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ABSTRACT 

 

This research paper aims to study part of Imam Muhammad bin Taher bin al-

Qaysarani al-Maqdisi's book (507 AH)، entitled "الجمع بين رجال الصحيحين"، in which 

the author gathered between Abu Nasr al-Kalabazi's book ( 398 AH)، entitled  

" لهم البخاري في جامعهالهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج  "، and Abu Baker 

bin Munjweh' book  (428 AH) " رجال صحيح مسلم ". 

That is through its compatibility with (8) written principles، documenting the 

quotations and transitions، and correcting the Omission and perversion in the 

printed version، and indicate the statement of the mentioned in  Rejal al sahihain 

in terms of Uprightness and emending، and defense to those who spoke about them 

unduly and unjustly. We will demonstrate the method used by the author، May 

Allah be merciful to him، in this book; for the first instance to serve the biography 

of prophet Muhammad، its sciences and Sahihain books. 
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 امللخص
 

هـ( املسمى: 507كتاب اإلمام حممد بن طاهر بن القيسراين املقدسي) ت   منة جلزء حتقيق ودراس البحث عبارة عن
هـ( املسمى: "اهلداية 398"اجلمع بني رجال الصحيحني"، والذي مجع فيه مؤلفه بني كتايب أيب نصر الكالابذي )ت 

هـ( 428ت )واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج هلم البخاري يف جامعه"، وأيب بكر بن منجويه 
 "رجال صحيح مسلم". 

إصالح السقط والتصحيف الواقع يف النسخة املطبوعة، ، و نقولالأصوٍل خطّيٍة، وتوثيِق ( 8)مبقابلته على وذلك  
العدالة والضبط، والذّب عّمن ُتكلم فيهم بغري حق، مث بيان رجال الصحيحني من حيث  من ذُِكَر من بيان حالو 

 منها. ملقام األوليف اوكتايّب الصحيحني  للُسنَّة النبوية وعلومها خدمةمنهج املؤلف رمحه هللا يف هذا الكتاب؛ 
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 مقدمة

هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل 
وعلى آله وأصــحابه  فال هادي له، وأشــهد أن إ إله إإ هللا وحده إ شــريك له، وأشــهد أن حممدا  عبده ورســوله، 

 الغّر امليامني إىل يوم الدين. 
َوَلَقْد َيسَّْرََن :عم هللا علينا بنعمة اإلسالم واهلداية هلذا الدين العظيم، ويسر لنا كتابه الكرمي قال تعاىلأما بعد : فقد أن

َهْل ِمن مُّدَِّكر   ، الذي تركنا على احملجة وأانر طريقنا بســــــــــــــنة نبيه العظيم  ،(17ســـــــــــورة القمر) َّاْلُقْرآَن ِللذ ِْكِر فـَ
ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا   :عنها إإ هالك، فمن متســـك بســـنته فقد فا ، قال تعاىلالبيضـــاء ليلها كنهارها  إ يزي  

َ َوُقوُلوا قـَْوال َسِديًدا  زًا َعِظيًما ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَوْ   اَّللَّ

 .(71-70األحزاب ) َّ
نَّة علماَء أفذاذ ا، أفنوا أعمارهم يف خدمِة الديِث وعلومه، فحفظوا األحاديث ون ــــروها،    وقد ســــّخر هللا هلذه الســــُ

، ووضــــــعوا الضــــــوابط والقواعد لمايتها من التحريف وا لل، وتفانوا يف إيصــــــال الديث إلينا صــــــحيحا  كما رواه 
ســــــنة صــــــحيحا البخاري ومســــــلم، فهما أصــــــح كتِب الديِث على اإلطال ، وقد ومن أعظم الكتب اليت خدمت ال

 أمجعت األمة على صحتهما والعمل هبما.
مث هيأ هللا علماء  جهابذة  خدموا هذين الكتابني، شــــــــرحا  ومجعا  واختصــــــــارا  واســــــــتدراكا ،  و  يقتصــــــــروا على هذا 

  ذلك.ان حاهلم ومتييز للم كل وتقييد للمهمل وغريفحسب، بل اعتنوا برجال الصحيحني، من ترمجة للرواة  وبي
هـ( يف كتابه املوسوم بـ)اجلمع بني 507وممن اعتىن خبدمة كتايّب الصحيحني، اإلمام حممد بن طاهر املقدسي) ت 

هـــــــــــــــ( املسمى "اهلداية واإلرشاد يف معرفة 398رجال الصحيحني (، الذي مجع بني كتايب أيب نصر الكالابذي )ت 
 هـ( "رجال صحيح مسلم". 428والسداد الذين أخرج هلم البخاري يف جامعه"، وأيب بكر بن منجويه)ت  أهل الثقة

ل على هذا البحث للحصو  ودراسة، يف ، حتقيقا  هذا الكتاب القيم يف خدمة جزء منبه الباحث  شاركوهذا ما  
 ،حتكيمه ون ــــــره يف ملة علمية لن ــــــر العلم وإفادة املســــــلمني وأهل العلم منهم خاصــــــة وإثراء املكتبة الديثية بذلك

 .والسداد هللا تعاىل التوفيق واإلخالص والقبول سائال  
 

 أسباب اختيار البحث:
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 ذا الكتاب دراسة  وحتقيقا  ما يلي:ومن مجلة األسباب والدوافع اليت دعت الباحث  دمة جزء من ه
قيمة الكتاب العلمية؛كون هذا الكتاب خيدم رجال الصــحيحني؛ صــحيحي البخاري ومســلم اللذي ن مجعا   -1

 األحاديث املتعلقة أبصول السنة.
 عرفِته يف هذا الفن. وسعُة م،  العلمية -رمحه هللا تعاىل- أيب الفضل حممد بن طاهر املقدسيمكانُة مؤلِّفه الافظ  -2
دراســته و  ِق نقوله،مبقابلته على أصــوٍل خطّيٍة، وتوثي املناســبة، وا دمة العناية الكافية، حتتاج إىلالكتاب  طبعة أنّ  -3

 الطبعتان السابقتان كانتا مقتصرتني على إخراج النص فقط.، فالتعليِق عليهو 
 . املقام الثاينيف األول، وإثراء املكتبة الديثية مبثل هذه الدراساتيف املقام  النبوية وعلومها الُسنَّة خدمة -4
 يه.لللكتاب، مما يستدعي تصحيحه والتنبيه ع تداولةوجود تصحيف وحتريف يف الطبعة امل -5
 هرغبة الباحث يف  ايدة اإلثراء املعريف والثقايف يف مال الديث وعلومه، مما يســـــــــمو بروح املســـــــــلم ويزيُد من تعلق -6

 خبالقه.
 أهداف البحث:

 من األهداف اليت َحِرَص الباحث عليها ما يلي:
 بصـــــــــفة خاصـــــــــة، واجلرح والتعديل يف كتب تراجم رجال الصـــــــــحيحني -مدار البحث–عن الرواة مجع ما قيل  -1

 .اإطالع عليهاهل على الباحثني وطلبة العلم يف موضع واحد؛ ليسُ  بصفة عامة
 ليه.إصالح السقط والتحريف والتصحيف الواقع يف النسخة املطبوعة والتنبيه ع -2 

الذّب العدالة والضــــــــبط، و بيان وجه الق، والقول الفصــــــــل يف رجال الصــــــــحيحني، وبيان حاهلم من حيث  -3
 عّمن ُتكلم فيهم بغري حق.

 .لبة العلمومبا خيدم طه مؤلفه، بَ كتَـ   يقُرب مما الذيالصحيح الكتاب على الوجه  إخراجُ  -4
 أمهية البحث:

 تتضح أمهية البحث من خالل ما أييت:
 ،  ف رف العلم من شرف املعلوم.الُسنَّةمكانة الصحيحني يف  -1 

وبيان حاهلم، والدفاع عنهم، ورد ال ــــــــــــــبهات واإف اءات  -مدار البحث  –تتبع تراجم رجال الصــــــــــــــحيحني  -2
 الكاذبة. 
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يعد هذا الكتاب مصــــدرا  مهما  يف ذكر تراجم رجال الصــــحيحني، واعتماد عدد من العلماء عليه ونقلهم عنه،  -3
 وغريمها.هـ(852)تجر ، وابن حَ هـ(742)تيزّ املِ  انمنهم الافظ

فيهما ســــــــــــــلكا و مجع بني كتابني انفعني يف ابهبما، ، حيث الافظ ابن القيســــــــــــــراينا دمة العظيمة اليت قدمها  -4
 منهجا  وسطا  يف ترمجة رواة الصحيحني بني اإلطالة واإختصار.

 حدود البحث:
من امسه حيىي ومن امسه يزيد؛ وقد  وقد اختار الباحث هلذا البحث( ترمجة، 2390قرابة )على وي الكتاب تحي 

أ من ال مجة هاتحقيققام ب  املطبوع.( حبسب الكتاب 2240رقم ) وحىت ال مجة( 2225) رقم ودراستها؛ بد 
 :وأوجه القصور فيها ،طبعات الكتاب

ــــــــــــــــــــ، والطبعة الثانية اليت بدار 1323إ يعرف للكتاب إإ طبعة واحدة، بدائرة املعارف النظامية ابهلند، ســــــنة    هـ
 منها:  قصوٌر يف جوانب، هـ وهي مصورة عنها، ويف هذه الطبعة1405الكتب العلمية ببريوت سنة 

ح القائمون على ن ـــــــــره عن النســـــــــخة ا طية املعتمدة يف خطّيةٍ  عدم مقابلته على عدة أصـــــــــولٍ  -1 ؛ و  يـُف صـــــــــِ
 التحقيق.

ه ،عدم توثيِق نقوله والتعليِق عليه  -2 ه وخيرُّج أحاديثَه وحيّرُر نصــــَّ من وقوع بعَد أ حىت يكونَ  ،مبا خيدُم نصــــوصــــَ
 .التصحيف والتحريف

حىت ترمجة بن عبد الرمحن( و  )حيىي بن عيســـــــــــــى مجةمن بداية تر  من الكتاب مٍ يف حتقيق قســـــــــــــ الباحث ولذا رغب   
 (.يزيد بن أيب يزيد)

 الدراسات السابقة:
ــــــــــــــــــــــ، 1323اهلند، ســــــــنة  -طبعة مل  دائرة املعارف النظامية، حيدر آابد مبللكتاب طبعتان، الطبعة األوىل:     هـ

 .هـ1405لبنان، سنة  -طبعة دار الكتب العلمية، بريوت مب ،والطبعة الثانية: وهي صورة من الطبعة األوىل
ال على من تناول كتاب )اجلمع بني رج -حبســـــــب ما اطلع عليه  -الباحث قف يوبعد البحث واإســـــــتقصـــــــاء،   

 ختصار أو التحقيق. للحافظ ابن القيسراين ابلتذييل أو اإستدراك أو اإ (الصحيحني
 منهج البحث:

 يف خدمة الكتاب على النحو التايل: سار عليه الباحثأهم مالمح املنهج الذي 
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 وذلك مبا يلي:: خدمة نص الكتاب
 .-وسيأيت التعريف هبا -مثاِن نسخ وبلغت ،ا طية ما أمكن الصول عليه من ُنَسخ الكتاب عُ مجّ  -1
ُخ النصِّ من نســــخة   -2  -حممود بن انصــــر الطائي العجمي، خبط  ،(104األ هر ال ــــريف، ورقمها )مكتبة َنســــ 

قيم مع العناية بعالمات ال   ،وفق الرســــــــم اإلمالئي الديث أصــــــــال ، وهي املتََّخذة -وهي نســــــــخة كاملة جيدة
 .وسالمته املختلفة اليت تُعني على فهم النص

ع تصــحيف أو خطأ وإذا وق يف الاشــية،الفرو  اإلشــارة إىل مع  مقابلُة النصِّ احملّقق على بقية الّنســخ ا طّية،  -3
 عليه مع التنبيه اهبقأ غالبا   وإن كان ا طأ ظنا   الصـواب مع التنبيه يف الاشـية، الباحث ظاهر يف األصـل أثـ َبت

 يف الاشية.
املنت بني  يف وضـــعهو ســـتدرُكه من الّنســـخ األخر  الباحَث اما وقع يف النســـخة األصـــل من ســـقٍط أو حمٍو ف ن   -4

 إىل ما حصل يف األصل. اشية يف ال اروأش معقوفني،
 الكتاب ترقيما  تسلسليا . مِ ترقيُم تراجُ   -5
6-  

ُ
 .-عند الاجة لذلك-وابلروف   كِل من األمساء واألنساب ابل كل،ضبُط امل

 .ليمىنالاشية امع إثبات رقمها يف  عند بداية كل صفحة من نسخة األصل،)/(  مائال   خطا   الباحث وضعَ  -7
 :وذلك مبا يلي التعليق على النص،

م الســــورة ورقم اســــ؛ بذكر ضــــعها يف املصــــحف الكرمي اإىل مو  كتابة اآلايت القرانية ابلرســــم العثماين، مع عزوها  -1
 .وجعلها بني معقوفني يف أصل الكتاب، اآلية

 .و إليه املصنفما يـَع ز ختريج األحاديث النبوية، بعزوها إىل مواضعها يف "الصحيح" أو خارِجه، مقتصرا على  -2
أســـــامي من "اإلشـــــارة إىل مواضـــــع ترمجة الراوي امل جم له عند املصـــــنِّف يف كتب رجال الصـــــحيحني؛ ككتاب  -3

ــــــــــــــــــ(، 365إبن َعِدي )ت رو  عنهم حممد بن إمساعيل البخاري يف جامعه الصــــحيح" و"أســــامي م ــــايخ هـ
ــــ(395)ت اإلمام البخاري" إبن منده  و"ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم عند البخاري ومسلم" للدارقطين ،هـ

وأبر  الكتب املتأخرة واجلامعة  ،هـــ(405)ت م البخاري ومسلم" للحاكمهل و"تسمية من أخرج ،هـــ(385)ت
هـ(، و"هتذيب التهذيب" و"تقريب التهذيب" إبن حجر 748للذهيب )تلرجال الكتب الستة كـ"الكاشف" 

 هـ(.852)ت
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 .توثيُق النقوِل ابإلحالة إىل مصادرها األصلية -4
شارة إىل ما إل؛ ابو"رجال صحيح مسلم" إبن منجويه "رجال صحيح البخاري" للكالابذي، ؛هي  صلَ املقارنة أب -5

 وقع فيه من  ايدة أو نقص.
األصــل ابختصــار، عدا من  ُتكلم يف حفظه وطُعن فيه، فوجب اجلواب عن اإع اضــات الواردة َواة ر التعريف ب -6 

عليه؛ فهذا الطعن مقاِبٌل لتعديل البخاري ومسـلم، فال يُقبل إإ مبنَي السـبب ُمفسـرا ، إضـافة  إىل متييز من ُخرِّج 
ذا كله يت رووها أبرقامها مفصال  لذلك كله، وهله منهم يف األصول أو يف املتابعات وال واهد وعدد الرواايت ال

 جعلته منفردا  بعد ال مجة حتت عنوان "تقييد ودفاع".
الميذ وشـــــيو  ومن يذكر يف تامل ـــــهورين، مســـــتثنيا  ، لنص غري تراجم األصـــــلال مجة لألعالم الوارد ذِكرُهم يف ا -7

يف أول  مٍ لَ لكــل عَ  اكتقى البــاحــث بــذكر ال مجــةالراوي امل َجم، إإ مــا كــان على ســــــــــــــبيــل متييز املهمــل منهم، و 
 ذُكر فيه. َمو ضعٍ 

ســــــــــــــتعينا  غري امل ــــــــــــــهورة، مالتعريف ابلبلدان واألماكن بيان معاين الغريب، ابلرجوع إىل مظانه من املراجع،و  -8
 ابملصادر القدمية والديثة يف ذلك.

اإعتماد يف الُكم على تراجم رواة األصـــــــــــل عند املصـــــــــــنف على حكم الذهيب يف الكاشـــــــــــف وابن حجر يف  -9
التقريــب ، وحكم العلمــاء الــذين ذكرهم ابن حجر يف هتــذيــب التهــذيــب، ويــذكر البــاحــث مــا ترجح لــديــه من 

ديل ئمة اجلرح والتعحال الراوي إذا اختلف الذهيب وابن حجر يف الكم على الراوي وذلك من خالل أقوال أ
مراعيا  يف ذلك القواعد املتبعة يف هذا ال أن، وأما تراجم األعالم الوارد ذكرهم يف النص غرَي تراجم األصل ممن 

، -إن وجدت-  خيرّج هلم صــــاحبا الصــــحيحني، فيكتفي الباحث بذكر اإســــم كامال ، والكنية، وســــنة الوفاة 
األثر دون اإلتزام مبنهج معني واضـــــــح كما هو الال يف أصـــــــحاب وما جاء يف حاله من أقوال أهل الديث و 

 ال اجم امل جم هلم يف كتاب ابن القيسراين لصعوبة ذلك واختالف مناهج الكتب اليت ترمجت للرواة.
يذكر الباحث عدد األحاديث املروية لصـــاحب ال مجة اليت يف الصـــحيحني وأرقامها ب ـــكل ممل ؛ مث يذكر   -10

عدد األحاديث يف كل صــحيح على حده إن كانت أقل من ةســة ع ــر حديثا  ، وإذا كانت أكثر من ذلك 
لى حده، صــحيح عف ن الباحث يكتفي بذكر عدد األحاديث املخرجة يف الصــحيحني مجلة؛ وعددها يف كل 

باحث يقوم عدد أحاديث املَ جم له، ف ن ال -أحياان-وقام ب تيبها ترتيبا  تصـــــــــاعداي ، وعندما يذكر املصـــــــــنف 
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ابلتأكد من عددها املذكور؛ ف ن كانت صــــــــــــــحيحة ذكر ذلك وذكر أرقامها يف الصــــــــــــــحيحني أو يف أحدمها 
 حيح ويذكر أرقامها كذلك وعلى نف حبســـــــب ما يذكره املصـــــــنف، وإذا   تكن صـــــــحيحة فيبني العدد الصـــــــ

 النسق وال تيب التصاعدي.
يف كل ترمجة -قام الباحث ب تيب أمساء الكتب ا اصــــــة برجال الصــــــحيحني اليت ذُكر فيها صــــــاحب ال مجة   -13

 حبسب سنة وفاة املؤلف، فمن كانت وفاته متقدمة قّدمه. -عند ذكرها
جة يف الصــــحيحني لكل راوي مَ َجم له؛ فيهما معا ويف كل صــــحيح قام الباحث بذكر عدد األحاديث املخرّ   -14

، دون التطر  إحتادمها أو اختالفهما يف نص الديث أو يف إســــــــــــــناده، -إن خّرجا له معا-منهما على حده
 فاملطلوب هو معرفة عدد األحاديث اليت خّرجها صاحبا الصحيحني أو أحدمها للراوي امل َجم له.  

حث ملن يَرِد امسُه مهمال  أو من يورد ابلكنية فقط دون اإســــم عند ذكر شــــيو  الرواة امل جم هلم أو ترجم البا  -15
أصــــــــــــــحاهبم، وأما من ذُكر امسه كامال  أو ذُكر امسه والكنية معا  وهو من املعروفني امل ــــــــــــــهورين فال يُ جُم له 

ة، لراوي واألصــــحاب إإ ملن دعت له الاجالباحث التزاما  مبا ســــبق اعتماده يف ا طة من عدم ترمجة شــــيو  ا
 وهذا من قبيل الاجة، وهللا أعلم.

فهارس علمية على تذييُل الرسالِة ب، وأخريا  بحثالأهم النتائج اليت توصل إليها من خالل  الباحث فيها ذكرا امتة، 
 .اِ طّةالنحو املبني يف 

 خطة البحث:
 وخامتٍة، مث ثبِت املصادر واملراجع، والفهارس العلمية.، ثالثة أقساممقدمٍة، و  يفالبحث  انتظم   
ات الكتاب طبع، وأهداف البحث، وأمهيته، وحدوده، و أســـــــــــباب اختياره، بيان أمهية املوضـــــــــــوعوفيها : : املقدمة -

 ، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، مث خطته.وأوجه القصور فيها
 :ثالثة فصول، ويتضمن  اجمالقسم  القسم األول:  -

 للحافظ أيب الفضل ابن القيسراين. خمتصرة ترمجةالفصل األول: 
 التالية:املباحث تضمن وي

شــــــــيوخه، : الثثاملبحث المولده ون ــــــــأته.    : املبحث الثاينامسه، ونســــــــبه، وكنيته.       : املبحث األول
 وتالمذته.                   
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املبحث لمية    مؤلفاته وآاثره الع: ام املبحث اخلمكانته العلمية، وأقوال أهل العلم فيه.    : رابعاملبحث ال
 وفاته.: سادسال

 أليب نصر الكالابذي. ترمجة خمتصرةالفصل الثاين: 
 التالية:املباحث تضمن وي

: بحث الثالثامل          ثناء أهل العلم عليه.: املبحث الثاين       امسه، ونســــــــــــــبه، وكنيته: املبحث األول
 وفاته.

 أليب بكر ابن منجويه. ترمجة خمتصرةالفصل الثالث: 
 التالية:املباحث تضمن وي

 : وفاته.ث الثالثاملبح      ثناء أهل العلم عليه.: املبحث الثاين      امسه، ونسبه، وكنيته.: املبحث األول
ويتضمن ثاللثة فصول:دراسة كتاب اجلمع بني رجال الصحيحني، :اينالقسم الث  

 الفصل األول: نسبته ملؤلفه.
 الفصل الثاين: عنوان الكتاب.

 الفصل الثالث: وصف النسخ ا طية للكتاب.
حيىي  )بداية ترمجة من  "اجلمع بني رجال الصحيحنيمن كتاب "التحقيق والتخريج للنّص املختار القسم الثالث: 

بن عبد الرمحن( وحىت ترمجة )يزيد بن أيب يزيد(. بن عيسى  

 .ثـََبُت املصادر واملراجع، مث خالل البحثالباحث ، وفيها أهم النتائج اليت توصل إليها اخلامتة  -
 :يتالفهارس العلمية، وهي كاآلمث   -
 فهرس املوضوعات.-4 جم هلم.األعالم امل ُ  (الرواة)فهرس -3فهرس األحاديث.-2 فهرس اآلايت.-1

 الفصل األول: ترمجة خمتصرة للحافظ البن القيسراين:
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 وقفُت على عدٍد من ال اجم املفصلة واملختصرة اليت قّدم هبا بعض الباحثني واحملققني دراساهتم وحبوثهم, وأذكر منهم:  (1) 
 ( صفحة يف حتقيقه لكتاب "مسألة العلو والنزول يف الديث".19صالح الدين مقبول أمحد, ترجم إبن القيسراين ترمجة خمتصرة تقع يف ) -1
 ( صفحة يف حتقيقه لكتاب "ذخرية الفاظ".111ي, ترجم له ترمجة مطولة تقع يف )وعبد الرمحن الفريوائ  -2
 ( صفحة يف حتقيقها لكتاب "صفوة التصوف".21وغادة َعدرة, ترمجت له ترمجة خمتصرة تقع يف )  -3
 ( صفحة يف حتقيقه لكتاب "الجة على اترك احملجة".147العزيز السدحان, ترجم له ترمجة مطولة تقع يف ) وال يخ عبد  -4
( صفحة يف حتقيقه لكتاب "منتخب املنثور من الكاايت والسؤاإت", 296والدكتور عبد الرمحن قائد, ترجم له ترمجة مطولة تقع يف )  -5

 أمشل وأفضل ال اجم اليت وقفت عليها للحافظ ابن القيسراين. وهااتن ال مجتان األخرياتن من
 , ووصفه بـ)الافظ( غري واحد ممن ترجم له.19/361كذا وصفه الذهيب يف "سري أعالم النبالء" للذهيب   (2)
 .19/361هي نسبة إىل )بيت املقدس( مكان مولده ون أته, "سري أعالم النبالء"  (3)
 السنن واآلاثر. وهي نسبة إىل اتِّباعه (4)
ذهب". نسبة إىل مذهبه الفقهي, فهو من أتباع داود بن علي الظاهري, كما نص هو على ذلك, وقال أبو السن حممد ابن أيب طالب: "كان داوديَّ امل (5)

 . 35/172"أتريخ اإلسالم ووفيات امل اهري واألعالم" للذهيب 
 وغريه ممن ترجم له.  19/613كذا نسبه الذهيب يف "سري أعالم النبالء"   (6)
, 4/287)بتصرف(, و"وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" إبن خلكان  405"منتخب املنثور من الكاايت والسؤاإت" إبن طاهر املقدسي ص (7)

 .5/738و"املقفى الكبري" للمقريزي 
 .35/175"اتريخ اإلسالم"  (8)

حممد بن طاهر بن علي بن أمحد  (2)هو اإلمام، الافظ، اجلوَّال، الرَّحال، ذو التَّصانيف :(1)* امسه، ونسبه، وكنيته
ي باين، أبو الفضل بن أيب السني املقدسي املعروف اببن الَقي َسراين، وكذلك اببن ، (6()5)الظَّاهري، (4)األَثَري، (3)ال َّ

 .املقدسي
 * مولده، ونشأته:

ولده بنفســــــه ريخ موأربعني وأربع مئة، فقد نص على أت ولد ببيت املقدس، يف الســــــادس من شــــــوال، ســــــنة مثانٍ 
 .(7)، ببيت املقدس"فقال: "ولدت يف السادس من شوال، سنة مثان وأربعنيٍ 

أســــرة صــــالة تَعرف قدر العلم وأهله، و  يتطر  من ترجم له بذكر أســــرته وأهل وقد ن ــــأ يف بيت املقدس، يف 
تِّني وأربع   ئةم بيته، لكن ما يدل على ذلك ويؤكده طلبه للعلم وعنايته به يف ســــٍن مبكر، إذ كان أوَّل مساعه ســــنة ســــِ

وَّل ما مسعت ســـــــــنة كما حكى ذلك عن نفســـــــــه قال: "وأَ   -أي: كان يبل  من الُعمر آنذاك اثنيت ع ـــــــــرة ســـــــــنة  -
 .(8)ِستِّني"
 

 * شيوخــه، وتالمذته:



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 159 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           
 .35/180"أتريخ اإلسالم"   (9)
 .3/139لوفيات" "الوايف اب (10)
 . 119 -84وفق ا ملا ذكره حمقق كتاب "الجة على اترك احملجة", ص  (11)
 .1/199اقتصر الباحث على ما ذكره ابن نقطة يف "التقييد"   (12)
 .152- 143وفق ا ملا ذكره حمقق "منتخب املنثور" ص (13)
هـ, تنظر 845هـ, وتويف سنة 766هو املؤر  الكبري, الافظ احملدث تقي الدين أمحد بن علي بن عبد القادر املقريزي, أبو العباس العبيدي, ولد سنة  (14)  

 .15/490ترمجته يف: "النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة" إبن تغري بردي 
 .5/736"املقفى الكبري"  (15)
 .53/172"أتريخ اإلسالم"  (16)
 .4/27اقتصرت على ما ذكره الذهيب يف "تذكرة الفاظ"  (17)

ري من ال ــــــيو  بعدد كب نتيجة لرحلته الواســــــعة، وحرصــــــه على اإلكثار من املروايت، وطلبه لعلو اإلســــــناد التقى
َفدي(9)قال الذهيب: "كتب عن عامة م ـــــــــــــايخ الوقت"الذين مسع وأخذ العلم منهم،  : "وابجلملة (10)، وقال الصـــــــــــــَّ

 .(11)( شيخ ا282وقد بل  مموعهم ) ،"كبار يف سائر البالد  فرو  عن
 
 :(12)ستعرض فيما يلي أشهرهما

شيخ اإلسالم  -3أمحد بن حممد ابن النـَُّقور، أبو السني.  -2 إبراهيم بن سعد، أبو إسحا  الَبَّال. -1
 .أبو إمساعيل األنصاري

 وخلق كثري وَجمٍّ غفري، ال ـــــــافعيالســـــــن بن عبد الرمحن، أبو علي -5 أبو بكر بن خلف ال ـــــــريا ي. -4
 غري هؤإء.
 عد قليال  ي -رهم من ترجم لهكَ الذين ذَ  -إإ أن عدد طالبه  الرغم من ســـــــــــعة علمه وشـــــــــــهرته أما تالمذته فعلى

: "حدَّث ابليســري من مســموعاته؛ ألنه   (14)، قال املقريزي(13)( تلميذ ا41ابلنســبة لعدد شــيوخه، إذ يبل  عددهم )
 . (16): "وطائفة كبرية"-بعد أن سرد عدد ا من تالمذته -لكن أشار إىل كثرهتم الذهيب حيث قال  ،(15)يُعمَّر"

 :(17)ومن تالمذته
َلِفي.  -2أمحد بن عمر، أبو نصر الَغا ِي. -1 رَدار، أبو  -3أمحد بن حممد، أبو طاهر السِّ َُويه بن َشه  ِشري 

يـ َلمي  شجاع الدَّ
 ابن صاحب ال مجة. -املقدسي طاهر بن حممد بن طاهر، أبو  رعة  -4
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ردار بن ِشريويه بن فناُخس ره بن ُخس ركان, ولد سنة  (18) هـ, تنظر ترمجته ومصادرها يف: 509هـ, وتويف سنة 445هو احملدث, الافظ، املؤر  ِشريََويه بن َشه 

 .19/294"سري أعالم النبالء" 
 .19/365ء" "سري أعالم النبال (19)
 .19/363"السري"  (20)
 هـ(. 532هو حممد بن أيب طالب عبد امللك بن حممد الَكَرجي, اإلمام املتقن السلفي الفقيه )ت: (21)
 .19/363"السري"  (22)
 .35/172"أتريخ اإلسالم"  (23)
سنة هـ, تنظر ترمجته 774هـ, وتويف 700هو اإلمام احملدث الافظ عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القيسي البصروي, ولد سنة   (24)

, و"شذرات الذهب يف أخبار من ذهب" إبن عماد 1/111, و"طبقات املفسرين" للداوودي361ومصادرها يف: "ذيل تذكرة الفاظ" للسيوطي ص
1/67  . 

 .16/222"البداية والنهاية" إبن كثري  (25)

 * مكانته العلمية، وأقوال أهل العلم فيه:
تبوَّأ ابن القيســـراين مكانة رفيعة لعلمه، وســـعة حفظه، ودقة فهمه، وكثرة تصـــانيفه، فقد أثىن عليه عدد من 

 الفاظ ممن ترجم له.  
 ن أثىن عليه:مم *

ا من رحلته، وكثرة مصــــنفاته، وأذكر هنا بعضــــ  أثىن عليه عدد من أهل العلم لســــعة علمه وحفظه، واتســــاع 
 ثنائهم عليه:

ردار - ه  ريََويه بن شـــــــَ قيم، حســـــــن املعرفة  : "كان ثقة صـــــــدوق ا، حافظ ا، عاملا  (18)قال شـــــــِ حيح والســـــــَّ ابلصـــــــَّ
ا من الُفضول والتَّعصُّب، خفيف الروح،  ابلرجال واملتون، كثري التصانيف، جيد ا ط، إ م ا لألثر، بعيد 

  .(19)قوي السري يف السفر، كثري الج والعمرة"
، مجيل ادالوهاب بن منده:" كان ابن طاهر أحد الفاظ، حســــــــــــــن اإعتق وقال أبو  كراي حيىي بن عبد -

وقال أبو ســـــــــــعد  ،(20)ابلصـــــــــــحيح والســـــــــــقيم، كثري التصـــــــــــانيف، إ م ا لألثر" عاملا  الطريقة، صـــــــــــدوق ا، 
معاين: "ســـألت الفقيه أاب الســـن الَكَرِجي عبد عن ابن طاهر، فقال: ما كان على وجه  (21)الكرمي الســـَّ

 : "سافر يف طلب الديث(24)وقال ابن كثري ،(23)، قال السمعاين: "وعظََّم أمره"(22)األرض له نظري"
ظه غرُي واحد من حف ىإىل بالد كثرية، ومسع كثري ا، وكان له معرفة جيدة هبذه الصـــــناعة،... وقد أثىن عل -

 .(25)األئمة"
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 .4/29"تذكرة الفاظ"  (26)
هـ, تنظر ترمجته ومصادرها 681هـ, وتويف سنة 608هو قاضى القضاة مش  الدين أبو العّباس أمحد بن حممد بن إبراهيم ابن خلكان الربمكي, ولد سنة  (27)

 . 8/33, و"طبقات ال افعية" 7/353يف: "النجوم الزاهرة" 
 .4/287"وفيات األعيان"  (28)
 .19/361"السري"  (29)
 .4/287"وفيات األعيان"  (30)
هـ, تنظر ترمجته يف: "الدرر الكامنة" 749هـ, وتويف سنة  700هو أبو السني أمحد بن أيبك بن عبد هللا السامي، يعرف اببن الدمياطي. ولد سنة  (31)

 .1/102, و"األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء" للزِركلي 1/108
 .  21/24ريخ بغداد "املستفاد من ذيل اتريخ بغداد" إبن الدمياطي, ذيول ات (32)
- 2/82, و"هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني" 736-5/734وللوقوف على مجيع مصنفاته اليت تربو على مئة مصنف ينظر: املقفى الكبري  (33)

 .147-1/135 د. عبد العزيز السدحانللبغدادي, ومقدمة حمقق كتاب "الجة على اترك احملجة" إبن القيسراين, بقلم  83
 -1مصنفه هذا عبارة عن ترتيب أحاديث كتاب "الغرائب واألفراد" للدارقطين, مقتصر ا على ذكر أطراف األحاديث مقسمة على ةسة فصول هي:  (34)

من اشتهر  -3ه, عن مسانيد من اشتهر ابآلابء من الصحابة  على املعجم وترتيب الرواة منهم على املعجم أيضا يف حني كثرة الرواة -2املسند ابلع رة, 
ما تفرد به من املراسيل  -5هذا النوع من مسي وكين على املثال األول,  -ما أسند عن التسامي  -4ابلكىن وإن كان له اسم معروف أو   يكن له, 

يوسف, قال شيخنا أ.د عبدهللا هـ(, بتحقيق: حممود حممد نصَّار, والّسيد 1419(بريوت )1واجملاهيل ومن   يسم, وقد طبعته دار الكتب العلمية, )ط
 هـ( بتحقيق: جابر عبدهللا السريع".1428حممد دمفو: "واألجود منها طبعة دار التدمريية )

ره, بتحقيق: د. ابسم اجلواب –مصنفه هذا عبارة عن بيان ما أشكل يف منت الديث أو إسناده من ورود اسم مبهم, وقد طبعته مكتبة املَعال  (35)
 هـ(.1408(,الكويت, )1)ط

مصنفه هذا عبارة عن جتريد أحاديث كتاب"الكامل يف ضعفاء الرجال" إبن عدي واختصار أسانيدها, مرتبة على حروف املعجم ليسهل الوقوف   (36)
 هـ(, 1416(,الرايض )1اجلبار الفريوائي. )ط عليها, وقد طبعته دار السَّلف, بتحقيق: د. عبد الرمحن بن عبد

 وآاثره العلمية: ؤلفاتهم* 
 . (26)جيد ا ط ف، كثري التصاني" فقد أمجع امل مجون له بذلك، قال ِشريَُوي ه: ،بكثرة التصانيف عرف عنه

وكتب ما إ يوصف كثرة خبطه السريع القوي "وقال الذهيب: ، (28): "صّنف تصانيف كثرية(27)وقال ابن خلكان
 .(29) "الرفيع، وصنَّف ومجع، وبـَرَع يف هذا ال أن، وُعيِن به أمتَّ عناية

نفات له يف ذلك مصــــــــ" وقد دلت مصــــــــنفاته على غزارة علمه، ومتيزت سودهتا وحســــــــنها، قال ابن خلكان:   
َياطي، (30)"ومموعات تدل على غزارة علمه وجودة معرفته له تصــــــانيف حســــــنة مفيدة يف " :(31)وقال ابن الدِّم 

 . (32)"علم الديث
 :(33)ومن مصنفاته املطبوعة

ذخرية الفــاظ املخرج على الروف  -3.(35)إيضــــــــــــــــاح اإلشــــــــــــــكــال -2.(34)أطراف الغرائــب واألفراد -1
 .(36)واأللفاظ
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امية, حيدر هبذا اإسم:مطبعة مل  دائرة املعارف النظ-متت دراسة وحتقيق جزء منه يف هذه الرسالة, وقد طبع مراتن, الطبعة األوىل  وهو الكتاب الذي  (37)

 هـ(, وهي صورة من الطبعة األوىل, طبع ابسم "اجلمع1405لبنان, ) -هــ(, والطبعة الثانية : مطبعة دار الكتب العلمية, بريوت1323اهلند )  -آابد
 بني رجال الصحيحني". 

مد حم مصنفه هذا عبارة عن منظومة يف بيان أصول معتقد أهل السنة واجلماعة يف اجلملة, وقد طبعته دار عا  الكتب, بتحقيق: د. عبد العزيز بن  (38)
 هـ(.1429( الرايض )1السدحان,)ط

يق: على جوا  مساع الغناء, والرد على القائلني حبرمته, وقد طبعته و ارة األوقاف, بتحق -من وجهة نظره -ذكر يف مصنفه هذا األدلة الصحيحة الصرحية   (39)
 هـ(.1415( القاهرة )1أبو الوفاء املراغي,)ط

النسائي يف لم يف صحيحه, وأبو داود يف سننه, وال مذي يف سننه, و ذكر يف مصنفه شروط األئمة الستة يف مصنفاهتم وهم: البخاري يف صحيحه, ومس  (40)
 هـ(.1405(, بريوت)1سننه, وابن ماجه يف سننه, وقد طبعته دار الكتب العلمية, )ط

(, 1ذكر يف مصنفه هذا سلوك أهل التصوف وبيان أصوهلا املأخوذة عنها, طبعته دار املنتخب العريب, بتحقيق: غادة املقدم عدرة )ط (41)
 هـ(. 1416بريوت)

 -ني يف الصالة, فأورد األحاديث املتعلقة ابملسألة اليت تؤيد ما ذهب إليه, وقد طبعته مكتبة التابع -البسملة  -حتدث يف مصنفه عن مسألة التسمية  (42)
 القاهرة, ط. األوىل, بتحقيق: عبد هللا بن علي مرشد.

هـ, حتقيق: صالح الدين مقبول 1401الكويت, ط. األوىل, -إلسناد, وقد طبعته مكتبة ابن تيمية ذكر يف مصنفه هذا عالمات العلو والنزول يف ا (43)
 أمحد. 

خبار أذكر يف مصنفه هذا مجلة من الفوائد اليت قيدها عن شيوخه أو أصحابه أو أقاربه, والكاايت اليت وقف عليها أو نقلت له, وهي يف عامتها  (44)
 هــ(. 1430(,الرايض, )1عي, حتقيق: عبد الرمحن بن حسن بن قائد , )طومروايت, وقد طبعته دار الصمي

مثل: بلدتني أو قبيلتني أَو  -واختلف يف املرجع واملوضع-حتدث يف مصنفه هذا عن املؤتلف واملختلف وهو ما اتفق يف ا ط ومتاثل يف النقط والضبط  (45)
هـ. تقدمي وفهرسة كمال يوسف الوت, وقد طُبع يف لندن 1411بريوت, ط. األوىل,  صناعة ونسب أو بلدة ولقب, وقد طبعته دار الكتب العلمية,

 م ابسم "األنساب املتفقة يف ا ط املتماثلة يف النقط والضبط".1865سنة 

ة على اترك  -6 .(37)الكالابذي واألصــــــــــــــبهـــاين يف رجـــال البخـــاري ومســــــــــــــلماجلمع بني كتـــايب  -5 اُلجـــَّ
 .(38)احمَلجَّة

 .(42)مسألة التسمية -9 .(41)صفوة التصوف -8 .(40)شروط األئمة الستة -7 .(39)السماع -6
 -12.(44)منتخب املنثور من الكاايت والســــــــــــــؤاإت -11.(43)مســــــــــــــألة العلو والنزول يف الديث -10

 ، وغريها.(45)املؤتلف واملختلف
 * وفاته:

بعد حياة حافلة ابلطلب، والرحلة الواســــــعة والتصــــــنيف وافته املِنيَّة يف بغداد، يف شــــــهر ربيع األول، ســــــنة ســــــبع 
 مئة، وله من العمر تسع وةسون سنة. وة 
 رخيه من ال هر إىل عدة أقوال:ختلف يف حتديد يوم وفاته وأتاوقد 
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 .5/742هو أبو الفضائل عبد هللا بن حممد بن أمحد بن عبد الباقي, املعروف اببن ا اضبة. ينظر: "املقفى الكبري" (46)
 .5/742, و"املقفى الكبري" 21/24املستفاد من ذيل اتريخ بغداد" ذيول اتريخ بغداد " (47)
 .37/380هو املبارك بن أمحد بن عبد العزيز األنصاري, أحد تالمذة ابن القيسراين, تنظر ترمجته ومصادرها يف: "أتريخ اإلسالم" (48)
 .53/283"أتريخ دم ق"  (49)
 .4/287"وفيات األعيان  (50)
(51) 19/371. 
 .1/002" التقييد" (52)
 .53/283"أتريخ دم ق", و21/24 ذيول اتريخ بغداد "املستفاد من ذيل اتريخ بغداد"و, 17/138 "امللوك اتريخيف  املنتظم" (53) 
, 1/175" واألسانيد, و"التقييد ملعرفة رواة السنن 10/506, و"األنساب" للسمعاين 5/201من مصادر ترمجته: "اتريخ بغداد" للخطيب البغدادي  (54)

, و"العرب يف خرب من غرب" 17/94, و"سري أعالم النبالء"3/154, و"تذكرة الفاظ" 27/355, و"أتريخ اإلسالم" 4/210و"وفيات األعيان" 
 .4/724, و"إيضاح املكنون يف الذيل على ك ف الظنون" للبغدادي 4/514, و"شذرات الذهب" 1/407, و"طبقات الفاظ"2/193

:األوحد, ووصفه ابإلمامة والفظ غري واحد ممن ترجم له منهم: ابن األثري يف  17/94و اد يف "السري"  3/154كذا وصفه الذهيب يف "تذكرة الفاظ"   (55)
, وابن عماد يف 1/407, والسيوطي يف "طبقات الفاظ" 4/210, وابن خلكان يف "وفيات األعيان" 3/121"اللباب يف هتذيب األنساب" 

 . 4/514ات الذهب" "شذر 
 , إإ ابن خلكان فقد قدم )السن( على )السني( واتبعه البغدادي يف "هدية العارفني". -مما وقفت عليه من املراجع -هكذا قاله كل من ترجم له  (56)
وقيل: كالمها  ,3/1223 تبه" إبن حجر , و"تبصري املنتبه بتحرير امل10/509أما اليت بضم الكاف )ُكالابذ( فهي حملة بنيسابور, ينظر: "األنساب"  (57)

 .122بفتح الكاف, قاله ابن القيسراين يف "املؤتلف واملختلف" ص

وقال ، (47)من شهر ربيع األول" تويف ضحى يوم ا مي ، ع رين : "(46)أيب بكر ابن ا اضبة فقال عبد هللا بن
يوم تويف  وقال ابن خلكان:، (49): "مات يوم اجلمعة، خام  ع ــــــــــــر من ربيع األول"(48)مَّر األنصــــــــــــاريعَ أبو امل

وقد  -تويف ببغداد  وقال ابن نقطة:، (51)، واتبعه الذهيب يف الســــري(50)اجلمعة، لليلتني بِقيَـَتا من شــــهر ربيع األول
وميكن اجلمع ، (52)يف ليلة اجلمعة، اثمن شــــــــهر ربيع األول،... وصــــــــلى عليه من الغد يوم اجلمعة -عاد من الج

لِّي عليه يوم اجلمعة، كما ذكر ابن نقطة يف التقييد وهللا  بني القولني يف حتديد يوم وفاته أنه تويف يوم ا مي  وصــــــُ
طَاِمي، ة العقبةمبقرب ودفن ، أعلم  . (53)ابجلانب الغريب، عند رابط الِبس 

فرحم هللا الافظ ابن القيسراين رمحة واسعة، وأجزل له األجر واملثوبة على ما قدمه وبذله  دمة هذا الدين، وسنة 
 .النيب املصطفى 

 أليب نصر الكالابذي. الفصل الثاين: ترمجة خمتصرة
بن علي  (56)أمحد بن حممد بن الســني بن الســن (55)اإلمام الافظ املتقن امل ــهورهو   :(54)امسه ونسبه وكنيته *

ُتم البخاري، النفي، أبو نصر  .-ة كبرية ببخار لَّ وهي حمََ -(57)املعروف ابلَكاَلاَبِذّي، وهي نسبة إىل َكالاَبذ ،بن ُرس 
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 وغريهم. 1/407 , والسيوطي يف "طبقات الفاظ"3/121, وابن األثري يف "اللباب" 17/94وصفه ابإلمامة الذهيب يف "السري"   (58)

هـ, تنظر ترمجته ومصادرها يف: 385هـ, وتويف سنة 306بن عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي, ولد سنة  اإلمام، الافظ، اجملود أبو السن علي هو  (59)
 .16/449"سري أعالم النبالء" 

 .365/ 1"التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد"  (60)
 .6/121"أتريخ بغداد"  (61)
 .1/364, و"التقييد" 27/355"أتريخ اإلسالم"  (62)
هـ, تنظر ترمجته ومصادرها يف: 432هـ, وتويف سنة 350جملود، املصنف، أبو العباس جعفر بن حممد بن املعتز املستغفري النسفي, ولد بعد هو الافظ، ا (63)

 . 17/564"سري أعالم النبالء" 
 .3/154"تذكرة الفاظ"  (64)
 .10/507"األنساب"  (65)
 .5/201, و"أتريخ بغداد" 507/ 10ينظر: "األنساب"  (66)
 .3/154, و"تذكرة الفاظ" 27/355"أتريخ اإلسالم"  (67)

, -ابن الافظ الكالابذي -أنه بل  من العمر ة  ومثانني سنة, وهذا خيالف ما جاء عن أيب القاسم  1/407ذكر السيوطي يف "طبقات الفاظ    (68)
 , ولعل مثانني مصحفة عن سبعني, وهللا أعلم.-تلميذ الافظ-واملستغفري 

 :ثناء أهل العلم عليه *
ه عدد لعلمه، وحفظه، وقد أثىن عليه ووثق فقد تبوأ مكانة رفيعة يف عصره، (58)يعد الكالابذي أحد أئمة الديث   

 من العلماء، منهم:
َمه ومعرفته، قال الاكم: (59)الافظ الدارقطين كما   وجدت شــــــــــــــيخنا أاب الســــــــــــــن الدارقطين قد رضــــــــــــــي فه 

نُِقل عنه أنه ، الاكم أبو عبد هللا، و (61)عليهيثىن  -الدارقطين - ن أبو الســـــــناك، وقال ا طيب:  (60)رضـــــــيناه
م واملعرفة، عارف  :قال وهو متقن .. البخاري(.بصحيح )أبو نصر الكالابذي الكاتب من الُّفاظ، َحَسن الَفه 
: هو أحفظ من كان مبا وراء النهر يف (63)املســـتغفري،وقال (62)  خيلف مبا وراء النهر مثله،الرواية واملذاكرة ثبت
 نضــــــــــــــر هللا وجهه ف نه   خيلف مبا وراء النهر، وقال: اظ املتقننيأحد الف.والســــــــــــــمعاين، حيث قال: (64) مانه
 .(65)مثله

 وفاته: *
َ نه خبط يده يذكر وفاة أبيه أيب نصــــــر: أ -علي بن أمحد -ذكر الاكم أنه ورد يف كتاب ابنه أيب القاســــــم   تـُُويّفِ

، وكان يبل  من العمر (66)مئة من سنة مثان وتسعني وثالث ،الثالث والع رين من مجاد  اآلخرة ،ليلة السبت
ةس ا وسبعني سنة
 . (68)على القول الراجح (67)
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, 29/208, و"أتريخ اإلسالم" 11/493, و"األنساب"89-88مصادر ترمجته: "املنتخب من السيا  لتاريخ نيسابور" إلبراهيم الصريفيين من    (69)

للذهيب, و"مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما  2/258؛ و"العرب يف خرب من غرب" 17/438, و"سري أعالم النبالء"3/190و"تذكرة الفاظ" 
, و"ك ف الظنون عن 2/172, و"التبيان لبديعة البيان" إبن انصر الدين7/143, و"الوايف ابلوفيات" 3/37وادث الزمان" لليافعي يعترب من ح

 .5/131, و"شذرات الذهب"1/81أسامي الكتب والفنون" لاجي خليفة 
, 2/172, وابن انصر الدين يف "التبيان لبديعة البيان" 11/494وصفه ابإلمامة والفظ غري واحد ممن ترجم له, منهم: السمعاين يف "األنساب"    (70)

 وغريهم.  29/209والذهيب يف "أتريخ اإلسالم" 
 .  493/ 13وهي نسبة إىل )يـَز د(: مدينة من كور إصطخر, بني أصبهان وكرمان, "األنساب"   (71)
: بفتح امليم, وسكون النون, وضم اجليم, وسكون الواو, وقال عبدالغافر بن الفارسي يف 3/261ضبطه ابن األثري يف "اللباب يف هتذيب األنساب"   (72)

من : فنجويه .... فذكر 3/1085"فـَن َجَوي ه", وهذا خطأ, فقد قال ابن حجر يف "تبصري املنتبه"  88"املنتخب من السيا  لتاريخ نيسابور" ص
 ُعرف هبذا اإسم, مث قال: ومبيم والباقي كاألول ... وأمحد بن علي بن منجويه أبوبكر.

 .11/494قاله السمعاين يف "األنساب"   (73)
 .11/494"األنساب"   (74)
تنظر ترمجته ومصادرها يف: هـ, 481هـ, وتويف سنة 396عبد هللا بن حممد اهلروي األنصاري، ولد سنة  إمساعيل اإلمام، القدوة، الافظ الكبري أبو هو  (75)

 . 18/503"سري أعالم النبالء" 
 .17/439"السري"   (76)
هـ, تنظر ترمجته ومصادرها 529هـ, وتويف سنة 451البارع أبو السن عبد الغافر بن إمساعيل بن عبد الغافر الفارسي النيسابوري, ولد سنة  الافظهو   (77)

 . 20/16يف: "سري أعالم النبالء" 
 .88"املنتخب من السيا  لتاريخ نيسابور" ص  (78)

 أليب بكر ابن منجويه. الفصل الثالث: ترمجة خمتصرة
ــــــــــــــــــــــــاملالبارع  (70)هو اإلمام الافظ:(69)* امسه ونســــــــبه وكنيته  (71)اليَـز دي أمحد بن علي بن حممد بن إبراهيم  َجوِّدـ

 .(73)نسبة إىل جده (72)َمن ُجو يه، أبو بكر، امل هور اببن اينهَ بَـ ص  األَ 
 * ثناء العلماء عليه:

 أثىن عليه عدد من العلماء، منهم:
أبو بكر أمحد بن على األصــــــــــــــبهاين، من املقبولني يف طلب العلم، رحل يف طلب قال:  أبو عبد هللا الاكم -

 . (74)الديث، ومجع الصحيح وال اجم واألبواب بفهم ودراية
قال . و األصبهاين أحفظ من رأيت من الب ر حدثنا أبو بكر أمحد بن علي :قال (75)يأبو إمساعيل األنصار و 

 ،(76)...هبن َمن ُجَوي   يفأمَّا الافظ، فأمحد بن عل ا ونصـــــف حافظ؛رأي يف ســـــفري وحضـــــري حافظ  أيضـــــا : "
 وقال الذهيب يف.(78):أحد حّفاظ  مانه وفرســـــــــــــان أهل الديث من أقرانه(77)عبد الغافر الفارســـــــــــــيوقال فيه 
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(79)  17/439. 
(80)  29/209. 
 .29/210, و"أتريخ اإلسالم" 17/440, و"السري" 89"املنتخب من السيا  لتاريخ نيسابور" ص  (81)
 .29/210, و"أتريخ اإلسالم" 17/440"السري"   (82)

 ظٌ كبري، وحافِ   إمامٌ : (80)، وقال يف "التأريخ"ت املصـــــــنفنيااظ األثبمن الُفّ  ابن منجويه اليزدي: (79)"الســـــــري"
 .م هور، وثقة صدو 

وله إحد  ومثانون ، (81)مئة مثان وع ــــــــــــــرين وأربع، ســــــــــــــنة خام  احملّرم ،يوم ا مي  ،تـُُويّف بنيســــــــــــــابور وفاته: *
 .(82)سنة

 الفصل األول
 :ؤلفهم إىلة الكتاب نسب*

 يدل على صحة نسبة الكتاب إىل الافظ ابن القيسراين ما يلي:
 من أهل العلم ممن ترجم له، منهم: واحدٍ  ه إبن القيسراين غريُ سبَ نَ  -1

 . 5/736 "املقفى الكبري"املقريزي يف   -
 .176ص "املعجم املفهرس"وابن حجر يف   -
 . 1/88 "ك ف الظنون"وحاجي خليفة يف   -
 . 635ص "الرسالة املستطرفة"والكتاين يف   -
 .2/82 "هدية العارفني"والبغدادي يف   -
لي يف   -  .6/171 "األعالم"والزِرِك 

النقول  وهذه -ومنهم من صــــرح ابلنقل من مصــــنفه هذا -نقل غري واحد من أهل العلم أقوال ابن القيســــراين  -2
 موجودة بنصها يف هذا الكتاب، منها:

قاين ذكر الدارقطين والرب "، يف ترمجة إمساعيل بن عبد هللا الرَّقِّي: 3/122 "هتذيب الكمال"زي يف قول املِ  -أ
واتبعهما على ذلك الافظ أبو الفضـــــــــــــل حممد بن  -كما تقدم-إمساعيل بن ُ رَارة يف شـــــــــــــيو  البخاري 

 ."طاهر املقدسي، وقال: رو  عنه يف الرِّقَا  والتفسري
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 أييت التعريف بنسخ املخطوط يف الفصل القادم. (83)

قال ابن طاهر "، يف ترمجة أمحد بن ب ــــري املخزومي: 1/25 "ل هتذيب الكمالإكما"وقال مغلطاي يف  -ب
 ."املقدسي، والكالابذي: موىل آل عمرو

كذا   ،قال ابن طاهر: مات ســنة ثالث وســبعني" : 4/361وقال يف ترمجة ربيعة بن كعب األســلمي  -
 وجد خبطه مضبوط ا مود ا ".

-  
ُ
 "رجال الصــــــــــــحيحني"أما توهم ابن طاهر يف " : 8/293 َخارِ وقال يف ترمجة عبد الكرمي بن أيب امل

 ."أن ال يخني رواي له فغري جيد
ـــــــــــــــــــــــ قلت: هذا القول "يف ترمجة أمحد بن ســـــــــعيد الّراَِبِطي:  1/30 "هتذيب التهذيب"وقال ابن حجر يف  -جـ

ابذي، وابن والكالاألخري حكاه البخاري عن ابن أمحد بن ســــــــعيد الرابطي، وتبعه الَقرَّاب، وابن منده، 
 ."طاهر

-  
ُ
 "رجال الصحيحني"أما ما جزم به املقدسي يف ": 6/377َخارِ  وقال يف ترمجة عبد الكرمي بن أيب امل

أن ال ـــــــــيخني أخرجا لعبد الكرمي هذا يف كتاب الج حديثه عن ماهد، عن ابن أيب ليلى، عن علي 
ن" فهو وهم منه  ."يف "جلود الُبد 

قال ابن " يف ترمجة إسحا  بن عمر اهلُذيل:  29ص "صة تذهيب هتذيب الكمالخال"وقال ا زرجي يف  -د
 ."وغريها من النقول ،طاهر: تويف سنة ثالثني ومئتني

ما جاء يف أول ُنســــخ املخطوط من نســــبة الكتاب إىل الافظ ابن القيســــراين، حيث ذكر يف نســــخة ) (،   -3
، وجاء يف آخر نسخه "حممد بن طاهر املقدسي...قال الافظ أبو الفضل "ما نصه: ( 83)و)ت(، و)ف(

 بن طاهر املقدسي. ا)ت(: آخر كتاب شرح رجال الصحيحني، أتليف الافظ حممد 
 الفصل الثاين
 :الكتاب *عنوان

 -صــــنفاته األخر  م *   يذكر الافظ ابن القيســــراين اســــم مصــــنفه يف مقدمته، و  أظفر ابلوقوف على تســــميته يف
 .-عليهااليت وقفت 

 *  كما جاء على واجهة النسخ عناوين خمتلفة: 
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 ذكرت ما ُكِتَب على البطاقة التعريفية لكون واجهة النسخة ساقطة. (84)
(85) 5/736 . 
(86) 2/82. 
 .176ص (87) 
 .249ص (88)
(89) 1/88. 
 .635ص (90)
(91) 6/171. 

 فعلى طُرَّة نسخة )برنستون(: "رجال الصحيحني".  -
 وعلى طرة نسخة )فيض هللا أفندي(: "كتاب أسامي رجال الصحيحني".  -
 وجاء يف آخر نسخة )أمري توا (: "آخر كتاب شرح رجال الصحيحني".  -
 أمساء رجال الصحيحني".وعلى طرة النسخة )األ هرية(: "معرفة   -
لنســــــــــــــخــة )ت ــــــــــــــســــــــــــــ بييت( ابللغــة اإ ليزيــة: "اجلمع بني رجــال  (84)وكتــب على البطــاقــة التعريفيــة  -

 الصحيحني". 
 * كذلك من ترجم له ذكروا عناوين خمتلفة ملصنفه هذا:

 يف: أســـامي ما اشـــتمل عليه الصـــحيحان، واتبعه البغدادي (85)"املقفى الكبري"فقد مساه املقريزي يف   -
 .(86)"هدية العارفني"

صــــــــــــلة ا لف "رجال الصــــــــــــحيحني، واتبعه الروداين يف  :(87) "املعجم املفهرس"يف  ومساه ابن حجر  -
 .(88)"مبوصول السلف

 : أمساء رجال الصحيحني. (89)"ك ف الظنون"ومساه حاجي خليفة يف  -
 : اجلمع بني رجاهلما.(90)"الرسالة املستطرفة"ومساه الكتاين يف  -
لي يف  -  اجلمع بني كتايب الكالابذي واألصبهاين يف رجال الصحيحني. : (91)"األعالم"ومساه الزِرِك 

ي  وهذا األمر من ترك التســـــمية ل -مصـــــنفه وهللا أعلم  فيظهر من هذا اإختالف أن الافظ ابن طاهر   يســـــمِ    
أهل  وإمنا ظهرت هذه التســميات عندما وقف -مبســتغرب عند أهل العلم، ويتأكد ذلك عند املكثرين من التصــنيف

 العلم عليه فأطلقوا أي اسم يدل على موضوعه، مما كان السبب يف تعدد اسم الكتاب.
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 الثالثالفصل 
 للكتاب:*وصف النسخ اخلطية 

 النسخ ا طية املعتمدة مثان نسخ هي:
 نسخة األ هرية، ورمزها )أ( النسخة األوىل:

 .، وهي اليت اختذها الباحث أصال  (139مكتبة األ هر ال ريف يف القاهرة، رقمها ) مصدرها:
 سلم.مالصفحة األوىل مفقودة وكتب خبط حديث: كتاب يف أمساء الرجال مما اتفق عليه البخاري و  عنواهنا:

 لوحة. 134عدد اللوحات: 
 سطر ا. 25مسطرهتا: 
 م رقي ) نسخ واضح(، قليلة الضبط.نوع اخلط: 

، متوســـــــــــــطة، عليها حوا  كثرية، وينقل فيها كثري ا عن املنذري، انقصـــــــــــــتان اللوحة األوىل واألخريةحالة املخطوط: 
 والرشيد، والدمياطي.

 إ يوجد، وعليها آاثر قدم.اتريخ النسخ: 
 : وقف مبدرسة اإلمام العيين.29كتب يف اللوحة ت النسخة: متلكا

 نسخة األ هرية، ورمزها ) ( النسخة الثانية:
 (.104مكتبة األ هر ال ريف يف القاهرة، رقمها ) مصدرها:
 رجال الصحيحني. عنواهنا:

 لوحة. 165 عدد اللوحات:
 سطر ا. 23 مسطرهتا:
 نسخ واضح، غري مضبوط، ذات لونني. نوع اخلط:

ا، هبا  -تراجم من امسه أمحد، وإبراهيم  -نســــخة ســــاقطة من أوهلا حالة املخطوط: جيدة، عليها حواشــــي قليلة جد 
إلا  كثري، وهذا دليل مراجعتها، والناســـخ يبدو فيه شـــيء من الدقة فكتب مرة عند بياض: كذا 

 يف األصل.
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 " حىت بداية ترمجة: يزيد بن عبدالعزيز بن سياه الكويف.سقطت من النسخة )ض( من قوله " مسع: صاحل بن خوَّات(92)

د هللا ئة، على يد حممد بن انصـــر بن عبيوم ا مي ، من شـــهر رمضـــان، ســـنة ثالث وثالثني وســـتم اتريخ النســخ:
 بن عبد الرحيم بن السن الطائي العجمي.

 وقف املرحوم ال يخ شهاب الدين أمحد بن انصر الدين اللقاين املالكي. متلكات النسخة:
 األ هرية، ورمزها )ي( النسخة الثالثة:

 (.147مكتبة األ هر ال ريف يف القاهرة، رقمها ) مصدرها:
 فة أمساء رجال الصحيحني.معر  عنواهنا:

 لوحة. 167 عدد اللوحات:
 سطر ا. 23 مسطرهتا:
 م رقي )نسخ واضح(، مضبوط ابل كل. نوع اخلط:

كامل، متوســــط اجلودة، عليه حواشــــي متوســــطة خبطوط خمتلفة، وكذلك فيه تصــــويبات ومقابالت   حالة املخطوط:
 على نسخ أخر .

 ية ال قيم للمخطوط.عليه اتريخ نسخ لكنه غطي بعمل اتريخ النسخ:
 ملكه من فضل ربه وغفرانه حممد بن عثمان بن... العقيلي النفي غفر هللا تعاىل له... متلكات النسخة:

 ، ورمزها )ض((92)نسخة فيض هللا أفندي :رابعةالنسخة ال
 (.499مكتبة فيض هللا أفندي ابسطنبول، رقمها ) مصدرها:
 معرفة رجال الصحيحني البخاري ومسلم رمحها هللا، وكتب يف آخرها: آخر كتاب شرح رجال الصحيحني. عنواهنا:

 .7لوحة، يبدأ العنوان من لوحة  232 عدد اللوحات:
 سطر ا. 21 مسطرهتا:
 نسح واضح، مضبوط ابل كل، ذات لونني. نوع اخلط:

هبا تعليقات وحواشـــــــــــي، وهي مقروءة ومقابلة بنســـــــــــخ كاملة إإ أهنا ممزقة، وعليها آاثر أرضـــــــــــة، و   حالة املخطوط:
 أخر ، ويف آخرها: بلغت عرض ا. 
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 مجيع ال اجم ا اصة مبن امسه "حيىي" ومن امسه "يزيد" ومن امسه "يوسف" سقطت من هذه النسخة . (93)

 و  أعتمد عليها؛ لعدم وجود شيئ من ال اجم املخصصة للباحث لدراستها يف هذه النسخة. (94)

 لي  عليها اتريخ نسخ، وإ اسم انسخ. اتريخ النسخ:
ــــــــــــ884عليها متلك: شعبان سنة  متلكات النسخة: ــــــــــــ899، وآخر يف رجب سنة هـ ، وعليها متلك لإلمام عالء هـ

وأخي الذهيب ألمه، وهو غري الرشـــــــيد  فتاو  النووي،، جامع هـــــــــــــــــــــ724الدين علي بن إبراهيم العطار ت
متلك: ابن الرشـــــــيد العطار أبو صـــــــاد  مجال كذلك وعليها   العطار صـــــــاحب كتاب غرر الفوائد اجملموعة،

 هـ.886الدين حممد بن حيىي بن علي العطارت
 ، ورمزها )ف((93)نسخة فيض هللا أفندي النسخة اخلامسة:

 (.1374ابسطنبول، رقمها )مكتبة فيض هللا أفندي  مصدرها:
 أسامي رجال الصحيحني. عنواهنا:

 .6لوحة، يبدأ العنوان من اللوحة  294 عدد اللوحات:
 سطر ا. 17 مسطرهتا:
 نسخ واضح، قليل الضبط، ذات لونني.  نوع اخلط:

 كاملة وهي جيدة، لي  عليها حواشي، وإ عالمات قراءة.   حالة املخطوط:
كتب اتريخ يف آخرها و  أجزم أنه اتريخ النســــخ، وهو: رابع ع ــــرين ذي القعدة، آخر ســــنة ســــبعة   اتريخ النســـخ:

 ومثانني ومثامنئة، كتبه: حممد... أبو ا ري. 
وقف شـــيخ اإلســـالم املســـند فيض هللا أفندي غفر هللا له ولوالديه شـــرط أن إ خيرج "عليها ختم  متلكات النســخة:

 ."1112طنطينية سنة من املدرسة اليت أن أ ابلقس
 ، ورمزها )ب((94)نسخة برنستون :دسةالنسخة السا

 (.1793مكتبة برنستون يف الوإايت املتحدة األمريكية، رقمها ) مصدرها:
 رجال الصحيحني. عنواهنا:

 لوحة. 340 عدد اللوحات:
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 سخة.و  أعتمد عليها؛ لعدم وجود شيئ من ال اجم املخصصة للباحث لدراستها يف هذه الن(  95)

 سطر ا. 17 مسطرهتا:
 شرقي )نسخ واضح(، قليل الضبط، ذات لونني. نوع اخلط:
كاملة، ســــاقطة اللوحة األخرية، وهي جيدة، مقابلة بنســــخة أخر ، وعليها حواشــــي كثرية، وهناك   املخطوط:حالة 

 : بل  العرض ابألصل.107حاشية يف لوحة 
 .إ يوجد اتريخ النسخ:

 نسخة أمري توا ، ورمزها )ت( النسخة السابعة:
 مكتبة أمري توا  يف اهلند. مصدرها:
غري واضح، وأعلى صفحة العنوان كتب: اجلمع بني رجال البخاري ومسلم، وكتب يف آخرها: آخر كتاب  عنواهنا:

 شرح رجال الصحيحني.
 لوحة. 180 عدد اللوحات:
 سطر ا. 25 مسطرهتا:
 شرقي )نسخ واضح(، قليل الضبط.  نوع اخلط:

 كاملة، وهي جيدة،  وعلي حواشيها تصحيحات واستدراكات.  حالة املخطوط:
 إ يوجد، وقد كتب يف آخرها: وافق الفراغ منه ليلة السبت.ريخ النسخ: ات

 ، ورمزها ) ((95)نسخة ت س بييت النسخة الثامنة
 إيرلندا. -مكتبة ت س بييت يف دبلن مصدرها:
اجلمع بني  ترمجتها:و إ يوجــد عنوان عليهــا، لكن اللوحــة املفهرس هبــا يف املكتبــة كتبــت ابللغــة اإل ليزيــة،  عنواهنا:

 رجال الصحيحني.
 لوحة 215 عدد اللوحات:
 سطر ا. 21 مسطرهتا:
 م رقي )نسخ واضح(.  نوع اخلط:
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، مضــــبوطة ابل ــــكل، عليها حواشــــي قليلة، وعليها آاثر قراءة ومقابلة، وهي انقصــــة اآلخر، ةجيد حالة املخطوط:
 بن اجلراح. وكيعفآخر ما ذكر فيها )تفاريق األسامي عندمها( يف ابب الواو، ترمجة 

 إ يوجد اتريخ النسخ:
 مناذج من صور املخطوطات

 

 

 
 اللوحة األوىل من النسخة األزهرية )أ(
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 اللوحة األخرية من النسخة األزهرية )أ(
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 صفحة العنوان من النسخة األزهرية )ي(

 
 
 
 
 

 
  
 اللوحة األوىل من النسخة األزهرية )ز( 
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 اللوحة األخرية من النسخة األزهرية )ز(
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 اللوحة األوىل من النسخة األزهرية )ي(                                        
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 من النسخة األزهرية )ي( األخريةاللوحة 
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 )ض( فيض هللا أفندي لنسخةمن اصفحة العنوان 
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 )ض( فيض هللا أفندي لنسخةمن االلوحة األوىل 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 184 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 

 
 

 )ض( فيض هللا أفندي لنسخةمن ا األخريةاللوحة 
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 )ف( فيض هللا أفندي لنسخةمن اصفحة العنوان 
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 )ف( فيض هللا أفندي لنسخةاللوحة األوىل من ا
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 )ف( فيض هللا أفندي لنسخةاللوحة األخرية من ا
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 صفحة العنوان من النسخة برنستون )ب(
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 اللوحة األوىل من النسخة برنستون )ب(
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 اللوحة األخرية من النسخة برنستون )ب(
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 صفحة العنوان من النسخة أمري تواز )ت( 
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 األوىل من النسخة أمري تواز )ت(اللوحة 
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 اللوحة األخرية من النسخة أمري تواز )ت(
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 اللوحة األوىل من النسخة تشسرتبييت )ش(
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 اللوحة األخرية من النسخة تشسرتبييت )ش(
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ىي وامسه يزيد ملن امسه حي "اجلمع بني رجال الصــــحيحنيمن كتاب "القســــم الثالث: التحقيق والتخريج 
 )حيىي بن عيسى بن عبد الرمحن( وحىت ترمجة )حيىي بن يزيد اهلنائي(.بداية ترمجة ؛ وهي من 

 123 

 أ
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 ال اجم القادمة هي عبارة عن تكملة ملا عنونه املؤلف قبل ذلك : )أفراد مسلم ممن امسه حيي(. -(96)

ة، ويظهر أهنا أرجح مجبن عبد الرمحن, أبو  كراي, ويقال: أبو حممد " أبو  كراي هي الكنية امل هورة له كما جاءت يف مصادر ال   اإسم : حيىي بن عيسى -(97)
 من تكنيته أبيب حممد", التميمي, النه لي, الكويف مث الرملي، ا زا  الفاخوري.

 , من صغار أتباع التابعني.   9الطبقة :  

 هـ . 201الوفاة :  

 ابن ماجه (. -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :  بخ م د ت    ) البخاري يف األدب املفرد 

 .494/ 4لذهيب:  قال النسائي وغريه : لي  ابلقوي , "الكاشف" لإلمام الذهيب رتبته عند ا

 .1/1063رتبته عند ابن حجر:  صدو  خُيطىء وُرِمي ابلت يع, "تقريب التهذيب" إبن حجر 

 .4/380ينظر "هتذيب التهذيب"

 تقييد ودفاع: -

رمحه -أنه صدو  خيطئ, وإ يُعكر وجوده يف الديث على مكانة صحيح مسلم, حيث   خيرج له اإلمام مسلم  الذي يظهر من حال حيىي بن عيسى
واية األئمة من حديثه, و  تكن منفردة بل كانت متابعة  لر  -رمحه هللا-إإ رواية واحدة, ويف ال واهد ولي  يف األصول* وّدل هذا على أنه انتقى  -هللا

 المدهلل. , و , وجرير", كلهم اتبع حيىي بن عيسى يف روايته عن األعمشبو معاوية , وسفيان, وعيسى بن يون , وكيعاألربعة الفاظ:"أ

 اختالف الصحايب.*   إن املقصود ابل واهد هنا إيراد الطريق اتليا  لطر  سبقته, ولي  املراد به اإصطالح املعهود من 

, وقال 1947ُم جم له يف كتاب "تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للحاكم برقم  الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
اتليا  لطر   قبعد ذكر ال مجة: "يف ال واهد", ويقصد به اإستعمال الثاين ملعىن ال واهد عند أهل الديث املخالف للمعىن املعهود وهو: إيراد الطري

 (.1845به اإصطالح املعهود من اختالف الصحايب, وُم جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)سبقته, ولي  املراد 

إبن القيسراين  "بن عبدالرمحن اليت يف كتابنا هذا "اجلمع بني رجال الصحيحني إ يوجد فر  يف ترمجة: حيىي بن عيسى مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 واليت يف أصله "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه هي ذات ال مجة بدون  ايدة أو نقص.

كذا يف حاشية النسخة األصل: "التميمي" ويف النسخ )ي( و)ت( و)ض(, وكذلك يف معظم مصادر ال مجة، وجاء يف النسخة ) ( :"التيمي" وهو   -( 98) 
، و"الكامل يف 127-3/126، وكتاب "اجملروحني والضعفاء" إبن حبان5/224"أتريخ اإلسالم" لإلمام الذهيبتصحيف, ينظر مصادر ال مجة مثل: 

 .31/488, و"هتذيب الكمال" لإلمام املِّزي9/423، و"سريأعالم النبالء" لإلمام الذهيب 839الضعفاء" إبن عدي

ليُّ ،  (99) ]زَّا ا [(98)بن عبدالرمحن، يقال: أبو حممد التميمي بن عيســـــى (97)حيىي  (96) / (1 ، يعرف النـَّه  ــــــَ
 .ابلَرملي، كويّف األصل، حدَّث ابلرملة فُنِسَب إليها ، يَُكىّن: أاب  كراي

 يف الفنت. مسع: األعمش
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: اجلَرّار ابجليم 1/1063هو كذلك يف بعض مصادر ال مجة, وجاء يف "تقريب التهذيب"كذا يف النسخة األصل: "اجلرار" ويف النسخ )ض( و )ت(, و   -( 99)  

: "اجلرارون  هوراءين, ينظر مصادر ال مجة يف النقطة السابقة, وجاء يف "احملرب" أليب جعفر حممد بن حبيب ابن أمية بن عمرو اهلامشي البغدادي ما نص
 (.252-246رجل يسمى جرار ا حىت يرأس ألف ا" )صمن سادة العرب وقادهتم كثريون, و  يكن ال

 .ال: )ا را (بن عبدالرمحن, ق وجاء يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه الذي هو أحد أصلي كتابنا هذا, عند موضع ترمجة حيىي بن عيسى

 8/297روحني": وكان َخزّا  ا , ويضاف إىل ذلك ترجيح اإلمامني البخاري يف "التاريخ الكبري" ويظهر أن الراجح هو: "ا زا " لقول ابن حبان يف "اجمل
ما نصه: "  5/113للفظ )ا زا ( وهللا أعلم, ويؤكد هذا أيضا ما جاء عند السمعاين يف كتابه األنساب  9/187وابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 

 ابن عبد الرمحن بن حممد التميمي, ا زا , الرملّي، أصله من الكوفة, انتقل إىل الرملة وسكنها، "وكان َخزّا ا". أبو  كراي حيىي بن عيسى

فاخوري" كما قال يف بن عبدالرمحن:"ا زا ",...لكن يف امليزان "ال وقال املعلمي يف حتقيقه لكتاب "التاريخ الكبري" للبخاري يف ترمجة حيىي بن عيسى
 كلمة إ"التهذيب" : " الفاخوري اجلرار ", وَضَبَط الكلمة الثانية يف "التقريب" بقوله: "ابجليم وراءين" وإيكفين عن اجلزم أبن هذا تصحيف إ

ذكروه,  ا  يف نف  املوضع من ال مجة: "وقد راجعُت األنساَب وكتب امل تِبه فلم أراهم"الفاخوري" و  ُتذكر يف الكتب املتقدمة فاهلل أعلم", وقال أيض
 .8/296وإمنا ذكروا عيسى بن يون  الرملي الفاخوري اجلرار وهو رجل آخر وهللا أعلم, "التاريخ الكبري حتقيق املعلمي" 

 ووضعتها بني معقوفني وأشرت إليها هنا. ]ا زَّا [فجعلتها 

 (.5150واحد فقط يف صحيح مسلم برقم ) حديث -(100)

 (.204، أبو عمر الَبهراين ، الكويف, النخعي: جاءت هذه النسبة يف إسناد مسلم يف صحيحه يف الديث رقم) اإسم : حيىي بن ُعبيد -(101)   

 , طبقة تلي الوسطى من التابعني.   4الطبقة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -أبو داود  -س    ) مسلم  رو  له :  م د

 .4/491رتبته عند الذهيب :  ثقة 

 .1/1061رتبته عند ابن حجر :  صدو  

 .4/367ينظر "هتذيب التهذيب" 

 تقييد ودفاع: -
 أنه ثقة, للحيثيات التالية: الذي يظهر من حال حيىي بن ُعبيد

 .1/1061عليه أبنه صدو  إإ ابن حجر"التقريب"  حيكم  .1
 . 4/491حكم عليه ابن معني والذهيب أبنه ثقة "الكاشف" .2

  .(100)رو  عنه: ابن أيب عمر
راينبن ُعبيد (101)حيىي (2  ، حديثه يف الكوفيني.، أبو عمر البَـه 
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( وهو ممن ُعرف أبنه إ يروي إإ عن ثقة "إكمال هتذيب الكمال" 3740، 3739، 3701ثالثة رواايت يف "صحيح مسلم" ) رو  عنه شعبة .3
2/256. 

( رواايت 6, وله يف صحيح مسلم عنهم )2/440, و يد بن أيب أُنيسة "الكاشف" 2/535كذلك األئمة الكبار كاألعمش "الكاشف"رو  عنه   .4
. 

هما" للحاكم برقم نيف كتاب"تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد م ُم جم ليحىي بن ُعبيد الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
 (.1846(, ُم جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)1936)

 يف أصله إ يوجد فر  يف ترمجة: حيىي بن عبيد بني اليت يف كتابنا هذا "اجلمع بني رجال الصحيحني" إبن القيسراين واليت مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 ه, هي ذات ال مجة بدون  ايدة أو نقص. "رجال صحيح مسلم" إبن منجوي

( وكلها من طريق 3743، 3742، 3741، 3740, 3701رضي هللا عنهما يف ستة رواايت, كلها يف األشربة, وأرقامها كالتايل: ) مسع ابن عباس -(102)  
 أُنيَسة, وهو كما ذكر املصنف., وشعبة, و يد بن أيب األعمش

 ا ُزاعي البصري , نزيل مرو . اإسم: حيىي بن ُعقيل -(103)

 , من الوسطى من التابعني.   3الطبقة :  

 ابن ماجه(. -النسائي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :  بخ م د س    ) البخاري يف األدب املفرد 

 . 4/493الذهيب :  صدو   رتبته عند

 .1/1062رتبته عند ابن حجر :  صدو  

 .4/378ينظر "هتذيب التهذيب" 

يف كتاب"تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للحاكم برقم  م جم ليحىي بن ُعقيل الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
 (.1848(, م جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)1942)

حيح إبقاؤها لصحتها, والصأسقَط املصنُف من ال مجة: لفظة "والزكاة" عما يف أصله "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه,  مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 (.1674من حيي بن يعمر يف الزكاة كذلك حبديث رقم) فقد مسع حيىي بن ُعقيل

, أرقام األحاديث (1674حديث رقم )عن حيىي بن يعمر   يذكره املصنف,  ورو  له اإلمام مسلم كذلك يف كتاب الزكاة حديثا  آخر من طريق واصل -(104)
 (.4790، 1674، 1181، 859يف "صحيح مسلم" كالتايل:) اليت من طريق حيىي بن ُعقيل

 .(102)يف األشربة مسع: ابن عباس
 .، و يد بن أيب أُنيَسة، وشعبةرو  عنه: األعمش

 البصرّي، ا ُزاعّي. بن ُعقيل (103)حيىي (3

 .(104)يف الصالة والقدر مسع: حيي بن يـَع َمر
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 نه"."موىل أيب عييكذا يف النسخة األصل وابقي النسخ, ماعدا النسخة ) ( جاء فيها : "موىل ابن عبيد", وهو تصحيف, والصواب كما أُثبت   -(105)

 بن عبد هللا بن أمساء بن حارثة ا زاعي مث األسلمي, أبو الفضل البغدادي, وقيل: حيىي ابن عبد هللا بن َغي الن. اإسم : حيىي بن َغي الن -(106)
 , كبار اآلخذين عن تبع األتباع.  10الطبقة :  
 هـ  على الصحيح  ابلبصرة, وقيل: ببغداد.  220الوفاة :  

 النسائي (. -ال مذي  -رو  له :  م ت س  ) مسلم 
 .4/495رتبته عند الذهيب :  ثقة 

 .1/1063رتبته عند ابن حجر :  ثقة 
 .4/381وينظر "هتذيب التهذيب"

م مية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما للحاكم" برقم جم ليحىي بن َغي الن يف كتاب"تس الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
 (.18498(, م جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)1953)

نة الوفاة س اد املصنف بزايدة عّما يف أصله" رجال صحيح مسلم" إبن منجويه وهي: "من أهل بغداد" ,  وذكر كذلك  مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 بلفظ التضعيف "قيل" وليست يف األصل.

: "بن جارية", وهو تصحيف, والصواب كما أُثبَت "بن حارثة" وكما يف مصادر جاء فيها)ض(  وابقي النسخ, ماعدا النسخة كذا يف النسخة األصل  -(107)
 ال مجة.

 (.3164وهو كما قال : حديث واحد برقم ) -( 108)

 .اثبت، وَعزرة بن (105) موىل أيب ُعيينة رو  عنه: واصل

 اأَلسلمي، يَُكىّن: أاب الفضل من أهل بغداد. (107)بن عبدهللا بن أمساء بن حارثة بن َغْيالن (106)حيىي (4

 يف الدود. مسع: يزيد بن ُ ريع
 األعرج. َسهلرو  عنه: الَفضل بن 

 يُقال: مات ببغداد سنة ثالث ع رة ومئتني.
 .(108)وهو حديث واحد
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 بن معاوية املرو ي ، أبو  كراي اللؤلؤي , نزيل خباري . اإسم : حيىي بن حممد -( 109)

 , أوساط اآلخذين عن تبع األتباع.  11الطبقة :  
 هـ . 257الوفاة :  

 رو  له :  م   مسلم .
 .4/499رتبته عند الذهيب:  سكت عنه 
 .1/1066رتبته عند ابن حجر:  مقبول 

 . 4/386ينظر "هتذيب التهذيب"

 تقييد ودفاع: -
ا أنه  هر من حال حيىي اللؤلؤيالذي يظ ان ماور ا ك  رو  له إختصاصه ابلنضر بن مشيل, وذلك ألن حيىي اللؤلؤي -رمحه هللا-مقبول, وأن اإلمام مسلم 

ب يخه  يللنضر بن مشيل يف الُسكىن يف مرو أربعني سنة, وهذا نوع اختصاص يقّوي روايته عنه, وميكن أن نستنتج من هذا أن من قرائن اختصاص الراو 
كتابه املوسوم:   يف -رمحه هللا-اجملاورة الطويلة يف السكن, ويؤيد ذلك نصوص لألئمة وعلماء املصطلح ومنهم على سبيل املثال: ما ذكره ابن عدي 

راي املصري, ك"أسامي من رو  عنهم حممد بن إمساعيل البخاري", ويف ترمجة "حيىي عبدهللا بن بكري" حيث قال ما نصه: "حيىي بن عبدهللا بن بكري, أبو   
 وكان جارا  لّليث بن سعد وهو من أثبت الناس يف الليث, وعنده عن الليث ما لي  عند أحد".

, ومقروان  مبحمد 1/925بل رو  له مقروان  مبحمود بن َغيالن الثقة "التقريب"   يتفرد ابلرواية عن حيىي اللؤلؤي، -رمحه هللا-إلمام مسلم ا وكذلك ف ن ا
 ري طريق., كالمها عن النضر, وقد ثبت مساعهما من النضر من غ1/889بن قدامة بن إمساعيل املقبول "التقريب"

عة لرواية مسلم وحممد ابن قدامة ابن إمساعيل ", جاءت متاب ومجيع هذه الرواايت اليت رواها مسلٌم عن حممود بن َغيالن الثقة وعن املقبوَلني "حيىي اللؤلؤي
, ىي اللؤلؤيرو  هلما  "حي -رمحه هللا-يف الديث ذاته, فدّل هذا على أن مسلم ا  عن األئمة الفاظ "حممد بن املثىن, وحممد بن جعفر" عن شعبة

 وحممد بن قدامة بن إمساعيل " انتقاء  من حديثهما, والذي حَتققت فيه املتابعة للحافظ الثقة حممود بن غيالن .
يف كتاب"تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للحاكم برقم  م جم ليحىي اللؤلؤي :الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني

 (.1852(, م جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)1956)

 اد املصنف بزايدة عّما يف أصله "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه وهي:" رو  عنه مسلم يف الصوم", وهي صحيحة   مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 (.1881كما قال ف ن الرواية يف كتاب الصيام ورقم الديث )

 (.1981برقم )  -  (110)
مبحمود بن غيالن وحممد بن قدامة,  (, قرن فيه اإلمام مسلم حيىي اللؤلؤي4351وله حديث اثٍن عند مسلم و  يذكره املصنف يف كتاب الفضائل برقم ) -( 111)

 ونّص اإلمام مسلم على أن "ألفاظهم متقاربة".

 (110) .اللؤلؤي (109)حيىي (5

 .مسع: النَّضُر بن مُشَي ل
 .(111)رو  عنه: مسلم يف الصوم
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 البصري احملاريب, الضرير ، املدين األصل ، مؤدب ولد جعفر بن سليمان, كنيته أبوحممد، وأبو كري  لقٌب َغلب عليه.  اإسم : حيىي بن حممد بن قي   -(112)

 , من الوسطى من أتباع التابعني . 8الطبقة :  
 ابن ماجه(. -النسائي  -ال مذي  -املراسيل أبو داود يف  -مسلم  -رو  له :  بخ م مد ت س    ) البخاري يف األدب املفرد 

 .4/499رتبته عند الذهيب:  ضعفه ابن معني وغريه ، وقال ابن َعدي : أحاديثه مستقيمة سو  أربعة 
 .1/1066رتبته عند ابن حجر:  صدو  خُيطيء كثري ا 

 . 4/386ينظر "هتذيب التهذيب"

 تقييد ودفاع: -
أنه صدو  خُيطيء كثري ا, رغم أن الذهيب حكم بتضعيفه فقال: لنّي الديث , ومرة قال: ضعيف, "السري"  الذي يظهر من حال حيىي بن حممد بن قي 

9/296. 

 . 9/184قال أبو حامت عنه : ُيكتب حديثه, وسئل أبو  رعة عنه فقال : أحاديثه متقاربة إإ حديثني حدث هبما, "اجلرح والتعديل"

  يرِو له استقالإ  أو احتجاجا , بل رو  له متابعة  لرواية الثقة الثبت الافظ حممد ابن جعفر بن أىب كثري األنصاري الزرقي  -رمحه هللا-واإلمام مسلم 
 .1/832موإهم املدين, "التقريب" 

عالمات  جعفر بن أيب كثري اليت صّدر اإلمام مسلم هبا الباب"منوقد أخرج له مسلم يف صحيحه ألجل  ايدٍة جاءت يف متنه, ليست يف رواية حممد بن 
, ", وإن صام وصلى و عم أنه مسلماملنافق ثالثة: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان", حيث  اد على نص الديث "آية املنافق ثالث

 وهذه سبب رواية اإلمام مسلم عنه وهللا أعلم.
, ونصها: 1/268وهذه الزايدة   يتفرد هبا حيىي بن حممد, حيث سا  اإلمام مسلم له متابعة قاصرة عليها من طريق محاد ابن سلمة، الثقة, "التقريب" 

 ".مبثل حديث حيىي بن حممد عن العالء, ذكر فيه: "وإن صام وصلى و عم أنه مسلم " قال رسول هللا 
منهما" للحاكم  م وما انفرد كل واحديف كتاب "تسمية من أخرجهم البخاري ومسل م جم ليحىي بن حممد بن قي  الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:

 (.1881(, م جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم )1956برقم )

 اد املصنف بزايدة عّما يف أصله" رجال صحيح مسلم" إبن منجويه؛ وهي: "رو  عنه مسلم يف الصوم" , وهي  ايدة  مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
  ن الرواية جاءت يف كتاب الصيام .صحيحة، كما قال, ف

 .]مؤدب بين أمية[كذا يف حاشية النسخة األصل , وأثبـُّته يف النص وجعلته بني معقوفني وأشرت إليه هنا :   -( 113)
ا برقم ) - (114)  (, و  يذكر املصنف ذلك.90رو  له مسلٌم حديثا  واحد 

 . (114)البصري، أصله من املدينة، وكان ضرير ا ري  كَ ُ  أبو   (113) ]مؤدب بين أمية[، (112)حيىي بن حممد بن قي  (6

 يف اإلميان. مسع: العالء بن عبدالرمحن
 .رو  عنه: ُعقبة بن ُمَكر م
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ُحيَّاة, , حيىي بن يَعلى بن حرملةاإسم:   -(115)

 التيمي , الكويف.  أبو امل
 .  هـ 180 الوفاة:

 . 8الطبقة: 
 ابن ماجه(. -ال مذي -رو  له : م ت   ) مسلم 
 . 4/507رتبته عند الذهيب :  ثقة 

 .1/1070رتبته عند ابن حجر :  ثقة 
 .4/400ينظر "هتذيب التهذيب" 

اكم يف كتاب "تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للح م جم ليحىي بن يَعلى بن حرملة رجال الصحيحني:الرتمجة يف كتب 
 (.1859(, م جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم )1944برقم )

صله إ يوجد فر  بني ترمجة: حيىي بن يعلى اليت يف كتابنا هذا "اجلمع بني رجال الصحيحني" إبن القيسراين واليت يف أ َليه:مقارنة الرتمجة مبا يف أصْ 
 "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه, هي ذات ال مجة بدون نقص أو  ايدة.

، 48/ 32, و"هتذيب الكمال" 9/196ال اجم: "اجلرح والتعديل"كذا يف النسخة األصل والنسخة )ض(: "التيمي", وهو الصحيح كما يف كتب    -(116)
مانصه: "بن تيم هللا بن ثعلبة", وقد  6/384, وجاء يف "الطبقات الكرب " إبن سعد 1/1070, و"تقريب التهذيب" 4/400و"هتذيب التهذيب" 

 وقع تصحيف إىل "التميمي" يف النسخ ا طية ) ( و)ت( و)ي(.
 .(  2285ثا  واحدا  يف كتاب الج برقم )حديرو  له مسلٌم - (117)

 .(117)، الكويف (116)، أبو احمَليَّاة التَـّيميبن يَعلى بن حرملة (115)حيىي (7

 يف الج. مسع: َسَلمة بن كهيل
 .، وأبو بكر بن أيب شيبةرو  عنه: حيىي بن حيىي
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 اإسم : حيىي بن مَيان الِعجلي، أبو  كراي الكويف.-( 118)

 , من صغار أتباع التابعني.   9الطبقة :  
 هـ . 189الوفاة :  

 ابن ماجه(. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :  بخ م د ت س    )البخاري يف األدب املفرد 
 .4/507: ما كان أحد أحفظ منه ، حيفظ ىف اجملل  ة  مئة حديث رتبته عند الذهيب :  صدو  ، فِلَج فساء حفظه ، قال وكيع
 . 1/1070رتبته عند ابن حجر :  صدو  عابد خُيطيء كثري ا, وقد تغري

 .4/401ينظر "هتذيب التهذيب" 
 تقييد ودفاع: -

 حال الراوي حيىي بن مَيان: أنه صدو  .والذي يظهر من 
 أنكروا عليه كثرة الغلط رغم كثرة حفظه، وهو لي  حبجة مطلقا ، وخاصة إذا خولف .

 يتصرف يف الرواية أنه إ -رمحة هللا تعاىل-والذي يظهر كذلك أن اإلمام مسلم ا   يقصد الرواية عن حيىي بن مَيان بعينه, ولكنه مما هو معلوم من منهجه 
بيحىي بن  1/635روايته عن عبدة ابن سليمان الثقة "التقريب"  -رمحه هللا-, وإمنا يؤديها كما مسعها من شيخه عمرو الناقد, وقد قرن عمرو الناقد 

 ميان, وهذا هو سبب رواية اإلمام مسلم له يف صحيحه وهللا أعلم.
 ام أبو أسامة، ذه و  يتفرد هبا أو خيالف, فأُمن منه ا طأ والغلط, اتبعه يف الرواية عن هوابإلضافة إىل هذا اإق ان, فقد توبع حيىي بن ميان يف روايته ه

 وابن مُنري هبذا الديث.
, فال مدخل ملن أراد الطعن يف رواية مسلم ليحىي 1/635,267,553وعبدة بن سليمان، وأبو أسامة، وابن منري من األئمة الفاظ الثقات, "التقريب"

 وهلل المد.بن مَيان هنا 
  ي جم ليحىي بن مَيان يف كتاب "هتذيب الكمال" وفروعه, وتُرجم له فقط يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن  الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:

 ( فقط .1861منجويه برقم )

سراين واليت يف أصله "رجال ع بني رجال الصحيحني" إبن القيإ يوجد فر  يف ترمجة: حيىي بن ميان اليت يف كتابنا هذا "اجلم مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 صحيح مسلم" إبن منجويه هي ذات ال مجة بدون نقص أو  ايدة.

 " دون ابقي النسخ. الِعجلي من أنفسهم كذا يف النسخة األصل : الِعجلي, ويف نسخة )ي(:"  - (119)
 .(  5280حديثا  واحدا  يف كتاب الزهد والرقائق برقم )رو  له مسلٌم  - (120)
 ، أبو نصر ، ويقال: أبو يزيد البصري . اإسم: حيىي بن يزيد اهلُنائي - (121)

 , من صغار التابعني.  5الطبقة:  
 أبو داود (. -رو  له:  م د ) مسلم 

 .4/506 رتبته عند الذهيب:  صاحل

 ، يُكىّن أاب  كراي. (119)، الِعجليبن ََيَان الكويف (118)حيىي (8

 يف الزهد. مسع: ه ام بن عروة
 .(120)رو  عنه: َعمرو الناقد

 البصري، يُكىّن أاب يزيد ويقال: أاب نصر. بن يزيد اهلُنائي (121)حيىي  (9
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 .1/1069رتبته عند ابن حجر:  مقبول 
 .4/400ينظر "هتذيب التهذيب" 

 تقييد ودفاع:    -
 أنه صدو , للحيثيات التالية: الذي يظهر من حال حيىي بن يزيد اهلُنائي

 حيىي بن يزيد من طبقة التابعني. .1
أنه إ يروي إإ عن ثقة, وقد قال عنه أبو حامت : شيخ, و  خُيرّج له كذلك يف كتب الضعفاء, وذكره ابن حبان  عنه، ومعروف عن شعبة رو  شعبة .2

 يف الثقات كذلك.
 فنخلص من هذا كله أبّن أقل ما حُيكم عليه أنه صدو .

برقم  يف كتاب "تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للحاكم : م جم ليحىي بن يزيد اهلُنائيحنيالرتمجة يف كتب رجال الصحي
 (.1863(, وم جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم )1940)

تمريض "يقال", ، وأوردها كذلك بصيغة الاكتفى ابن القيسراين بذكر سنة الوفاة فقط وحذف اسم املؤر  عمرو بن علي مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 .وأضاف كذلك مجلة : " يُقال:موىل بين أَُسي ِد بن عمرو بن متيم",  ايدة عن اليت يف أصل الكتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه

 ( يف صالة املسافرين وقصرها.1116وهو حديث واحد عند مسلم برقم ) -( 122)
كل من امسه حيىي يف هذه ال اجم سقط من نسخة )ف(, وأما النسخ غري املكتملة كالنسخة ) ( والنسخة )ب( فال يوجد ملا ُخصص للباحث من    -(123)

 ال اجم لدراستها منها شيئ يف هذه النسخ.
 

مسع: أنس ا يف الصالة
(122). 

 (123) رو  عنه: شعبة.
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 مجيع ال اجم ا اصة مبن امسه "يزيد" سقطت من النسخة )ف(. -( 124)
 الُتسَ ي، أبو سعيد البصري. اإسم : يزيد بن إبراهيم -( 125)

 , من كبار أتباع التابعني.  7الطبقة :  
 هـ . 163الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -داود أبو  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .4/508رتبته عند الذهيب:  ثقة 

 .1/1071ففيها لني  رتبته عند ابن حجر:  ثقة ثبت إإ يف روايته عن قتادة
 .4/404ينظر "هتذيب التهذيب" 

(, ويف كتاب"ذكر أمساء 1352الُتسَ ي يف كتاب "رجال صحيح البخاري" للكالابذي برقم) م جم ليزيد بن إبراهيم الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
(, وتُرجم له يف كتاب "تسمية من أخرجهم 1276التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم" لإلمام الدارقطين برقم )

 (.1865(, وم جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)1978قم )البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للحاكم بر 

 واليت يف أصله اليت يف كتابنا هذا "اجلمع بني رجال الصحيحني" إبن القيسراين إ يوجد فر  بني ترمجة: يزيد بن إبراهيم مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 صحيح مسلم" إبن منجويه هي ذات ال مجة بدون نقص أو  ايدة. "رجال

هـ " , وأورد املصنف إبسناده املتصل إىل أيب الوليد أبن سنة 161سنة  وجاء عند الكالابذي مانصه: "قال البخاري:قال أيب الوليد: مات يزيد بن إبراهيم
 هـ, وأتكيدا  ملا ذهب إليه من حتديد سنة الوفاة.162يف سنة الوفاة أبهنا سنة  هـ, كما أورد كذلك قوَل عمرو ابن علي161هي الوفاة اليت جاءت عنه 

 كذا يف النسخة األصل: "بين أسيد", ويف النسخة ) ( ونسخة )ي(:" بين الليث" بدل "بين أسيد"وهو تصحيف.   -(126) 

 (124) )من امسه يزيد عندمها(
 بن عمرو ابن متيم.  (126)، يُكىّن أاب سعيد، ويقال: موىل بين أَُسي دِ بن إبراهيم الُتْسرَتي (125)يزيد (10

 عند مسلم. عند البخاري، وأاب الزبري عندمها، وحممد بن سريين ، و قتادةمسع: ابن أيب ُمَليكة
عند  عند البخاري، ووكيع، وهبز بن أســـــد ، وأبو عمر الوضـــــيعندمها، وموســـــى بن إمساعيل رو  عنه: الَقعنيب

 مسلم. 
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مِّع بن حبر بن َمعبد بن اإسم: -(127) ُج 

 ، أبو حممد الصَّرِيِفييِنُّ.َهزَار َمر دَ  عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن عمر بن أمحد بن ُميب بن امل
 .  هـ469الوفاة: 

 . 18/330اإلمام الثقة ا طيب ، خطيب َصرِِيفني , "سري أعالم النبالء" 
 بن إسحا  بن سليمان بن حبابة، أبو القاسم البغدادي, املتوثي, البزا . اإسم : عبيد هللا بن حممد -(128)

 .مسع: أاب القاسم البغوي
 رو  عنه: أبو حممد عبد هللا بن َهزَار َمر َد الصَّرِيِفييِنُّ.

 .8/650 قال ا طيب : كان ثقة, اتريخ اإلسالم
 .12/108هـ , "أتريخ بغداد" للخطيب البغدادي  389الوفاة:  

ي ، ابن بنت أمحد األصل, البغداد اإسم : عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز بن املر ابن بن سابور بن شاهن اه , الافظ  الورا ,  أبو القاسم, البغوي - (129)
 علي بن عبد العزيز ، ابنه أبو الطيب أمحد بن عبدهللا.بن منيع ، ابن أخي 

 هـ .   317الوفاة:  
يدخل يف الصحيح؟ قَال: نعم، قَال محزة: سألت أاب بكر بن عبدان عن أيب القاسم عبد اَّللَّ بن حممد  سئل ابن أيب حامت عن أيب القاسم البغوي

 .11/352، فَقال: إ شك أنه يدخل يف الصحيح "أتريخ بغداد" البغوي
 .4/563 وثقه الدارقطين وا طيب وغريمها, وقال ا طيب: كان ثقة ، ثبتا ، مكثرا ، فهما ، عارفا "لسان امليزان" إبن حجر

 بارك البغدادي الرمادي ، أبو بكر.بن سيار بن امل اإسم : أمحد بن منصور - (130)
 هـ . 182املولد :  
 , أوساط اآلخذين عن تبع األتباع . 11الطبقة :  
 هـ . 265الوفاة :  

 رو  له:     ) ابن ماجه (.
 .2/35رتبته عند الذهيب:  الافظ 

 .1/100رتبته عند ابن حجر:  ثقة حافظ َطعن فيه أبو داود ملذهبه يف الوقف يف القرآن 
 .1/48ينظر "هتذيب التهذيب" 

 اإسم: ه ام بن عمار بن نصري بن ميسرة بن أابن السلمي ، ويقال: الظفري ، أبو الوليد الدم قي ، ا طيب: خطيب املسجد اجلامع. -(131)
 هـ . 153املولد:  
 , كبار اآلخذين عن تبع األتباع. 10الطبقة:  
 هـ بدم ق.  245الوفاة:  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -) البخاري رو  له:    د ت س    
 .4/427رتبته عند الذهيب: الافظ ، خطيب دم ق وعاملها 

 .  4/276رتبته عند ابن حجر: صدو  مقريء, كرُب فصار يتلقن ، فحديثه القدمي أصح
 .1/1022ينظر "هتذيب التهذيب"

يقول مسعت  (130)قال مسعت أمحد بن منصــور (129)أان البغوي (128)أان عبيد هللا (127)أخربان أبو حممد ا طيب
ويزيد بن إبراهيم يعين الُتســ ي ســنة إحد  وســتني ومئة، ويُقال: ســنة  (132)يقول: مات ســفيان (131)أاب الوليد

 (133) اثنتني وستني ومئة.
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 راجح يف حال ه ام بن عمار أنه : صدو  .ومن خالل كتب ال اجم السابقة وغريها يتضح أن ال
 يعين ابن عيينة. -(132)
، 338( أحاديث يف "صحيح البخاري" )7( أحاديث, منها )10وهو كما قال يف روايته عن ال يو  ورواية األصحاب عنه,  وله يف الصحيحني ) -(133)

 (.4717، 4120، 261( أحاديث يف "صحيح مسلم" )3( و)5591، 5049، 4917، 4183، 1153، 501
 الُضبعي ، أبو التـَّيَّاح البصري. اإسم : يزيد بن مُحيد -(134)

 , من صغار التابعني .  5الطبقة :  

 بسرخ  . هـ 130أو  128الوفاة :  

 . ابن ماجه ( -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 

 . 4/511رتبته عند الذهيب: أحد األئمة ، ثقة عابد 

 .1/1073حجر:  ثقة ثبت  رتبته عند ابن

 .4/405ينظر "هتذيب التهذيب" 

(, وتُرجم له يف كتاب "تسمية 1353يف كتاب "رجال صحيح البخاري" للكالابذي برقم) م جٌم ليزيد بن مُحيد الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
(, وتُرجم له يف كتاب"ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته 1973نهما" للحاكم برقم )من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد م

 (. 1867(, وَترجم له يف الكتاب األصل "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم )1267عن الثقات عند البخاري ومسلم" لإلمام الدارقطين برقم)

اين, فقد جاء  مجة اختالف يف مواضع اجلزم والتضعيف يف كنية يزيد بن محيد ولقبه بني الكالابذي وابن القيسر يوجد يف المقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه: 
صِنف:" وأبو التـَّيَّاح لقب, وقيل: ُيكىّن أاب محاد"بتضعيف الكنية واجلزم أبن الكنية لقٌب وهذا غريب, وجاء عند الكالابذي 

ُ
لعك :" وقيل: اعند امل

 لقب, وكنيته: أبو محاد" وهذا أقرب إىل الصحة وهللا أعلم. وأبو التـَّيَّاح

ا بوحذف املصنُف املواضَع اليت أشار إليها صاحبا األصلني عند مواطن الرواية والسماع من شيوخه أو تالميذه عنه للمواضع اليت أخرجها صاح
 الصحيحني.

 لُضبعي خمتصرة يف كتاب الكالابذي , مقارنة مبا يف كتايب ابن منجويه وابن القيسراين.ا وكانت ترمجة يزيد بن مُحيد

أاب  أبو التـَّيَّاح، البصري، الُضبعي من بين ُضبعة من أنفسهم، وأبو التـَّيَّاح لقب، وقيل: يُكىّن  بن مُحيد (134)يزيد (11
 محاد.
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 اإسم : نصر بن عمران بن عصام, وقيل: ابن عاصم بن واسع، أبو مجرة الُضبعي م هور بكنيته, البصري, نزيل خراسان . -(135)

 , من الوسطى من التابعني.   3الطبقة :  

 هـ بسرخ .  128الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 

 .4/392رتبته عند الذهيب :  ثقة

 .1/1000رتبته عند ابن حجر :  ثقة ثبت 

 .4/220ينظر "هتذيب التهذيب" 

 ن أيب، بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل, النمري املدين، موىل عثمان بن عفان.، ويقال: اب مُحران بن أابن:  اإسم -(136)
 , من كبار التابعني.   2الطبقة :  
 هـ وقيل غري ذلك.  75الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .2/317اجلماعة, وسكت عنه رتبته عند الذهيب :  قال: رو  له 

 .1/270رتبته عند ابن حجر :  ثقة 
 .1/487ينظر "هتذيب التهذيب" 

 ومن خالل كتب ال اجم السابقة وغريها يتضح أن الراجح يف حاله أنه : ثقة .
 السدوسي ، أبو ِم َلز البصري األعور , قدم خراسان وله دار مبرو، م هور بكنيته . , ويقال : شعبةاإسم : إحق بن محيد بن سعيد  -(137)

 , من الوسطى من التابعني .  3الطبقة :  
 هـ ، ابلكوفة . 109هـ,  وقيل:  106الوفاة :  

 اجه (.ابن م -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .4/496 رتبته عند الذهيب :  إمام ، ثقة
 .1/1046رتبته عند ابن حجر :  ثقة 
 .4/335ينظر "هتذيب التهذيب" 

حيحة  صكذا يف النسخة األصل, وهناك إضافة يف حاشية النسخة )ض(: "بل عبدهللا بن الارث عند البخاري أيض ا, ذكره يف كتاب البيع", واإلضافة   -(138)
 (.1972كما ذكر, والديث عند البخاري برقم )

 ير.وقيل: عمرو, وقيل عبد هللا, وقيل: عبدالرمحن, وقيل: جر اإسم : أبو  رعة بن عمرو بن جرير بن عبد هللا البجلي الكويف ، قيل: امسه هرم,   -(139)
 , من الوسطى من التابعني.   3الطبقة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 

عنــد البخــاري، و مطرف بن  (136)ومُحران (135)عنــدمهــا، و أاب مجرة و أاب عثمــان النهــدي مسع: أن  بن مــالــك
و أاب  (138)  و عبـدهللا / ابن الـارث بن نوفـل و موســــــــــــــى بن ســــــــــــــلمـة اهلـُذيل  (137)وأاب ِم َلز إحقـا    عبـدهللا
 (141).(140)عند مسلم (139) رعة

123 

 ب
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 .5/47رتبته عند الذهيب :  سكت عنه , وقال: رو  عنه اجلماعة 
 .1/1148:  ثقة رتبته عند ابن حجر 

 .4/523ينظر "هتذيب التهذيب" 
 . ثقةومن خالل كتب ال اجم السابقة وغريها يتضح أن الراجح يف حاله أنه : 

 كذا يف النسخة األصل, وهناك إضافة يف حاشية النسخة )ت(: "قد أخرج البخاري حديثه عن أيب  رعة يف عالمات النبوة" واإلضافة صحيحة كما  -(140)
  (.3336ث عند البخاري برقم )ذكر, والدي

بخاري لوهو كما قال يف روايته عن ال يو  ورواية األصحاب عنه إإ ما كان من قوله: برواية عبدهللا بن الارث عنه يف مسلم وحده والصحيح أن ا -( 141)
 ( حديثا  يف "صحيح مسلم".19( حديثا  منها يف "صحيح البخاري", و)30( حديثا , )49رواها كذلك, وله يف الصحيحني )

 ، أبو حفص الفالس الصرييف الباهلي البصري. بن حبر بن كنيز بن علي اإسم : عمرو -(142)
 , كبار اآلخذين عن تبع األتباع.  10الطبقة :  
 هـ .  249الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -داود أبو  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .3/528رتبته عند الذهيب:  أحد األعالم 
 .1/741رتبته عند ابن حجر:  ثقة حافظ 

 .3/293ينظر "هتذيب التهذيب" 
 .اإسم : يزيد بن رومان األسدي ، أبو روح املدين ، موىل آل الزبري بن العوام  -(143) 

 , من صغار التابعني .  5الطبقة :  
 هـ . 130الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .4/512رتبته عند الذهيب:  ثقة 

 .1/1074رتبته عند ابن حجر:  ثقة 
 .4/411ينظر "هتذيب التهذيب" 

(, وتُرجم له يف  1354م جم ليزيد بن رومان يف الكتاب األصل "رجال صحيح البخاري" للكالابذي برقم) الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
(, وتُرجم له يف كتاب 1268كتاب"ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم" لإلمام الدارقطين برقم )

(, وتُرجم له يف الكتاب األصل "رجال صحيح مسلم" إبن 1969فرد كل واحد منهما" للحاكم برقم )"تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما ان
 (.1870منجويه برقم )

 حذف املصنف أقوال املؤرِخني ابن منري والواقدي يف ذكر سنة وفاة يزيد بن رومان, واكتفى بذكرها عن عمرو بن علي مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 وحده.

 عند مسلم.  ومهام بن حيي وعبدالوارث عندمها، وإمساعيل بن ُعلية رو  عنه: شعبة
 : مات سنة مثان وع رين ومئة.بن علي (142)قال عمرو

 أبو َروح القرشي، األسدي، املدين، موىل آل الزبري بن العوام.  بن ُرومان (143)يزيد (12
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 " حىت بداية ترمجة: يزيد بن عبدالعزيز بن سياه الكويف.من قوله " مسع: صاحل بن خوَّاتسقطت من النسخة )ض(  -(144)
 بن أيب عامر بن عمرو األصبحي المريي ، أبو عبد هللا املدين الفقيه , إمام دار اهلجرة . بن أن  بن مالك هو مالك -(145)

 هـ . 93املولد :  
 , من كبار أتباع التابعني .  7الطبقة :  
 هـ . 179الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .4/230الذهيب :  اإلمام ، ومناقبه أفردهتا  رتبته عند

عن ابن عمر  عن انفع رتبته عند ابن حجر :  إمام دار اهلجرة ، رأس املتقنني ، وكبري املتثبتني حىت قال البخاري : أصح األسانيد كلها: مالك
1/913. 

 .4/6ينظر "هتذيب التهذيب" 
 أنه ثقة صاحل الرواية, وإن قال بعضهم: أنه إ أبس به, أو صاحل, وذلك للحيثيات التالية: الذي ظهر من حال معاوية بن أيب َمَزّرد -( 146)

 .8/380" رواية األئمة الفاظ عنه كوكيع وسليمان بن بالل,وقال عنه حيىي بن معني:صاحل, "اجلرح والتعديل  .1
 إخراج البخاري ومسلم والنسائي له وغريهم من األئمة أصحاب الكتب. .2
 فهذا نوع تزكية وتعديل. 8/380قول عنه أبو حامت الرا ي وأبو رعة : لي  به أبس,"اجلرح والتعديل"  .3
 .5/416ذكره ابن حبان يف "الثقات"  .4

 .2/71بو حا م األعرج األفزر التّمار, املدين القاّص، موىل األسود بن سفيان املخزومي, ثقة عابد, ينظر "هتذيب التهذيب"، أهو سلمة بن دينار -( 147)

، 1283( أحاديث منها يف "صحيح البخاري" )5( أحاديث, )9وهو كما ذكر يف روايته عن ال يو  ورواية األصحاب عنه, وله يف الصحيحني ) -( 148)
 (.5282، 4635، 2767، 1390( أحاديث يف "صحيح مسلم" )4( و)5978، 5530، 3817، 2379

 عندمها.  وعروة بن الزبري (144)مسع: صاحل بن خوَّات

عند البخاري،   عندمها، وجرير بن حا م (147)وأبو حا م ســــلمة (146)ومعاوية بن أيب َمَزّرد (145)رو  عنه: مالك
 . (148)عند مسلم وعبيدهللا بن عمر

 : مات سنة ثالثني ومئة.قال عمرو بن علي
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 العي ي، وقيل: التيمي، أبو معاوية البصري. اإسم : يزيد بن ُ ريع -( 149)

 هـ . 101املولد :  

 , من الوسطى من أتباع التابعني.   8الطبقة :  

 هـ ابلبصرة . 182الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 

 .4/513رتبته عند الذهيب: الافظ ، قال أمحد : إليه املنتهى يف التثبت ابلبصرة 

 . 1/1074رتبته عند ابن حجر:  ثقة ثبت 

 .4/411ينظر "هتذيب التهذيب" 

(", ويف كتاب "تسمية 1355يف الكتاب األصل "رجال صحيح البخاري" للكالابذي برقم) م جٌم ليزيد بن ُ ريع الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
ن (, ويف كتاب "ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته ع1981من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للحاكم برقم )

 (.1872(, يف الكتاب األصل "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم )1280الثقات عند البخاري ومسلم" لإلمام الدارقطين  برقم )

أغلب نقله يف هذه ال مجة,  منجويه يف على كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن اعتمد ابن القيسراين يف ترمجة يزيد بن ُ ريعمقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه: 
ذلك ك  وحذف املواضع اليت ذكرها الكالابذي وابن منجويه يف كتابيهما عند ذِكر مساع ال يو  والتالميذ للُم جم له ومن رو  عنه كذلك, واختصر

ات الوفاة الواردة يف تراجم اأَلصلني مما ذكره الكالابذي وابن منجويه من سنوات الوفاة عن وحدها, وأمهل سنو  سنوات الوفاة ابعتماد رواية عمرو بن علي
يراد من ال يو  بقوله: "وغري واحد" وأطال يف إ ابقي املؤرخني أمثال ابن منري والواقدي وغريمها, واختصر كذلك تراجم من مسع منه يزيد بن ُ ريع

 ألصحاب ممن مسعوا منه حىت استوىف ما ذكره صاحبا األصلني .ا

 بن تيم هللا بن ثعلبة . يف حاشية األصل )توضيح للمبهم الذي أهبم يف النص(: هو عايش بن مالك  -(150)

مي من عائش بن بكر بن وائل، ويقال: التي، البصـــــري، أبو معاوية، يقال: من بين بن ُزرَيع العيشــــي (149)يزيد (13
 .(150)بين تيم هللا من أنفسهم من بين َعب  ، ويقال: أحد بين تيم الآلّت بن ثعلبة

 وغري واحد عندمها. وروح بن القاسم مسع: سليمان التيمي
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 يقال: امسه حيىي , وبغالن قرية من قر  بلخ. اإسم : قُتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف الثقفي ، أبو رجاء البلخي البغالين،  -(151)

 هـ . 150املولد :  
 , كبار اآلخذين عن تبع األتباع . 10الطبقة :  
 هـ . 240الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .4/41رتبته عند الذهيب :  سكت عنه 

 .1/799بن حجر :  ثقة ثبت رتبته عند ا
 .3/431ينظر "هتذيب التهذيب" 

 أنه ثقة, للحيثيات التالية:قُتيبة بن سعيد والراجح الذي يظهر من حال 
 .7/140, "اجلرح والتعديل" سئل أبو حامت الرا ي وحيىي بن معني عن قتيبة فقاإ : ثقة .1
 .9/20ذكره ابن حبان يف "الثقات"  .2
 .5/902قال النسائي : ثقة مأمون قال الذهيب يف "أترخيه":  .3
احتج به ال يخان يف أحاديث كثريه يف صحيحيهما , ورو  له اجلماعة سو  ابن ماجه بواسطة أمحد بن حنبل, ورو  عنه األئمة  .4

 مثل:
 ابن املديين والُذهلي وابن أيب شيبة والدارمي وغريهم خلق كثري.

أمية, ويف النسخة )ي(  ايدة: ابنه بدون أمية, وكلها تصحيف, والصحيح: ابن عمه, وهو كذلك يف  كذا يف األصل, ويف النسخة ) ( بزايدة: وابنه  -(152)
 األصلني ويف كتب ال اجم.

 . هو أمية بن ِبسطام بن املنت ر العي ي ، أبو بكر البصري , ابن عم يزيد بن ُ ريع -(153)
 , كبار اآلخذين عن تبع األتباع.  10الطبقة:  
 هـ . 231الوفاة:  

 النسائي (. -مسلم  -رو  له:    م س ) البخاري 
 .2/135رتبته عند الذهيب:  ثقة 

 .1/152رتبته عند ابن حجر:  صدو  
 .1/187ينظر "هتذيب التهذيب" 

 والراجح من خالل كتب ال اجم وهللا أعلم أنه: .
 حممد بن عبد هللا بن بَزِيع ، أبو عبد هللا البصري.اإسم:  -(154)

 , كبار اآلخذين عن تبع األتباع . 10الطبقة :  
 هـ . 247الوفاة :  

 النسائي (. -ال مذي  -رو  له :  م ت س  ) مسلم 
 .4/136رتبته عند الذهيب :  سكت عنه 

 .1/859رتبته عند ابن حجر :  ثقة 
 .3/602ينظر "هتذيب التهذيب" 

 عندمها، والَقعنيب ومســـــــــــــــّدد وعلي بن املديين عند البخاري، وابن عّمه (151)رو  عنه: حممد بن املنهال وقُتيبة

 (154)وحيىي بن حيىي وأبو كامل وســــــــهل بن عثمان وعمر بن عبدالوهاب وحممد بن عبدهللا بَزِيع (153)أمية (152)
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 والراجح من خالل كتب ال اجم وهللا أعلم أنه: ثقة لكثرة املوثقني له من أهل اإختصاص ولكثرة احتجاج ال يخني به .
(, ولـ"صحيح 77( حديثا , نصيب "صحيح البخاري" منها )160وهو كما قال يف روايته عن ال يو  ورواية األصحاب عنه, وله يف الصحيحني )   -(155)

 (.83مسلم" منها )
 .: ومات سنة اثنني ومثانني ومئة, بدون ذكر سنة الوإدةكذا يف األصل, ويف النسخة )ي(: قال عمرو بن علي   -( 156)
 حليف بين مالك يل األ دياإسم : يزيد بن أيب حبيب : سويد األ دي, أبو رجاء املصري, كان أبوه موىل امرأة لبين ِحس ل, وقيل: موىل شريك بن الطف  – (157)

 بن حسل بن عامر بن ُلَؤّي القرشي, وأمه موإة لُتِجيب.
 , من صغار التابعني .  5الطبقة :  
 هـ . 128الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :   م د ت س    ) البخاري 
 .2/235الذهيب:  عا  أهل مصر، ثقة من العلماء الكماء األتقياء رتبته عند 

 . 1/218رتبته عند ابن حجر:  ثقة فقيه, وكان يرسل 
 .1/348ينظر "التهذيب التهذيب" 

(, وكتاب "تسمية من 1356م جم ليزيد بن أيب حبيب يف كتاب "رجال صحيح البخاري" للكالابذي برقم ) الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
(, وتُرجم له يف كتاب "ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته 1879أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للحاكم برقم)

 (.1866(, ويف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)1274الدارقطين برقم )عن الثقات عند البخاري ومسلم" لإلمام 

 ذكرها الكالابذي وابن بني ترمجة اليت يف األصلني , وحذف املواضع اليت يزيد بن أيب حبيب مجع ابن القيسراين يف ترمجةمقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه: 
مل َجم له ومن رو  عنه كذلك, واختصر كذلك يف سنوات الوفاة, حيث أمهل سنوات الوفاة الواردة يف منجويه يف كتابيهما عند ذِكر ممن مسع  له ا

 تراجم األصلني وابألخص الواردة يف كتاب الكالابذي, واعتمد ما أمجَع عليه املؤرخون دون ذكر أمساءهم.
 .3يف حاشية النسخة )ت(: ترمجة جديدة متت دراستها يف امللحق برمز ح/  -(158)
ِغفار غفر هللا هلا وأسلم ساملها هللا وجتُِيب أجابت »قال:  هي اسم لقبيلة , يروي يزيد بن أيب حبيب , عن أيب ا ري , عن ابن َسن در أن رسول هللا  –(159)

 , و  أجد له إسناد يف كتب الديث سو  هذا اإلسناد. 1/244املؤتلف واملختلف" للدارقطين« هللا ورسوله
يُنسب إليها التجيبون, هي امرأة وهي أم عدي وسعد ابين أشرس بن شبيب بن السُُّكون, قال ذلك أمحد بن الَُّباب النَّسابة, "املؤتلف  وجتُِيب اليت

  .1/244واملختلف" للدارقطين 
 .3/20وهذه القبيلة نزلت مصر وابلِفسطاط حملة تنسب إليهم، يُقال هلا: جتُِيب, "األنساب" للسمعاين

ري وأمحد بن ابن حبيب وعبيد هللا بن القواري وعباس ابن الوليد النَـر سـي و كراي بن َعدي وصـاحل ابن حامت وحممد
 . (155)وأبو الربيع الزهراين عند مسلم عبدة وحيىي بن غيالن ونصر ابن علي وهبز بن أسد

 .(156): ولد سنة إحد  ومئة ومات سنة اثنني ومثانني ومئةقال عمرو بن علي

ِل بن (158)بن أيب حبيب (157)يزيد (14 ، أبو رجاء املصـــري ، واســـم أيب حبيب ســـويد، أعتقتُه امرأة موإة لبين ِحســـ 
 .(159)عامر بن ُلَؤّي القرشي، وأم يزيد موإة لُتِجي ب
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 جد هذه ال مجة إإ يف نسخة األصل, ويف حاشية النسخة )ت(.   أ -(160)
(, ولـ"صحيح مسلم" 39( حديثا , نصيب "صحيح البخاري" منها)77وهو كما قال يف روايته عن ال يو  ورواية األصحاب عنه, له يف الصحيحني ) -(161)

 (.38منها )
 اإسم : يزيد بن أيب يزيد الُضبعي موإهم ، أبو األ هر البصري, الذارّع ، يُعرف ابلرِش ك. -(162)

 , من الذين عاصروا صغار التابعني .  6الطبقة :  
 هـ ابلبصرة . 130الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبوداود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .4/530الذهيب :  ثقة متعبد رتبته عند 

 .1/1085رتبته عند ابن حجر:  ثقة عابد وهم من ليَّنه 
 .4/434ينظر "هتذيب التهذيب" 

عني   يَُ َجم ليزيد بن أيب يزيد يف كتاب "رجال صحيح البخاري" للكالابذي, وتٌرجم له يف كتاب "ذكر أمساء التاب الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
(, ويف كتاب "تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد  1879ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم" للدارقطين برقم )

 (.1874(, وتُرِجم له يف الكتاب األصل "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)1972برقم ) كل واحد منهما" للحاكم

اعتمد ابن القيسراين ي ترمجة يزيد بن أيب يزيد على كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه فقط, واختصر شيئا  مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه: 
 جويه .بسيطا  حبذف مواضع السماع اليت ذكرها ابن من

 هذه ساقطة من النسخة )ض(.يزيد بن أيب يزيد كذا يف األصل, وأما النسخة )ت( فحصل فيها تصحيف من"سنان" إىل "بيان", وترمجة   -(163)
 كذا يف األصل, وجاءت  ايدة )وكذا( يف النسخة )ت( وهي مقبولة وسائغة, واحتمال أن  تكون إضافتها أو حذفها من تصرف النُّسا .  -(164)

ه عند عندمها، وحممد بن عمرو بن حلحل مسع: أاب ا ري مرثد بن عبدهللا وعطاء بن أيب رابح وعراك بن مالك
 البخاري، وغري واحد عند مسلم.

رو  عنه: الليث بن ســعد وســعيد بن أيب أيوب وعمرو بن الارث عندمها، وحممد بن إســحا  وعبدالميد بن 
 جعفر وعبدهللا بن عيا  وحيىي ابن أيوب عند مسلم.

 (161) .(160)إىل الثماننيمات سنة مثان وع رين ومئة وهو ما بني ا م  والسبعني 

ام، يُعد يف البصــــــــــريني، ويُقال: (163)وامسه ســــــــــنان بن أيب يزيد (162)يزيد (15 َبعي موإهم القســــــــــَّ ، أبو األ هر الضــــــــــُ
م الُدور، ومســح مكة قبل أايم املوســم فبل  كذا ك، كان يُقســّ ومســح أايم املوســم ف ذا قد  اد   (164)ابلفارســية رِشــ 

 كذا وكذا.

 عندمها ومعاذة عند مسلم. مسع: مطرف بن عبدهللا
 وعبدالوارث عندمها، ومحاد بن  يد وإمساعيل بن ُعلية وجعفر بن سليمان عند مسلم. رو  عنه: شعبة
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، 6107، 5386( أحاديث يف "صحيح البخاري" )3( أحاديث, )8وهو كما قال يف روايته عن ال يو  ورواية األصحاب عنه, وله يف الصحيحني ) -( 165)

 (.4789، 1974، 1175، 507، 506( أحاديث يف "صحيح مسلم")5(, و)6996

 .(165)يُقال: مات سنة ثالثني ومئة ابلبصرة 
 الخالصة ونتائج البحث:

بعد أن أكرم هللا عزَّ وجلَّ الباحث من اإنتهاء من كتابة البحث، توصـــــــــــــــل إىل بعض النقاط اليت ميكن أن     
 تكون نتائج له:

أن وجود رواة ضـــــــــعفاء يف الصـــــــــحيحني إُ يعكر ذلك على مكانة الصـــــــــحيحني وأمهيتهما ، فمن خالل التتبع  .1
ل أجلها قد رو  اإلمام البخاري أو اإلمام مســـلم ملثوالتأمل يف صـــنيعهما ابن للباحث بعض األســـباب اليت من 

 هؤإء الضعفاء ومستوري الال، فمن هذه األسباب اليت ظهرت للباحث:

 قد أخرجا هلؤإء الرواة يف املتابعات ولي  يف األصول. -رمحهما هللا–أن اإلمام البخاري واإلمام مسلم  -أ
لوجود فـائـدة  ائـدة أو  ايدة مهمـة يف نص مروايهتم إ توجـد يف الرواايت الصــــــــــــــحيحـة األخر ، مع كون  -ب

 مروايهتم تقوت هبذه الرواايت الصحيحة. 

التزام ال ــيخني مبنهج دقيق يف الرواية واألداء يتطلب ذِكر هؤإء الرواة ضــمن ســيا  الرواايت املســموعة يف  -ت
 .-رمحهما هللا تعاىل-هج اإلمام مسلم أكثر من اإلمام البخاريالصحيح؛ وهذا بنّي وواضح يف من

 إ يروون هلؤإء الرواة يف الغالب إإ وُهم مقرونون برواية الّفاظ والثقات. -ث

أحياان  يطيلها، منهجا  واحدا  يف صياغة ال اجم، فأحياان  خيتصر ال مجة و  -رمحه هللا تعاىل-  يّتبع  ابن القيسراين  .2
إعتماده على صــــــــاحبا األصــــــــلني يف النقل اعتماد ا كبري ا؛ كتاب "رجال صــــــــحيح  -وهللا أعلم–وتفســــــــري ذلك 

ويه، وأحياان  يعتمد اعتمادا كامال على أحدمها البخاري" للكالابذي وكتاب"رجال صـــــــــحيح مســـــــــلم" إبن منج
ويهمل األصــــل اآلخر، وإختالف مناهج ال مجة عند الكالابذي وابن منجويه حصــــل اإختالف يف منهج ابن 
القيســـــراين، فمنهج الكالابذي اإلطالة يف ال اجم والتفصـــــيل، وابن منجويه غالبا ما خيتصـــــر ال اجم وإ ُيســـــهب 

 يعتمد على تراجم الكالابذي أحياان  على تراجم ابن منجويه. فيها، فهو أحياان  

يقوم ابن القيســــراين غالبا  حبذف مواضــــع مساع صــــاحب ال مجة من شــــيوخه ؛ ومساع أصــــحابه منه، واليت ذكرها  .3
 رمحه هللا.–الكالابذي وابن منجويه يف كتابيهما، حىت كاد أن يصبح ذلك منهجا  له 
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جه ا ذكَر أتريخ ســنة وفاة صــاحب ال مجة، وأحياان  يذكرها بصــيغة التضــعيف؛، وأما منهيـُّغِفل ابن القيســراين كثري  .4
يف األقوال الواردة يف األصــلني يف ســنة الوفاة؛ ف نه خيتصــر تلك األقوال من تراجم األصــلني؛ ويقتصــر يف الغالب 

 –وحـده دون غريه من املؤرخني أمثـال: ابن منري والواقـدي وغريمهـا، وأمـا من   يـذكرا  على روايـة عمرو بن علي
أتريخ ســـنة وفاته ابلكلية، ف ن ابن القيســـراين عادة يعتمد على غريمها من املصـــادر يف  -الكالابذي وابن منجويه

 ذكر أتريخ الوفاة، وإ يذكر تلك املصادر اليت ينقل عنها.

  يف أوهام واضحة، من أبر ها:وقع املؤلف رمحه هللا .5

كأن يصــــــف صــــــاحب ال مجة أبنه من رجال البخاري فقط، يف حني أن البحث أثبت أن مســــــلما  قد أخرج له  -أ
 أيض ا وابلعك ، ومن األمثلة على ذلك:

  فوجد ي ا ُزاعي حديثا  واحدا  البصر  من أن اإلمام مسلم قد رو  عن حيىي بن ُعقيل -رمحه هللا-ما ذكره ،
نف وذلك عن حيىي بن يعمر   يذكره املص من طريق واصل الباحث حديثا  آخر قد رواه عن حيىي بن ُعقيل

 (.1674يف كتاب الزكاة؛ والديث برقم )

  أبن له حديث واحدا  يف"صـــــــــــــحيح مســـــــــــــلم" ، ترمجة حيىي اللؤلؤيعند  -رمحه هللا–ذكر ابن القيســـــــــــــراين 
 (   يذكره املصنف.4351والصحيح أن له حديثا آخر يف صحيح مسلم يف كتاب الفضائل برقم )

تابعهما يف ذلك ييعتمد ابن القيســــــراين النقل عن األصــــــلني اعتماد ا كبري ا؛ وأحياان يكون ما ورد فيهما خطأ، ف -ب
 دون أن بني أنه خطأ.

وقد يذكر املصنف رواية فينسبها من طريق أحد شيو  البخاري أو مسلم، الصحيح أنه من طريق شيخ آخر،  -ت
 ( عن طريق شــــــــــــيخه حيىي بن حيىي1133قد أخرج الديث رقم ) -رمحه هللا-ومن أمثلة ذلك: أن مســــــــــــلما 

 التميمي، ولي  من طريق قتيبة بن سعيد كما ذكره املصنف.

 وقع املصنف يف أخطاء ولَب   يف مساع صاحب ال مجة من شيوخه أو مساع تالميذه منه. -ث
يهما مجيع أمساء شـــيو  وتالميذ صـــاحب ال مجة يف كتاب -الكالابذي وابن منجويه–  يســـتوِف صـــاحبا األصـــلني  .6

 ال اجم املذكورة عندمها.يف عدد إ ُيستهان فيه من 
ر يف تراجم الرواة؛ وأما ابن منجويه فهو أقل منه توسعا  واستقصاء ؛ فقد يقتص -رمحه هللا-يتوسع جدا الكالابذي  .7

 أحياان على اإسم الثالثي أو الرابعي فقط.
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 أهم الصعوابت اليت واجهت الباحث:  .8

أتخري هلجائي الســــــــــــــليم، فهناك أخطاء وعدم ترتيب ال اجم يف بعض كتب رجال الصــــــــــــــحيحني ال تيب ا -1
وتقدمي، مما أضـــطر الباحث ألن يقوم ابلبحث عن كل ترمجة يف الكتاب كامال ليتأكد من ورود ال مجة فيه 

 من عدمها.

 رداءة ا ط يف بعض النسخ ا طية، وكثرة السقط فيها. -2
 املصادر واملراجع:

لكتب العلمية ،بريوت، دار اأســد الغابة يف معرفة الصــحابة، علي بن حممد بن عبدالكرمي اجلزري،  ابن األثري .1
 )دون بياانت أخر (.

، بريوت (،1)ط، حتقيق : عمر عبد الســـــــــــالم تدمري، الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد اجلزري، ابن األثري .2
 .(هـ1417) ،العريب دار الكتاب

 ابر.بريوت، دار ص،األنساب اللباب يف هتذيب ، علي بن حممد بن عبدالكرمي اجلزري، ابن األثري .3
وحممود  حتقيق : طــاهر أمحــد الزاوي، واألثر النهــايــة يف غريــب الــديــث ،زري، املبــارك بن حممــد اجلابن األثري .4

 .(هـ1399املكتبة العلمية ) بريوت،  (،1)ط، حممد الطناحي
دار  (،1)ط، حتقيق : حممـــد عوض مرعـــب،هتـــذيـــب اللغـــة ، حممـــد بن أمحـــد بن األ هري اهلروي،األزهري .5

 .(م2001)بريوت، إحياء ال اث العريب 
 التعديل والتجريح ملن أخرج له البخاري يف اجلامع  ، سليمان بن خلف بن سعد،الباجي .6

 .(هـ1406)الرايض، دار اللواء   (،1)ط حتقيق : أبو لبابة حسني،  ،الصحيح
دار ، حلب(، 1)طحممود إبراهيم  ايد، ،، حتقيق : ريخ األوســــطأالت ، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم،البخاري .7

 .ـ(ه1397)الوعي 
 .دار الفكر بريوت، ،حيىي املعلمي، حتقيق : ريخ الكبريأالت ، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم،البخاري .8
وســــــننه  اجلامع املســــــند الصــــــحيح املختصــــــر من أمور رســــــول هللا  ، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم،البخاري .9

 .(هـ 1419)دار السالم  ، الرايض(، 2)ط، وأايمه
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األســــــــتاذ فضــــــــل الرمحن الثوري، راجعه: ،  جزء القراءة خلف اإلمام ، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم،البخاري .10
 هـ(.1400)املكتبة السلفية (،1،)طاألستاذ حممد عطا هللا خليف الفوحباين

(، دار الغرب 2عواد معروف،)ط، حتقيق: د.ب ــــــــار ســــــــنن ال مذي، حممد بن عيســــــــى بن ســــــــورة الرتمذي، .11

 م(.1998اإلسالمي )
يخ ،حتقيق: حممد رشـــاد ســـا ، جزء من مموع الفتاو  ل ـــاإســـتقامةأمحد بن عبد الليم الراين،  ،ابن تيمية .12

 اإلسالم ابن تيمية.
اململكة ضـل، ، حتقيق : األسـتاذ حممد أبو الفتقييد املهمل ومتييز امل ـكل ، السـني بن حممد الغسـاين،اجلياين .13

 . (هـ1418) املغربية، و ارة األوقاف

 ، بغداد، مكتبة املثىن )بدون اتريخ(.ك ف الظنون عن أسامي الفنون  حاجي خليفة، .14
، طبعـــة ، حتقيق : عبـــد الرمحن بن حيىي املعلمياجلرح والتعـــديـــل، عبـــد الرمحن بن حممـــد الرا ي،ابن أيب حــام .15

 . (هـ1371)حيدر أابد  (،1)ط -مل  دائرة املعارف العثمانية 
 ،تســــــــــــــمية من أخرج هلم البخاري ومســــــــــــــلم وما انفرد كل واحد منهما ، حممد بن عبد هللا بن حممد،احلاكم .16

 .(هـ1407)مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت (،1)طحتقيق: كمال يوسف الوت، 
 (،1)طر عطا، لقاد، حتقيق: مصطفى عبد ااملستدرك على الصحيحني ، حممد بن عبد هللا بن حممد،احلاكم .17

 .ـ(ه1411) دار الكتب العلمية، بريوت
حيـــدر  (،1)ط -، طبعـــة مل  دائرة املعـــارف العثمـــانيـــة الثقـــات ، حممـــد بن حبـــان البســــــــــــــيت،ابن حبـــان .18

 . (ه1393)أابد
طبعة  ألرنؤوط،حتقيق شـــــــعيب ا ، صـــــــحيح ابن حبان ب تيب ابن بلبان ، حممد بن حبان البســـــــيت،ابن حبان .19

 . (ه1418الرايض، مؤسسة الرسالة ) (،3)ط مل  دائرة املعارف العثمانية

نان، ، ترتيب حســــــــــان عبداملاإلصــــــــــابة يف متييز الصــــــــــحابة، أمحد بن علي بن حممد العســــــــــقالين ، ابن حجر .20

 الرايض، بيت األفكار الدولية )بدون أتريخ(.



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 220 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

: علّي حمّمد البجاوي، ، حتقيقاملنتبه بتحرير امل ـــتبهتبصـــري ،  أمحد بن علي بن حممد العســـقالين ، ابن حجر .21

 . مراجعة: حمّمد علّي النجار، بريوت، املكتبة العلمّية
: حتقيق ،هل التقدي  مبراتب املوصــــــــوفني ابلتدلي أتعريف ، أمحد بن علي بن حممد العســــــــقالين، ابن حجر .22

 .(ه 1403)مكتبة املنار ، عمان (، 1)طد. عاصم بن عبدهللا القريويت، 
ســـــــعيد عبد  : ، حتقيقتغليق التعليق على صـــــــحيح البخاري ، أمحد بن علي بن حممد العســـــــقالين،ابن حجر .23

 .(ه 1405)املكتب اإلسالمي ، بريوت  (،1)طالرمحن موسى القزقي، 
ســـــوراي،  (،1)طحممد عوامة، د.،  حتقيق : تقريب التهذيب ، أمحد بن علي بن حممد العســـــقالين،ابن حجر .24

 .(هـ1406)دار الرشيد  

 ،التلخيص البري يف ختريج أحـــــاديـــــث الرافعي الكبري ،، أمحـــــد بن علي بن حممـــــد العســــــــــــــقالينابن حجر .25

 هـ(.1416(،مصر،مؤسسة قرطبة )1)ط
دائرة املعارف النظامية (، اهلند، 1)ط، هتذيب التهذيب ، أمحد بن علي بن حممد العســــــــــــــقالين،ابن حجر .26

 .(هـ1326)
لعثمانية ، دائرة املعارف االدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة بن علي بن حممد العســـــــقالين،، أمحد ابن حجر .27

 هـ(1349حيدر آابد ) -
ؤاد عبد ، بعناية : حممد ففتح الباري شـــرح صـــحيح البخاري ، أمحد بن علي بن حممد العســـقالين،ابن حجر .28

 .ـ(ه 1397)دار املعرفة  بريوت، الباقي وحمب الدين ا طيب،
، بريوت، دائرة املعارف النظامية(، اهلند، 2)ط، لســان امليزان ، أمحد بن علي بن حممد العســقالين،ابن حجر .29

 . (هـ1390)مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
 .(م1995)دار صادر (، بريوت، 2)ط، معجم البلدان ، ايقوت بن عبد هللا الرومي،احلموي .30
دار   حتقيق : د. علي حســــــني البواب، البخاري ومســــــلم،اجلمع بني الصــــــحيحني ، حممد بن فتوح،احلميدي .31

 هـ.1423ابن حزم. بريوت، الطبعة الثانية، 
 ســــــــــــــؤاإت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم، ، أمحد بن حممد بن حنبل،ابن حنبل .32

 . (ـه 1414) ممكتبة العلوم والك(، املدينة املنورة،1)طحتقيق: د.  ايد حممد منصور، 
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العطـار، دار الفكر  مجيـل ، ضــــــــــــــبط ومراجعـة: صـــــــــــــــدقياملســــــــــــــنـد،  ، أمحـد بن حممـد بن حنبـلابن حنبل .33
 هـ(.1414)

فتاح أبو عبد ال ، حتقيق:خالصـــــــــــــــة تذهيب هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، أمحد بن عبد هللا ، اخلزرجي .34
 هـ(.1416( ،بريوت، دار الب ائر )5،)طغدة

،حتقيق د. حممود اجلـــامع ألخال  الراوي وآداب الســـــــــــــــــامع بن اثبـــت، أمحـــد بن علي ،اخلطيــب البغــدادي .35
 هـ(.1403الطحان، الرايض، مكتبة املعارف، )

 العلمية. بريوت، دار الكتب، أتريخ بغداد ، أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي،اخلطيب البغدادي .36
يق : أبو عبدهللا ، حتقيف علم الروايةالكفاية  ، أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي،اخلطيب البغدادي .37

 املكتبة العلمية. ،السورقي، إبراهيم محدي املدين، املدينة املنورة
 ،موضــــــــــــــح أوهــــام اجلمع والتفريق ، أمحــــد بن علي بن اثبــــت بن أمحــــد بن مهــــدي،اخلطيــــب البغــــدادي .38

 هـ(.1407) (، بريوت،دار املعرفة1)ط د.عبداملعطي القلعجيحتقيق:

 ، حتقيق: إحسان عباس، بريوت، دار صادر )بدون اتريخ(.وفيات األعيان، أمحد بن حممد، ابن خلكان .39
د بن علّي،  ابن اجلوزي .40 (، حيـــدر آابد 1،)ط املنتظم يف اتريخ امللوك واألُمم، عبـــدالرمحن بن علّي بن حممـــّ

 هـ(. 1358)
ند روايتهم من الثقات ع ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صــــــــــــــحت ، علي بن عمر بن أمحد،الدارقطين .41

(، بريوت، مؤســــــــــــــســــــــــــــــــة الكتــــب 1)ط، بوران البضــــــــــــــــــاوي وكمــــال الوت، حتقيق : البخــــاري ومســــــــــــــلم
 . (هـ1406الثقافية)

عبد  شـعيب اإرنؤوط، حسـن عبد املنعم شـليب،حتقيق: ، سـنن الدارقطين ، علي بن عمر بن أمحد،الدارقطين .42
 . (هـ1424)مؤسسة الرسالة (، بريوت، 1، )طاللطيف حر  هللا، أمحد برهوم

، حتقيق : د. عبد الرحيم حممد الق ــــــــــــــقري، ملة الضــــــــــــــعفاء وامل وكون ، علي بن عمر بن أمحد،الدارقطين .43
 .(هـ 1404)(:3، جزء) (هـ 1403)(:2- 1اجلامعة اإلسالمية. املدينة املنورة، جزء)

، دار ، حتقيق : موفق بن عبـــد هللا بن عبـــد القـــادراملؤتَِلف واملخَتِلف ، علي بن عمر بن أمحـــد،الـــدارقطين .44
 . (هـ1406ي )الغرب اإلسالم(، بريوت، 1)ط
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حتقيق عزت عبيد الدعاس، وعادل ، ســــــــــــنن أيب داود، ســــــــــــليمان بن األشــــــــــــعث الســــــــــــجســــــــــــتاين، أبو داود .45
 هـ(.1393(، محص، دار الديث ) 1السيد،)ط

(، بريوت، 1ط)، حتقيق : أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب، الكىن واألمساء ، حممد بن أمحد بن محاد،الدواليب .46
 . (هـ 1421)دار ابن حزم 

 .(هـ1419)دار الكتب العلمية (، بريوت، 1)ط، تذكرة الفاظ، حممد بن أمحد بن عثمان،الذهيب .47
(،مصر، 1،حتقيق: غنيم عباس غنيم وآخر،)طتذهيب هتذيب الكمال،، حممد بن أمحد بن عثمانالذهيب .48

 هـ(.1425الديثة للطباعة والن ر )الفارو  
د إبراهيم حتقيق : حممــ ،الرواة الثقــات املتكلم فيهم مبــا إ يوجــب ردهم، حممــد بن أمحــد بن عثمــان،الــذهيب .49

 .(هـ1412)دار الب ائر اإلسالمية (، بريوت، 1)طاملوصلي،
يخ شــــعيب إبشــــراف ال ــــ ، حتقيق: مموعة من احملققنيســــري أعالم النبالء، حممد بن أمحد بن عثمان،الذهيب .50

 .(هـ 1405) ةمؤسسة الرسال (، بريوت، 3)طاألرنؤوط،
حممد عوامة .د، حتقيق : الكاشـــف يف معرفة من له رواية يف الكتب الســـتة، حممد بن أمحد بن عثمان،الذهيب .51

 . (هـ1413)مؤسسة علوم القرآن  (، جدة، 1)طوأمحد ا طيب،

، حتقيق علي حممـــد البجـــاوي،) ط عتـــدال يف نقـــد الرجـــالميزان اإ ، حممـــد بن أمحـــد بن عثمـــان،الـــذهيب .52

 مصورة(،بريوت، دار املعرفة.
 م(. 1984( الكويت )2، حتقيق: فؤاد سّيد،)طالِعرب يف خرب من غرب ، حممد بن أمحد بن عثمان،الذهيب .53
موعة من م، حتقيق : اتج العروس من جواهر القاموس ، حمّمد بن حمّمد بن عبد الر ّا  الســــــــــــــيين،الزَّبيدي .54

 احملققني، دار اهلداية.
 .م(1984علم للماليني)دار ال (، بريوت،6)ط، حتقيق : مموعة من احملققني،األعالم ،خري الدين، ركليالز  .55

بكي .56 اح اللو، ، حتقيق: حممود حمّمد الطناحي وعبدالفتطبقات ال ــافعّية الكرب ، عبدالوهاب بن علّي،  الســُ
 .الكتب العربّية(، القاهرة، دار إحياء 2)ط

(، 1ط) حممد عبد القادر عطا، :، حتقيقالطبقات الكرب  ، حممد بن ســــــــــــــعد بن منيع اهلامشي،ابن ســـــــــــعد .57
 .(هـ 1410)دار الكتب العلمية  بريوت،
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حتقيق : عبد الرمحن بن حيىي املعلمي وآخرون،   األنســـــــــاب، ، عبد الكرمي بن حممد بن منصـــــــــور،الســـــــمعاين .58
 .(هـ 1382)مل  دائرة املعارف العثمانية ، حيدر آابد  (،1)ط

 هـ(. 1403(،بريوت، دار الكتب العلمية )1،)ططبقات الفاظ، عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي .59
إحســـــــــــــــان  ،حتقيق:  ،والذيل عليه فوات الوفيات،حممد بن شـــــــــــــــاكر بن أمحد بن عبد الرمحن ابن شــــــــــــاكر، .60

 م(.1974(،بريوت، دار صابر )1،)طعباس
امرائي، ، حتقيق : صــــبحي الســــريخ أمساء الثقاتأت ، عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن حممد،ابن شـــاهني .61

 .ـ(ه1404) الكويت، الدار السلفية (،1)ط
،بريوت، دار البدر الطالع مبحاســــن من بعد القرن الســــابع،   حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا، الشــــوكاين .62

 املعرفة )ب ت(.

 هـ(. 1402، ، بريوت ، دار صادر)الوايف ابلوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك ،  الصفدي .63
صـــــــيانة صـــــــحيح مســـــــلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلســـــــقاط  ، عثمان بن عبد الرمحن،ابن الصــــــال  .64

 .ـ(ه1408)دار الغرب اإلسالمي (، بريوت، 2)ط، حتقيق : موفق عبدهللا عبدالقادر،والسقط
 هـ(.1398(، بريوت، دار الكتب العلمية )1، )طمقدمة ،عثمان بن عبد الرمحن ،ابن الصال  .65

(، اهلند، 2ط)حتقيق : حبيب الرمحن األعظمي، ،املصــــنف ، عبد الر ا  بن مهام بن انفع المريي،الصـــنعاين .66
 . ـ(ه 1403)اجملل  العلمي 

حمّمد أبوالفضـــــــــــــــل إبراهيم، بريوت، دار   ، حتقيق :أتريخ الطربي ، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري،الطربي .67
 سويدان.

حتقيق :  ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألســـــــــــــــانيد ، عمر يوســــــــــــــف بن عبد هللا بن حممد،ابن عبد الرب .68
 .هـ(1387(،املغرب، و ارة األوقاف وال ؤون اإلسالمية )1)ط، مموعة من احملققني

لي حممد ، حتقيق : عاإســـــــــتيعاب يف معرفة األصـــــــــحاب حممد،، عمر يوســـــــــف بن عبد هللا بن ابن عبد الرب .69
 .(هـ 1412)دار اجليل (، بريوت، 1)طالبجاوي،  

 ذكرهم الذين م ـــاخيه من البخاري إمساعيل بن حممد عنهم رو  من أســـاميعدي،  ، عبدهللا بنابن عدي .70
 هـ(.1415) البخاري( املدينة املنورة، دار 1،)ط بتحقيق: بدر بن حممد العما الصحيح،  جامعه يف
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 هـ(.1404( بريوت، دار الفكر )1)ط الكامل يف الضعفاء ،عدي،  ، عبدهللا بنابن عدي .71
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والديث ومن الضــــــــــــــعفاء وذكر  ، أمحد بن عبد هللا بن صــــــــــــــاحل،العجلي .72

 .(هـ1405)املدينة املنورة، مكتبة الدار (،1)ط، حتقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي،مذاهبهم وأخبارهم
، حتقيق : عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر ريخ دم ــــــــــقأت ، علي بن الســــــــــن بن هبة هللا،ابن عســــــــاكر .73

 .(هـ 1415)للطباعة والن ر والتو يع 
لعجي، عبـد املعطي أمني قد.، حتقيق : الضــــــــــــــعفـاء الكبري، أبو جعفر حممـد بن عمرو بن موســــــــــــــى،قيليالعُ  .74

 .(هـ1404)دار املكتبة العلمية (، بريوت،1)ط
مود ، حتقيق : حمشـــــــــــــــذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، عبد الي بن أمحد بن حممد،ابن العماد احلنبلي .75

 .(هـ 1406)دار ابن كثري (، بريوت، 1)طاألرانؤوط، 
مــد ، حتقيق : عبــد الســــــــــــــالم حممعجم مقــايي  اللغــة أمحــد بن فــارس بن  كرايء القزويين الرا ي، ،ابن فـارس .76

 . ـ(ه1399)هارون، دار الفكر 

 هـ(.1426( مؤسسة الرسالة )8،)طالقاموس احمليطحممد بن يعقوب،  ،الفريوزآابدي .77
(،الرايض، 1ط)، حتقيق : د.عبد الرمحن الفريوائي، ذخرية الفاظ ، حممد بن طاهر ال ـــــيباين،ابن القيســــراين .78

 . ـ(ه 1416)دار السلف 
دار (، بريوت، 1)ط، حتقيق:كمال يوســـــــــــــف الوت، املؤتلف واملختلف، حممد بن طاهر ،القيســـــــــــراينابن  .79

 . ـ(ه 1411) الكتب العلمية
(، بريوت، دار الكتب 2،) ط  الرسالة املستطرفة لبيان م هوركتب السّنة امل رّفة، حمّمد بن جعفر ، الكتاين .80

 هـ(.  1400العلمّية )

(، مصـــــر، 1ط،حتقيق د. عبدهللا بن عبداحملســـــن ال كي،)البداية والنهاية بن كثري،، إمساعيل بن عمر ابن كثري .81
 هـ(.1420دار هجر )

حتقيق:  ،التكميل يف اجلرح والعديل ومعرفة الثقات والضــــــــعفاء واجملاهيل ، إمساعيل بن عمر بن كثري،ابن كثري .82
 .(هـ 1432)  اليمن،مركز النعمان (،1،)طد. شادي بن حممد بن سا  آل نعمان
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بد هللا ، حتقيق: عاهلداية واإلرشـــــــــــاد يف معرفة أهل الثقة والســـــــــــداد ، أمحد بن حممد بن الســـــــــــني،الكالابذي .83
 .(هـ1407 )دار املعرفة  (، بريوت،1)طالليثي،

 اإلكمال يف رفع اإرتياب عن املؤتلف ، ســــــــــــــعد امللك، أبو نصــــــــــــــر علي بن هبة هللا بن جعفر،ابن ماكوال .84
 . (هـ1411) دار الكتب العلمية (، بريوت،1)ط،والكىن واألنسابواملختلف يف األمساء 

(، بيت األفكار 2، اعتىن به إســــــــــــــحا  الطييب،)طكنز العمال يف ســــــــــــــنن األقوال واألفعال، املتقي اهلندي .85
 م(.2005الدولية،)

حتقيق :  ،ســـــــؤاإت حممد بن عثمان بن أيب شـــــــيبة لعلي بن املديين ، علي بن عبد هللا بن جعفر،ابن املديين .86
 . (هـ 1404) مكتبة املعارف(،الرايض، 1)طموفق عبد هللا عبد القادر، 

شـــــــرف  ، حتقيق : عبد الصـــــــمد، حتفة األشـــــــراف مبعرفة األطراف، يوســـــــف بن عبد الرمحن بن يوســـــــفيز  املِ  .87
 .(هـ1403) املكتب اإلسالمي، والدار القّيمة (،2)طالدين،

، حتقيق : د. ب ـــــــــــــــار عواد هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، يوســــــــــــــف بن عبد الرمحن بن يوســــــــــــــف،يز  املِ  .88
 . (هـ1400)مؤسسة الرسالة  (، بريوت،1)طمعروف،

مكتبة   (،الرايض،3)ط، حتقيق: د. حممد مصـــــــــــــطفى األعظمي،التمييز،مســــــــــلم بن احلجاج النيســــــــــابوري .89
 .  ـ(ه1410)الكوثر

، حتقيق: املســند الصــحيح املختصــر بنقل العدل عن العدل إىل رســول هللا ،مســلم بن احلجاج النيســابوري .90
 . (هـ1412)دار إحياء الكتب العربية   (، بريوت،1)طحممد فؤاد عبد الباقي،

 هـ(.1426(،القاهرة، مكتبة ال رو  الدولية )4، )طالوسيط،  جممع اللغة العربية .91
بن حممد  حتقيق : عادل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال،إكمال  بن قليج بن عبد هللا البكجري، ،مغلطاي .92

 . (هـ 1422) الفارو  الديثة (1)طوأسامة بن إبراهيم،
 هـ(.1411)  (، دار الغرب اإلسالمي1،حتقيق: حممد اليعالوي،)طاملقفى الكبري، تقي الدين،  املقريزي .93
 (1ط)حتقيق : نظر حممد الفاراييب،  البخاري،أسامي م ايخ اإلمام  ، حممد بن إسحا  بن حممد،ابن َمْنَده .94

 .(هـ 1412، الرايض، مكتبة الكوثر )
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مطبوعات  (،1)طحتقيق : د. عامر حســن صــربي، معرفة الصــحابة، حممد بن إســحا  بن حممد، ابن َمْنَده، .95
 .(هـ 1426)جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

 الق ــــــــــــريي الجاج بن مســــــــــــلم الســــــــــــني أبو أوردهم رجال ذكر أمحد بن علي بن حممد، ابن َمْنُجويَه، .96
، رجال صحيح مسلمعنه؛ امل هور ب والرواة روايتهم وكيفية الصحيح املسند يف هبم واحتج الافظ النيسابوري

 .(هـ1407)دار املعرفة   (، بريوت،1)طحتقيق : عبد هللا الليثي،

 هـ(.1424الكتب )، الرايض، دار عا   لسان العرب ،حممد بن مكرم ،ابن منظور .97
(، 1ط)، حتقيق: حممود إبراهيم  ايد، الضـــــــعفاء وامل وكون أمحد بن شـــــــعيب بن علي ا راســـــــاين، النســــــائي، .98

 .(هـ1396)دار الوعي حلب، 
، حتقيق : م ــــهور حســــن، عبد الكرمي الوريكات، الطبقات ، أمحد بن شــــعيب بن علي ا راســــاين،النســـائي .99

 . (هـ1408)األردن، مكتبة املنار  (،1)ط
 (،2دة، )طعناية عبدالفتاح أيب غ، ســــنن النســــائي "اجملت " ، أمحد بن شــــعيب بن علي ا راســــاين،النســـائي .100

 . (هـ1406مكتب املطبوعات اإلسالمية )، حلب
حتقيق : حممد  ،املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم ، أمحد بن عبد هللا بن أمحد،أبو نعيم األصبهاين .101

 . (هـ1417) دار الكتب العلمية (، بريوت،1،)طمساعيل ال افعيحسن حممد حسن إ
،  حتقيق : عـــادل بن يوســــــــــــــف معرفـــة الصــــــــــــــحـــابـــة ، أمحـــد بن عبـــد هللا بن أمحـــد،أبو نعيم األصـــــــــــبهــاين .102

 .(هـ 1419)دار الوطن للن ر  (،الرايض،1)طالعزا ي،
 .وطيالراوي للسيمطبوع مع شرحه تدريب  التقريب،، ، حميي الدين حيىي بن شرف النوويلنوويا .103

ن بياانت بيت األفكار الدولية دو  الرايض،، شرح صحيح مسلم ، حميي الدين حيىي بن شرف النووي،لنوويا .104
 أخر ، )ملد واحد(.
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