 (.616/س106/ 1الضعفاء والمتروكين ل ناَسائي ) - 1
 (.7026/س321/ 32تهذيل الكما  ل مزي) - 2
 (.3421/س400/ 2التاريخ الكبير ل ُبَخاري ) - 3
أخبار المكيين من كتال التاريخ الكبير البن أبي خيتمة ، اسم المؤلف:  أحمد بن زهير  - 4
 الريام .  -( ، ط : دار الوطن 100/س1/432ن حرل، )ب
 (.2075/س446/ 4الضعفاء الكبير ل ُعَقي ي ) - 5
 (.621/س206/ 1الجري والتعدي  البن أبي حاتم   ) - 6
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ابن هدي : ال (.وقا  1يفح  ذلك منه بمخرجه هن التقاس إذا تقدمس هدالته )
بأس به وبرواياته ، وهو كتير الحديل الغرائل وكتبس مسنممممدا هن القاسم بن 
مهدي ألنه لزمه بوصية أبى مصعل إياا أن يكتل هنه بمكة ، فكتل هنه 
المسند وفيه من الغرائل والنسخ واألحاديل العزيزة ، وبيوخ من أه  المدينة 

هم ، ومسند ابن كاسل صنفه ه ى يروى هنهم ابن كاسل ، وال يروى غيرا هن
ذا نظرس إلى مسندا ه مس أنه جما  ل حديل صاحل  األبوال ، وا 

(.وقا  الذهبي : والظاهر أنه فيه 3(.وقا  األزدي : ضعيف الحديل)2حديل)
(. وقا  الذهبي في تذكرة الحفاظ : ايمام المحدل هالم  4لين وله ما ينكر)

(.وقا  ابن 6ربما وهم )          (.وقا  ابن حجر : صدوق   5المدينة )
حجر: يعقول بن حميد بن كاسل المدني ، وقد ينسل إلى جدا ، مخت ف في 

( ، وفي فض  من بهد بدر ا)7االحتجاج به ، روى الُبَخاري في كتال الص ح)
2 )

حديتين هن يعقول غير منسول هن إبراهيم بن سعد .فقي  :هو ابن كاسل 
ورقي. وقي : ابن محمد الزهري. وقي : ابن إبراهيم هذا .وقي : ابن إبراهيم الد

بن سعد ، وهذا القو  األخير باط  فإن الُبَخاري لم ي قه وأما الزهري فضعيف ، 
وأما الدورقي وابن كاسل فمحتم  .واألببه أنه ابن كاسل ، وبمممممذلك جمممممزم أبو 

                                 
 (.16464/س225/ 1التقاس  البن َحباان ) - 1
 (.2061/س151/ 7الكام  في الضعفاء البن هدي ) - 2
 (.2221/س215/ 3بن الجوزي )الضعفاء والمتروكين ال - 3
 (.324/س201/ 1ذكر من تك م فيه وهو موتق  ل ذهبي ) - 4
 (.477/س466/ 2تذكرة الحفاظ  ل ذهبي ) - 5
 (.7215/س607/ 1تقريل التهذيل  البن حجر ) - 6
ممممْ ُح  - 7 صممممحيح الُبَخمممماري ، كتممممال الصمممم ح ، بممممال إذا اْصممممطَ ُحوا ه ممممى صممممْ ِح جممممْورو فالصُّ

 (.2550/ي2/151مْرُدوٌد)
 (.3766/ي1464/  4صحيح الُبَخاري ، كتال المغازي ، بال فض  من بهد بدر )  - 2
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ا  وغير واحد ، وقد أحمممممد الحاكم وأبو إسحاق الحبا ، وأبو هبد اهلل بن َمْندَ 
روى الُبَخاري في خ ق أفعا  العباد ،هن يعقول بن حميد بن كاسل حديت ا 
ا: والحديل الذي  ونسبه ، وروى في الصحيح هن الدورقي فنسبه وقا  أيض 
أخرجه له في الص ح تابعه ه يه محمد بن الصباي هند مسمممم م وأبي داود ، 

   والذي أخرجه له في فض  من بهد بد را 
وقع في رواية أبي ذر حدتني يعقول بن إبراهيم ،قا : حدتنا إبراهيم بن سعد 
،هن أبيه ،هن جدا ،هن هبد الرحمن بن هوف في قصة قت  أبي جه  ،وهو 
هندا من طريق صالح بن إبراهيم بن هبد الرحمن بن هوف ،هن أبيه ،هن 

وأما ابن  هبد الرحمن بن هوف ، ويعقول هنا يغ ل ه ى ظني أنه الدورقي ،
(.وقا  محمد بن  1كاسل فقد قا  فيه الُبَخاري هو في األص  صدوق)

َخْ ُفون : وقو  من قا :  أنه يعقول بن حميد بن كاسل  هندي  أقرل 
(. وقا  الذهبي : وأخرج الُبَخاري له في بهداء بدر ،  2ل صوال  واهلل أه م)

هو ، ويقا : هو  وفي الص ح ،فقا  : تنا يعقول أنا إبراهيم بن سعد فهو
يعقول الدورقي ، فأما من قا  هو يعقول بن إبراهيم بن سعد ، فقد أخطأ ألنه 
ما أدركه الُبَخاري ، وكذا من قا  هو يعقول بن محمد الزهري أحد 

(،  4(. وقا  في الفتح : فجزم الكاباذي بأنه ابن حميد بن كاسل) 3الضعفاء)
ون يعقول بن محمد الزهري . قا  وبه جزم الحاكم هن مبايخه تم جوز أن يك

الحاكم وقد ناظرني بيخنا أبو أحمد الحاكم في أن الُبخاري روى في الصحيح 

                                 
 ( .1/453هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح الُبَخاري  ) - 1
 (.502/س1/604المع م البن َخْ ُفون ) - 2
 (1212/س276/ 7ميزان االهتدا  في نقد الرجا  ) -3
 ( .    1312/س2/223عرفة أه  التقة والسداد ل كاباذي )الهداية وايرباد في م - 4
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( فق س : له إنما روى هن يعقول بن محمد ف م يرجع 1هن يعقول بن حميد)
هن ذلك . وقا  ابن حجر : وجزم ابن َمْنَدا وأبو إسحاق الحبا  وغير واحد بما 

متعقل بما وقع في رواية األِصي ي وأبي ذر وقا  أبو ه ي قا  أبو أحمد ، وهو 
الجياني،  وقع هند ابن السكن هنا حدتنا يعقول بن محمد ، وهند أبي ذر 

 واأَلِصي ي
حدتنا يعقول بن إبراهيم ، وأهم ه الباقون ، وجزم أبو مسعود في األطراف  

: وهو غ ط فان بأنه ابن إبراهيم ، وجوز أنه يعقول بن إبراهيم بن سعد ، قا 
يعقول ماس قب  أن يرح  الُبَخاري ، وقد روى له الكتير بواسطة، وبنى 
الكرماني ه ى أنه يعقول بن إبراهيم بن سعد فقا  هذا السند مس س  بالرواية 

 (. 2هن األباء ، وما  المزي إلى أنه: يعقول بن إبراهيم الدورقي)
أئمة الجري والتعدي  تبين أن بعد سرد أقوا   القو  الرأي الراجح في الراوي:

هذا الراوي صدوق أخرج له الُبَخاري اهتبار ا ، أما قو  األزدي  فا يعرج ه يه 
(.وقا  3،  فقد قا  ابن حجر: وال هبرة بقو  األزدي ألنه هو ضعيف )

الذهبي :  كان من ه ماء الحديل لكنه له مناكير و غرائل و حديته في 
الص ح وفيمن بمممهد بدر ا ، حدتنا يعقول ابن صحيح البخاري في موضعين في 

إبراهيم،  حدتنا إبراهيم بن سعد، والظاهر أنه ابن كاسل ، وقائ  يقو  هو 
يعقول بن إبراهيم الدورقي،  فأما من قا  بق ة معرفة هو يعقول بن محمد بن 

( 1(.أما قو  ابن أبي َخْيَتمة )4سعد أو هو يعقول بن محمد الزهري فقد أخطأ)

                                 
 (  .62/س4/242المدخ  إلى الصحيح ل حاكم )   - 1
 (302/  7فتح الباري  بري صحيح الُبَخاري )  - 2
 (1/326هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح الُبَخاري  ) - 3
 (.477/س466/ 2تذكرة الحفاظ  ل ذهبي ) - 4
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س لمصعل الزبيري إن ابن معين يقو  في ابن كاسل إن حديته ال يجوز ق 
ألنه محدود ، فقا : إنما حدا الطالبيون تحاما ه يه .قا  ابن حجر :  فمن 

(هن زكريا بن يحيى 2هذا الجهة ليس الجري فيه بقادي .لكن ذكر الُعَقْي ي)
ه ى ظهور كتبه الح واني قا : رأيس أبا داود جع  أحاديل ابن كاسل وقاياس 

، فسألته هن ذلك،  فقا :  رأيس في مسندا أحاديل منكرة فطالبناا باألصو  ، 
فدافعنا تم أخرجها بعد فإذا ت ك األحاديل مغيرة بخط طري كانس مراسي  
فأسندها وزاد فيها . قا  ابن حجر :  فهذا الجري قادي، ولهذا لم يخرج هنه 

( ولع  من تضعيف من  3واهلل الموفق)أبو داود بيئ ا ،وأكتر هنه ابن ماجة 
 ضعفه لهذا السبل ، لكن الراجح أنه صدوق له أوهام ق ي ة واهلل أه م

من قا  فيه ايمام النََّسائي ) ضعيف( وأخرج له الُبَخاري في   : المبحل الرابع
 صحيحه.

إسماهي  بن هبد اهلل بن هبد اهلل بن أويس بن مالك بن أبي هامر  -1
 (.4))خ م د س ق( و هبد اهلل بن أبي ُأويس المدني  األصبحي ، أب

 (.5قو  ايمام الناسائي فيه :  إسماهي  بن أبي أويس ضعيف)
 -أقوا  ه ماء الجري والتعدي  فيه :

(. وذكرا 6ترجم له الُبَخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرَحا وال تعديا)
(.وقا  يحيى : 1حيى بن معين له)الُعَقي ي في الضعفاء الكبير، وذكر تضعيف ي

                                                                             
مكيين من كتال التاريخ الكبير البن أبي خيتمة ، اسم المؤلف:  أحممد بمن زهيمر أخبار ال -1

 ( .100/س1/432بن حرل، )
 (. 2075/س446/ 4الضعفاء الكبير ل ُعَقي ي )  - 2
 (. 1/454هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح الُبَخاري ) - 3
 (.460/س102/ 1تقريل  التهذيل  البن حجر ) - 4
 (.42/س1/17اء والمتروكين   ل نسائي )الضعف - 5
 (.1152/س364/  1التاريخ الكبير ل ُبَخاري)  - 6
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ابن أبي أويس وأبوا يسرقان الحديل وأبوا ال يساوي نواة .وقا  النضر بن 
(. وقا  أبو حاتم : إسماهي  بن أبى أويس مح ه  2س مة المروزي :هو كذال)

(.قا  أبو طالل ، هن أحمد بن حنب   : ال بأس 3الصدق وكان مغفا)
الدارمي  ، هن يحيى بن َمِعين. َوَقا  أبو بكر  به .وكذلك قا  هتمان بن َسِعيد

بن َأبي َخْيَتمة  ، هن يحيى بن َمِعين : صدوق ضعيف العق  ، ليس بذاك ، 
يعني أنه ال يحسن الحديل ، وال يعرف أن يؤديه ، أو يقرأ من غير 

(.وقا  ابن هدي: وابن أبي أويس هذا  5(.وذكرا ابن ِحبَّان في التقاس)4كتابه)
خاله ممممممممالك أحاديل غير أنه ال يتابعه أحد ه يها ، وهن س يمان روى هن 

بن با  وغيرهما من بيوخه ، وقد حدل هنه الناس وأتنى ه يه ابن معين 
(.وذكرا 6وأحمد والُبَخاري يحدل هنه الكتير وهو خير من أبيه أبي أويس)
التقاس هند الدارُقْطني في  أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحس روايته هن 

(. وقا  الحاكم في المدخ  : قد احتجا به جميع ا ، وقد غمزا 7الُبخاري ومس م)
من يحتاج إلى كفي  ، وهو النضر بن س مة. وقد قا  أحمد بن أبي بعيل : 

 (.2إسماهي  بن أبي أويس ضعيف)

                                                                             
 (.100/س1/27الضعفاء الكبير ل ُعَقي ي  ) - 1
الضعفاء والمتروكين ، اسم المؤلف:  هبد الرحمن بن ه مي بمن محممد بمن الجموزي أبمو  - 2

 .بيروس   -(، ط : دار الكتل الع مية 315/س117/ 1الفرج ،)
 (.613/س120/  2الجري والتعدي  البن أبي حاتم )  - 3
 (.451/س127/ 3تهذيل الكما   ل مزي) - 4
 (.12421/س11/  2التقاس البن  ِحبَّان )  - 5
 (.151/س323/ 1الكام  في ضعفاء  الرجا   البن هدي ) - 6
ومسم م ذكر أسماء التابعين وممن بعمدهم مممن صمحس روايتمه همن التقماس هنمد البخماري  - 7

 (. 5/س1/50ل دار قطني )
 (.20/س4/167المدخ  إلى الصحيح ل حاكم ) - 2
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قا  البرقاني : ق س ل داراقطنيا : لم ضعاف الناسائي إسماهي  بن أبي أويس 
ه بما لم فقا  :  ذكر محمد بن موسى الهابميا وهو إمام كان الناسائيا يحضا

يحما به ولدا . فقا  : حكى لي الناسائيا أنه حكى له س مة بن ببيل ، هنه 
، قا  : تم توقف أبو هبد الرحمن الناسائيا ، فما زلس أداريه أن يحكي لي 

يس يقو  : الحكاية، حتاى قا  : قا  لي س مة : سمعس إسماهي  بن أبي أو 
رباما كنس أضع الحديل أله  المدينة إذا اخت فوا في بيء فيما بينهم . فق س 
ل داراقطنيا : من حكى لك هذا هن محمد بن موسى قا : الوزير ، يعني ابن 

(.  وقا  النووي: وقد ضعف إسماهي  بن أبى 1حنزابة ، وكتبتها من كتابه)
وتقه األكترون ، واحتجوا به  أويس أيضا يحيى بن معين والنََّسائى ، ولكن

(.وقا  الذهبي :صدوق مبهور  2واحته به الُبَخارى ومس م في صحيحيهما)
(.  وقا  في المغني:صدوق له مناكير 3ذو غرائل ، وسمع منه البيخان )

(.وقا  في تاريخ ايسام : استقرا األمر ه ى توتيقه وتجنال ما ينكر له )4)
5 .)

(.وقا  في السير : قا   6محدل مكتر فيه لين) وقا  في ميزان االهتدا  :

                                 
تاريخ ايسام ووفياس المباهير واألهام، اسم المؤلف:  بمس الدين محمد بمن أحممد  - 1

 لبنان/ بيروس . -(، ط: دار الكتال العربي 14-16/13بن هتمان الذهبي )
أبو زكريا يحيى بن بمرف بمن ممري النمووي  صحيح مس م ببري النووي ، اسم المؤلف:  -2

 بيروس.   –(،ط: : دار إحياء الترال العربي 14/72، )
ذكر أسماء من تك م فيمه وهمو موتمق ، اسمم المؤلمف:  محممد بمن أحممد بمن هتممان بمن  - 3

 قايماز الذهبي أبو هبد اهلل ،  
 الزرقاء  . -(، ط : مكتبة المنار 33/س44/ 1)
، اسمم المؤلمف:  ايممام بممس المدين محممد بمن أحممد بمن هتممان  المغني فمي الضمعفاء -4

 قطر  . -/س (،ط : إدارة إحياء الترال ايسامي 1/130الذهبي ، )
 (.  16/14تاريخ ايسام ووفياس المباهير واألهام ل ذهبي) - 5
 (.255/س371/ 1ميزان االهتدا  في نقد الرجا  ل ذهبي) - 6
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الذهبي: صدوق وكان هالم أه  المدينة ومحدتهم في زمانه ه ى نقص في 
تقانه ، ولوال أن البيخين احتجا به لزحزي حديته هن درجة الصحيح  حفظه وا 
إلى درجة الحسن هذا الذي هندي فيه .وقا  الدارُقْطني:  ليس اختارا في 

 (.1الصحيح)
سبط بن العجمي :  محدل مكتر فيه لين مخت ف في توتيقه وتجريحه ولم قا  

يذكر الذهبي في ميزانه أنه رمي بالوضع ، وقد قا  بيخنا الحافظ سراج الدين 
البهير بابن الُمَ قن في أو  برحه ه ى الُبَخاري فيما قرأته ه يه أنه أقر ه ى 

   (. 2نفسه بالوضع كما حكاا س هن س مة بن بعيل هنه)
(. وقا  الباجي : أخرج  3قا  ابن حجر: صدوق أخطأ في أحاديل من حفظه )

(هن مالك ، وس يمان بن با  ، 5(وغير موضع هنه )4الُبَخاري في اييمان )
                                 

 (.5/س312/ 10بي )سير أهام النباء ل ذه - 1
الكبف الحتيل همن رمي بوضع الحديل ، اسم المؤلمف:  إبمراهيم بمن محممد بمن سمبط  - 2

(،ط : هممالم الكتممل , مكتبممة 136/س62/ 1ابممن العجمممي أبممو الوفمما الح بممي الطراب سممي ، )
 بيروس .  -النهضة العربية 

 (.460/س102/ 1تقريل التهذيل  البن حجر) - 3
َخاري  له في صحيحه في كتال اييمان في موضعين : الموضمع األو ، أخرج ايمام البُ  - 4

ْساِم        )  (. الموضع التاني : بال تَطموُُّ  قَيماِم رَمَضماَن 46/ي25/  1بال الزاَكاُة من ايِْ
 (.37/ي22(  1من اْييَماِن) 

ا واهتبار ا في هدة مواضع منه - 5  -ا:وقد أخرج له الُبَخاري  في صحيحه احتجاج 
غيِر)   (.76/ي41/  1األو  : كتال الع م ، بال مَتى َيصحُّ سَماُ  الصَّ

 (.    100/ي50/  1:كتال الع م ، بال َكيَف يْقَبُم اْلعْ ُم )  التاني
َاِة في التَّوِل الَواِحِد ُم َتِحف ا بِه)  (.350/ي1/141التالل : كتال الصاة ، بال الصا

 (.552/ي210/  1، بال وقس الفجر ، ) الرابع :  كتال مواقيس الصاة 
 ( .        2141/ي712/  2: كتال ايجارة ، بال اِيَجاَرِة إلى صَاِة الَعْصِر ) الخامس

ْ ِح)    (.2552/ي163/ 2السادس :  كتال الص ح ، بال ه  يِبيُر اْيَماُم ِبالصا
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ا في  1وأخيه هبد الحميد ، وهبد اهلل بن وهل)  (. وقد أخرج له مس م أيض 
 (. 2صحيحه)

لم يكترا من تخريه حديته ، وال  قا  ابن حجر : احته به البيخان إال أنهما
أخرج له الُبَخاري مما تفرد به سوى حديتين ، وأما مس م فأخرج له أق  مما 

                                                                             
 (.2223/ي1110/  3السابع:  كتال الجهاد والسير ، بال ِفداِء الُمْبِرِكيَن) 

 (.3016/ي1113/  3التامن  : كتال بدء الخ ق ، بال صفة إب يس وجنودا ) 
/  3التاسممع :  كتممال بممدء الخ ممق ، بممال خْيممُر ممماِ  اْلُمْسمم ِم غممَنٌم يْتَبممُع بهمما بممَعَف اْلجَبمماِ ) 

 (.3124/ي1201
/  3الَحمممَرِم) العابمممر: كتمممال بمممدء الخ مممق ، بمممال خْممممٌس ممممن المممداَوالِّ فَواِسمممُق ُيقمممَتْ َن فمممي 

 (. 3141/ي1206
الحممادي هبممر : كتممال الطمماق ، بممال قممْوِ  ال اممِه تَعمماَلى ) ل َّممِذيَن ُيؤلُمموَن مممن نَسمماِئِهْم تممَربُُّص  

ْن هَزُموا الطاَاَق فإن ال امَه َسمميٌع َه ميٌم ()  /  5أْرَبَعِة أْبُهرو َفإْن فاؤوا فإن ال اَه غُفوٌر َرحيٌم َوا 
 (.4124/ي2026
 (.5662/ي2231/  5هبر : كتال األدل ، بال الوصاءة باْلَجاِر  ) التاني 

التالممممل هبممممر:  كتممممال الحممممدود ، بممممال قممممْوِ  ال اممممِه تَعمممماَلى ) والسَّمممماِرُق والسَّمممماِرَقُة َفمممماْقَطعوا  
 (.6407/ي2412/  6َأْيِدَيهَما () 

 .(6755/ي2625/  6الرابع هبر :  كتال األحكام ، بال اْلُعرَفاِء ل نَّاِس) 
 (.71/س370/ 1التعدي  والتجريح , لمن خرج له الُبخاري في الجامع الصحيح ) - 1
 -أخرج له مس م في صحيحه في هدة مواضع منها: - 2

األو : كتال الحه ،  بال بَياِن وُجموِا اْيْحمَراِم وَأنَّمُه َيجموُز إْفمَراُد الَحمهِّ والتََّمتُّمِع َواْلقمَراِن وَجمَواِز 
(.التاني :  كتمال 1211/ي275/  2ه ى اْلُعْمرِة وَمَتى َيح ُّ اْلَقارُن من ُنُسكِه)  إْدَخاِ  اْلحهِّ 
 (. 1417/ي1135/  2ال عان  )

 (.1557/ي1111/  3التالل : كتال المساقاة ، بال اسِتْحَباِل الَوْضِع من الدَّيِن)  
ُه حَببِ  ) الرابع :  كتال ال باس والزينة ، بال في خاَتِم اْلوِرِق فصُّ (.2014/ي1652/  3ي 
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أخرج له الُبَخاري،  وروى له الباقون سوى النَّسائي فإنه أط ق القو  بضعفه 
 (.1وروى هن س مة بن ببيل ما يوجل طري روايته )

في أحاديل من حفظه. وقا  ابن الرأي الراجح في الراوي: أنه صدوق أخطأ 
حجر : وروينا في مناقل الُبَخاري بسند صحيح أن إسماهي  أخرج له أصوله 
وأذن له أن ينتقي منها ، وأن يع م له ه ى ما يحدل به ليحدل به ويعرم 
هما سواا وهو مبعر بأن ما أخرجه الُبَخاري هنه هو من صحيح حديته، ألنه 

يحته ببيء من حديته غير ما في الصحيح كتل من أصوله،  وه ى هذا ال 
( . 2من أج  ما قدي فيه النََّسائي وغيرا إال أن باركه فيه غيرا فيعتبر فيه)

وقا  الذهبي :  واهتمدا صاحبا الصحيحين ، وال ريل أنه صاحل أفراد 
ومناكير تنغمر في سعة ما روى ، فإنه من أوهية الع م ، وهو أقوى من هبد 

(.َوَقا  أبو القاسم الالكائي : بال  النََّسائي في الكام ه يه ، 3اهلل كاتل ال يل)
إلى أن يؤدي إلى تركه ، ولع ه بان له ما لم يبن لغيرا ، ألن كام هؤالء ك هم 

( . لكن الصوال أنه صدوق كما ذكرنا ، وهذا الراوي 4يؤو  إلى أنه ضعيف)
 اهلل أه م. أخرج له أصحال الكتل الستة هدا ايمام النََّسائي و 

 (.5)خ س ق(س مة بن رجاء التيمي أبو هبد الرحمن الكوفي ) -2
 (.6قو  ايمام النَّسائي فيه :  س مة بن رجاء كوفي ضعيف )

 -أقوا  ه ماء الجري والتعدي  فيه :

                                 
 ( .1/311هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح البخاري ) -1
 (.1/311المصدر السابق ) - 2
 (.5/س312/ 10سير أهام النباء ل ذهبي ) - 3
 (.451/س122/ 3تهذيل الكما   ل مزي ) - 4
 (. 2410/س247/ 1تقريل التهذيل البن حجر ) - 5
 (242/س 47/ 1ن ل نَّسائي )الضعفاء والمتروكي - 6
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(.وقمما  1ترجم له الُبَخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرَحا وال تعديا)
سمعس يحيى يقو : س مة بن رجاء كوفى ليس  هبماس الدُّوِريُّ   :

(.وذكرا الُعَقي ي في الضعفاء الكبير، وذكر قو  ابن معين فيه 2ببيء)
(. 4( .وقا  أبو ُزْرهة : هو كوفي صدوق .وقا  أبو حاتم : ما بحديته بأس)3)

 (. 5وذكرا ابن ِحبَّان في التقاس)
ديل ، وأحاديته أفراد قا  ابن هدي :وِلَس مة بن رجاء غير ما ذكرس من الح
(.وذكرا الدارُقْطني في  6وغرائل ويحدل هن قوم بأحاديل ال يتابع ه يه)

أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحس روايته هن التقاس هند الُبَخاري 
 (.7ومس م)

قا  ابن الُم َّقن : س مة بن رجاء فقد احته به الُبَخاري ووتقه 
ا  في  1ل من التامنة )( .وقا  ابن حجر:  صدوق يغر 2آخرون) (.وقا  أيض 

                                 
 (.2042/س23/ 4التاريخ الكبير ل ُبَخاري) - 1
/  3تاريخ ابن معمين )روايمة المدوري( ، اسمم المؤلمف:  يحيمى بمن معمين أبمو زكريما ، )  - 2

 ( 1632/س337
حياء الترال ايسامي   مكة المكرمة  . -ط  : مركز البحل الع مي وا 

 (641/س141/ 2الضعفاء الكبير ل ُعَقي ي) - 3
 (.705/س160/ 4الجري والتعدي  البن أبي حاتم ) - 4
 (.13473/س226/ 2التقاس البن ِحباان ) - 5
 (.724/س331/ 3الكام  في الضعفاء البن هدي ) - 6
ذكر أسماء التابعين وممن بعمدهم مممن صمحس روايتمه همن التقماس هنمد البخماري ومسم م  - 7
 (. 422/س1/163)
خممريه األحاديممل واألتممار الواقعممة فممي البممري الكبيممر ، اسممم المؤلممف:  البممدر المنيممر فممي ت - 2

سمممراج المممدين أبمممي حفمممص هممممر بمممن ه مممي بمممن أحممممد األنصممماري البمممافعي المعمممروف بمممابن 
 السعودية  .-الريام -( ،  ط:  الهجرة ل نبر والتوزيع 1/170الم قن)

 (. 2410/س247/ 1تقريل التهذيل البن حجر ) - 1
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(رواا هن  1مقدمة الفتح  : له في الُبَخاري حديل واحمممممد في الفضائ )
إسماهي  بن الخ ي  هنه هن هبام هن أبيه هن هائبة في ذكر يوم أحد، 

(من طريق أبي أسامة هن هبام نحوا ، وروى له  2وأورد في المغازي)
في المخ  إلى الصحيح : حدل هنه  (.قا  الحاكم3الترمذي وابن ماجة)

هن إسماهي  بن الخ ي  البزار --الُبَخاري  في فضائ  أصحال رسو  اهلل  
ا به)  (.4هنه محتج 

الرأي الراجح في الراوي: أنه صدوق، وقد أخرج له ايمام الُبخاري في صحيحه 
جامع  اهتبار ا فقد قا  الحاكم في المدخ  : احته الُبخاري بجماهة في أبوال ال

تم أخرج البواهد لهم في غير ت ك األبوال ل حاجة إلى إهادة حديل ، أو 
(. كما أخرج له الترمذي في السنن وقا  هقل 5االحتجاج بزيادة لفظ فيه)

(. وهذا 6الحديل :َهَذا َحديٌل حَسٌن َغريٌل ال َنْعِرفُه إال من حديل َزيِد بن َأسَ َم)
اد. أما قو  ابن معين : ليس ببيء فقد يعتبر توتيق ضمني لجميع رواة ايسن

قا  ال كنوي : كتير ا ما تجد في ميزان االهتدا  وغيرا في حق  الرواة نقا هن 
يحيى بن معين أنه ليس ببيء ، فا تغتر به وال تظنن أن ذلك الراوي مجروي  

                                 
، - -، كتال فضائ  الصحابة ، بال ذْكُر حَذْيَفَة بمن الَيَمماِن اْلَعْبسميِّ صحيح الُبَخاري  - 1
 (.3612/ي3/1310)
صحيح الُبَخاري ، كتال المغازي ، بال ) إْذ همَّْس َطائَفَتاِن مْنُكْم أْن تْفَبَا وال َّمُه َوليُُّهَمما  - 2

 (.3232/ي1411/  4وَهَ ى ال اِه فْ َيَتَوكَّْ  اْلُمْؤمُنوَن ( ) 
 (  1/407هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح الُبَخاري ) - 3
 (.12/س4/113المدخ  إلى الصحيح ألبو هبد اهلل ل حاكم ) - 4
 (.1/76المصدر السابق ) -5
 (  1420/ي4/74السنن ل ترمذي ، كتال األطعمة ، بال ما قِطَع من اْلحيِّ فُهَو ميٌِّس) - 6
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( . وقا  ابن القطان : وجدس فيه هن ابن معين أنه قا  : ليس 1) بجري قوي
(. وهذا الراوي أخرج له الترمذي وابن  2ما معناا أنه ق ي  الرواية)ببيء فإن

 ماجه، وأما تضعيف النََّسائي له فهو إطاق مردود .
كِتيِر بن ِبنِظيرو بكسر المعجمتين وسكون النون المازني أبو قرة البصري   -3
 (.3)خ م د س ق()

 (. 4قو  ايمام النَّساائي فيه :  كتير بن بنظير ضعيف)
 -قوا  ه ماء الجري والتعدي  فيه :أ
(.وَقا  َهباس الدُّوِريُّ  ، هن يحيى  5قا  ابن سعد : وكان تقة إن باء اهلل) 

(. وقا  هتمان الدارمي، هن يحيى بن معين: 6بن َمِعين : ليس ببيءو)
 (.  7تقة)

(.وقا  أحمد بن حنب : كتير 2قا  إسحاق بن منصور ،هن ابن معين :صالح )
(. وفي موضع آخر قا : صالح تم قا  قد روى  1صالح الحديل)بن بنظير 

                                 
ري والتعممدي  ، اسممم المؤلممف:  أبممو الحسممناس محمممد هبممد الحممي الرفممع والتكميمم  فممي الجمم -1

 ح ل . -(، ط : مكتل المطبوهاس ايسامية 1/212ال كنوي الهندي ، )
بيان الوهم واييهام في كتال األحكام ، اسم المؤلف:  ل حمافظ ابمن القطمان الفاسمي أبمو  - 2

 الريام.   –( ، ط : دار طيبة 5/377الحسن ه ي بن محمد بن هبد الم ك ،)
 (.5614/س451/ 1تقريل التهذيل  البن حجر ) - 3
 (.502/س21/ 1الضعفاء والمتروكين ل ناَسائي ) - 4
 الطبقاس الكبرى ، اسم المؤلف:  محمد بن سعد بن منيع أبو هبداهلل البصري الزهري ،  - 5
 بيروس . -(، ط : دار صادر 243/ 7)
 ( .4014/س4/212تاريخ ابن معين )رواية الدوري() - 6
تاريخ ابن معين )رواية هتمان الدارمي( ، اسم المؤلمف:  يحيمى بمن معمين أبمو زكريما ،  - 7
 دمبق .  -(، ط: دار المأمون ل ترال 712/س116/  1) 
 (.741/س374/ 2تهذيل التهذيل  البن حجر) - 2
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(.وترجم له الُبَخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه  2هنه الناس واحتم وا )
(. وقا  همممممرو بن ه ي: كان يحيى بن سعيد ال يحدل هنه 3جرَحا وال تعديا)

هن كتير بن (.وقا  األترم سئ  أبو هبد اهلل 4،وكان ابن مهدي يحدل هنه)
بنظير: هو صحيح الحديل ،أو قي : تبس الحديل .قا : ال، تم قا  كاما 

(.وقا  أبو ُزْرهة : بصرى  6( قا  البزار: ليس به بأس) 5معناا: يكتل حديته)
 (. 7لين)

قا  ابن ِحبَّان: كان كتير الخطأ ه ى ق ة روايته ممن يروي هن المباهير 
(. وقا  2االحتجاج إال فيما وافق التقاس)أبياء مناكير حتى خرج بها هن حد 

ابن هدي: ولكتير بن بنظير من الحديل غير ما ذكرس وليس بالكتير ، وليس 
(.وذكرا 1في حديته بيء من المنكر ، وأحاديته أرجو أن تكون مستقيمة)

الدارُقْطني في  أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحس روايته هن التقاس هند 
                                                                             

 2، ) الع مم  ومعرفممة الرجمما  ، اسممم المؤلممف:  أحمممد بممن حنبمم  أبممو هبممداهلل البمميباني  - 1
 بيروس , الريام.   -(، ط : المكتل ايسامي , دار الخاني 2622/ 372/
 (. 215/ 416/  1المصدر السابق)  - 2
 (.135/س215/ 7التاريخ الكبير ل ُبَخاري) -3
 (.1552/س6/ 4الضعفاء الكبير ل ُعَقي ي) - 4
بمن محممد بمن حنبم  سؤاالس أبي بكر األترم ألحمد بن حنبم  لمممام أبمي هبمد اهلل أحممد  - 5

فممي الجممري والتعممدي  وه مم  الحممديل، وي يممه مرويمماس هممن ايمممام أحمممد بممن حنبمم  فممي كتابممه 
 ( ، ط : الفاروق  الحديتة ل طباهة والنبر.  212/س1/170السؤاالس،)

/  1البحممر الزخممار ، اسممم المؤلممف:  أبممو بكممر أحمممد بممن همممرو بممن هبممد الخممالق البممزار)  - 6
 بيروس , المدينة  . -ه وم القرآن , مكتبة الع وم والحكم ( ، ط : مؤسسة 3567/ي47
 (.254/س 153/ 7الجري والتعدي  البن أبي حاتم ) - 7
المجروحين من المحدتين والضعفاء والمتروكين ، اسم المؤلف:  ايمام محمد بن حيان  - 2

 .  ح ل -(، ط: دار الوهي 215/س223/ 2بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي ،  )
 (.1605/س71/ 6الكام  في الضعفاء  البن هدي ) -1
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(. وقا  الحاكم في المدخ  : أخرجاا جميعا في كتابيهما 1الُبَخاري ومس م)
(.وقا  الساجي: صدوق وفيه بعم الضعف ، ليس بذاك ويحتم  لصدقه . 2)

(.  وقا  ابن حجر: 4(.وقا  الذهبي : صدوق)3وقا  ابن حزم : ضعيف جد ا)
(:  حدل هن هطاء بن أبي  6(.  وقا  الكاباذي) 5صدوق يخطىء)

(،  7بد الوارل ، وحماد بن زيد في بدء الخ ق)رباي .روى هنه : ه
 (. 1(، واستعانة اليد في الصاة)2واالستئذان)

( أحدهما :هو  1(:  له في الُبَخاري حديتان فقط أخرج مس م) 10قا  ابن حجر)
أحدهما :هو حديل جابر في السام ه ى المص ي ،  واألخر:  وهو حديل 

                                 
ذكر أسماء التابعين وممن بعمدهم مممن صمحس روايتمه همن التقماس هنمد البخماري ومسم م    - 1
 (107/س306/ 1)
 (.53/ س4/146المدخ  إلى الصحيح ل حاكم ) - 2
 (.741/س374/ 2تهذيل التهذيل  البن حجر ) - 3
 (.227/س156/ 1ل ذهبي ) ذكر من تك م فيه وهو موتق - 4
 (.5614/س451/ 1تقريل التهذيل  البن حجر ) - 5
 (. 177/س 2/622الهداية وايرباد في معرفة أه  التقة والسداد  ل كاباذي ) - 6
صمممحيح الُبَخممماري ، كتمممال بمممدء الخ مممق ، بممماٌل َخْممممٌس ِممممَن المممدََّوالِّ َفَواِسمممُق ُيْقمممَتْ َن فمممي  - 7

 (.3132/ي1205/  3الَحَرِم) 
/  5صممحيح الُبَخمماري ، كتممال االسممتئذان ، بممال ال تُتممَرُك النامماُر فممي الَبْيممِس ِهنممَد النَّمموِم)  - 2

 (.5137/ي2320
قا  ابن حجر : ووقع في رجا  الصحيح ل كاباذي أن الُبَخاري أخرج لمه أيضما فمي بمال  - 1

كتمال الجنمائز فمما استعانة اليد في الصاة،  فراجعس البال المذكور من الصحيح وهمو قبيم  
وجدس له هناك ذكر ا ، تم وجدس له بعد البال المذكور بأحد هبر باب ا حديت ا آخر بسندا هذا 

(. والحديل رواا الُبَخاري في صحيحه ،  كتال 26/  11فتح الباري بري صحيح البخاري ) 
َاِة)   (1151/ي407/  1الكسوف ، بال ال َيردُّ الساَاَم في الصا

 (741/س374/ 2لتهذيل  البن حجر )تهذيل ا - 10
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خرجه الُبَخاري وأبو داود (قا  ابن حجر : هذا الحديل أ2جابر خمروا األنية )
(.هذا ، وقد أخرج له 3والترمذي من حديل حماد بن زيد هنه وتابعه ابن ُجَريه)

الحاكم في المستدرك ه ى الصحيحين وقا  هقل الحديل : هذا حديل صحيح 
(.وهذا يعتبر توتيق ضمني من الحاكم لجميع  4ه ى برط الُبَخاري ولم يخرجاا)

 الحديل ليس له متابع.  رواة ايسناد، حيل أن هذا
الرأي الراجح في الراوي: يتضح من مجمو  أقوا  أئمة الجري والتعدي  أنه 
ا .  صدوق يخطيء أحيان ا ولذا أخرج له الُبخاري اهتبار ا ، ولم يخرج له احتجاج 
أما قو  ابن حزم : ضعيف جد ا فهذا إطاق مردود. وأما قو  ابن معين : ليس 

الحديل ، ويتضح ذلك من أقوا  الع ماء فقد قا   ببيء فمعناا أنه ق ي 
الحاكم : قو  ابن معين فيه ليس ببيء ، هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له 
البيخ من الرواة يق  حديته ، ربما قا  فيه ليس ببيء ، يعني لم يسند من 

(. وقا  ابن هدي في  5الحديل ما يبتغ  به ، وكتير بن بنظير بيخ)
نما الرج  ق ي  6ليس بالكتير) الكام :  وحديته (.وقا  ابن القطان . وا 

 (. 7الحديل)

                                                                             
مَاِة َوَنسمِخ  - 1 صحيح مس م ، كتال المساجد ومواضع الصاة ، بال َتْحريِم الَكمَاِم فمي الصا

 (.540/ي 324/  1ما كان من إباحة) 
 (37سبق تخريجه ص ) - 2
 ( . 1/436هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح الُبَخاري) - 3
/  1اكم فمممممي المسمممممتدرك ه مممممى الصمممممحيحين، كتمممممال المناسمممممك )أبمممممو هبمممممد اهلل الحممممم - 4

 بيروس .  -( ، ط: دار الكتل الع مية 1710/ي637
 (.53/ س4/146المدخ  إلى الصحيح ل حاكم )  - 5
 (.1605/س71/ 6الكام  في الضعفاء  البن هدي ) - 6
 (.222/  3بيان الوهم واييهام في كتال األحكام  البن القطان )  - 7
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فتبين من ذلك أن قو  ابن معين : ليس ببيء ال يراد بها التضعيف ، ولكن 
المراد بها ق ة الحديل ، وهذا الراوي أخرج له الجماهة سوى ايمام النََّسائي،  

  أه م.فتضعيف ايمام الناَسائي غير صائل في هذا الراوي واهلل
 (1محمد بن أبي حفصة ميسرة أبو س مة البصري   )خ م مد س ( ) -4

 (.2قو  ايمام النََّسائي فيه :  محمد بن أبي حفصة ضعيف هو بن ميسرة )
 -أقوا  ه ماء الجري والتعدي  فيه:

(. وقا  ابن معين : محمد  3قا  هباس الدُّوِريُّ ، هن يحيى بن َمِعين : تقة) 
ليس بذاك القوي مت  النعمان بن رابد في الزهري . وقا  بن أبي حفصة 

ا  :محمد بن أبي حفصة ليس ببيء) (.َوَقا  أبو بكر بن َأبي َخْيَتمة ، 4أيض 
(.وفي الع   ألحمد بن حنب  :  وذكر محمد بن 5هن يحيى بن َمِعين : صالح)

 س: (.وقا  ابن المديني ق6أبي حفصة ف م يرضه ، وأراا ذكر أن له رأي سوء)
ليحيى بن سعيد حم س هن محمد بن أبي حفصة، قا : نعم كتبس حديته ك ه 

                                 
 (.5226/س474/ 1ل التهذيل )تقري -1
 (.550/س15/ 1الضعفاء والمتروكين   ل نََّسائي ) - 2
 (.222/س60/  3تاريخ ابن معين )رواية الدوري( )  - 3
( 1/67من كام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجا  ، اسم المؤلف:  يحيى بن معين ) -4

 دمبق. . –، ط : دار المأمون ل ترال 
 (.5151/س26/ 25ل مزي ) تهذيل الكما  - 5
ممن كمام أحمممد بمن حنبم  فممي ه م  الحمديل ومعرفممة الرجما  ، اسمم المؤلممف:  أحممد بممن  - 6

 –(، ط : مكتبمممة المعمممارف 111/ 67/  1محممممد بمممن حنبممم  البممميباني أبمممو هبمممد اهلل ، ) 
 الريام.  
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(  1تم رميس به بعد ذلك ، تم قا  :هو نحو صالح بن أبي األخضر ،ق س)
 (.2بالجهد أن يعد حديته حسن ا ، وليس هو بالمكتر )

َقا  أبو ُهَبيد األجري : سألس أبا داود هن محمد بن َأبي حفصة فقا  : تقة ، 
(.وقا  الناَسائي 3ل هنه معاذ غير أن يحيى بن َسِعيد لم يكن له فيه رأي)حد

 في السنن الكبرى: محمد بن أبي حفصمممممممممممة  ضعيف
( وقا  ابن هدي : هو من  5(. وذكرا ابن ِحبَّان في التقاس وقا  : يخطيء)4) 

 (. 6الضعفاء الذين يكتل حديتهم)
فصة أبو س مة صالح بصري يعتبر وقا  الدار ُقْطني:  محمد بن أبي ح

(. وذكرا الدارُقْطني في  أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحس روايته  7به)
(.وقا  الذهبي  : متابعة هن الزهري من 2هن التقاس هند الُبَخاري ومس م)

                                 
 القائ  هو ايمام الذهبي. - 1
 (.51/ 7سير أهام النباء ل ذهبي ) - 2
الس أبي هبيد األُجِري أبما داود سم يمان بمن األبمعل السجسمتاني فمي معرفمة الرجما  سؤا - 3

 (. 1434/س2/150وجرحهم وتعدي هم )
( ، 2/167السنن الكبرى ، اسم المؤلف:  أحممد بمن بمعيل أبمو هبمد المرحمن النسمائي) - 4

 بيروس.   –ط : دار الكتل الع مية 
 (.10633/س407/  7التقاس البن ِحبَّان )  - 5
 (.1740/س261/ 6الكام  في الضعفاء البن هدي ) -6
سممؤاالس البرقمماني ل ممدارقطني ، اسممم المؤلممف:  ه ممي بممن همممر أبممو الحسممن الممدارقطني  - 7

 البغدادي
 باكستان .   -( ، ط : كتل خانه جمي ي 434/ س1/51)
م ذكر أسماء التابعين وممن بعمدهم مممن صمحس روايتمه همن التقماس هنمد البخماري ومسم  - 2
 (146/س312/ 1) 
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( . وقا  في المغني : تقة مبهور ا فيه  1رجا  الصحيحين فيه لين)
 ( .  2بيء)

(.   4( . قا  ابن حجر:صدوق يخطىء) 3قه غير واحد) قا  في الكابف :وت
وقا  ابمممممن حجر في الفتح:محمد بن أبي حفصة واسم أبي حفصة ميسرة 

 (.    5بصري يكنى أبا س مة صدوق)
القو  الراجح في الراوي : من خا  أقوا  أئمة الجري والتعدي  تبين أن هذا 

بي في السير، أما تضعيف الراوي صدوق، وليس هو بالمكتر كما ذكر الذه
ا فإن قو  ابن معين ليس ببيء يراد به  النسائي له فهو إطاق مردود ، وأيض 
ق ه الحديل بدلي  قو  الذهبي في السير وليس المراد التضعيف. قا  الذهبي : 

(قا   6وروى له البيخان في المتابعاس ما أظن أن واحد ا منهما جع ه حجة )
( 7لزهري المبهورين أخرج له الُبَخاري حديتين)ابن حجر : هو من أصحال ا

                                 
 (.312/س 171/ 1ذكر من تك م فيه وهو موتق  ل ذهبي ) - 1
المغني فمي الضمعفاء ، اسمم المؤلمف:  ايممام بممس المدين محممد بمن أحممد بمن هتممان  -2

 الذهبي
 قطر.   –( ، ط : إدارة إحياء الترال ايسامي 5432/س125/  3) 
 (.165/4204/ 2تة ل ذهبي   )الكابف في معرفة من له رواية في الكتل الس - 3
 (.5226/س474/ 1تقريل التهذيل  البن حجر ) -4
 (.14/  2فتح الباري بري صحيح البخاري ) - 5
 (51/ 7سير أهام النباء ل ذهبي ) - 6
أخمرج لممه الُبَخمماري فمي موضممعين  الموضممع األو : ،كتمال الحممه ، بممال قمْوِ  ال اممِه تَعمماَلى  - 7

اْلبْيَس اْلحَراَم قَيام ا ل نَّماِس والبَّمْهَر اْلحمَراَم واْلَهمْدَي َواْلَقَائمَد ذلمك لَتْعَ ُمموا أنَّ  ) جَعَ  اهلل اْلكْعَبةَ 
/  2ال امممممَه يْعَ مممممُم مممممما فمممممي السمممممماواس ومممممما فمممممي األرم وَأنَّ ال امممممَه بُكممممم ِّ بمممممْيءو َه ممممميٌم () 

الرااَيممَة يمموم  – –(. الموضممع التمماني: كتممال المغممازي ، بممال َأيممَن رَكممَز النبممي 1515/ي572
 (.4032/ي1560/  4الَفْتِح)
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( . ومعنى ذلك أن  1من روايته هن الزهري توبع فيهما ، وه ق له غيرهما)
الُبَخاري أخرج له اهتبار ا. كما أخرج له مس م في صحيحه والناساني في السنن 

 الكبرى.
اهي نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارل بن همام بن س مة بن مالك الخز  -5

(. أخرج له الجماهة هدا 3( اأَلهور )2، أبو َهبد اهلل المروزي الفارم)
 (. 4الناَساىي ، وقد روى مس م في مقدمة كتابه ، هن رج و ، هنه)
 (.5قو  ايمام النََّسائي  فيه:  نعيم بن حماد ضعيف مروزي )

 -أقوا  ه ماء الجري والتعدي  فيه :
لجنيد  : سمعس يحيى بن َمِعين ، وسئ  هن َوَقا  إبراهيم بن َهبد اهلل بن ا
( وترجم له الُبَخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر 6نعيم بن حماد ، فقا  : تقة) 

 (.7فيه جرَحا وال تعديا)

                                 
 (  1/432هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح الُبَخاري ) -1
 
همذا همرف بمه جماهمة  -الفارم بفتح الفاء وسكون األلف بعدها راء تم ضماد معجممة  - 2

منهم نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارل بن همام الخزاهمي الفمارم الممروزي سمكن مصمر 
نما قي  لمه ذلمك ألنمه كمان حسمن المعرفمة بمالفرائم. ال بمال فمي تهمذيل األنسمال ، اسمم  ، وا 

( ، ط : 2/404المؤلف:  أبو الحسن ه ي بن أبي الكرم محمد بن محمد البميباني الجمزري)
 بيروس .  -دار صادر 

 (.6451/س466/ 21تهذيل الكما   ل مزي ) - 3
 (.431/  16هام  ) تاريخ ايسام ووفياس المباهير واأل - 4
 (.521/س101/ 1الضعفاء والمتروكين ل ناَسائي ) - 5
 (.6451/س461/ 21تهذيل الكما   ل مزي ) - 6
 (.2327/س100/ 2التاريخ الكبير  ل ُبَخاري ) - 7
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تم ذمه  -(.وقا  أحمد ويحيى : نعيم معروف بالط ل 1وقا  الِعْج ي :  تقة)
هلل بن أحمممممد بن حنب  : (.وقا  هبد ا 2يحيى ، فقا  : يروي هن غير التقاس)

صممممممدوق يخطىء كتير ا) 
3 .) 

(.وقا  أبممممممممو 4قمممممما  أبو هبد الرحمن النَّسائي ُنعيم بن حماد ليس بتقة )
(.وقا  أبو ُزْرهة الدمبقي: يص  أحاديل يوقفها 5حاتم : مح ه الصممممممممممممدق)

(.َوَقا  أبو أحمد بن هدي : قا  7(.وقا  ابن ِحبَّان : ربما أخطأ ووهم) 6الناس)
لنا ابن حماد ، يعني أبا ببر محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي : نعيم بن 
حماد يروي هن ابن المبارك ضعيف ، قاله أحمد بن بعيل. وقا  ابن هدي ، 
وابن حماد : متهم فيما يقوله لصابته في أه  الرأي. َوَقا  أبو أحمد بن 

يى البستي يقو  : سمعس يوسف بن َهبد اهلل هدي : سمعس زكريا بن يح
الخوارزمي ، قا  : سألس أحمد بن حنب  هن نعيم بن حماد ، فقا  : لقد كان 
ا : ولنعيم بن حماد غير ما ذكرس،  وقد أتنى ه يه قوم  من التقاس. وقا  أيض 

                                 
معرفة التقماس ممن رجما  أهم  الع مم والحمديل وممن الضمعفاء وذكمر ممذاهبهم وأخبمارهم ،  - 1

أحمممد بممن هبممد اهلل بممن صممالح العج ممي الكمموفي نزيمم  طممراب س  اسممم المؤلممف:  أبممي الحسممن
 السعودية .  -المدينة المنورة  -( ، ط : مكتبة الدار 1252/س2/316الغرل)

مختصمممممر الكامممممم  فمممممي الضمممممعفاء ، اسمممممم المؤلمممممف:  تقمممممي المممممدين أحممممممد بمممممن ه مممممي  - 2
 مصر / القاهرة  . -( ، ط : مكتبة السنة  1151/س1/756المقريزي)

( ، ط :  364/ي1/207، اسم المؤلف:  هبد اهلل بن أحمد بن حنبم  البميباني)السنة  - 3
 الدمام.   –دار ابن القيم 

الع   المتناهية في األحاديل الواهية ، اسم المؤلف:  هبد الرحمن بن ه ي بن الجوزي  - 4
 بيروس .  -(، ط : دار الكتل الع مية 1425/ي 252/  2، ) 

 (.2125/س463/ 2بي حاتم )الجري والتعدي  البن أ - 5
 (.201/س511/ 10سير أهام النباء ل ذهبي   ) - 6
 (.16011/س211/ 1التقاس البن ِحبَّان )  - 7
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وضعفه قوم ، وكان ممن يتص ل في السنة ، وماس في محنة القرآن في 
ا أنكر ه يه هو هذا الذي ذكرته ،وأرجوا أن يكون باقي الحبس ، وهامة م

حديته مستقيم ا)
(. وقا  أبو الفتح األزدي قالوا : كان يضع الحديل في تقوية 1

(. وقا  الدارُقْطني :   2السنة وحكاياس مزورة في ت ل أبي حنيفة ك ها كذل)
 (.3إمام في السنة كتير الوهم )

معين يقو  : نعيم صدوق . رج  صدق ، قا  الحسين بن حباان : سمعس ابن 
أنا أهرف النااس به . كممممان رفيقي بالبصرة . كتل هن روي بن هبادة خمسين 
ألف حديل . وقا  أبو ه يا النايسابوري : سمعس الناسممممممائيا يذكر فضمممممم  نعيم 

  : بن حمااد وتقدمه في الع م والمعرفة والسانن ، تم قي  له في قبو  حديته فقا
قد كتر تفردا هن األئمة المعروفين بأحاديل كتيرة ، فصار في حدا من ال يحته 

( . وقا  الحاكم : فأما الُبَخاري فقد روى في الجامع الصحيح هن نعيم بن 4به)
ا: واحته الُبَخاري بنعيم بن  5حماد وهو أحد أئمة ايسام) (. وقا  أيض 

(سقط ُنعيم بن حماد هند 7هذا الحديل )(. قا  الخطيل البغدادي : وبممممم 6حماد)

                                 
 (.1151/س11 -16/ 7الكام  في الضعفاء  البن هدي ) - 1
 (.3543/س164/ 3الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) - 2
 13ي أبمممو بكممممر الخطيمممل البغممممدادي )تممماريخ بغمممداد ، اسممممم المؤلمممف:  أحممممد بممممن ه ممم - 3
 بيروس . -( ، ط : دار الكتل الع مية 7225/س306/
 (421-426/ 16تاريخ ايسام ووفياس المباهير واألهام   )  - 4
المسممتدرك ه ممى الصممحيحين ، اسممم المؤلممف:  محمممد بممن هبممداهلل أبممو هبممداهلل الحمماكم  - 5

 يروس.  ب –(، ط: دار الكتل الع مية 1/162النيسابوري )
 (.732/ي322/  1المصدر السابق   )  - 6 
قا  الخطيل : حدتنا الحسن بن محمد بن هتمان النسوي ، حدتنا : يعقمول بمن سمفيان  - 7

،حدتنا: نعيم بن حماد حدتنا :هيسى بمن يمونس ،همن حريمز بمن هتممان ، همن هبمد المرحمن 
يمه وسم م قما :  تفتمرق بن جبير ، هن أبيه ، هن هوف بن مالك ، همن النبمي صم ى اهلل ه 
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كتير من أه  الع م بالحديل، إال أن يحيى بن َمعين لم يكن ينسبه إلى الكذل 
(.فروى صالح بن محمد األسدي  الحافظ  هن ابن 1ب  كان ينسبه إلى الوهم)

معين أنه سئ  هنه ليس في الحديل ببيءو ، ولكنه كان صاحل سنة . وقا  
م يحدل من حفظه،وهندا مناكير كتيرة ال يتابع ه يها صالح :  كممان نعي

(.وقا  السجزي في كتابة المؤت ف والمخت ف : معممممممروف. وذكممممممممرا أبممممممممو 2)
العرل وأبو القاسم الَب خي في جم ة الضعفاء. وقا  ابن السمعاني :  كان يهم 

 (.3ويخطئ ، ومن ينجو من ذلك ، تبس في المحنة)
ة بن قاسم : كان صدوق ا وهو كتير الخطأ ، وله أحاديل منكرة في قا  مس م

(.  وقا  أبو إسماهي   4الماحم انفرد بها ، وله مذهل سوء في القرآن )
سحاق بن  الهروي : سألس أبا يعقول هن نعيم بن حماد ،ومحمد بن حميد وا 

(.  5س يمان،  وهيسى بن موسى ُغْنَجار فقا :  ك هم صمممممدوق لهم غرائل)
(برواية أبي إسحاق  1(:  أخرج الُبَخاري في الصاة)6وقا  أبو الوليد الباجي) 

                                                                             
أمتممي ه ممى بضممع وسممبعين فرقممة أهظمهمما فتنممة ه ممى أمتممي قمموم يقيسممون األمممور بممرأيهم ، 
ما ه مى روايتمه هكمذا هبمد اهلل بمن جعفمر الرقمي  فيح ون الحمرام ويحرممون الحما  . وافمق نعيم 
وسويد بن سعيد الحدتاني. وقي : هن همرو بن هيسى بن يونس ك هم هن هيسى.  تماريخ 

 ( 7252/س13/302، اسم المؤلف:  أحمد بن ه ي أبو بكر الخطيل البغدادي)بغداد 
 ( .7252/س13/311المصدر السابق   ) - 1
 (.7252/س13/312المصدر السابق ) - 2
 (.4250/س12/62إكما  تهذيل الكما  لُمْغَ طاي ) - 3
 (.233/س410/  10تهذيل التهذيل البن حجر  )  - 4
م المؤلمممف:  بممميخ ايسمممام أبمممو إسمممماهي  هبمممد اهلل بمممن محممممد ذم الكمممام وأه مممه ، اسممم - 5

 المدينة المنورة  . -( ، ط : مكتبة الع وم والحكم 1/114األنصاري الهروي)
 (.732س771/ 2التعدي  والتجريح  لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح  ) - 6
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( ،  2هنه هن بن المبارك وهبيم ، وأخرج الُبَخاري في األحكام)
(هن محمود ،هن هبد الرزاق ،هن معمر وهنه هن ابن المبارك  3والمغازي)

و بن هن معمر ، وأخرج في القسامة هنه هن هبيم هن حصين هن همر 
 (.  4ميمون)

                                                                             
( لكمن 324/ي153/  1ْب ِة  ) صحيح الُبَخاري،  كتال الصاة ، بال فْضِ  اْسِتْقباِ  اْلقِ  - 1

 تابعه حَمْيٌد هن أنس في البال نفسه، وهن مْيُموِن بن ِسيااو هن أَنِس  
صحيح الُبَخاري ، كتال األحكام ، بال إذا قَضى اْلَحاكُم بَجْورو أو خَاِف َأهِ  اْلعْ مِم َفهمَو  - 2
 رد  
 ( قرن فيه حماد بغيرا.6766/ي2622/  6) 
خاِلممَد بممن اْلوِليممِد إلممى بِنممي  - -ي ، كتممال المغممازي ، بممال بْعممِل النبممي صممحيح الُبَخممار  - 3

 جِذيَمةَ 
 ( مقرون ا بغيرا.4024/ي1577/  4) 
/  3صممممممحيح الُبَخممممممماري ، كتمممممممال فضمممممممائ  الصممممممحابة ، اْلقَسممممممماَمُة فمممممممي اْلَجاهِ يَّمممممممِة)  - 4

مسمممندا  همممذا الحمممديُل لممميس ه مممى بمممرِط ايمممماِم الُبخممماري  فمممالخبُر لممميس  ( 3636/ي1317
فالمقصمود   قما  ابمن حجمر : - . رحممُه اهللُ  –فهمو لميس ه مى بمرِط الُبَخماري  -ل رسو  ممم

من هذا التصنيف بالذاس هو األحاديل الصمحيحة المسمندة ، وهمي التمي تمرجم لهما والممذكور 
بمالعرم والتبمع األتممار الموقوفمة واألحاديممل المع قمة .همدي السمماري مقدممة فممتح البماري بممري 

. قا  الحميدي : وقد أوهم أبو مسعود بهذا الترجمة التي أفردها  (11/  1خاري )صحيح الب
باسمممه أنممه مممن جم ممة الصممحابة الممذين انفممرد بهممم الُبَخمماري ، كممما تممرجم أوال  . الجمممع بممين 

(، ط : دار  3/410الصحيحين الُبَخاري ومس م ، اسمم المؤلمف:  محممد بمن فتموي الحميمدي)
قا  ابن الجوزي :وليس كذلك ، فإنه ليس ممن الصمحابة , وال لمه  لبنان/ بيروس. -ابن حزم 

في الصحيح مسند .كبف المبمك  ممن حمديل الصمحيحين ، اسمم المؤلمف:  أبمو الفمرج هبمد 
 الريام.   –( ، ط : دار الوطن 4/175الرحمن ابن الجوزي)
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ا 1قا  الذهبي في الميزان: أحد األئمة األهام ه ى لين في حديته) ( .وقا  أيض 
(.  2في السير: ُنعيم من كبار أوهية الع م لكنه ال تركن النفس إلى رواياته )

( . وقا  في 3وقا  في تذكرة الحفاظ وكان من أوهية الع م وال يحته به)
ا  في ) ذكر من تك م فيه وهو موتق(  : حافظ (  . وق4الكابف: مخت ف فيه)

، وتقه أحمد وجماهة ، واحته به الُبَخاري وهو من المدلسة ، ولكنه يأتي 
ا :  ال يجوز ألحد أن يحته به ،وقد صنف 5بعجائل) ( . وقا  في السمممير أيض 

( . وقا  ابن حجر : صدوق يخطىء 6كتال الفتن ،فأتى فيه بعجائل ومناكير)
(. وقا  في هدي الساري : مبهور من الحفاظ  7قيه هارف بالفرائم)كتير ا ف

الكبار لقيه الُبَخاري ، ولكنه لم يخرج هنه في الصحيح سوى موضع أو 
(موضع ا  1(، وه ق له أبياء أخر ، وروى له مس م في المقدمة) 2موضعين)

 (   10واحد ا ، وأصحال السنن إال النََّسائي)

                                 
 (. 1101/س41/ 7ميزان االهتدا  في نقد الرجا  ل ذهبي ) -1
 (.201/س600/ 10نباء ل ذهبي )سير أهام ال - 2
 2تممممذكرة الحفمممماظ ، اسممممم المؤلممممف:  أبممممو هبممممد اهلل بمممممس الممممدين محمممممد الممممذهبي   ) - 3
 بيروس .  -(، ط : دار الكتل الع مية 424/س420/
 (.5256/س324/ 2الكابف في معرفة من له رواية في الكتل الستة  ل ذهبي  ) - 4
 (.351/س124/ 1ذكر من تك م فيه وهو موتق ل ذهبي ) - 5
 (.201/س601/ 10سير أهام النباء ل ذهبي ) - 6
 (.7166/س564/ 1تقريل التهذيل  البن حجر ) - 7
مممن خمما  ترجمممة نعمميم بممن حممماد تبممين أن ايمممام الُبخمماري قممد أخممرج لممه فممي أكتممر مممن  - 2

 (.45موضعين كما هو مبين بالترجمة ص )
 (.22/  1مقدمة صحيح مس م )     - 1

 (447/  1الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح الُبَخاري )  هدي - 10
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فقد تبين من مجمو  أقوا  أئمة الجري والتعدي  أن  القو  الراجح في الراوي:
الراوي صدوق يهم ال يحته به ، أخرج له الُبخاري  اهتبار ا  ومقرون ا بغيرا ، 
نما البأن  وقد تعقل ابن حجر الدوالبي قائا:  وحابى الدوالبي أن يتهم ، وا 
ي في بيخه الذي نق  ذلك هنه فإنه مجهو  متهم وكذلك من نق  هنه األزد

بقوله ، قالوا : فا حجة في بيء من ذلك لعدم معرفة قائ ه ،وأما نعيم فقد 
(  وقا  ابن حجر في 1تبتس هدالته وصدقه ولكن في حديته أوهام معروفة)

 (. 2هدي الساري:  واألزدي ال يعرج ه ى قوله)
وقا  في هدي الساري :  ونسبه أبو ببر الدوالبي إلى الوضع ،وتعقل ذلك 

ن الدوالبي كان متعصب ا ه يه ألنه كان بديد ا ه ى أه  الرأي وهذا ابن هدي بأ
(. وقا  في 4(. وقا  الذهبي : ما أظنه يضع)  3هو الصوال واهلل أه م)

الفتح : وق  أن يخرج له الُبَخاري موصوال ب  هادته أن يذكر هنه بصيغة 
الذهبي أنه (. وقا  ابن حجر  في األمالي المط قة متعقب ا ه ى قو  5التع يق)

منكر الحديل ه ى إمامته :  نعيم من بيوخ الُبَخاري ، ولم يطعن فيه أحد 
(.أما تضعيف الناَسائي له فهذا 6بحجة،  وقد أتنى ه يه أحمد وابن معين )

 إطاق مردود واهلل أه م. 

                                 
 (.233/س410/  10تهذيل التهذيل )  - 1
 (.312/ 1هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح البخاري  ) - 2
 (.447/  1هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح الُبَخاري )  - 3
 (.6652/س356/  3المغني في الضعفاء ل ذهبي )  -4
 (.7/160فتح الباري بري صحيح البخاري البن حجر   )   - 5
(دار النبمر : 1/147األمالي المط قمة ، اسمم المؤلمف:   أحممد بمن حجمر العسمقاني ، ) -6

 بيروس . -المكتل ايسامي 
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يحيى بن هبد اهلل بن بكير المخزومي موالهم المصري  . أخرج له )خ م  - 6
 (.1ق()

 (. 2م الناَسائي فيه : يحيى بن هبد اهلل بن بكير ضعيف)قو  ايما
 
 

 -أقوا  ه ماء الجري والتعدي  فيه:
(.وقا  أبو 3ترجم له الُبَخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرَحا وال تعديا)

(.وذكرا ابن ِحبَّان في 4حاتم: يكتل حديته ، وال يحته به كان يفهم هذا البأن)
ال الزهرة : روى هن الُبَخاري مائتي حديل وحديتين. وقا  (.وفي كت5التقاس)

ابن قانع : مصري تقة . وقا  مس مة بن قاسم في كتال الص ة: يتك م فيه ألن 
سماهه من مالم إنما كان بعرم حبيل، وهرم حبيل هنممممممممدهم 

ح (. وقمممممممممممما  أبو داود : سمعس يحيى بن معين يقو  أبو صال 6ضعيممممممف)
أكتر كتب ا ، ويحيى بن بكير أحفظ منه . وقا  الساجي:  قا  ابن معين سمع 
يحيى بن بكير الموطأ بعرم حبيل كاتل ال يل ، وكان بر هرم ، كان يقرأ 
ه ى مالك خطوط الناس ويصفح ورقتين تاتة ، وقا  يحيى : سألني هنه أه  

 يل مصر فق س: ليس ببيء . وقا  الساجي : هو صدوق روى هن ال
( . وقا  الخ ي ي :تقة أخرجه 1( . وقا  الدارُقطني : هندي ما به بأس)7فأكتر)

                                 
 (.7520/س512/ 1تقريل التهذيل  البن حجر ) - 1
 (.624/س107/ 1الضعفاء والمتروكين  ل ناَسائي ) - 2
 (.3011/س224/ 2التاريخ الكبير ل ُبَخاري)  - 3
 (.622/س165/ 1الجري والتعدي  البن أبي حاتم) - 4
 (.16333/س262/ 1التقاس البن ِحبَّان ) - 5
 (.5153/س336/ 12إكما  تهذيل الكما   لُمْغَ طاي) - 6
 (.322/س202/ 11تهذيل التهذيل  البن حجر ) - 7
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الُبَخاري في الصحيح هن مالك وغيرا ، وتفرد بأحاديل هن مالك ، وكان أبو 
حاتم يتني ه يمممممه ولم يدركه أبو ُزْرهة، وأكتر هنه محمد بن إسحاق الصغاني 

في المغني : بكير تقة حافظ ،  (. وقا  الذهبي 2وروى الموطأ هن مالك)
 (.  3احتجا به في الصحيحين)

قا  الذهبي في الميزان : تقة صاحل حديل ومعرفة ، يحته به في الصحيحين 
، روى هنه هدد كتير ووالؤا لبني مخزوم ،يكنى أبا زكريا ،وقد روى مس م هن 

هلل بن (. وقا  ابن حجر في مقدمة الفتح : يحيى بن هبد ا 4أبي ُزْرهة هنه)
بكير ، وقد أكتر الُبَخاري الرواية هنه هن ال يل لكنه ينسبه إلى جدا ، فيقو  

ا في الفتح : من كبار حفاظ  5حدتنا يحيى بن بكير وبهذا ابتهر)  (. وقا  أيض 
(. وقا  6المصريين وأتبس النممماس في ال يل بن سعد الفهمي فقيه المصريين)

(. وقا  7وتك موا في سماهه من مالك) في تقريل التهذيل: تقة في ال يل ، 
الُبَخاري في تاريخه الصغير ما روى يحيى بن بكير هن أه  الحجاز في 
التاريخ فإني أتقيه . قا  ابن حجر :  فهذا يدلك ه ى أنه ينتقى حديل بيوخه 

(. 2، ولهذا ما أخرج هنه هن مالك سوى خمسة أحاديل مبهورة متابعة)

                                                                             
 (.374/س117/  1) ذكر من تك م فيه وهو موتق  - 1
ايرباد في معرفة ه ماء الحديل ، اسم المؤلف:  الخ ي  بن هبد اهلل بن أحممد الخ ي مي  -2

 الريام .  -( ، ط : مكتبة الربد 100/س262-263-/1القزويني أبو يع ى)
 (.7005/س407/  3المغني في الضعفاء ل ذهبي )  - 3
 (.1572/س117/  7ميزان االهتدا  في نقد الرجا  )  - 4
 (.240/  1هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح البخاري )  - 5
 (.22/  1فتح الباري بري صحيح الُبَخاري)  - 6
 (.7520/س512/ 1تقريل التهذيل  البن حجر ) - 7
أخرج الُبَخماري  فمي صمحيحه همن يحيمى بمن بكيمر همن مالمك فمي خمسمة مواضمع متابعمة  -2

 وهي :
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يل ، وروى هنه :بكر بن مضر، ويعقول بن هبد ومعظم ما أخرج هنه هن ال 
الرحمن ، والمغيرة بن هبد الرحمن أحاديل يسيرة ، وروى له مس م وابن ماجة 

(1  .) 
قا  الَعْيني :  أخرج له مس م هن ال يل ، وهن يعقول بن هبد الرحمن،  ولم 

حديل يخرج له هن مالك بيئ ا ، ولع ه واهلل أه م لقو  الباجي وقد تك م أه  ال
في سماهه الموطأ هن مالك ، مع أن جماهة قالوا هو أحد من روى الموطأ 

 (.2هن مالك)
القو  الراجح في الراوي: من خا  ما ذكر من األقوا  اتضح أن هذا الراوي 
تقة تك م في سماهه من مالك، وقد أكتر الُبَخاري في روايته هن ال يل ، بينما 

ة، ولم يخرج له مس م هن مالك. قا  أخرج له هن مالك خمسة مواضع متابع
الذهبي في تذكرة الحفاظ متعقب ممممما ه ى قو  أبي حاتم : قد ه م تعنس أبي حاتم 
ال فالبيخان قد احتجا به . كما تعقل قو  الناَسائي قائا: وقا   في الرجا  ، وا 

                                                                             
 (.2426/ي126/  2هبة وفض ها ،بال َفضِ  اْلَمنيَحِة) الموضع األو : كتال ال

يْعِطمي اْلُمؤلََّفمَة ق ُموُبُهْم  - -الموضع التاني :   كتال الجهاد والسير ، بال ما كمان النبمي 
 وَغْيَرُهْم من اْلخُمِس 

 ( . 2120/ي1142/ 3) 
 (.5001/ي2036/  5   الموضع التالل : كتال الطاق ، بال يْ َحُق اْلوَلُد ِباْلُماِهَنِة)

 (.3261/ي1503/  4الموضع الرابع :  كتال المغازي، بال غزوة الرجيع )
/  4اْلحْجمممممَر)   -  -الموضمممممع الخمممممامس :  كتمممممال المغمممممازي ، بمممممال نمممممُزوِ  النبمممممي 

 ( .4152/ي1601
 (.452/  1هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح البخاري )  - 1
اري )همدة القاري  بري صحيح  - 2  (.47/  1الُبخ 
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النََّسائي :ضعيف ، وأسرف بحيل أنه قا  في وقس آخر: ليس بتقة ، وأين 
 (.1ن بكير في إمامته وبصرا بالفتوى وغزارة ه مه)مت  اب

من قا  فيه ايمام النََّسائي ) ليس بالقوي( وأخرج له المبحل الخامس :  
  الُبَخاري في صحيحه.

( بفتح الموحدة وتبديد الكاف 2زياد بن هبد اهلل بن الطفي  العامري البكائي)  
 (.3أبو محمد الكوفي) خ م س ق()

 (.4سائي فيه : زياد بن هبد اهلل البكائي ليس بالقوي)قو  ايمام النا  
 -أقوا  ه ماء الجري والتعدي  فيه :

(. وقا  الدوري هن يحيى  5قا  ابن سعد :كان هندهم ضعيف ا وقد حدتوا هنه )
(.  وقا   6بن معين : زياد البكائي ليس ببيء ، وقد كتبس هنه المغازي)

بأس به في المغازي، وأما في غيرا  هتمان الدارمي هن يحيى بن معين:  ال
. وقا  في موضع آخر كتبس هنه بيئ ا كتير ا  (.وضعفه ه ي بن المديني7فا)

وتركته. وقا  صالح بن محمد:  ليس كتال المغازي هند أحد أصح منه هند 
زياد،  وزياد في نفسه ضعيف ولكن هو من أتبس الناس في هذا الكتال ، 

                                 
( ، 420/  2تذكرة الحفاظ ، اسم المؤلف:  أبو هبمد اهلل بممس المدين محممد المذهبي)  - 1

 بيروس . -ط : دار الكتل الع مية 
اْلَبكَّممائيُّ : )بفممتح البمماء المنقوطممة بواحممدة وتبممديد الكمماف وفممي آخرهمما اليمماء المنقوطممة  - 2

م من بني هامر بن صعصعة .األنسال  ل سمعاني باتنتين (: هذا النسبة إلى بني البكاء وه
 (1  /322.) 
 (.220/2025/ 1تقريل التهذيل ) - 3
 (.226/س45/ 1الضعفاء والمتروكين ل ناسائي ) -4
 (.6/316الطبقاس الكبرى  البن سعد ) - 5
 (.1331/س272/  3تاريخ ابن معين )رواية الدوري( )  - 6
 (5325/س114/  1دارمي( ) تاريخ ابن معين )رواية هتمان ال - 7
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(.  1)ور مع ابن إسحاق حتى سمع منه الكتالوذلك أنه با  دارا وخرج يد
(.  وقا  2وقا  أحمد بن حنب  : ليس به بأس حديته حديل أه  الصدق)
(.وترجم 3محمد) وهو ابن إسماهي  الُبخاري(:زياد بن هبد اهلل البكائي صدوق)

ا وال تعديا) وسئ  أبو داود (.4له الُبَخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرح 
اد البكائي فقا  سمعس أحمد بن حنب  قا  : كان صدوق ا ، وكان يحيى هن زي

 (.5بن معين يضعفه وسمع منه ، وأحمد لم يسمع منه)
(.وقمممممما  أبمممممو  6قا  الترمذي : َوزَياُد بن هبد ال اِه َكتيُر اْلَغرَائِل َواْلَمَنمممماكيِر)

(.وقا  أبو 7ممممما  أبو ُزْرهة :صدوق)حاتم :يكتمممممل حديته وال يحممممته به. وقمممممم
ُزْرهة الرازي: يهم كتير ا وهو حسن الحديل)

(.وقا  ابن ِحبَّان: كان فاح  2
الخطأ كتير الوهم ال يجوز االحتجاج بخبرا إذا انفرد ، وأما فيما وافق التقاس 

(. قا  محمد بن هقبة  1في الرواياس فان اهتبر بها معتبر فا ضير)
(.وقا  ابن 10وكيع بن الجراي : هو أبرف من أن يكذل) السدوسي ، هن

                                 
 (.625/س323/ 3تهذيل التهذيل )  - 1
 (.5325/ 212/  3الع   ومعرفة الرجا  )  - 2
(.، ط : 101/ 312/  1ه مم  الترمممذي الكبيممر ، اسممم المؤلممف:  أبممو طالممل القاضممي)  - 3

 بيروس .  -مكتبة النهضة العربية  هالم الكتل ,
 (.1212/س360/ 3التاريخ الكبير ل ُبَخاري ) - 4
 (.112/س1/120سؤاالس أبي هبيد األُجري أبا داود السجستاني ) - 5
 ( 3/403الجامع الصحيح سنن الترمذي ) - 6
 (.2425/س537/ 3الجري والتعدي  ) - 7
الضعفاء وأجوبة الرازي ه ى سؤاالس البرذهي ، اسم المؤلف:  هبيد اهلل بن هبد الكريم  - 2

 المنصورة  . -(،ط: دار الوفاء 362/  1بن يزيد الرازي أبو زرهة ) 
 (.366/س307/ 1المجروحين من المحدتين والضعفاء والمتروكين ) - 1

 (.521/س71/ 2الضعفاء الكبير ل عقي ي ) - 10
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هدي : ولزيمممممماد بن هبد اهلل غير ما ذكرس من الحديل أحاديل صالحة، وقد 
(.وذكرا الدار قطني في 1روى هنه التقاس من الناس ، وما أرى برواياته بأس ا)

أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحس روايته هن التقاس هند الُبخاري 
(. ووضع الذهبي في أو  ترجمته هامة )صح( إبارة منه إلى توتيقه 2مس م)و 

مط ق ا. وقا  الناَسائي: ضعيف . وقا  الذهبي :  وقد روى له الُبخاري حديت ا 
(. وقا  الذهبي في العبر :  صاحل المغازى وهو أوتق  3واحد ا مقرون ا بيخر)

 ( 4الناس في ابن إسحاق)
في المغازي وفي حديته هن غير ابن إسحاق لين  صدوق تبسقا  ابن حجر:  

 (. 6(موضع واحد متابعة) 5، ولم يتبس أن وكيع ا كذبه ، وله في الُبَخاري)
أنه صدوق، وقد روى له الُبخاري حديت ا واحد ا  -الرأي الراجح في الراوي:

أما قو  الناسائي )ليس بالقوي( مقرون ا بيخر، أي أخرج له الُبَخاري متابعة . 
                                 

 (.611/س112/ 3الكام  في الضعفاء ) -1
 ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحس روايته هن التقاس هند الُبَخاري ومس م    - 2
 (.355/س25/ 2)
 (.3002/ س133/ 3ميزان االهتدا  في نقد الرجا  ) - 3
العبممر فممي خبممر مممن غبممر ، اسممم المؤلممف:  بمممس الممدين محمممد بممن أحمممد بممن هتمممان  - 4

 الكويس .  -( ، ط : مطبعة حكومة الكويس 1/227الذهبي)
 
ُمممْؤمِنيَن رَجمماٌ  صممحيح الُبخمماري ، كتممال الجهمماد والسممير، بممال قممْوِ  ال اممِه تَعمماَلى ) مممن الْ  -5

 3صَدُقوا ما هاَهُدوا ال اَه ه يه َفمْنُهْم من قَضى نْحَبُه َومْنُهْم من َيْنَتظُر وما بدَُّلوا َتْبديا  (  ) 
  (2651/ي1032/ 

  ، قا  الُبَخاري في صحيحه : حدتنا محمد بن َسعيدو اْلُخَزاهميُّ ،حمدتنا هبمد األه مى، همن ُحمْيمدو
، حمدتنا هْممُرو بمن ُزراَرَة، حمدتنا زَيماٌد ، قما :  حمدتني ُحمْيمٌد الطَّويمُ  ، همن قا : سمَأْلُس أَنس ما 

.... الحديل.  –رضي اهلل هنه -أَنسو   قا :  غاَل َهماي أَنُس بن الناْضِر هن قَتاِ  بْدرو
 (.220/2025/ 1تقريل التهذيل البن حجر  ) - 6
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(.أما قو  أبي 1فقا  الذهبي في الموقظة: )ليس بالقوي ( ليس بجري مفسد )
حاتم )يكتل حديته وال يحته به (: أي يكتل حديته في المتابعاس والبواهد وال 

 يحته به إذا انفرد.
ف يح بن س يمان بن أبي المغيرة الخزاهي أو األس مى أبو يحيى المدني  -2

 (.2ك    )ويقا  ف يح لقل واسمه هبد الم 
 (.3قو  ايمام الناَسائي فيه : ف يح بن س يمان ليس بالقوي مدني)

 -أقوا  ه ماء الجري والتعدي  فيه:
( . وقا  محمد  4قا  الدوري هن  يحيى : وذكر ف يح بن س يمان ف م يقو أمرا)

بن هتمان بممممن أبي بيبة: سألس ه ي ا هن ف يح بن س يمان فقا :  كان ف يح  
ترجم له الُبَخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر (.  و 5د الحميد ضعيفين)وأخوا هب

ا وال تعديا ) وقا  أبو ُزْرهة (7(. وقا  أبو حاتم :ليس القوي) 6فيه جرح 
الرازي : ف يح بن س يمان ، وهبد الرحمن بن أبي الزناد ، وأبو أويس 

دي وابن أبي حازم والدراوردي ، وابن أبي حازم أيهم أحل إليك ، قا : الدراور 
أحل إلي من هؤالء ك هم ،  قي :  له ف يح فحرك رأسه ، وقا :  واهي الحديل 

                                 
مكتبمة المطبوهماس ايسمامية  (، ط:1/22الموقظة في ه مم مصمط ح الحمديل ل مذهبي ) - 1

 بح ل.
 (.5443/س442/ 1تقريل التهذيل ) - 2
 (426/س27/ 1الضعفاء والمتروكين ل ناسائي ) - 3
 (766/س171/  3تاريخ ابن معين )رواية الدوري( )  - 4
سؤاالس محمد بن هتمان بن أبي بيبة لع ي بن المديني ، اسم المؤلف:  ه ي بن هبد  - 5

 -( ، ط : مكتبممممة المعممممارف 137/س117/  1مممممديني أبممممو الحسممممن  ) اهلل بممممن جعفممممر ال
 الريام .

 (.601/س133/ 7التاريخ الكبير ل ُبخاري ) -6
 (.471/س 24/ 7الجري والتعدي  البن أبي حاتم ) -7
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ذكرا ابن َحبَّان في (  . و  1هو وابنه محمد ابن ف يح جميع ا واهيان)
وقا  ابن ِحبَّان في ) مباهير األمصار( ف يح بن س يمان ( .  2التقاس)

قا  ابن و (.  3المدينة وحفاظهم)الخزاهي األس مي أبو يحيى من متقني أه  
هدي : قد اهتمدا الُبَخاري في صحيحه ، وروى هنه الكتير،  وقد روى هنه 

(. وقممممممممممممممما  األُجري:  ق مممممممس 4زيد بن أبي أنيسة ، وهو هندي ال بأس به )
ح ، ال ألبي داود ، قمممممممممممممما  ابن معين : هاصم بن هبيد اهلل وابن هقي  ، وف ي

يحته بحديتهم . قا :  صدق . وقا  الناسائي : ضعيف .وقا  الحاكم أبو أحمد 
 ليس بالمتين هندهم .وقا  الدارُقْطني يخت فون فيه وليس به بأس.   

وقا  البرقي هن ابن معين ضعيف وهم يكتبون حديته ويبتهونه . وقا  
أصعل ما رمى ( .وقا  ابن القطان:   5الساجي : هو من أه  الصدق ويهم)

به ما روى هن يحيى بن معين هن أبي كام  قا :  كنا نتهمه ألنه كان 
كذا ذكرا هذا وهكذا ابن القطان في كتال البيان   –  –يتناو  أصحال النبي 

له ، وهو من التصحيف البنيع الذي وقع له ، تم رأيته مت  ما نق  ابن 
وزهم الحميدي في الجمع في القطان في رجا  الُبَخاري ل باجي فالوهم منه ، 

مسند جابر أن س يمان بن قيس اليبكري والد ف يح هذا،  فوهم في ذلك ، 
وف يح خزاهي أو أس مى ال يبكري ، وس يمان ماس في حياة جابر ف و كان 

                                 
الضعفاء وأجوبة الرازي ه ى سؤاالس البرذهي ، اسم المؤلف:  هبيد اهلل بن هبد الكريم  - 1

 (.425-1/424زرهة  )بن يزيد الرازي أبو 
 (.10222/ س324/ 7التقاس البن َحباان  ) - 2
مباهير ه ماء األمصار ، اسم المؤلمف:  محممد بمن حبمان بمن أحممد أبمو حماتم التميممي  -3

 البستي   
 بيروس . -(، ط : دار الكتل الع مية 1117/س141/ 1)
 (.1575/س30/ 6الكام  في الضعفاء  البن هدي ) - 4
 (.533/س273/ 2هذيل البن حجر )تهذيل الت - 5
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قا  الذهبي :  ليس (.و 1ف يح ولدا ألدرك جابر ، أو سن ف يح ال يحتم  ذلك)
تذكرة الحفاظ : وكان صادق ا هالم ا صاحل وقا  في (.2بالمتين وقد أخرجا له)
(. وقا  في ميزان االهتدا  :  ف يح بن س يمان  3حديل وما هو بالمتين)

)   ( المدني أحد الع ماء الكبار هن نافع ، والزهري ، وهدة ، احتجا به في 
(. وقا  في هدي 5(.وقا  ابن حجر : صدوق كتير الخطأ) 4الصحيحين)

قة مالك ، احته به الُبَخاري وأصحال السنن ، وروى الساري : مبهور من طب
 (.6له مس م حديت ا واحد ا وهو حديل ايفك )

الرأي الراجح في الراوي : هذا الراوي ال بأس به . قا  الحاكم : ف يح بن 
جماههما ه يه  س يمان احتجا به جميع ا. وقا  أحمد بن بعيل  ليس بالقوي وا 

(. وقا  الذهبي :  7ق ل فيه إلى تعدي ه)في األصو  يؤكد أمرا ويسكن ال
 (. 2وحديته في األصو  الستة استقاال ومتابعة وغيرا أقوى منه)

قا  ابن حجر :  لم يعتمد ه يه الُبَخاري اهتمادا ه ى مالك وابن هيينة 
نما أخرج له أحاديل أكترها في المناقل،  وبعضها في  وأضرابهما ، وا 

 له ليس في مح ه ، واهلل أه م. (.فتضعيف النََّسائي 1الرقاق)

                                 
 (.533/س273/ 2)المصدر السابق  - 1
 (272/س152/ 1ذكر من تك م فيه وهو موتق ل ذهبي ) -2
 (.201/س223/ 1تذكرة الحفاظ  ل ذهبي ) - 3
 (.6722/س442/ 5ميزان االهتدا  في نقد الرجا  ) - 4
 (.5443/س442/ 1تقريل التهذيل ) - 5
 (.  1/435تح الباري بري صحيح الُبَخاري)هدي الساري مقدمة ف - 6
 (.144/41-4/143المدخ  إلى الصحيح ) -7
 (.132/س352/ 7سير أهام النباء ل ذهبي ) - 2
 (.435/  1هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح الُبخاري )  - 1
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 الخاتمة
تم بحمد اهلل تعالى ختام البحل ، وهذا أهم النتائه والتوصياس التي توص س 

 إليها:
بعد الدراسة النقدية ل رواة الذين ضعفهم ايمام النَّساائي ، وأخرج لهم الُبَخاري 

 في صحيحه توص س إلى النتائه األتية.
هم الناسائي في كتابه )الضعفاء والمتروكين(، هدد الرواة الذين ضعفأوال: 

 وأخرج لهم الُبَخاري اتنا هبر راوي ا .
تان ي ا: أسيد بن زيد من بيوخ الُبَخاري ، له حديل واحد في الُبَخاري مقرون 

 بغيرا .
تالت ا: اتفق الحفاظ ه ى أن كام أبو هبد الرحمن الناسائي في أحمد بن صالح 

 يقدي ي كامه فيه.المصري فيه تحام ، وال 
رابع ا : إسحاق بن محمد الفروي أخرج له الُبَخاري اهتبار ا ، وكأنها مما أخذا 

 هنه من كتابه قب  ذهال بصرا.
أخرج هنه الُبَخاري من صحيح حديته ، ألنه  خامس ا: إسماهي  بن أبي أويس 

كتل من أصوله،  وه ى هذا ال يحته ببيء من حديته غير ما في الصحيح 
 أج  ما قدي فيه النََّسائي وغيرا إال أن باركه فيه غيرا فيعتبر فيه.من 

سادس ا :تعدد قو  ابن حجر في الراوي الواحد فمتا : ) محمد بن أبي 
(. بينما قا  في   1حفصة ( فقا  ابن حجر في التقريل :صدوق يخطىء)

الفتح :محمد بن أبي حفصة واسم أبي حفصة ميسرة بصري يكنى أبا س مة 
 (.  2دوق)ص

                                 
 (.5226/س474/ 1تقريل التهذيل  البن حجر ) -1
 (.14/  2ي )فتح الباري بري صحيح البخار   - 2
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ا )يعقول بن كاسل ( فقا  ابن حجر في التقريل  : صدوق ربما  **وأيض 
(.وقا  ابن حجر: يعقول بن حميد بن كاسل المدني ، وقد ينسل إلى  1وهم)

 (.2جدا ، مخت ف في االحتجاج به)
**)نعيم بن حماد(:  قا  ابن حجر في التقريل : صدوق يخطىء كتير ا فقيه 

قا  في هدي الساري : مبهور من الحفاظ الكبار لقيه (. و 3هارف بالفرائم)
 (، 4الُبَخاري ، ولكنه لم يخرج هنه في الصحيح سوى موضع أو موضعين)

سابع ا :ُنعيم بن حماد  نسبه أبو ببر الدوالبي إلى الوضع ،وتعقل ذلك ابن 
 هدي بأن الدوالبي كان متعصب ا ه يه ألنه كان بديد ا ه ى أه  الرأي . 

يحيى بن هبد اهلل وقد أكتر الُبَخاري في روايته هن ال يل ، بينما أخرج  تامن ا:
 له هن مالك خمسة مواضع متابعة، ولم يخرج له مس م هن مالك.

تاسع ا : تعدد أقوا  الذهبي في الراوي الواحد  فمتا )أحمد بن صالح 
 المصري( :قا  الذهبي في )ذكر من تك م فيه وهو موتق(: تقة تبس نا  منه

 (.   6(.وقا  في الكابف: هو تبس في الحديل)5الانَسائي خرج له اُلبَخاري)

                                 
 (.7215/س607/ 1تقريل التهذيل  البن حجر ) - 1
 (  1/453هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح البخاري) - 2
 (.7166/س564/ 1تقريل التهذيل  البن حجر ) - 3
مممن خمما  ترجمممة نعمميم بممن حممماد تبممين أن ايمممام الُبخمماري قممد أخممرج لممه فممي أكتممر مممن  - 4

 (45لترجمة ص )موضعين كما هو مبين با
 (.15/س35/ 1ذكر من تك م فيه وهو موتق  ل ذهبي  ) - 5
الكابف في معرفة من له رواية في الكتل السمتة ، اسمم المؤلمف:  حممد بمن أحممد أبمو  - 6

 هبداهلل الذهبي الدمبقي ، 
 (..41/س115/ 1)
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) إسماهي  بن أبي أويس( : تعدد أقوا  الذهبي في كتبه المخت فة فيه،  وقا  
(.  وقا  في 1الذهبي :  صدوق مبهور ذو غرائل ، وسمع منه البيخان )

 (.2المغني :صدوق له مناكير )
: استقرا األمر ه ى توتيقه وتجنال ما ينكر له ) وقا  في تاريخ ايسام  

3 .)
(.وقا  في السير : قا   4وقا  في ميزان االهتدا  : محدل مكتر فيه لين)

الذهبي: صدوق وكان هالم أه  المدينة ومحدتهم في زمانه ه ى نقص في 
تقانه ، ولوال أن البيخين احتجا به لزحزي حديته هن درجة الصحيح  حفظه وا 

 ( 5الحسن هذا الذي هندي فيه) إلى درجة
 روى له الُبخاري حديت ا واحد ا مقرون ا بيخر.هابر ا : زياد البكائي  

الحادي هبر: هدد الرواة ايجمالي في كتال الضعفاء والمتروكين ل َّنسائي 
(706 .  (راوو

في كتابه الضعفاء  التاني هبر  : هدد الرواة الذين قا  فيهم النََّسائي
.232)متروك_ متروك الحديل() والمتروكين   ( راوو

                                 
بمن ذكر أسماء من تك م فيمه وهمو موتمق ، اسمم المؤلمف:  محممد بمن أحممد بمن هتممان  - 1

 قايماز الذهبي  ،  
 الزرقاء  . -(، ط : مكتبة المنار 33/س44/ 1)
المغني فمي الضمعفاء ، اسمم المؤلمف:  ايممام بممس المدين محممد بمن أحممد بمن هتممان  -2

 قطر  . -/س(،ط : إدارة إحياء الترال ايسامي 1/130الذهبي ، )
 .  (16/14تاريخ ايسام ووفياس المباهير واألهام ل ذهبي) - 3
 (.255/س371/ 1ميزان االهتدا  في نقد الرجا  ل ذهبي) - 4
 (.312/  10سير أهام النباء )  - 5
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في كتابه الضعفاء  التالل هبر: هدد الرواة الذين قا  فيهم النَّسائي
، وراوو واحد قا  فيه ايمام النََّسائي )غير تقة(24)ليس بتقة()والمتروكين  ( راوو

 (. 1أم األسود : يروي هنها أحمد بن يونس)
في كتابه الضعفاء  لنَّسائيالرابع هبر: هدد الرواة الذين قا  فيهم ا

 والمتروكين) ليس ببيء ( تمانية رواة. 
في كتابه الضعفاء  هدد الرواة الذين قا  فيهم النَّسائيالخامس هبر: 

.125)ضعيف(  ) والمتروكين  ( راوو
في كتابه الضعفاء  السادس هبر : هدد الرواة الذين قا  فيهم النَّسائي

، وتال راوة ) ليس بالقوي في 112والمتروكين) ليس بالقوي( ) ( راوو
 الحديل (+ أربع راوة )ليس بذاك القوي(.

السابع هبر : كتال الضعفاء والمتروكين ل نَّسائي  من بين أهم الكتل التي 
صنفس في الجري والتعدي  التي يعتمد ه يها المحدتون كابن حجر والذهبي 

 االلباني ..و 
 -أهم التوصياس:

أوصي بدراسة جميع الببهاس التي أتيرس حو  صحيحي الُبخاري ومس م سواء 
ا الببهاس التي  ما كان يتع ق بالرواة أو يتع ق بالمتن دراسة وافية، خصوص 

 أتيرس في األونة األخيرة في العصر الحاضر.
ليه أنيل(*  *) وما توفيقي إال باهلل ه يه توك س وا 

                                 
  (.675/س117/  1الضعفاء والمتروكين ل ناَسائي )  - 1
 



 

 
222 

 

 المصادر والمراجع   **
أربع رسائ  في الجري والتعدي  ذكر من يعتمد قوله فمي الجمري والتعمدي  لمممام 

 673الحافظ المحدل الممؤرخ بممس المدين محممد بمن أحممد المذهبي ولمد سمنة 
همممم، اهتنمممي بمممه هبمممد الفتممماي أبمممو غمممدة ، النابمممر مكتمممل 742وتممموفي سمممنة 

خ راجمه : دار الببمائر ايسمامية المطبوهاس ايسامية بح ل، قانس بطباهتمه وا 
 م. 1110-1410ل طباهة والنبر والتوزيع ، الطبعة الرابعة همم

أخبممار المكيممين مممن كتممال التمماريخ الكبيممر البممن أبممي خيتمممة ، اسممم المؤلممف:  =
أحمد بن زهير بمن حمرل ، تحقيمق : إسمماهي  حسمن حسمين، دار النبمر : دار 

 .، الطبعة: األولى 1117 -الريام  -الوطن 
=أسامي من روى هنهم محمد بن إسماهي  البخاري ممن مبمايخه )فمي جامعمه 
الصحيح( ، اسم المؤلف:  هبمد اهلل بمن همدي الجرجماني أبمي أحممد ، تحقيمق : 

 -بيمممروس  -د. همممامر حسمممن صمممبري، دار النبمممر   دار الببمممائر ايسمممامية 
 ، الطبعة : األولى . 1414

المؤلمف:  الخ يم  بمن هبمد اهلل بمن  = ايرباد في معرفة ه مماء الحمديل ، اسمم
أحمد الخ ي ي القزويني أبي يع ى ، تحقيق : د. محمد سعيد همر إدريمس، دار 

 ، الطبعة : األولى . 1401 -الريام  -النبر : مكتبة الربد 
= إكممما  تهممذيل الكممما  فممي أسممماء الرجمما  ، المؤلممف : العامممة همماء الممدين 

حمن هاد  بن محمد ، أبي محمد أسامة بمن مغ طاي ، المحقق : أبمممي هبد الر 
إبممممراهيم  ، النابممممر : الفمممماروق الحديتممممة ل طباهممممة والنبممممر، الطبعممممة األولممممى 

 مم ( .2001 -هم 1422)
ايكما  في رفع االرتيال هن المؤت ف والمخت مف فمي األسمماء والكمن ، اسمم  =

: دار الكتمل الممممممؤلف:  ه ي بن هبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال ، دار النبر 
 ، الطبعة : األولى. 1411 -بيروس  -الع مية 
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=األمممالي المط قممة ، اسممم المؤلممف:   أحمممد بممن حجممر العسممقاني ، تحقيممق : 
 -حمدي بن هبد المجيد ابن إسماهي  الس في، دار النبر : المكتل ايسامي 

 م ، الطبعة: األولى .1115-هم  1416 -بيروس 
بممي سممعيد هبممد الكممريم بممن محمممد بممن منصممور = األنسممال ، اسممم المؤلممف:  أ

التميمي السمعاني ، تحقيق : هبد اهلل همر البارودي ، دار النبر : دار الفكمر 
 م ، الطبعة : األولى .1112 -بيروس  -

= الباهممل الحتيممل بممري اختصممار ه مموم الحممديل ، اسممم المؤلممف:  أبممي الفممداء 
قيق : أحمد محمد باكر، هماد الدين إسماهي  بن كتير القربي الدمبقي ، تح

-1412 -الريممام -السممعودية  -دار النبممر : دار المؤيممد ل نبممر والتوزيممع 
 ، الطبعة : األولى . 1117

=البحر الزخار ، اسم المؤلف:  أبو بكر أحمد بن همرو بن هبد الخمالق البمزار 
، تحقيممق : د. محفمموظ الممرحمن زيممن اهلل، دار النبممر : مؤسسممة ه مموم القممرآن , 

 ، الطبعة : األولى  . 1401 -بيروس , المدينة  -الع وم والحكم مكتبة 
= بيان الوهم واييهام فمي كتمال األحكمام ، اسمم المؤلمف:  ل حمافظ ابمن القطمان 
الفاسي أبي الحسن ه ي بن محمد بن هبد الم مك ، تحقيمق : د. الحسمين آيمس 

ة : م ، الطبعمم1117-هممم1412 -الريممام  -سممعيد ، دار النبممر : دار طيبممة 
 األولى .

= تاريخ ابن معين )رواية الدوري( ، اسم المؤلف:  يحيى بمن معمين أبمو زكريما 
، تحقيمممق : د. أحممممد محممممد نمممور سممميف ، دار النبمممر : مركمممز البحمممل الع ممممي 

حيممماء التمممرال ايسمممامي  ، الطبعمممة :  1171 - 1311 -مكمممة المكرممممة  -وا 
 األولى.
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اسمم المؤلمف:  يحيمى بمن معمين  = تاريخ ابن معمين )روايمة هتممان المدارمي( ،
أبممي زكريمما  ، تحقيممق  د. أحمممد محمممد نممور سمميف ، دار النبممر : دار المممأمون 

 – 1400 -دمبق  -ل ترال 
= تمماريخ ايسممام ووفيمماس المبمماهير واألهممام، اسممم المؤلممف:  بمممس الممدين 
محمد بن أحمد بن هتمان الذهبي، تحقيق : د. همر هبد السمام تمدمرى،  دار 

م ، 1127 -همممممم 1407 -لبنمممممان/ بيمممممروس  -دار الكتمممممال العربمممممي  النبمممممر:
 الطبعة : األولى .

= تاريخ بغداد، اسم المؤلف:  أحمد بن ه ي أبمي بكمر الخطيمل البغمدادي، دار 
 النبر: دار الكتل الع مية ) بيروس( .

= التاريخ الكبير ، اسم المؤلف:  محمد بمن إسمماهي  بمن إبمراهيم أبمي هبمداهلل 
 -لجعممف، تحقيممق   السمميد هابممم النممدوي  ، دار النبممر : دار الفكممر البخمماري ا
 الطبعة  .   -بيروس 

= تمماريخ مدينممة دمبممق وذكممر فضمم ها وتسمممية مممن ح همما مممن األماتمم  ، اسممم 
المؤلممف:  أبممي القاسممم ه ممي بممن الحسممن  بممن هبممة اهلل بممن هبممد اهلل البممافعي ، 

، دار النبممر : دار تحقيممق : محممل الممدين أبممي سممعيد همممر بممن غرامممة العمممري 
 . 1115 -بيروس  -الفكر 

=تحفممة األبممراف بمعرفممة األطممراف ، اسممم المؤلممف:  جممما  الممدين أبممو الحجمماج 
يوسممف بممن هبممد الممرحمن المممزي،  تحقيممق : هبممد الصمممد بممرف الممدين ، زهيممر 

 1403 -بيمروس  -المدار القيممة  -الباوي ، دار النبر : المكتل ايسامي 
 تانية .، الطبعة : ال 1123 -

= تممذكرة الحفمماظ ، اسممم المؤلممف:  أبممي هبممد اهلل بمممس الممدين محمممد الممذهبي ، 
 بيروس ، الطبعة : األولى . -دار النبر : دار الكتل الع مية 
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= التعمممدي  والتجمممريح , لممممن خمممرج لمممه البخممماري فمممي الجمممامع الصمممحيح ، اسمممم 
أبي لبابمة  المؤلف:  س يمان بن خ ف بن سعد أبو الوليد الباجي ، تحقيق : د.

 - 1406 -الريمممام  -حسمممين ، دار النبمممر : دار ال مممواء ل نبمممر والتوزيمممع 
 ، الطبعة : األولى  . 1126

=  تقريممل التهممذيل ، اسممم المؤلممف:  أحمممد بممن ه ممي بممن حجممر أبممو الفضمم  
 -العسمممقاني البمممافعي ، تحقيمممق : محممممد هواممممة ، دار النبمممر : دار الربممميد 

 : األولى .، الطبعة  1126 - 1406 -سوريا 
= تهممذيل التهممذيل ، اسممم المؤلمممف:  أحمممد بممن ه ممي بمممن حجممر أبممي الفضممم  

،  1124 - 1404 -بيروس  -العسقاني البافعي ، دار النبر : دار الفكر 
 الطبعة : األولى.

= تهذيل الكمما  ، اسمم المؤلمف:  يوسمف بمن الزكمي هبمدالرحمن أبمي الحجماج 
 -دار النبممر : مؤسسممة الرسممالة المممزي ، تحقيممق : د. ببممار هممواد معممروف ، 

 ، الطبعة : األولى . 1120 - 1400 -بيروس 
تهممذيل األسممماء وال غمماس ، اسممم المؤلممف:  محممي الممدين بممن بممرف النممووي ، = 

 1116 -بيمروس  -تحقيق : مكتل البحول والدراساس دار النبر : دار الفكمر 
 ، الطبعة : األولى .

مؤلممف:  طماهر الجزائمري الدمبممقي ، توجيمه النظمر إلمى أصممو  األتمر ، اسمم ال=
 -تحقيق : هبمد الفتماي أبمو غمدة ، دار النبمر : مكتبمة المطبوهماس ايسمامية 

 م ، الطبعة : األولى .1115 -هم 1416 -ح ل 
= التقاس ، اسم المؤلف:  محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميممي البسمتي 

 -بيممروس  -ار الفكممر ، تحقيممق : السمميد بممرف الممدين أحمممد ، دار النبممر : د
 ، الطبعة : األولى . 1175 - 1315
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= الجامع الصحيح المختصر ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماهي  أبمي هبمداهلل 
البخممماري الجعفمممي، تحقيمممق : د. مصمممطفى ديمممل البغممما ، دار النبمممر : دار ابمممن 

 0، الطبعة  التالتة  1127 - 1407 -بيروس  -كتير , اليمامة 
سممنن الترمممذي ، اسممم المؤلممف:  محمممد بممن هيسممى أبممي = الجممامع الصممحيح 

هيسى الترمذي السم مي ، تحقيمق : أحممد محممد بماكر وآخمرون، دار النبمر : 
 بيروس -دار إحياء الترال العربي 

= الجري والتعدي  : اسم المؤلف : هبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
 -بيمروس  -ء التمرال العربمي أبو محمد الرازي التميمي ، دار النبر : دار إحيما

 ، الطبعة: األولى. 1152 - 1271
= خاصة البدر المنير في تخريه كتال البري الكبيمر ل رافعمي ، اسمم المؤلمف:  
همر بمن ه مي بمن الم قمن األنصماري،  تحقيمق : حممدي هبمد المجيمد إسمماهي  

 ى .، الطبعة : األول 1410 -الريام  -الس في ، دار النبر : مكتبة الربد 
= الجمممع بممين الصممحيحين البخمماري ومسمم م ، اسممم المؤلممف:  محمممد بممن فتمموي 
 -الحميممدي ، تحقيممق : د. ه ممي حسممين البمموال  ، دار النبممر : دار ابممن حممزم 

 م ، الطبعة : التانية .2002 -هم 1423 -لبنان/ بيروس 
= ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحس روايته هن التقاس هند البخاري 

م  اسممم المؤلممف:  أبممي الحسممن ه ممي بممن همممر بممن أحمممد الممدارق ْطني ، ومسمم 
تحقيق : بوران الضمناوي / كمما  يوسمف الحموس، دار النبمر : مؤسسمة الكتمل 

 م ، الطبعة : األولى .1125 -هم 1406 -لبنان  -بيروس  -التقافية 
=  ذكر أسماء من تك م فيه وهمو موتمق ، اسمم المؤلمف:  محممد بمن أحممد بمن 

بمممن قايمممماز المممذهبي أبمممي هبمممد اهلل ، تحقيمممق : محممممد بمممكور أمريمممر  هتممممان
 ، الطبعة : األولى   1406 -الزرقاء  -المياديني،  دار النبر : مكتبة المنار 
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=ذم الكممام وأه ممه ، اسممم المؤلممف:  بمميخ ايسممام أبممو إسممماهي  هبممد اهلل بممن 
 ، دار محممممد األنصممماري الهمممروي ، تحقيمممق : هبمممد المممرحمن هبمممد العزيمممز البمممب

م ، 1112-همممم 1412 -المدينمممة المنمممورة  -النبمممر : مكتبمممة الع ممموم والحكمممم 
 الطبعة : األولى .

= رجا  صحيح مس م ، اسم المؤلف:  أحمد بمن ه مي بمن منجويمه األصمبهاني 
 -بيممروس  -أبممي بكممر ،  تحقيممق : هبممد اهلل ال يتممي، دار النبممر : دار المعرفممة 

 ، الطبعة : األولى . 1407
التكمي  في الجري والتعدي  ، اسم المؤلف:  أبي الحسمناس محممد هبمد =الرفع و 

الحممي ال كنمموي الهنممدي ، تحقيممق : هبممد الفتمماي أبممو غممدة ، دار النبممر : مكتممل 
 هم ، الطبعة : التالتة .1407 -ح ل  -المطبوهاس ايسامية 

السنة ، اسم المؤلف:  هبد اهلل بن أحمد بمن حنبم  البميباني ، تحقيمق : د. = 
،  1406 -الدمام  -محمد سعيد سالم القحطاني ، دار النبر : دار ابن القيم 

 الطبعة : األولى .
السنن الكبرى ، اسم المؤلف:  أحمد بن بعيل أبي هبد الرحمن النسممممممائي ، =

تحممممقيق : د.هبد الغفار س يمان البنداري , سميد كسمروي حسمن،  دار النبمر : 
 ، الطبعة : األولى . 1111 - 1411 -س بيرو  -دار الكتل الع مية 

= سؤاالس أبي بكر األترم لممام الكبير أبي هبد اهلل أحمد بمن محممد بمن حنبم   
في الجري والتعدي  وه   الحمديل ، وي يمه مرويماس األتمرم همن ايممام أحممد بمن 
حنب   في كتابه السؤاالس ، جمعه وحققه : أبو همر محمد بن ه ي األزهري ، 

-همممم 1422لفممماروق الحديتمممة ل طباهمممة والنبمممر ،الطبعمممة األولمممى ) النابمممر ا
 مم(.2007

= سؤاالس أبي هبيد األُجري أبا داود السجستاني ، اسم المؤلمف:  سم يمان بمن 
األبمممعل أبمممي داود السجسمممتاني ، تحقيمممق : محممممد ه مممي قاسمممم العممممري، دار 
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الطبعة : ،  1171 - 1311 -المدينة المنورة  -النبر : الجامعة ايسامية 
 األولى .

=سممؤاالس البرقمماني ل مممدارقطني ، اسممم المؤلمممف:  ه ممي بممن هممممر أبممو الحسمممن 
المممدارقطني البغمممدادي،  تحقيمممق : د. هبمممدالرحيم محممممد أحممممد القبمممقري ، دار 

 ، الطبعة : األولى. - 1404 -باكستان  -النبر : كتل خانه جمي ي 
لمف:  ه مي بمن هممر أبمي = سؤاالس الحاكم النيسابوري ل دار قطني ، اسم المؤ 

الحسن الدارقطني البغدادي ، تحقيق : د. موفق بن هبداهلل بن هبمدالقادر، دار 
 ، الطبعة : األولى . 1124 - 1404 -النبر : مكتبة المعارف  الريام 

سؤاالس محمد بن هتمان بن أبي بيبة لع ي بن المديني ، اسم المؤلف:  ه ي 
الحسممن ، تحقيممق : موفممق هبممد اهلل هبممد بممن هبممد اهلل بممن جعفممر المممديني أبممو 
 ، الطبعة: األولى . 1404 -الريام  -القادر ، دار النبر : مكتبة المعارف 

=سمير أهممام النممباء ، اسممم المؤلمف:  محمممد بممن أحمممد بمن هتمممان بممن قايممماز 
المذهبي أبمي هبمد اهلل  تحقيمق   بمعيل األرنماؤوط , محممد نعميم العرقسوسممي ، 

 ، الطبعة : التاسعة. 1413 -بيروس  -الرسالة دار النبر : مؤسسة 
=صحيح مس م ببري النووي ، اسمم المؤلمف:  أبمو زكريما يحيمى بمن بمرف بمن 

،  1312 -بيممروس  -مممري النممووي ، دار النبممر : دار إحيمماء التممرال العربممي 
 الطبعة : الطبعة التانية.

يمد اهلل بمن الضعفاء وأجوبة الرازي ه ى سؤاالس البرذهمي ، اسمم المؤلمف:  هب=
هبممد الكممريم بممن يزيممد الممرازي أبممو زرهممة ، تحقيممق : د. سممعدي الهابمممي ، دار 

 ، الطبعة : التانية . 1401 -المنصورة  -النبر : دار الوفاء 
=الضعفاء الصمغير ، اسمم المؤلمف:  محممد بمن إسمماهي  أبمو هبمداهلل البخماري 

 -ح ممل  -المموهي  الجعفممي،  تحقيممق : محمممود إبممراهيم زايممد ، دار النبممر : دار
 ، الطبعة : األولى . - 1316
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= الضممعفاء الكبيممر ، اسممم المؤلممف:  أبممي جعفممر محمممد بممن همممر بممن موسممى 
العقي مممي  تحقيممممممق : هبمممد المعطمممي أممممين ق عجمممي،  دار النبمممر : دار المكتبمممة 

 م ، الطبعة : األولى  .1124 -هم 1404 -بيروس  -الع مية 
لممف:  أبممو هبممد الممرحمن أحمممد بممن بممعيل = الضممعفاء والمتممروكين ، اسممم المؤ 

 -ح مل  -النسائي ، تحقيق : محممود إبمراهيم زايمدا ، دار النبمر : دار الموهي 
 ، الطبعة : األولى  . -هم1316

=الضممعفاء والمتممروكين ، اسممم المؤلممف:  هبممد الممرحمن بممن ه ممي بممن محمممد بممن 
الكتمممل  الجممموزي أبمممو الفمممرج ، تحقيمممق : هبمممد اهلل القاضمممي ، دار النبمممر : دار

 ، الطبعة : األولى . 1406 -بيروس  -الع مية 
=طبقمماس الحفمماظ ، اسممم المؤلممف:  هبممد الممرحمن بممن أبممي بكممر السمميوطي أبممو 

، الطبعمممة :  1403 -بيمممروس  -الفضممم  ، دار النبمممر : دار الكتمممل الع ميمممة 
 األولى.

=طبقاس البافعية الكبرى ، اسم المؤلف:  تاج الدين بمن ه مي بمن هبمد الكمافي 
سممبكي ، تحقيممق : د. محمممود محمممد الطنمماحي،  د.هبممد الفتمماي محمممد الح ممو،  ال

 . 2هم ، الطبعة : ط1413 -دار النبر : هجر ل طباهة والنبر والتوزيع 
=الطبقاس الكبرى ، اسم المؤلف:  محمد بن سعد بن منيع أبي هبداهلل البصري 

 بيروس  . -الزهري ، دار النبر : دار صادر 
من غبمر ، اسمم المؤلمف:  بممس المدين محممد بمن أحممد بمن = العبر في خبر 

هتمان الذهبي ، تحقيق : د. صاي الدين المنجمد دار النبمر : مطبعمة حكوممة 
 .  2، الطبعة : ط 1124 -الكويس  -الكويس 

= ه   الترمذي الكبير ، اسم المؤلف:  أبي طالل القاضي ، تحقيمق : صمبحي 
ري , محمممود محمممد الصممعيدي، دار النبممر : السامرائمممممممي , أبممو المعمماطي النممو 

 ، الطبعة : األولى . 1401 -بيروس  -مكتبة النهضة العربية  هالم الكتل ,
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الع   ومعرفة الرجا  ، اسم المؤلف:  أحمد بن حنبم  أبمو هبمداهلل البميباني ، =
تحقيممق : وصممي اهلل بممن محمممد هبمماس،  دار النبممر : المكتممل ايسممامي , دار 

 ، الطبعة : األولى . 1122 - 1402 -وس , الريام بير  -الخاني 
= ه مممموم الحممممديل ، اسممممم المؤلممممف:  أبممممي همممممرو هتمممممان بممممن هبممممد الممممرحمن 
 -البممهرزوري ، تحقيممق : نممور الممدين هتممر ،دار النبممر : دار الفكممر المعاصممر 

 م .1177 -هم 1317 -بيروس 
د بمن = همدة القاري بري صمحيح البخماري ، اسمم المؤلمف:  بمدر المدين محممو 

 بيروس. –أحمد العيني ، دار النبر : دار إحياء الترال العربي 
=فتح الباري بمري صمحيح البخماري ، اسمم المؤلمف:  أحممد بمن ه مي بمن حجمر 
أبو الفض  العسقاني البافعي،  تحقيق : محل الدين الخطيمل ، دار النبمر : 

 بيروس . -دار المعرفة 
ؤلف:  بمس الدين محمد بمن هبمد =فتح المغيل بري ألفية الحديل ، اسم الم

هممم ، 1403 -لبنممان  -الممرحمن السممخاوي ، دار النبممر : دار الكتممل الع ميممة 
 الطبعة : األولى.

= الكابف في معرفة من له رواية في الكتل الستة ، اسم المؤلف:  محمد بن 
أحمممد أبممي هبممداهلل الممذهبي الدمبممقي ، تحقيممق : محمممد هوامممة تهممذيل  ، دار 

 - 1413 -جمممدة  -القب مممة ل تقافمممة ايسمممامية , مؤسسمممة ه مممو  النبمممر : دار
 ، الطبعة : األولى  . 1112

= الكام  في ضعفاء الرجا  ، اسم المؤلف:  هبداهلل بمن همدي بمن هبمداهلل بمن 
محمد أبمي أحممد الجرجماني  تحقيمق : يحيمى مختمار غمزاوي ، دار النبمر : دار 

 لتالتة .،  الطبعة : ا 1122 - 1401 -بيروس  -الفكر 
=الكبف الحتيل همن رمي بوضع الحديل ، اسم المؤلف:  إبمراهيم بمن محممد 
بن سبط ابن العجمي أبو الوفا الح بي الطراب سي،  تحقيق : صبحي السامرائي  
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 - 1407 -بيممروس  -، دار النبممر : هممالم الكتممل , مكتبممة النهضممة العربيممة 
 ، الطبعة : األولى . 1127

لصحيحين ، اسم المؤلف:  أبو الفرج هبد المرحمن =كبف المبك  من حديل ا
الريمام  -ابن الجوزي تحقيق : ه ي حسين البوال ، دار النبر : دار الوطن 

 م.  .1117 -هم 1412 -
= الكفاية في ه م الرواية ، اسمم المؤلمف:  أحممد بمن ه مي بمن تابمس أبمي بكمر 

السمممورقي , إبمممراهيم حممممدي الخطيمممل البغمممدادي ، تحقيممممممممممممممممممممق : أبمممو هبمممداهلل 
 المدينة المنورة ، مس م. -المدني ، دار النبر : المكتبة الع مية 

= ال بال في تهذيل األنسال ، اسم المؤلف:  أبي الحسن ه مي بمن أبمي الكمرم 
 -بيمممروس  -محممممد بمممن محممممد البممميباني الجمممزري ، دار النبمممر : دار صمممادر 

 م.1120 -هم 1400
ؤلمممف:  أحممممد بمممن ه مممي بمممن حجمممر أبمممي الفضممم  لسمممان الميمممزان ، اسمممم الم= 

الهنمد،  دار النبمر :  –العسقاني البافعي ، تحقيق : دائرة المعمرف النظاميمة 
، الطبعمممممة:  1126 - 1406 -بيمممممروس  -مؤسسمممممة األه ممممممي ل مطبوهممممماس 

 التالتة .
=الكابف في معرفة من له رواية فمي الكتمل السمتة ، اسمم المؤلمف:  حممد بمن 

الذهبي الدمبمقي،  تحقيمق : محممد هواممة، دار النبمر : دار أحمد أبو هبداهلل 
،  1112 - 1413 -جممممدة  -القب ممممة ل تقافممممة ايسممممامية , مؤسسممممة ه ممممو 

 الطبعة : األولى .
= المجممروحين مممن المحممدتين والضممعفاء والمتممروكين ، اسممم المؤلممف:  ايمممام 

مممود محمممد بممن حيممان بممن أحمممد بممن أبممي حمماتم التميمممي البسممتي ، تحقيممق : مح
 هم ، الطبعة: األولى .1316 -ح ل  -إبراهيم زايد،  دار النبر : دار الوهي 
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= المح ممى ، اسممم المؤلممف:  ه ممي بممن أحمممد بممن سممعيد بممن حممزم الظمماهري أبممي 
محمد ، تحقيق : لجنة إحياء الترال العربي ، دار النبمر : دار األفماق الجديمدة 

 بيروس . -
ممد بمن مكمرم بمن منظمور األفريقمي =مختصر تاريخ دمبق ، اسم المؤلف:  مح

المصممري ، تحقيممق : روحيممة النحمماس، ريممام هبممد الحميممد مممراد، محمممد مطيممع 
 ، الطبعة : األولى .   -دمبق  -الحافظ وآخرون ، دار النبر : دار الفكر 

= مختصممر الكاممم  فممي الضممعفاء ، اسممم المؤلممف:  تقممي الممدين أحمممد بممن ه ممي 
 -الدمبمقي ، دار النبمر : مكتبمة السمنة المقريزي،  تحقيق : أيمن بن همارف 

 م ، الطبعة : األولى .1114 -هم 1415 -مصر / القاهرة 
= المممدخ  إلممى الصممحيح  تممأليف الحمماكم أبممي هبممد اهلل محمممد بممن هبممد اهلل بممن 

هم (   ممع التكميم  والتوضميح ل ممدخ  405حمدويه النيسابوري المتوفي سنه )
مممة الممدكتور ربيممع بممن هممادي هميممر إلممى الصممحيح ، هممم  فضممي ة البمميخ العا

الممممدخ ي ، دار ايممممام أحممممد ل نبمممر والتوزيمممع والصمممويتاس ، الطبعمممة األولمممى 
 م( .2001  -هم 1430)

=المسممتدرك ه ممى الصممحيحين ، اسممم المؤلممف:  محمممد بممن هبممداهلل أبممو هبممداهلل 
الحمماكم النيسممابوري ، تحقيممق : مصممطفى هبممد القممادر هطمما ، دار النبممر : دار 

 م ، الطبعة : األولى .1110 -هم 1411 -بيروس  -لع مية الكتل ا
= المسند الصحيح المختصر من السنن بنق  العد  همن العمد  همن رسمو  اهلل 

، اسممم المؤلممف:  مسمم م بممن الحجمماج أبممي الحسممين  -صمم ى اهلل ه يممه وسمم م  -
القبيري النيسابوري ، تحقيق : محمد فؤاد هبد البماقي، دار النبمر  دار إحيماء 

 ترال العربي ) بيروس( الطبعة .ال
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مباهير ه ماء األمصار ، اسم المؤلف:  محمد بن حبان بن أحمد أبمو حماتم =
 -التميمممي البسممتي تحقيممق : م. فايبممهمر، دار النبممر : دار الكتممل الع ميممة 

 . 1151 -  -بيروس 
= معرفممة التقمماس مممن رجمما  أهمم  الع ممم والحممديل ومممن الضممعفاء وذكممر مممذاهبهم 

م ، اسممم المؤلممف:  أبممي الحسممن أحمممد بممن هبممد اهلل بممن صممالح العج ممي وأخبمماره
الكوفي نزي  طراب س الغمرل ، تحقيمق : هبمد الع ميم هبمد العظميم البسمتوي، دار 

،  1125 - 1405 -السممعودية  -المدينممة المنممورة  -النبممر : مكتبممة الممدار 
 الطبعة : األولى .

لممممام الممذهبي أبممي هبممد اهلل  =معرفممة الممرواة المممتك م فمميهم بممما ال يوجممل الممرد 
همم (   742-671محمد بن أحمد بن هتمان  بن قايمماز ابمن هبمد اهلل المذهبي )

حققمممه وه مممق ه يمممه أبمممو هبمممد اهلل إبمممراهيم سمممعيداي إدريمممس   ط: دار المعرفمممة 
 لبنان(. –)بيروس 

 = المع م ببيوخ البخاري ومس م ألبي بكر محمد بن إسممممممماهي  بمن َخْ فُممممون ، 
 –تحممممممقيق أبمممي هبمممد الممرحمن هممماد  بمممن سممعد ، دار الكتمممل الع ميمممة )بيمممروس 

 لبنان (.
= المغني في الضعفاء ، اسم المؤلف:  ايمام بمس الدين محمد بن أحمد بن 
هتممان الممذهبي ، تحقيممق   الممدكتور نمور الممدين هتممر، دار النبممر : إدارة إحيمماء 

 .  -قطر  -الترال ايسامي 
كريما يحيمى بمن معمين فمي الرجما  ، اسمم المؤلمف:  يحيمى بمن = من كام أبي ز 

 -معين ، تحقيق : د. أحمد محمد نور سيف دار النبر : دار المأمون ل ترال 
 . 1400 -دمبق 

= الموقظة فمي ه مم مصمط ح الحمديل لمممام الحمافظ المحمدل الممؤرخ بمممممس 
النابر : مكتمل الدين محمد بن أحمد الذهبي، اهتنى به هبد الفتاي أبو غدة ، 



 

 
222 

هممم(  ، قامممس بطباهتممه 1405الطبعممة األولممى ) 0المطبوهمماس ايسممامية بح ممل 
خراجه دار الببائر ايسامية ل طباهة والنبر والتوزيع ) بيروس   لبنان(. –وا 

= ميزان االهتدا  في نقد الرجا  ، اسم المؤلف:  بمس الدين محمد بن أحممد 
م ، والبمممميخ همممماد  أحمممممد الممممذهبي  ، تحقيممممق  البمممميخ ه ممممي محمممممد معممممو 
، الطبعمة : 1115 -بيمروس  -هبدالموجود ، دار النبمر : دار الكتمل الع ميمة 

 األولى .
= هدي الساري مقدمة فتح الباري بري صحيح البخاري ، اسم المؤلف:  أحمد 
بن ه ي بن حجر أبمي الفضم  العسمقاني البمافعي ، دار النبمر : دار المعرفمة 

 (. 1371) –بيروس  -
هدايممة وايربمماد فممي معرفممة أهمم  التقممة والسممداد ، اسممم المؤلممف:  أحمممد بممن = ال

محمد بمن الحسمين البخماري الكابماذي أبمي نصمر ، تحقيمق : هبمد اهلل ال يتمي ، 
 الطبعة : األولى .   1407 -بيروس  -دار النبر : دار المعرفة 

ف:  = نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر فمي مصمط ح أهم  األتمر ، اسمم المؤلم
أبي الفض  أحمد بمن ه مي بمن محممد بمن أحممد بمن حجمر العسمقاني تحقيمق : 

 -الريممام  -هبممد اهلل بممن ضمميف اهلل الرحي ممي ، دار النبممر : مطبعممة سممفير 
 ، الطبعة : األولى . 1422

=النكس ه ى كتال ابن الصاي ، اسم المؤلف:  أبو الفض  أحمد بن ه مي بمن 
تحقيممق : د.  ربيممع بممن هممادي هميممر محمممد بممن أحمممد بممن حجممر العسممقاني،  

-1415 -الريممممام  -الممممدخ ي، دار النبمممر : دار الرايممممة ل نبمممر والتوزيمممع 
 ، الطبعة : التالتة. 1114

= النهاية في غريل الحديل واألتر ، اسم المؤلف:  أبي السعاداس المبارك بن 
محمود محمد الطناحي ، دار  -محمد الجزري ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوى 

  م .1171 -هم 1311 -بيروس  -لنبر : المكتبة الع مية ا
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