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ملخص البحث

التي  بــالــشــهــرة مــن جملة اإلأحـــكـــام  الــحــكــم 

الرواة  النقاد في حكمهم على حال  استخدمها 

)مشهور  بقولهم:  عنه  ويــعــبــرون  اأحــاديــثــهــم،  اأو 

الشهرة  حكم  النقاد  استخدم  ولقد  الحديث(، 

اأيضاً ســواء كــان حكمهم هذا  على اإلأحــاديــث 

 مــنــصــرف لــالأســانــيــد فـــقـــط، اأو الــمــتــون فــقــط، 

اأو اإلأســانــيــد والــمــتــون مــعــاً، ويــعــبــرون عــن ذلــك 

مشهور(،  )اإســنــاٌد  مشهور(،  )حديٌث  بقولهم: 

ــاه مــشــهــور(، وقـــد اخـــتـــرت دراســـــة حكم  )مــعــن

 البخاري على الرواة اأو اأحاديثهم بالشهرة في كتابه 

التاريخ الكبير.

وظهر معي بعد التتبع واإلستقراء ثمانية رواة؛ 

تفاوتت  وقــد  بــالــشــهــرة،  الــبــخــاري  عليهم  حكم 

اأنهم اجتمعوا  اإإل  اأحوالهم في الجرح والتعديل؛ 

في صفة واحدة وهي قلة الرواية، وهذا ما اأوضحته 

تــفــصــيــالً وتــبــيــانــاً فــي نــتــاج خــتــام هـــذا الــبــحــث، 

والحمد لله في اإلأولى واإلآخرة.

* * *

Abstract

One of the several judgements used by 

critics to identify the situation of hadith nar-

rators is )well-known(,  they express it by 

saying: )mash’hur al hadith: his hadiths are 

well known). Critics also used it to judge the 

hadiths, whether it was a judgement on the 

sanad )chain of narration( or the matn )text(, 

or both, they express it by saying: )hadith 

mash’hur - a well-known hadith(, )isnad 

mash’hur - a well-known chain of narration), 

or )ma’anahu mash’hur - its meaning is well-

known(. Hence, I chose to study the judgment 

of Bukhari on the narrators as )well-known(, 

in his book »The Great History«.

It has become apparent to me, as a re-

sult of my tracking and scrutiny, that eight 

narrators were classified as well-known by 

Bukhari, their situations varied in criticism 

and praise )al-jarh wal ta’dil( but they all 

have one thing in common, which is, their 

narrations are rare.

Therefore, that is what I explained with 

in-depth analysis as a result of my research. 

AL Hamdullellah at first and last
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﷽

المقدمة

ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  اإن 

ونعوذ بالله من شرور اأنفسنا ومن سيئات اأعمالنا، 

له فال مضل له، ومن يضلل فال هادي  من يهده ال�

له وحــده إل شريك له،  ال� اإإل  اإلــه  اأإل  لــه، واأشــهــد 

له وسلم  واأشهد اأن محمداً عبده ورسوله صلى ال�

عليه وعلى اآله وصحبه اأجمعين.

التي يحذو  العلوم  اأوائــل تلك  اأما بعد؛اإن من 

ــورهــا ليصل  الــمــرء لــهــا الـــركـــب، ويــســتــمــد مــن ن

لمعالي الرتب، علم الكتاب والسنة، ولعظم هذا 

العلم النمير اإلأثيل، اأردُت اأن يكون لي خدمًة له 

فمن  الحديث،  اأئمة  اأحكام  من  حكم  بدراسة 

اأن  وذلــك  النقاد،  اإلأئمة  اأحكام  دراســة  اإلأهمية 

المتبادر،  ظــاهــرهــا  على  ليست  اأحــكــامــاً  هــنــاك 

لمعرفة  بــهــا،  المحيطة  الــقــرائــن  تتبع  مــن  فــالبــد 

ــقــواعــد الــعــلــمــيــة، ومــنــاهــج  ــق ال الـــمـــراد مــنــهــا، وفـ

النقد الحديثية، وهو ما يسمى باإلستقراء التام، 

كثير  ابــن  قــال  العلماء كما  ذلــك  نبه على   وقــد 

القوم  ــواقــف على عــبــارات  ـــ(: »وال )ت: ٧٧٤هــ

يفهم مــقــاصــدهــم بــمــا عـــرف مــن عــبــاراتــهــم في 

غالب اإلأحوال، وبقرائن ترشد اإلى ذلك«(١(.

(١( اختصار علوم الحديث، )ص:55(.

اأهمية الموضوع:

واأحكامه،  البخاري  مــام  لــالإ العلمية  المكانة 

والمكانة العلمية لكتابه النفيس )التاريخ الكبير(.

البحث  اأهمية  من  النقد  علماء  عليه  اأكــد  ما 

في اأحكام اإلئمة، وبيان مقاصدهم؛ حتى تنبني 

درجة اإلحاديث، وتنجلي لنا حال الرواة.

اأسباب اختيار الموضوع:

 رغــبــة مــنــي فـــي تــقــديــم عــمــل يــخــدم حــديــث 

اإبراز علوم  اإثراء المكتبة الحديثية، و النبي ملسو هيلع هللا ىلص، و

اإمام من اأئمة الحديث.

بيان المعاني التي تدور حول حكم البخاري 

بـالشهرة.

اختالف استخدام البخاري رحمه في حكمه 

بالشهرة، يدعونا لتتبع ذلك الحكم.

مشكلة البحث:

ــي بـــيـــان حكم  ــود بــحــث عــلــمــي فـ ــ ــدم وجـ عــ

البخاري بالشهرة.

الــرواة  على  لحكمه  البخاري  استخدام  تنوع 

بالشهرة.

حدود البحث:

مام  دراســة حال الــرواة الذين حكم عليهم اإلإ

وقد  الكبير،  التاريخ  كتابه  في  بالشهرة  البخاري 

وبيان  القصد،  لتجلي  رواة،  ثمانية  بلغ عددهم 

المعنى، حسبما يظهر في نهاية البحث.



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  233 مجلة العلوم األإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. هيا بنت سلمان بن محمد الصباح 

اأهداف البحث:

ــام الــبــخــاري فــي حكمه  ــ مـ تــحــريــر مــقــصــد اإلإ

بالشهرة.

الــرواة  نقد  مــع  الــبــخــاري  مـــام  اإلإ تعامل  معرفة 

والحكم عليهم، وبيان منهجه في ذلك.

الدراسات السابقة:

بــعــد اإلســـتـــفـــســـار مـــن مـــركـــز الــمــلــك فيصل 

له،  عبدال� الملك  ومكتبة  واإلأبحاث،  للدراسات 

الرسائل  دليل  في  وبحثي  فهد،  الملك  ومكتبة 

العلمية في الجامعات، ودار المنظومة، والشبكة 

متكامل  بحث  على  اأقــف  لم  عامة،  العنكبوتية 

على  بالشهرة  الــبــخــاري  لــدراســة حكم  ُخصص 

الكبير، ووجـــدت هذا  الــتــاريــخ  فــي كتابه  ــرواة  الـ

البحث: )من وصف بلفظ: مشهور، في كتاب 

الرح والتعديل إلبن اأبي حاتم(، لمؤلفه: عبدالعزيز 

له بن عثمان الهليل، وهو بحث محكم  بن عبدال�

في جامعة اأم القرى، سنة ٢٠١٠م.

هيكل البحث:

مباحث،  وثــالثــة  مقدمة،  البحث:  يتضمن 

وخاتمة، وفهارس، في المقدمة بينت فيها اأهمية 

الموضوع، واأسباب اختياره، والدراسات السابقة، 

وخطة البحث، ومنهجي فيه.

البخاري،  مام  باإلإ التعريف  اإلأول:  المبحث 

وكتابه التاريخ الكبير، وفيه مطلبان:

مام البخاري. المطلب اإلأول: التعريف باإلإ

التاريخ  بكتاب  التعريف  الــثــانــي:  المطلب 

الكبير.

المبحث الثاني: التعريف بالحديث المشهور 

عند العلماء لغًة واصطالحاً، وفيه مطلبان:

المطلب اإلأول: تعريف المشهور لغًة.

المطلب الثاني: تعريف المشهور اصطالحاً.

المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية على الرواة 

مام البخاري بالشهرة، وفيه  التي حكم عليهم اإلإ

ثالثة مطالب:

المطلب اإلأول: مشهور الحديث.

المطلب الثاني: حديثه مشهور.

المطلب الثالث: اأحاديثه مشهورة.

حصائيات،  واإلإ النتائج،  اأهم  وفيها  الخاتمة: 

والتوصيات، ثم كشافات البحث.

منهجي في البحث:

له- كالتالي: سيكون منهجي – باإذن ال�

جمع اأحكام العلماء على الــرواة، من خالل 

الحديث،  والعلل، وكتب علوم  السؤإلت  كتب 

النظرية  اإلأصـــول  لبيان  الحديث،  شــروح  وكتب 

العملية  اإلأمثلة  ببعض  الحكم، مستشهدة  لهذا 

من النقاد حتى يتضح معاني استخدامه.

جمع جميع الرواة الذين حكم عليهم البخاري 

بالشهرة في كتابه التاريخ الكبير.

ساأذكر الرواة الذين هم محل الدراسة بحسب 

ترتيبهم في كتاب التاريخ الكبير.

ــى  ــاج اإلـ  شــــرح غـــريـــب الـــحـــديـــث، ومــــا يــحــت



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  234 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم قول البخاري )مشهور( في التاريخ الكبير 

اإيضاٍح وبيان.

له العون والتوفيق، هو موإلنا وعلى  هذا واأساأل ال�

النبي  على  اللهم  وصــل  المؤمنون،  فليتوكل  لــه  الــ�

الدين وسلم  يوم  اإلــى  اآلــه وصحبه  الماأمون وعلى 

تسليما كثيراً.

* * *

المبحث األأول

مام البخاري  التعريف باألإ

وكتابه التاريخ الكبير

مام البخاري: المطلب األأول: التعريف باألإ

هو محمد بن اإسماعيل بن اإبراهيم بن المغيرة 

اأبو  البخاري،  الجعفي،  ــِذْذبِــه،  َب بن  ــه  ــْرِدْزَب َب بن 

له، الملقب باإمام المحدثين، واأمير المؤمنين  عبدال�

في الحديث.

مام البخاري  يظهر جلياً من اآخر اسمين اأن اإلإ

كان اأعجمي النسل، هذا وقد ذكر السبكي في 

َبــِذْذبـِـه،  َبــْرِدْزَبــه هو  اأن والــد  الكبرى(١(  الطبقات 

مام  لالإ ترجم  باقي من  القول عن  بهذا  تفرد  وقد 

فاإنهم ينتهون بنسبه  البخاري، واأمــا من ترجم له 

اإلى َبْرِدْزَبه فقط.

ولم يذكر لنا التاريخ شيئاً من اأحوال َبْرِدْزَبه و 

َبِذْذبِه، وكل ما نعلمه اأنهما كانا فارسيين، وكانا 

يدينان بدين قومهما(٢(.

وقد اأسلم اأبو جده )المغيرة( على يدي يمان 

الُجعفي حاكم بخارى، واستوطن بخارى، وكان 

يدي  على  اأسلم  اإذا  اإلنسان  اأن  السائد  العرف 

رجل نسب اإلى قبيلته، وكانت هذه النسبة نسبة 

سالم، ولم يكن المغيرة بمعزٍل عن  الَوإلء في اإلإ

(١( الطبقات الكبرى، )٢١٢/٢(.

(٢( قال ابن حجر في مقدمة الفتح )٤٧٧/١(: »كان بردزبه 

فارسياً على دين قومه«. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. هيا بنت سلمان بن محمد الصباح 

هذا العرف العام، ولذلك نُسب هو وكل من ولد 

له من بعده، بهذا يكون اإلمام البخاري جعفياً(١(.

واأما والده اإسماعيل كان يكنى باأبي الحسن، 

اإلمــام  تالمذة  ومــن  المحدثين،  كبار  من  وكــان 

مــالــك، ولــقــد روى عــنــه، وعـــن حــمــاد بــن زيــد، 

بن  له  عبدال� لقي  وقد  علماء عصره،  من  وغيرهم 

ترجمة  البخاري  ذكر  وقد  منه،  واستفاد  المبارك 

والده في التاريخ الكبير(٢(.

ولــد اإلمـــام الــبــخــاري فــي )بــخــارى( المدينة 

قديمة  مدينة  و)بخارى(  خراسان،  في  المعروفة 

وواسعة وجميلة من بلدان ما وراء النهر(3(، وذلك 

فــي يـــوم ١3 مــن شــهــر عــيــد الــفــطــر ســنــة ١٩٤هــــ 

بعد صالة الجمعة فكاأنه قد طلع كهالل العيد 

على  »اتفقوا  العلماء:  اأن  النووي  قال  لــالأمــة(٤(، 

الجمعة  بعد صالة  ولد  له،  ال� البخاري رحمه  اأن 

لثالث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة اأربع 

بِمذهب  َوإلَء عمال  نِْسبَْة  اإَِلْيِه  ابن حجر: »فنسب  قال   )١)

اإِنََّما قيل  من يرى اأَن من اأسلم على َيده شخص َكاَن َوإَلُؤه َلُه َو

َلُه اْلجْعِفّي لَذلِك«. مقدمة الفتح، )٤٧٧/١(. وينظر: تاريخ 

بغداد )6/٢(، سير اأعالم النبالء )3٩٢/١٢(.

كتابه  فــي  حبان  ابــن  وكــذا   .)3٤٢/١( الكبير،  التاريخ   )٢)

الثقات )٩8/8( ذكر والد اإلمام البخاري.

تركستان  بــبــالد  الماضي  فــي  تُــعــرف  النهر  وراء  مــا  بــالد   )3)

اإلأوَّل  الــقــرن  فــي  الــعــرب  المسلمون  فتحها  وعندما  الكبرى، 

البالد  ومعناها  النهر،  وراء  مــا  بــالد  عليها:  اأطــلــقــوا  الهجري 

)سيردريا(.  وسيحون  )اأمــوردريــا(  جيحون  نهر  خلف  الواقعة 

ينظر: الموسوعة العربية الميسرة، )6٠٠/١(. 

بغداد  تــاريــخ   ،)١٤٠/١( عـــدي،  إلبــن  ينظر: الــكــامــل   )٤)

(6/٢(، تهذيب الكمال )٢٤/٤38(.

وتسعين ومائة«(5(.

وقــد اأثــبــت البخاري مــولــده؛ فقد ذكــر اإلمــام 

له اأنه وجد تاريخ ميالده مكتوباً  البخاري رحمه ال�

بخط والده، قال اأبو جعفر محمد بن اأبي حاتم 

الــوراق: »قــال لي اأبــو عمرو المستنير بن عتيق: 

له محمد اإسماعيل متى ولدت؟  اأبا عبدال� ساألت 

اإسماعيل  اأبيه: ولد محمد بن  اإلــيَّ خط  فاأخرج 

ليلة مضت من شوال  يوم الجمعة لثالث عشرة 

سنة اأربع وتسعين ومئة«(6(.

للعلم من  بــدء طلبه  منذ  البخاري  ارتـــوى  قــد 

مناهل كبار الشيوخ، وقد رتبهم الذهبي في السير 

عــلــى الـــبـــلـــدان(٧(، ورتــبــهــم ابـــن حــجــر فــي هــدي 

الساري على خمس طبقات (8(.

ــا تــالمــذة اإمــــام الــمــحــدثــيــن فــال يحصيهم  اأمــ

لم  العالم  فــي  مــكــان  يــوجــد  والــعــد، وإل  الحصر 

اأثر تالمذته جيالً عن جيل، فقد كان  اإليه  يبلغ 

 بين يديه ثالثة مستملين(٩(، َسِمع منه الصحيح 

ما َيْقرب من تسعين األفاً.

قــال الــفــربــري: »ســمــع صحيح الــبــخــاري من 

مؤلفه تسعون األف رجل«(١٠(.

سماء واللغات، )6٧/١(. (5( تهذيب اإلأ

التعليق  (، تغليق  )ص:١٧8 ــبـــاري  خـ اإلإ تحفة  يــنــظــر:   )6)

(385/5(، مقدمة الفتح )٤٧٧/١(.

(٧( سير اأعالم النبالء، )3٩٤/١٢(.

(8( هدي الساري، )3٩٤/١٢(.

سماء، )١/88(. (٩( ينظر: تهذيب اإلأ

(١٠( ينظر: تاريخ بغداد )٩/٢(، طبقات الحنابلة )٢٧٤/١(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم قول البخاري )مشهور( في التاريخ الكبير 

قال  ُيــحــَصــون،  اأخـــذ عنه خــلــٌق كثيٌر إل  فقد 

الحافظ صالح بن محمد الملقَّب بجزرة:« كان 

يجتمع له في بغداد وحَدها اأكثر من عشرين األفاً 

يكتبون عنه”(١(.

ن اأخذ عنه: وممَّ

اج صاحب الصحيح،  مام مسلم بن الحجَّ اإلإ

ــورة الـــتـــرمـــذي صــاحــب  ــ مـــــــام مــحــمــد بـــن سـ واإلإ

ــرازي، واأبــو زرعــة الــرازي،  الجامع، واأبــو حاتم الـ

وابن خزيمة، وصالح بن محمد الملقب بجزرة، 

وغيرهم كثير(٢(.

استقرَّ البخاري في اآخر عمره بعد محنة وقعت 

عليه، وبالء اأصابه، باإحدى قُرى سمرقند تُدَعى: 

اأقــربــاء اأقــام عندهم  ــْنــك«(3(، فكان له بها  “َخــْرَتْ

فرغ  وقد  ليلًة  فُسِمع  شديداً،  مرضاً  اأيَّاماً، مرض 

قــد ضاقت  ــه  اإنَـّ يــقــول: »اللهم  الليل  مــن صــالة 

فما  اإليك«،  فاقبضني  رَُحَبت،  بما  اإلأرض  عليَّ 

تمَّ الشهر حتى مات(٤(.

عيد  ليلة  وهــي  السبت،  ليلة  البخاري  فتوفيَّ 

الفطر اآنذاك، عند صالة العشاء، وُدفَِن يوم الفطر 

بعد صالة الظهر بَخْرَتْْنك، سنة ست وخمسين 

(١( سير اأعالم النبالء، )١3/٤33(.

(٢( ينظر: تاريخ بغداد )٧/٢(، سير اأعالم النبالء )١3/٤33(، 

وفيات اإلأعيان )١٩٠/٤(.

 :)١٩١ عـــيـــان )٤/  اإلأ فـــي وفـــيـــات  ـكــان  َخــلِـّ ابـــن  قـــال   )3)

التاء  وفتح  الــراء،  المعجمة، وسكون  الخاء  بفتح  »َخــْرَتْــْنــك، 

المثناة من فوقها، وسكون النون، وبعدها كاف: هي قرية من 

قُرى سمرقند«.

(٤( تاريخ بغداد، )3٤/٢(.

 ومــائــتــيــن، عـــاش اثــنــتــيــن وســتــيــن ســنــة اإإل ثــالثــة 

عشر يوماً.

التاريخ  بكتاب  التعريف  الثاني:  المطلب 

الكبير.

صنف البخاري كتابه التاريخ الكبير في سن 

مبكرة، وسنه اإذ ذاك ثماني عشرة سنة، وقد قصد 

له:” كل اسم في  منه اإلختصار فقد قال رحمه ال�

اأن  كرهت  اأنني  اإإل  قصته،  وعندي  اإإل  التاريخ 

يطول الكتاب«(5(.

كتابه التاريخ الكبير معنٌي بعلم الرجال، يبحث 

في تراجم الرواة عامة من لدن زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلى 

زمن البخاري، وقد اشتمل على )١٢3١5( ترجمة 

كما في النسخة المطبوعة المرقمة لدينا.

محمد،  باسم  كتابه  له  ال� رحمه  البخاري  بــداأ 

مبتدئاً  الهجاء،  حــروف  الباقي حسب  رتــب  ثم 

بحرف اإلألف، قال:

»هذه اإلأسامي وضعت على ا، ب، ت، ث، 

وانما بدئ بمحمد من بين حروف ا، ب، ت، 

له  ث، لحال النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلأن اسمه محمد صلى ال�

عليه وسلم، فاإذا فرغ من المحمدين، ابتدئ في 

اإللف ثم الباء ثم التاء ثم الثاء ثم ينتهى بها اإلى 

اآخر حروف ا، ب ت، ث، وهى ي.

والـــمـــيـــم تــجــيــئــك فـــي مــوضــعــهــا، ثـــم هـــؤإلء 

اأسماء  ا، ب، ت، ث، على  المحمدون على 

(5( هدي الساري، )ص:5٠٢(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. هيا بنت سلمان بن محمد الصباح 

اآبائهم إلأنها قد كثرت اإإل نحو من عشرة اأسماء، 

ِمْن  إلأنهم  ا، ب، ت، ث،  على  ليست  فاإنها 

اأَْصَحاِب النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص«(١(.

ثم ترجم بعد ذلك لمن إل يعرف لهم اسم، 

حيث قال: »باب من إل يعرف َلُه اسم ويعرفون 

ــبــه على  ــذا الـــبـــاب كــعــادتــه رت ــائـــهـــم«(٢(، وهــ ــاآبـ  بـ

حروف الهجاء.

ــــك بحسب  ــبــخــاري الــكــنــى وذل ثــم األــحــق ال

النسخ المخطوطة المتممة للتاريخ الكبير، وهذه 

اأول  مع  اأيضاً  الهجاء  مرتبة على حــروف  الكنى 

حرف للكنية، دون اإلعتبار للحروف التالية عن 

الــحــرف اإلأول، فــبــداأ بــاأبــي اأمــامــة بــن اإلأخــنــس، 

حتى ختم التراجم بكنى النساء.

وطريقته بالترجمة اأنه يذكر اأسماء الرواة، ومن 

اأحــوالــهــم،  مــن  وشــيء  وشيوخهم،  عنهم،  روى 

وبيان حكمه عليهم جرحاً وتعديال، وتارة يسكت 

عن بعض التراجم ويكتفي بذكر اأسمائهم فقط، 

وهذا ما يعرف بـ )سكوت البخاري(.

الكتب  اأوائــل  الكبير من  التاريخ  وُيعد كتاب 

كانوا  ســواء  عامة  الــرجــال  علم  في  التي صنفت 

ثقات اأو ضعفاء، وكان لهذا الكتاب عناية فائقة 

مــن قــبــل شــيــوخ الــبــخــاري قــبــل تــالمــذتــه، وذلــك 

ــوى دفــتــي كــتــابــه مـــن عــلــٍم نمير،  لــعــظــيــم مـــا حـ

راهوية كتاب  بن  اإسحاق  »اأخــذ  البخاري:  قال 

(١( التاريخ الكبير، )١١/١(.

(٢( التاريخ الكبير، )8/٤٢٩(.

بن  له  ال� عبد  على  فاأدخله  صنفته  الــذي  التاريخ 

طاهر،  فقال: اأيها اإلأمير اأإل اأريك سحراً؟«(3(.

مام البخاري برحمته الواسعة. له اإلإ رحم ال�

* * *

(3( هدي الساري )ص:5١٢(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم قول البخاري )مشهور( في التاريخ الكبير 

المبحث الثاني

التعريف بالحديث المشهور 

عند العلماء لغًة واصطالحًا

المطلب األأول: التعريف اللغوي.

الشهرة، وهــي:  مــن  اســم مفعول  هــو  مشهور 

الظهور، والوضوح.

ــَر:  ــ ــَهـ ــ »َشـ  :)3٩5 )ت:  فــــــارس  ابـــــن  قـــــال 

َعَلى  َيـــُدلُّ  َصِحيٌح  ــٌل  اأَْصـ اُء  ــرَّ ــ َوال ــاُء  ــَه َواْل يُن  الشِّ

ْهَرُة:  اإَِضـــاَءٍة«، وقــال: »َوالشُّ  ُوُضــوٍح فِي اإْلأَْمــِر َو

ُوُضوُح اإْلأَْمِر«(١(.

ْهَرُة،  »الشُّ  :)8١٧ )ت:  الفيروزاآبادى  وقــال 

بالضم: ُظهوُر الشيِء في ُشْنَعٍة، َشَهَرُه، َكَمَنَعُه، 

َرُه واْشَتَهَرُه فاْشَتَهَر«(٢(. وَشهَّ

ــَرَة الــُنــجــوِم َوســـــاَر ال ــهـ ــَرت ُشـ ــِهـ ُشـ

الَقوافي)3( َسيَر  الناِس  في  ِمنها  ِذكــُر 

المطلب الثاني: التعريف األصطالحي

اإلآحــاد،  اأقسام خبر  اأحد  المشهور  الحديث 

فن؛  كــل  اصــطــالح  معناه بحسب  فــي  اختلف 

عند  معناه  عن  يختلف  اإلأصوليين  عند  فمعناه 

المحدثين، فعند اإلأصوليين اأنه ما زاد رواته عن 

(١( مقاييس اللغة، )3/٢٢٢(.

(٢( القاموس المحيط، )ص: ١٠٠١(.

(3( بيت من قصيدة للبحتري. 

صوليين يرى اأن المشهور اأعم  ثالثة(٤(، وبعض اإلأ

من المتواتر كما ذكر ذلك ابن الصالح.

قال ابن الصالح:

اأهــُل  ــُرُه  ــْذُك َي الــذي  المتواتُِر  المْشُهوِر  »وِمـــَن 

الفقِه واأُُصولِِه، واأهُل الحديِث إل َيْذكُروَنُه باْسِمِه 

اإْن كــاَن  ، و ــُمــْشــِعــِر بِــَمــْعــنــاُه الــخــاصِّ الــخــاصِّ اْل

الحافُِظ الخطيُب قْد َذَكَرُه ففي َكالِمِه ما ُيْشِعُر 

َبَع فيِه غيَر اأهِل الحديِث«(5(. باأنَُّه اتَّْ

وقال النووي:

»هـــو قــســمــان، صحيح وغــيــره ومــشــهــور بين 

ــيــن غــيــرهــم،  اأهــــل الــحــديــث خــاصــة وبــيــنــهــم وب

ــر الـــمـــعـــروف فـــي الــفــقــه واأصـــولـــه،  ــوات ــمــت  ومــنــه ال

يوجد  يكاد  قليل إل  وهو  المحدثون،  يذكره  وإل 

في رواياتهم«(6(.

واأما الحديث المشهور باصطالح المحدثين 

وياأتي  ــاد،  اإلآحـ الحديث  اأقــســام  من  قسماً  فاإنه 

على معنيين:

اأوألً: المشهور األصطالحي: 

الــذي رواه جماعة ما لم يصلوا  هو الحديث 

اإلــى حّد التواتر، وذكــر جماعة اأصــوب من ذكر 

ثالثة، حيث اأن ابن الصالح يرى اأن ما رواه ثالثة 

يعد من الحديث العزيز(٧(، بينما يرى ابن حجر 

اأن ما رواه ثالثة يعد من الحديث المشهور، قال 

(٤( ينظر: محاسن اإلصطالح، )ص: ٤5٠(.

(5( مقدمة ابن الصالح، )ص: 3٧3(.

(6( التقريب، )ص: 85(.

(٧( ينظر: مقدمة ابن الصالح، )ص: ١5٧(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. هيا بنت سلمان بن محمد الصباح 

 ابن حجر: »ما له طرق محصورة باأكثر من اثنين 

وهو المشهور عند المحدثين«(١(.

والـــمـــشـــهـــور اإلصـــطـــالحـــي يــســمــيــه الــبــعــض 

ــر بـــيـــنـــه وبــيــن  ــ ــاي ــهـــم مــــن غــ ــنـ الـــمـــســـتـــفـــيـــض، ومـ

ابتدائه  في  يكون  المستفيض  بــاأن  المستفيض؛ 

اأعم من  وانتهائه سواء، والمشهور اإلصطالحي 

ذلك، ومنهم من عكس ذلك(٢(.

والـــمـــحـــدثـــون قــلــمــا يــســتــخــدمــون اصــطــالح 

اإلصطالحي،  المشهور  معنى  في  المستفيض 

اأئــمــة  كـــالم  فــي  ــرد  يـ لــم  المستفيض  اأن  حــيــث 

فقهاء  سيما  إل  الفقهاء  يذكره  اإنما  و الحديث، 

ــذلـــك فـــهـــو مــبــحــث مــــن مــبــاحــث   الــحــنــفــيــة، لـ

اأصول الفقه.

المشهورة  اإلأحـــاديـــث  وجــمــع  ومــمــن صنف 

الــزركــشــي فــي كــتــابــه )الــتــذكــرة فــي اإلأحـــاديـــث 

)الـــدرر  كتابه  فــي  السيوطي  وتبعه  المشتهرة(، 

المنتثرة في اإلأحاديث المشتهرة( حيث استدرك 

فيه ما فات الزركشي من اإلأحاديث واإلآثار.

ثانيًا: المشهور غير األصطالحي:

الناس  األسنة  على  اشتهر  الــذي  الحديث  هو 

عدد  عــن  النظر  وبــغــض  تُعتبر،  شـــروط  غير  مــن 

رواته، فيشمل ما له اإسناد، وما ليس له اإسناد؛ اإذ 

اأن العبرة فيه شهرته على اإلألسنة، وهو اأقرب اإلى 

(١( نزهة النظر، )١/٤6(.

(٢( ينظر: تدريب الراوي، )6٢١/٢(.

معنى الشهرة اللغوية.

ــفــــت فيه  ــ ــطـــالحـــي اأُل والـــمـــشـــهـــور غــيــر اإلصـ

المؤلفات، مثل: )المقاصد الحسنة فيما اشُتهَر 

عــلــى اإلألــســنــة( لــلــســخــاوي، و)كــشــف الخفاء 

لباس( للعجلوني، وغيرهما. ومزيل اإلإ

واأمــــا عــن حــكــم الــحــديــث الــمــشــهــور بشقيه 

اإلصــطــالحــي، وغــيــر اإلصــطــالحــي؛ فــلــيــس له 

ذلــك،  ومــنــه دون  الصحيح  منه  حــكــٌم خـــاص، 

المشهور صحيحاً،  يكون  »وقــد  ابن كثير:  قال 

ــاً، وقــد  كــحــديــث: اإلأعـــمـــال بــالــنــيــات، وحــســن

 يشتهر بين الناس اأحاديث إل اأصل لها، اأو هي 

موضوعة بالكلية«(3(.

* * *

(3( اختصار علوم الحديث، )ص: ٢55(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم قول البخاري )مشهور( في التاريخ الكبير 

المبحث الثالث

جمع ودراسة مصطلح مشهور عند 

البخاري في كتابه التاريخ الكبير

المطلب األأول: مشهور الحديث

اأوألً: اإسحاق بن عيسى.

له: »اإِْسَحاق ْبن عيسى  قال البخاري رحمه ال�

اأنــس،  ْبــن  َســِمــَع مالك  د  اأخــو ُمَحمَّ ْبــن الطباع 

مشهور الحديث«(١(.

ترجمة الراوي:

اأبــو يعقوب،  اإســحــاق بــن عيسى بــن نجيح، 

صغار  مــن  الطباع،  بابن  البغدادي، المعروف 

توفي  قانع  بن  الحسين  اأبــو  قال  التابعين،  اأتباع 

بــن سعد توفي  هــــ(، وقـــال محمد  ســنــة: )٢١٤ 

ــذا مــا رجــحــه الــدارقــطــنــي،  ســنــة: )٢١5 هــــ( وهـ

وصححه الخطيب، وقال مطين في تاريخه توفي 

ســنــة: )٢١6 هــــ(، وقـــال ابــن حــبــان تــوفــي سنة: 

فــي صحيحه ولم  لــه مسلم  اأخـــرج  هــــ(،   ٢٢٤)

يخرج له البخاري في صحيحه.

اأقوال النقاد جرحًا وتعديالً:

قال اأبو حاتم: »محمد اأخوه اأحب اإلي منه، 

وهو صــدوق«، وقال صالح بن محمد الحافظ: 

(١( التاريخ الكبير للبخاري، )١/ 3٩٩(.

ــو حــاتــم ابــن  ــ ــره اأب ــه، صـــــدوق«، ذكــ ــاأس بـ ــ »إل ب

حبان في كتاب الثقات ولم يذكر فيه جرحاً وإل 

ولدا  ومحمد  »اإسحاق  الخليلي:  وقــال  تعديال، 

الذهبي:  وقـــال  عليهما«،  متفق  ثقتان  عيسى 

»ثقة«، وقال ابن حجر: »صدوق«(٢(.

الترجيح:

الراجح اأنه صدوق، وهو قليل الحديث، له في 

الكتب الستة ثالثة عشر روايــة، اأخرج له مسلم 

والترمذي وابن ماجه.

ثانيًا: اأسد بن موسى.

ــن ُمــوَســى  ــد ْب لــه: »اأسـ ــ� قــال الــبــخــاري رحــمــه ال

اْلـــَمـــْصـــرِي، َســِمــَع مــعــاويــة ْبـــن صــالــح، مشهور 

الحديث ُيَقاُل َلُه: اأسد السنة«(3(.

ترجمة الراوي:

الوليد بن عبد  اإبراهيم بن  اأسد بن موسى بن 

الملك بن مروان بن الحكم اإلأموي(٤(، القرشي، 

المصري، اأبو سعيد، الحافظ، اأسد السنة، توفي 

سنة )٢١٢ هـ(، وقيل: )٢١3 هـ(. 

بــغــداد  ــاريـــخ  تـ  ،)٢3٠/٢( والــتــعــديــل  الـــجـــرح  يــنــظــر:   )٢)

الثقات )١١٤/8(، تهذيب الكمال )٤6٢/٢(،   ،)333/6)

التقريب  التهذيب )١/١٢5(،  الكاشف )١٠١/٢(، تهذيب 

.)١3١/١)

(3( التاريخ الكبير للبخاري، )٢/ ٤٩(.

 :)١٢6/٢( الكمال  تهذيب  اإكمال  في  مغلطاي  قــال    )٤)

»وفي كتاب المنتجالي: قال ابن وضاح : كان من بني اأمية 

ولم يكن يذكر ذاك وإل يفخر به«.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. هيا بنت سلمان بن محمد الصباح 

اأقوال النقاد جرحاً وتعديالً:

باأحاديث  »حــدث  المصري:  يونس  ابن  قال 

ــة مــن غــيــره«، وقـــال مــرة:  مــنــكــرة، واأحــســب اإلآفـ

والبزار،  والعجلي،  قانع،  ابن  وثقه  وكــذا  »ثقة«، 

واأحــمــد بــن صــالــح، وزاد الــعــجــلــي: »صــاحــب 

سنة«، وقال الخليلي: »مصري صالح«، وذكره 

الــثــقــات، وقـــال النسائي: »ثقة،  ابــن حــبــان فــي 

ولــو لــم يصنف كــان خــيــراً لــه«، وقــال ابــن حــزم: 

اأبو محمد  وقال  الحديث ضعيف«،  »هو منكر 

عبد الــحــق فــي اإلأحــكــام الــوســطــى: »إل يحتج 

 به عندهم«، وقــال ابن حجر: »صــدوق، يغرب 

وفيه نصب«(١(.

الترجيح:

ــو قــلــيــل الــحــديــث،  ــــدوق لـــه مــنــاكــيــر، وهــ  صـ

 لــه تــســع روايــــات فــي الــكــتــب الــســتــة، اأخــــرج له 

اأبو داود والنسائي.

الصحيح  في  البخاري  له  المزي: »روى  قال 

استشهاداً، وفي اإلأدب، واأبو داود، والنََّسائي«(٢(.

الــمــفــرد  فـــي اإلأدب  ــــدت روايـــتـــه  قـــلـــت: وجـ

في  روايـــتـــه  اأجــــد  لـــم  ولــكــن   بـــرقـــم: )١١٤٧(، 

صحيح البخاري.

 ،)١36/8( الثقات   ،)338/٢( والتعديل  الجرح  ينظر:   )١)

اإكمال   ،)١٠٧/٢( الكاشف   ،)5١٢/٢( الكمال  تهذيب 

 ،)١33/١( التهذيب  تهذيب   ،)١٢6/٢( الكمال  تهذيب 

التقريب )١3٤/١(.

(٢( تهذيب الكمال، )5١٤/٢(.

ثالثًا: عمرو بن صالح.

ْبــن َصالٍِح  لــه: »َعــْمــرو  الــ� البخاري رحمه  قــال 

ْبــن سميع،  الــكــوفــي، سمع اسماعيل  اأمــيــة  اأَُبـــو 

مشهور  السدوسي،  عقبة  ْبن  د  ُمَحمَّ منه  َسِمَع 

اْلَحِديث«(3(.

ترجمة الراوي:

القاضي  الكوفي،  اأمية  اأبــو  بن صالح،  عمرو 

ُدوسي. السَّ

اأقوال النقاد جرحًا وتعديالً:

لـــم اأجــــد ســـوى قـــول الــبــخــاري عــنــه مشهور 

الحديث، وإل يختلط عليك هذا الراوي بـ )عمرو 

بن صالح بن اإسماعيل بن اأمية( فهذا مجهول، 

قال اأبو حاتم عنه: »مجهول الحديث«، وذكره 

ابن حبان في كتابه الثقات ولم يذكر فيه جرحاً 

وإل تعديال، وقال الذهبي عنه: »مجهول«(٤(.

قال ابن حجر: »عمرو بن صالح عن اإسماعيل 

بن اأمية مجهول انتهى. والذي في كتاب البخاري 

عمرو بن صالح اأبو اأمية الكوفية، سمع اإسماعيل 

مشهور  عقبة  بــن  محمد  منه  سميع، سمع  بــن 

الحديث«(5(.

(3( التاريخ الكبير للبخاري، )6/ 3٤٤(.

(٤( ينظر: الجرح والتعديل، )6/ ٢٤٠(، الثقات )٤83/8(، 

الضعفاء والمتروكون إلبن الجوزي )٢٢8/٢(، ديوان الضعفاء 

)ص: 3٠3(.

(5( لسان الميزان )٤/ 36٧(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم قول البخاري )مشهور( في التاريخ الكبير 

الترجيح:

اأحــد، ولم يرو عنه  مجهول العين، فلم يوثقه 

اإإل راٍو واحد.

المطلب الثاني: حديثه مشهور

رابعًا: محمد بن فضيل.

د ْبن فضيل ْبن  له: »ُمَحمَّ قال البخاري رحمه ال�

اليربوعي،،  التميمي  بكر  اأَُبــو  َمْسُعود  ْبن  عياض 

حديثه مشهور«(١(.

ترجمة الراوي:

ــل بــــــــن عـــــــيـــــــاض بـــن  ــ ــيـ ــ ــضـ ــ ــد بــــــــن فـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ

مسعود، اليربوعي، التميمي، اأبو بكر، روى عن 

بقية بن الوليد، وابن المبارك، وروى عنه اإبراهيم 

بن اإلأشعث، زهير بن عباد الرواسي.

اأقوال النقاد جرحًا وتعديالً:

ذكره اأبو حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر 

ــن حــبــان في  ــذا ابـ  فــيــهــا جــرحــاً وإل تــعــديــال، وكــ

كتابه الثقات(٢(.

الترجيح:

واأكثر،  اثنان  عنه  روى  فقد  الحال،  مجهول 

ولم يرد فيه جرحاً وإل تعديال.

(١( التاريخ الكبير، )١/ ٢٠8(.

(٢( ينظر: الجرح والتعديل )58/8(، الثقات )٩/٧6(.

خامسًا: محمد بن يسار.

يسار،  ْبن  د  »ُمَحمَّ له:  ال� رحمه  البخاري  قال 

المبارك،  اْبــن  منه  َسِمَع  قتادة،  َعــْن  خراساني، 

َّــه الــمــروزي، ــــو َعــْبــد الــ�  حديثه مــشــهــور، يــقــال اأَُب

وَكاَن بصرياً«(3(.

ترجمة الراوي:

الخراساني،  لــه  الــ� عبد  يــســار، اأبــو  بــن  محمد 

ــانـــت كنيته  الـــبـــصـــري اإلأصـــــــل، كـ ــروزي،  ــ ــمـ ــ  الـ

له. اأبو العيوق ثم يكنى بعبد ال�

اأقوال النقاد جرحًا وتعديالً:

قال ابن اأبي حاتم: »سمعت اأبي يقول ذلك، 

ابن  وثقه  بـــاأس«،  بحديثه  ما  فقال:  عنه  وساألته 

حبان فقال: »وهم اإخوة ثالثة: محمد بن يسار 

ــراوزة،  لــه بــن يــســار، مــ ــ� وســلــمــة بــن يــســار وعــبــد ال

 ثقات كلهم«، قال الذهبي: »وثــق«، وقــال ابن 

حجر: »صدوق«(٤(.

الترجيح:

إل باأس به، قليل الحديث، ليس له رواية في 

النسائي روايــة واحــده  له  واأخــرج  الستة،   الكتب 

(3( التاريخ الكبير، )١/ ٢68(.

 ،)٤٢٩/٧( الثقات   ،)١3٠/8( والتعديل  الجرح  ينظر:   )٤)

تهذيب   ،)٢٢6/٤( الكاشف   ،)٤٢/٢٧( الكمال  تهذيب 

علماء  مشاهير   ،)٩١٠/١( التقريب   ،)٧38/3( التهذيب 

اإلأمصار )ص: 3١١(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. هيا بنت سلمان بن محمد الصباح 

في الكبرى(١(.

المطلب الثالث: اأحاديثه مشهورة

سادسًا: حسين بن زياد.

لــــه: »حـــســـيـــن ْبـــن  ــه الــــ� ــمـ ــال الـــبـــخـــاري رحـ ــ قـ

ــْرَوِزّي، َســـِمـــَع فــضــيــل ْبــن  ــ ــَمـ ــ ــو عــلــي الـ ــ زيــــاد، اأَُبـ

اأحاديثه  مــروزي  اأصَلُه  عياض، سكن طرسوس، 

 مشهورة، ومات بطرسوس، مولى ابن عالقة سنة 

عشرين ومائتين«(٢(.

ترجمة الراوي:

الــمــروزي، مولى  ــو علي  اأَُبـ ِزَيـــاد،  بــن  ُحَسْين 

بنى عــالَقــة، سكن طــرســوس، يــروي عن فَُضْيل 

بن ِعَياض، وسفيان بن عيينة، وبقية بن الوليد، 

روى عنه اإِْسَحاق بن الجراح اإْلآَدِمّي، وعبدة بن 

بن  بن محمد  الرحمن  وعبد  المروزي،  سليمان 

سالم نزيل طرسوس، مات سنة: )٢٢٠هـ(.

اأقوال النقاد جرحًا وتعديالً:

اأبــو حاتم: »هو رجل صــالــح«(3(، وذكره  قال 

ابن حبان في كتابه الثقات ولم يذكر فيه جرحاً 

وإل تعديال.

(١( ينظر: السنن الكبرى، رقم: )11802(.

(٢( التاريخ الكبير، )٢/ 3٩١(.

(3( ينظر: الجرح والتعديل، )3/ 53(، الثقات )١86/8(.

الترجيح:

واأكثر،  اثنان  عنه  روى  فقد  الحال،  مجهول 

ولم يرد فيه جرحاً وإل تعديال، واأما قول اأبو حاتم: 

»رجل صالح« فهي متعلقة بعدالته إل ضبطه.

سابعًا: ُعبيد بن عمرو البصري.

ــن َعــْمــرو  لــه: »ُعــَبــْيــد ْب قــال الــبــخــاري رحــمــه الــ�

د  اْلَبْصرِّي، سمع ثابت ْبن عمارة، روى َعْنُه ُمَحمَّ

َثَْنا ُعَبْيد ْبن  د ْبن عقبة: َحدَّ ْبن َعْمرو، َقاَل ُمَحمَّ

َعْمرو ْبن زيد اأَُبو زيد، اأَُبو َعْبد الرَّْحَمن الضرير، 

السائب،  ْبــن  عطاء  َثْــَنــا  َحــدَّ الهجيم،  َبِني  ينزل 

اأحاديثه مشهورة، اأراه هو اإلأول«(٤(.

ترجمة الراوي:

الضرير،  الــرحــمــن  اأبـــو عبد  عــمــرو،  بــن  عبيد 

من اأهل البصرة، يروي عن: عطاء بن السائب، 

وعلي بن جدعان، وغيرهما، روى عنه: محمد 

بن سالم البيكندي، وغيره.

اأقوال النقاد جرحًا وتعديالً:

الجرح والتعديل ولم  اأبي حاتم في  ابن  ذكره 

يذكر فيه جرحاً وإل تعديال، وقال البزار: »وعبيد 

خالف  اإذا  سيما  وإل  بالحافظ،  ليس  عمرو  بن 

منكرين  عــدي حديثين  ابــن  له  واأورد  الثقات«، 

في الكامل وقال بعد ذلك: »وهذا منكر المتن، 

(٤( التاريخ الكبير، )5/ ٤5٤(.
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المتن  َعـــَلـــى  ســـنـــاد  اإلإ مــنــكــر  اإلأول  والــحــديــث 

الذي ذكره، ولعبيد بن َعْمرو غير ما ذكرت من 

عن  »يــروي  فقال:  اإلأزدي  وضعفه  الحديث«، 

الدارقطني:  ابن جدعان، ضعيف جــداً«، وقال 

»ُعَبيد بن َعْمرو الحنفي عن عطاء بن السائب: 

ضعيف«، وذكره ابن حبان في الثقات(١(.

الترجيح:

ضعيف، لم يخرج له اأصحاب الكتب الستة، 

وهو قليل الرواية.

ثامنًا: محمد بن حرب.

حرب  ْبن  د  »ُمَحمَّ له:  ال� رحمه  البخاري  قال 

اْلَمكِّّي َسِمَع مالكاً والليث ْبن سعد، مات سنة 

قريش،  مولى  َّه  ال� َعْبد  اأبــا  يكنى  ومائتين،  عشر 

اأحاديثه مشهورة«(٢(.

ترجمة الراوي:

له،  عبدال� اأبــو  سليمان،  بن  حــرب  ْبــن  محمد 

اأبــو حاتم: »بصري  قــال  المكي،  قُــَرْيــش،  مولى 

توفي سنة:  اأصله خراساني«،  وُيقال  نزل مكة، 

(٢٠١ هـ(، وقيل: )٢١٠ هـ(، روى عن: مالك، 

الـــبـــزار  مــســنــد   ،)٤١٠/5( والــتــعــديــل  ــرح  ــجـ الـ ــنــظــر:  ي  )١)

ميزان   )53  /٧( الــرجــال  ضعفاء  فــي  الــكــامــل   ،)٢63/١٤)

اإلعتدال )3/ ٢١( لسان الميزان )5/ 35٧( الثقات ممن لم 

يقع في الكتب الستة )٧/ 53(.

(٢( التاريخ الكبير، )١/ 6٩(.

الكعبي،  والليث، وابن لهيعة، وحــزام بن هشام 

وجماعة، وروى عنه: عبد بن حميد، وَبْكر ْبن 

بن  عيسى  ْبــن  والحسين  المقري،  ختن  َخَلف 

حمران البْسطامّي، ومحمد بن اأحمد بن الجنيد.

اأقوال النقاد جرحًا وتعديالً:

قــال اأبـــو حــاتــم: »صــالــح الــحــديــث، ليس به 

باأس«، وقال العجلي: »ثقة رجل صالح«(3(.

الترجيح:

صالح الحديث، ولم اأجد له رواية في الكتب 

الستة.

* * *

(3( ينظر: الجرح والتعديل )٧/ ٢3٧(، الثقات للعجلي برقم: 

سالم )5/ ١٧6(، العقد الثمين في تاريخ  (١٢33(، تاريخ اإلإ

الكتب  فــي  يقع  لــم  ممن  الثقات   ،)١٤٧  /٢( اإلأمــيــن  البلد 

الستة )8/ ٢35(.
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الخاتمة

الحمدلله حمداً يليق بجالله وعظيم سلطانه.

توفيق  بعد  البحث  هــذا  تناولت في  بعد؛  اأمــا 

ــرواة حكم  لــه وتــســديــده دراســــة ثــمــانــيــة مــن الـــ الــ�

ــارة  ـــارة وعـــلـــى اأحـــاديـــثـــهـــم تـ ــ الـــبـــخـــاري عــلــيــهــم ت

بالشهرة؛ فقد تنوعت اأحكام البخاري بين ثالثة 

 اأحكام: )مشهور الحديث(، )حديثه مشهور(، 

)اأحاديثه مشهورة(.

اأقـــوال النقاد  الـــرواة واســتــقــراء  وبعد تتبع حــال 

فيهم، وعدد مروياتهم في الكتب الستة، ظهرت 

لي هذه النتائج:

دإللة  بالتوثيق،  حكماً  تعطينا  لم  الشهرة   -١

ذلك تفاوت الــرواة الذين حكم عليهم البخاري 

في اأحوالهم في الجرح والتعديل، وهذه النتيجة 

وافقت كالم ابن القطان في عبدالرحمن بن اأبي 

اإِن َكاَن َقاَل فِيِه اْبن مِعين َواأَُبو َحاتِم:  شميلة: »َو

اد اْبن زيد َعنُه،  َمْشُهور، َفاإِنََّما يعنيان بِِرَوايَْة َحمَّ

َوكم من َمْشُهور إَل تقبل ِرَواَيته«(١(.

اأن  لنا  اأفــادت  البخاري  الشهرة في حكم   -٢

اإن كــان  الــــراوي مــعــروف فــقــط ولــيــس مــبــهــمــاً، و

مجهول الحال، وهذه النتيجة وافقت كالم ابن 

حجر في توجيهه لحكم النسائي في حفص بن 

مشهور  النسائي:  »لــفــظ  قـــال:  حيث  حــســان، 

يهام، )3/ 6٠6(. (١( بيان الوهم واإلإ

الــحــديــث، وهـــي عـــبـــارة إل تــشــعــر بــشــهــرة حــال 

هــذا الرجل، إل سيما ولــم يــرو عنه اإإل جعفر بن 

ابن  كالم  ووافقت  جهالة«(٢(،  ففيه  سليمان، 

ُسِئَل  له  ال� عبيد  بن  »َوحـــرب  قــال:  حين  القطان 

َعنُه اْبن مِعين، َفَقاَل: َمْشُهور، َوَهَذا غير َكاف 

تقبل  إَل  َمــْشــُهــور  مــن  ِرَواَيـــتـــه، فكم  تثبيت  فِــي 

ِرَواَيته«(3(.

الــروايــة،  قلة  بصفة  الثمانية  الـــرواة  3-اجــتــمــع 

بينهم، فكل من حكم  وهي صفة مشتركة فيما 

المقلون في  الــرواة  بالشهرة هو من  فيه  البخاري 

الرواية.

اأسماء  الــذي يظهر فيه  الــجــدول  واأخــتــم بهذا 

اأحوالهم  من  والراجح  البخاري،  واأحكام  الــرواة، 

بعد دراسة كل راوي واستقراء اأقوال النقاد فيه:

(٢( تهذيب التهذيب: )١ / ٤5٠(

يهام، )3/٤٩٤(. (3( بيان الوهم واإلإ
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الترجيححكم البخارياسم الراويالترقيم

صدوقمشهور الحديثاإسحاق بن عيسى١

صدوق له مناكيرمشهور الحديثاأسد بن موسى٢

مجهول العينمشهور الحديثعمرو بن صالح3

مجهول الحالحديثه مشهورمحمد بن فضيل٤

إل باأس بهحديثه مشهورمحمد بن يسار5

مجهول الحالاأحاديثه مشهورهحسين بن زياد6

ضعيفاأحاديثه مشهورةعبيد بن عمرو البصري٧

صالح الحديثاأحاديثه مشهورةمحمد بن حرب8

فهرس الرواة

رقم الصفحةاسم الراويالترقيم

اإسحاق بن عيسى١

اأسد بن موسى٢

عمرو بن صالح3

محمد بن فضيل٤

محمد بن يسار5

حسين بن زياد6

عبيد بن عمرو البصري٧

محمد بن حرب8
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فهرس المراجع

ــو الـــفـــداء  ــ ١. اخـــتـــصـــار عـــلـــوم الـــحـــديـــث، اأبـ

ثم  البصري  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  اإسماعيل 

الدمشقي )المتوفى: ٧٧٤هـ(، المحقق: اأحمد 

العلمية،  الــكــتــب  دار  الــنــاشــر:  شــاكــر،  محمد 

بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية. 

٢. اإكمال تهذيب الكمال في اأسماء الرجال، 

له البكجري المصري  مغلطاي بن قليج بن عبد ال�

الدين  عــالء  لــه،  ــ� ال عبد  اأبـــو  الحنفي،  الــحــكــري 

)المتوفى: ٧6٢هـ(، المحقق: اأبو عبد الرحمن 

عادل بن محمد - اأبو محمد اأسامة بن اإبراهيم، 

الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: 

اإلأولى، ١٤٢٢ هـ   - ٢٠٠١ م. 

اإلأحكام،  يهام في كتاب  واإلإ الوهم  بيان   .3

علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري 

 : )المتوفى  القطان  ابــن  الحسن  اأبـــو  الــفــاســي، 

اآيــت سعيد،  الحسين  المحقق: د.   6٢8هــــ(، 

اإلأولــى،  الطبعة:  الــريــاض،   – طيبة  دار  الناشر: 

١٤١8هـ-١٩٩٧م. 

الــمــشــاهــيــر  َوَوفـــــيـــــات  ســــــــالم  ــخ اإلإ ــ ــاري ــ ت  .٤

له محمد بن  ال� اأبو عبد  َواإلأعــالم، شمس الدين 

)المتوفى:  الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  اأحمد 

 ٧٤8هـ(، المحقق: الدكتور بشار عّواد معروف، 

اإلأولى،  الطبعة:  سالمي،  اإلإ الغرب  دار  الناشر: 

٢٠٠3 م. 

5. الــتــاريــخ الــكــبــيــر، مــحــمــد بـــن اإســمــاعــيــل 

له  ال� اأبـــو عبد  الــبــخــاري،  المغيرة  بــن  اإبــراهــيــم  بــن 

المعارف  دائـــرة  الطبعة:  ٢56هـــــ(،  )الــمــتــوفــى: 

تحت  طبع  الــدكــن،   – اآبـــاد  حــيــدر  العثمانية، 

مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 

اأحمد بن علي بن  اأبو بكر  6. تاريخ بغداد، 

البغدادي  الخطيب  مهدي  بن  اأحمد  بن  ثابت 

بشار  الدكتور  المحقق:  ٤63هــــ(،  )المتوفى: 

سالمي –  اإلإ الغرب  دار  الناشر:  معروف،  عــواد 

بيروت، الطبعة: اإلأولى، ١٤٢٢هـ -٢٠٠٢ م. 

خباري بترجمة البخاري، محمد  ٧. تحفة اإلإ

له )اأبي بكر( بن محمد ابن اأحمد بن  بن عبد ال�

الــشــافــعــي، شمس  الــدمــشــقــي  القيسي  مــجــاهــد 

الــديــن، الشهير بــابــن نــاصــر الــديــن )الــمــتــوفــى: 

8٤٢ هـ(، المحقق: محمد بن ناصر العجمي، 

سالمية ، الطبعة: اإلأولى  البشائر اإلإ الناشر: دار 

١٤١3 هـ – ١٩٩3 م. 

النواوي،  الــراوي في شرح تقريب  8. تدريب 

عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين السيوطي 

)المتوفى: ٩١١هـ(، حققه: اأبو قتيبة نظر محمد 

الفاريابي، الناشر: دار طيبة. 

الــبــخــاري،  صحيح  عــلــى  التعليق  تغليق   .٩ 

اأبو الفضل اأحمد بن علي بن محمد بن اأحمد 

بـــن حــجــر الــعــســقــالنــي )الــمــتــوفــى: 85٢هــــــ(، 

القزقي،  مــوســى  الرحمن  عبد  سعيد  المحقق: 

الطبعة:  عــمــان،  ســـالمـــي  اإلإ المكتب  الــنــاشــر: 

اإلأولى، ١٤٠5هـ. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم قول البخاري )مشهور( في التاريخ الكبير 

اأبو الفضل اأحمد بن  ١٠. تقريب التهذيب، 

علي بن محمد بن اأحمد بن حجر العسقالني 

عوامة،  محمد  المحقق:  85٢هــــ(،  )المتوفى: 

اإلأولــى،  الطبعة:  سوريا،   – الرشيد  دار  الناشر: 

 .١٩86 – ١٤٠6

ــو زكــريــا  ١١. تــهــذيــب اإلأســـمـــاء والــلــغــات، اأبـ

محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

الــعــلــمــيــة،  الـــكـــتـــب  دار  ــر:  ــاشــ ــ ــن ــ ال  6٧6هـــــــــــ(، 

بيروت – لبنان. 

١٢. تهذيب التهذيب، اأبو الفضل اأحمد بن 

علي بن محمد بن اأحمد بن حجر العسقالني 

ــرة  ــ )الـــمـــتـــوفـــى: 85٢هــــــــ(، الـــنـــاشـــر: مــطــبــعــة دائ

الــهــنــد، الــطــبــعــة: الطبعة  الــنــظــامــيــة،  ــمــعــارف  ال

اإلأولى، ١3٢6هـ. 

١3. تهذيب الكمال في اأسماء الرجال، يوسف 

بن عبد الرحمن بن يوسف، اأبو الحجاج، جمال 

اأبــي محمد القضاعي الكلبي  الــديــن ابــن الــزكــي 

بشار  د.  المحقق:  ـــ(،  ٧٤٢هـ )المتوفى:  المزي 

عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، 

الطبعة: اإلأولى، ١٤٠٠هـ – ١٩8٠م. 

١٤. الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، 

اأبو الفداء زين الدين قاسم بن قُْطُلْوَبَغا الجمالي 

ــة وتحقيق:  ـــ، دراســ ــ الــمــتــوفــى: 8٧٩هـ الــحــنــفــي 

الناشر:  نعمان،  اآل  شــادي بن محمد بن سالم 

ســالمــيــة  اإلإ والـــدراســـات  للبحوث  النعمان  مــركــز 

وتحقيق التراث والترجمة صنعاء، اليمن، الطبعة: 

اإلأولى، ١٤3٢ هـ - ٢٠١١ م. 

١5. الثقات، محمد بن حبان بن اأحمد بن 

اأبــو حاتم،  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبان 

ـــ(، طبع  ــ الـــدارمـــي، الــُبــســتــي )الــمــتــوفــى: 35٤هـ

باإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، 

المعيد خان  تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد 

ــرة  الــنــاشــر: دائ العثمانية،  الــمــعــارف  دائـــرة  مــديــر 

المعارف العثمانية بحيدر اآباد الدكن الهند. 

من  وخــلــق  والمتروكين  الضعفاء  ــوان  ديـ  .١6

الــديــن  شــمــس  لــيــن،  فيهم  ــقــات  وث المجهولين 

لــه محمد بــن اأحــمــد بــن عــثــمــان بن  ــ� اأبـــو عــبــد ال

المحقق:  ٧٤8هــــ(،  )المتوفى:  الذهبي   َقاْيماز 

ــاشــــر:  ــ ــن ــ ــد اإلأنــــــــصــــــــاري، ال ــمـ ــحـ  حــــمــــاد بـــــن مـ

مكتبة النهضة الحديثة – مكة، الطبعة: الثانية، 

١38٧ هـ - ١٩6٧ م. 

اأبـــــو عــبــد الــرحــمــن  ــبـــرى،  ــكـ ١٧. الــســنــن الـ

اأحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي 

اأحــاديــثــه:  وخــرج  حققه،  ـــ(،  3٠3هــ )المتوفى: 

حسن عبد المنعم شلبي، اأشرف عليه: شعيب 

بيروت،   - الرسالة  مؤسسة  الناشر:  ــاؤوط،  ــ اإلأرنـ

الطبعة: اإلأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م. 

١8. سير اأعالم النبالء، شمس الدين اأبو عبد 

له محمد بن اأحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي  ال�

من  مجموعة  المحقق:  ـــ(،  ٧٤8هــ  : )المتوفى 

اإلأرنـــاؤوط،  شعيب  الشيخ  بــاإشــراف  المحققين 

ــالـــة، الــطــبــعــة: الــثــالــثــة،  الـــنـــاشـــر: مــؤســســة الـــرسـ

١٤٠5 هـ / ١٩85 م. 

١٩. سير اأعالم النبالء، شمس الدين اأبو عبد 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. هيا بنت سلمان بن محمد الصباح 

له محمد بن اأحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي  ال�

من  مجموعة  المحقق:  ـــ(،  ٧٤8هــ  : )المتوفى 

اإلأرنـــاؤوط،  شعيب  الشيخ  بــاإشــراف  المحققين 

 الــنــاشــر: مــؤســســة الـــرســـالـــة، الــطــبــعــة: الــثــالــثــة ،

١٤٠5 هـ / ١٩85 م. 

 ٢٠. الــضــعــفــاء والــمــتــروكــون، جــمــال الــديــن 

اأبــــو الـــفـــرج عــبــد الــرحــمــن بـــن عــلــي بـــن محمد 

له  الجوزي )المتوفى: 5٩٧هـ(، المحقق: عبد ال�

القاضي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت. 

اأبي  ابن  الحسين  اأبو  الحنابلة،  ٢١. طبقات 

5٢6هـــ(،  )المتوفى:  محمد  بن  محمد  يعلى، 

ــقـــي، الـــنـــاشـــر:  ــفـ  الـــمـــحـــقـــق: مــحــمــد حـــامـــد الـ

دار المعرفة – بيروت. 

محمد  له  ال� عبد  اأبــو  الكبرى،  الطبقات   .٢٢

البصري،  بــالــوإلء،  الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن 

ــغـــدادي الـــمـــعـــروف بـــابـــن ســعــد )الــمــتــوفــى:  ــبـ الـ

عطا،  الــقــادر  عــبــد  محمد  تحقيق:  ٢3٠هــــــ(، 

الطبعة:  بيروت،   – العلمية  الكتب  دار  الناشر: 

اإلأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م,

اإلأمــيــن،  البلد  تــاريــخ  فــي  الثمين  العقد   .٢3

الفاسي  الحسني  اأحمد  بن  محمد  الدين  تقي 

المحقق: محمد  هـ(،  )المتوفى: 83٢  المكي 

العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  عطا،  القادر  عبد 

بيروت، الطبعة: اإلأولى، ١٩٩8 م. 

٢٤. فــتــح الـــبـــاري شـــرح صــحــيــح الــبــخــاري، 

اأحمد بن علي بن حجر اأبو الفضل العسقالني 

الشافعي، الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١3٧٩، 

رقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. 

ــديـــن  الـ ــد  مـــجـ ــيـــط،  ــمـــحـ الـ ــوس  ــامــ ــقــ ــ ال  .٢5 

ــادى  ــروزاآبـ ــيـ ــفـ ــن يــعــقــوب الـ ــو طـــاهـــر مــحــمــد بـ ــ اأبـ

تحقيق  مكتب  تحقيق:  ـــ(،  8١٧هــ )الــمــتــوفــى: 

الــتــراث فــي مــؤســســة الــرســالــة، الــنــاشــر: مؤسسة 

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، 

الطبعة: الثامنة، ١٤٢6 هـ - ٢٠٠5 م. 

٢6. الــكــاشــف فــي مــعــرفــة مــن لــه روايــــة في 

له محمد  الكتب الستة، شمس الدين اأبو عبد ال�

بن اأحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 

٧٤8هـــــــــ(، الــمــحــقــق: مــحــمــد عـــوامـــة اأحــمــد 

محمد نمر الخطيب، الناشر: دار القبلة للثقافة 

سالمية - مؤسسة علوم القراآن، جدة، الطبعة:  اإلإ

اإلأولى، ١٤١3 هـ - ١٩٩٢ م. 

اأحمد  اأبــو  الرجال،  في ضعفاء  الكامل   .٢٧

بــن عـــدي الــجــرجــانــي )ت365هــــــــ(، تحقيق: 

عادل اأحمد عبد الموجود-علي محمد معوض، 

شارك في تحقيقه: عبد الفتاح اأبو سنة، الناشر: 

الكتب العلمية - بيروت-لبنان، الطبعة: اإلأولى، 

١٤١8هـ-ـ١٩٩٧م.  

اأحــمــد بن  اأبـــو الفضل  الــمــيــزان،  لــســان   .٢8

علي بن محمد بن اأحمد بن حجر العسقالني 

 )الــمــتــوفــى: 85٢هــــــ(، الــمــحــقــق: عــبــد الــفــتــاح 

سالمية، الطبعة:  اأبو غدة، الناشر: دار البشائر اإلإ

اإلأولى، ٢٠٠٢ م. 

٢٩. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، 

اأبـــو بــكــر اأحــمــد بــن عــمــرو بــن عــبــد الــخــالــق بن 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم قول البخاري )مشهور( في التاريخ الكبير 

بــالــبــزار  الــمــعــروف  العتكي  لــه  ــ� ال بــن عبيد  خـــالد 

)المتوفى: ٢٩٢هـ(، المحقق: محفوظ الرحمن 

له، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق  ال� زين 

الشافعي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 

ــداأت ١٩88م،  ــ بـ الــطــبــعــة: اإلأولــــــى،   الـــمـــنـــورة، 

وانتهت ٢٠٠٩م. 

فقهاء  واأعـــالم  اإلأمــصــار  علماء  مشاهير   .3٠

اإلأقطار، محمد بن حبان بن اأحمد بن حبان بن 

الدارمي،  حاتم،  اأبــو  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ 

وعلق  ووثــقــه  حققه  35٤هــــ،  المتوفى:  الُبستي 

الوفاء  دار  الناشر:  اإبــراهــيــم،  على  مـــرزوق  عليه: 

الطبعة:  المنصورة،   – والتوزيع  والنشر  للطباعة 

اإلأولى ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م. 

3١. معجم مقاييس اللغة، اأحمد بن فارس بن 

)المتوفى:  الحسين  اأبو  الــرازي،  القزويني  زكرياء 

ــالم مــحــمــد  ــســ ــ  3٩5هـــــــــــ(، الـــمـــحـــقـــق: عـــبـــد ال

ــنــشــر: ال ــام  ــ ــفـــكـــر، عـ الـ الـــنـــاشـــر: دار   هــــــــارون، 

١3٩٩هـ - ١٩٧٩م. 

العلم  اأهــــل  مـــن رجــــال  ــثــقــات  ال مــعــرفــة   .3٢

ــــحــــديــــث ومـــــن الـــضـــعـــفـــاء وذكــــــر مــذاهــبــهــم  وال

له بن صالح  واأخبارهم، اأبو الحسن اأحمد بن عبد ال�

المحقق:  الكوفى )المتوفى: ٢6١هـ(،   العجلى 

عبد العليم عبد العظيم البستوي، الناشر: مكتبة 

الطبعة:  السعودية،   – المنورة  المدينة   - الـــدار 

اإلأولى، ١٤٠5 – ١٩85. 

ومـــحـــاســـن  الـــــصـــــالح  ابـــــــن  ــة  ــدمــ ــقــ مــ  .33

عثمان  الحديث«:  »علوم  مؤلف  اإلصــطــالح، 

بـــن الـــصـــالح عــبــدالــرحــمــن بـــن مــوســى بـــن اأبـــي 

ومؤلف  هـــ(،   6٤3  - هـــ   5٧٧( الشافعي  النصر 

»مــحــاســن اإلصـــطـــالح«: عــمــر بــن رســــالن بن 

نصير بن صالح الكناني، العسقالني اإلأصل، ثم 

سراج  اأبو حفص،  الشافعّي،  المصري  البلقيني 

 الدين )المتوفى: 8٠5هـ(، المحقق: د. عائشة 

الدراسات  اأستاذ  الشاطئ(  )بنت  الرحمن  عبد 

القرووين،  جامعة  بفاس،  الشريعة  كلية  العليا، 

الناشر: دار المعارف. 

3٤. ميزان اإلعتدال في نقد الرجال، شمس 

بن عثمان  اأحمد  بن  له محمد  ال� اأبــو عبد  الدين 

تحقيق:  ٧٤8هــــ،  المتوفى:  الذهبي  َقاْيماز   بن 

ــاشــر: دار الــمــعــرفــة  ــن عــلــي مــحــمــد الـــبـــجـــاوي، ال

 للطباعة والنشر، بيروت – لبنان، الطبعة: اإلأولى،

١38٢ هـ - ١٩63 م. 

في  الفكر  نخبة  توضيح  في  النظر  نزهة   .35

اأحمد بن علي  اأبو الفضل  اأهل اإلأثــر،  مصطلح 

ــمـــد بـــن حــجــر الــعــســقــالنــي  بـــن مــحــمــد بـــن اأحـ

)المتوفى: 85٢هـــ(، حققه على نسخه مقروءة 

ــور الـــديـــن عــتــر،  ــ  عــلــى الــمــؤلــف وعــلــق عــلــيــه: ن

الناشر: مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة: الثالثة، 

١٤٢١هـ - ٢٠٠٠ م. 

ــاء الـــزمـــان،  ــنـ 36. وفـــيـــات اإلأعـــيـــان واأنـــبـــاء اأبـ

بن  محمد  بن  اأحمد  الدين  العباس شمس  اأبــو 

ربلي  اإبراهيم بن اأبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلإ

اإحسان عباس،  المحقق:  )المتوفى: 68١هـــ(، 

الناشر: دار صادر – بيروت. 


