
Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 

 

 
SIATS Journals 

Journal of manuscripts & libraries Specialized 

Research 

 (JMLSR) 

Journal home page: http: //www.siats.co.uk 

 

 

 
 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

  

 والمكتبات المخطوطات مجلَّة
 لألبحاث التَّخصصيَّة

 م.1016 كتوبرأ، آب ،1 ، اجمللد1عدد ال
 
 

ISSN 2550-1887 

 فيمن روى له الجماعةدراسة نظم القناعة 

 د. عبد الجواد حمام
 تركيامعهد خصكي/ اسطنبول/ 

 
abdoljwad@gmail.com 

 

 

 م1036 - هـ 3417
 

 

 

e-ISSN: 2550-1887

DIRASAT NAZAM ALQANAEAT FIMAN RAWAA LAH ALJAMAEA

mailto:abdoljwad@gmail.com


Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 963 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A R T I C L E  I N F O  

Article history: 

Received  25/5/2016 

Received in revised form 20/6/2016 

Accepted 1/8/2016 

Available online 15/01/2016 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 

 

 

             

            

 
 

ABSTRACT 

 

This research studies manuscripts in Hadith Sciences, which he compiled his 

book narrators who all agreed the six imams on the narration of them, and 

poetize in the poetics poem. 

This poem as the first book in the subject, in terms of the private collection of 

these narrators, among the rest of the narrators of Hadith, ordering them. 

This study defined the lives of the author (governing) personal, scientific, and 

subjected to the scientific heritage behind it, then put a manuscript on the study 

of descriptive study, then study its content, a scientific study. 

Search and finally spoke to the issue of invoked at the agreed narration by the six 

imams. 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 973 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 الملخص

 
راج علوم احلديث، مجع فيه مؤلفه مجيع الرواة الذين اتفق األئمة الستة على إخهذا البحث يتناول بالدراسة خمطوطاً يف 

 حديثهم، وسبكهم يف منظومة شعرية.
امتاز هذا النظم بأنه أول كتاب يف موضوعه، من حيث مجع هؤالء الرواة خاصة، من بني باقي رواة احلديث، وترتيبهم، 

 ونظمهم.
( الشخصية، والعلمية، وتعرضت لرتاثه العلمي الذي خلفه، مث عرجت على عرفت هذه الدراسة حبياة املؤلف )الناظم

 دراسة املخطوط دراسة وصفية، مث دراسة مضمونه، دراسة علمية.
 وأخرياً تطرق البحث إىل مسألة االحتجاج بالرواة املتفق على إخراج حديثهم من قبل األئمة الستة. 
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 :المقدمة

 :وبعد وااله، ومن وصحبه وآله اهلل، رسول على والسالم والصالة هلل، احلمد

 تستحوذ   الفن   ذاه فمصنَّفات   الكثرية، بفروعه احلديث علم   املتقدمة العصور يف رواجاً  اإلسالمية العلوم أكثر من إن
  إىل والتَّعديل، رحواجل الر جالِ  كتبِ   إىل احلديثية، األجزاءِ  إىل احلديث، متونِ  ك ت بِ   فِمن   منها، األعظم السَّواد على

 ..احلديث فمصطلح العلل، كتب

 وذكر اة،الرو  أحوال دراسة يف ختصَّص الذي والتعديل، اجلرح علم أو الرجال، علم املهمَّة احلديث علم فروع ومن
 .ردها أو روايتهم قبول إىل للوصول والضبط العدالة مبقياس عليهم واحلكم درجاهتم،

 هذَّبه لذيا املزي، للحافظ «الكمال هتذيب: »كتاب  اهلجري الثامن القرن يف ظهرت اليت الر جال كتب  أشهر ومن
 الستة ئمةاأل رواة تراجم يف املقدسي ضعه وقد املقدسي، الغين عبد للحافظ «الرجال أمساء يف الكمال» كتاب  من

 .املشهورة الكتب أصحاب

 تذهيب» كتابه  بي الذَّه فوضعَ  كثرية،  حديثية مصنفات عليه وب ِنَيت   جليلة، مؤلفات تسلسلت املزي كتاب  ومن
 هتذيب تذهيب خالصة: »كتابه  يف «التَّذهيب» اخلزرجي اختصرَ  كما  ،«الكاشف: »كتابه  يف اختصره مث ،«التَّهذيبِ 
: املفيد املوجز بهكتا  يف اختصره مث ،«التهذيب هتذيب»: املشهور كتابه  فوضع حجر ابن احلافظ جاء مث ،«الكمال

 .«التهذيب تقريب»

 أضحت حيث مني،املسل بني وشهرهتا الستة الكتب ملكانة احملدثني، بني كبرية  عناية الستة األئمة رجال لقي وهكذا
 .تقريباً  السنة كتب  أشهر

 فيها مجع بعلبكي،ال بَ ر ِدسَ  ابن هو كبري،  إمام   َوَزََنا منظومة فهو السلسلة، هذه يف داخل أيدينا بني الذي واملخطوط
 سرد يف واجتهد م،ورتَّبه نظمهم حيث حديثهم، إخراج على الس تَّة األئمة اتَّفق الذين الر جالَ  احلديثِ  رواةِ  َبنيِ  من

 وحمتواها، مادهتا يف يدةجد باهبا، يف فريدة املنظومة هذه غدت حّتَّ  منظومة، موزونة أبيات   يف وألقاهبم وأنساهبم أمساءهم
 .شعراً  نظمهمي أن عن فضالً  واحد، مؤلَّف   يف فأحصاهم جمتمعني الستة األئمة رجالَ  جرَّدَ  من على أقف مل فإّن  
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 وقد قسمت هذه الدراسة إىل أربعة مباحث:

 املبحث األول: التعريف بالناظم )املؤلف(. 

 املبحث الثاّن: الدراسة الوصفية للمخطوط.

 ملضمون النظم.املبحث الثالث: الدراسة العلمية 

 املبحث الرابع: االحتجاج مبن اتفق األئمة الستة على إخراج حديثه

 المبحث األول: التعريف بالناظم
 اسمه ونسبه ومولده:

مَِّد بِن بَ ر ِدسَ  - الَن. (1)امس ه: ِإمساعيل  بن  حم  ِر بِن بَ ر ِدَس بِن َرس   بِن َنص 
 كنيته: أبو الفداء. -
ينِ  - يِن. (2)لقب ه: عماد  الد   بن فَ ت ِح الد 
- . ، فيها و ِلَد، وهِبَا ت ويفَ   نسبته: البَ ع ليي أو البَ ع َلَبك يي إىل بَ ع َلَبكَّ
 ومذهبه: حنبلي. -
 ه(. 010ولد يف مجادى اآلخرة سنة ) -

 طلبه للعلم وشيوخه:
ريمها، مث رحل يف از وغنشأ يف طلب العلم، واشتغل باحلديث، فحدَّث عن والده، والقطب الي ونيين، وحممد بن اخلبَّ 

طلب العلم إىل دمشق وأخذ عن املِز ّي، وأجاز له القاسم بن عساكر، وابن الزَّرَّاِد وابن الشحنة وغريهم، كما رحل إىل 
 حلب ومسع هبا.

                                                           

 «.بَ ر ِدَس: كنَ ر ِجس؛ اسم(: »11/446« )تاج العروس»(  قال الزَّبيدي يف 1)
 ، ومل أجده لغريه ممن ترمجه.«عالء الدين»( أن لقبه: 166)ص:« األحلاظحلظ »(  وذكر ابن فهد يف 2)
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 تالمذته:

ة، واجلالل ظهري أخذ عنه مجاعة منهم: ابنه العالمة تاج الدين حممد، وابنه عالء الدين عليٌّ، واحلافظ أبو حامد بن 
 حممد بن أمحد اخلطيب، وعلي بن حممد )حنبل( ، وغريهم.

 ثناء العلماء عليه:
 : (3)ه(241قال ابن ناصر الدين )ت:

 «.الشيخ اإلمام، العامل املقرئ، احلافظ املفيد، الصاحل الزاهد، الربكة القدوة»

، لطيف املكثرين املفيدين، حسن اخللق، كثري الديانة كان أحد احلفاظ الصيَلحاِء املصنفني، واحملدثني: »(4)وقال أيضاً 
 «.، غزير املروءة، مع الصيانة، انتفع به خلق كثري(5)البشرة

 : (6)ه(224وقال ابن مفلح )ت:
وكان أحد احلفاظ الصيَلحاء املصنفني، واحملدثني املكثرين املفيدين، حسن اخللق، كثري الديانة، لطيف البشرة، انتفع به »

 «.، وله مؤلفاتخلق كثري

 : (7)ه(221وقال ابن فهد )ت:
وكان إماماً عاملاً حافظاً مكثراً صاحلاً كثرَي الديانة، حسن اخللق، لطيف البشر، غزير املروءة مع الصيانة، مفيداً، انتفع »

 «.به مجع كثري

 : (8)ه(1014وقال ابن العماد احلنبلي )ت:
 سناِد يف أبوه إىل السماع فأمسعه كثرياً، وع م َر وَصاَر إليه املنتهى يف علو  اإل الشيخ اإلمام املسند احملدث ... َبكََّر به»

                                                           

 (.11)ص:« الرد الوافر(  »3)
 (.3/1110« )التبيان لبديعة البيان(  »4)
 ، كما سيأيت، مما ي بعد وقوع تصحيف فيها.«املقصد األرشد»، وتكررت يف «التبيان»(  كذا وقع يف 5)
 (.1/103« )املقصد األرشد(  »6)
 (.160)ص:« حلظ األحلاظ(  »7)
 (.0/110« )شذرات الذهب(  »8)
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 .«الدنيا، وَرَحَل إليه احلافظ مشس الدين بن ناصر الدين الدمشقي جبماعة من أهل الشام للسماع عليه ببعلبك

 مؤلفاته:
 برع ابن بَ ر ِدَس يف النَّظم، فنظم كتباً علمية كثرية، منها:

وهي ج ز َءان  «الكفاية يف اختصار النهاية»البن األثري يف غريب احلديث، ومساها: « النهاية»كتاب   نظم (1
 .(9)خمطوطان

 . (10)للذهب« وفيات تذكرة احلفاظ»نظم  (1
ن يف اللغة، لإلمام إبراهيم ب« كفاية املتحفظ»نظم فيه كتاب:  (11)«وسيلة املتلفظ إىل كفاية املتحفظ» (3

 .(12)ه(600إمساعيل بن أمحد، املعروف بابن األجدايب، املتوَّفَّ سنة )
 . (13)«بغية األريب يف اختصار التهذيب»للمز ي، ومساه: « هتذيب الكمال»نظم  (4
ا روى الشيخان كشف النقاب عم»نظم فيه كتاب: « االنتخاب يف اختصار كشف النقاب» (1

 . (14)لإلمام العالئي« لألصحاب
 .(15)، وهو كتابنا هذا«نظم القناعة فيمن روى له اجلماعة» (6

                                                           

، وذكر «الكفاية يف نظم النهاية»(، ومساها: 6/110« )تاريخ األدب العريب»(، وذكرها بروكلمان يف 1/103« )املقصد األرشد»(  ذكرها ابن مفلح يف 9)
 (.1611أَنا خمطوط يف برلني برقم )

 -أ 1)و -[ 143/1] 1/111ابن بَ ر ِدَس، كوبريلي  -نظم طبقات احلفاظ (: »1612-3/1610« )احلديثقس   م  -الفهرس الش   امل »(  جاء يف 10)
له نس    خة يف مكتبة اخلالدي بالقدس الش    ريف، ونش    ره معهد املخطوطات العربية « اإلعالم يف وفيات األعالم»، ولعله ه«011 -أ( ض    من جمموع 14

 ة اخلالدية بالقدس.يف القاهرة ضمن قرص ليزري يف خمطوطات املكتب
 (.611(  له نسخة يف مكتبة برنستون برقم )11)
 (.1/402« )بغية الوعاة»(، و1/100« )معجم البلدان»مطبوع، وتنظر ترمجة مؤلفه يف: « كفاية املتحفظ»(  كتاب: 12)
 (.1612العامة بالسعودية برقم )(، وله نسخة يف مكتبة الرياض 1/64« )هتذيب الكمال»(  ذكره الدكتور بشار عواد معروف يف مقدمة 13)
 يف كتاب واحد عن دار النوادر بدمشق.« االنتخاب»مع نظمه « كشف النقاب»(  طبع األصل 14)
 (  هذا النظم مل يطبع من قبل، وقد يسر اهلل تعاىل للباحث حتقيقه، وهو يف طور إعداده للطباعة.15)
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 وفاته:

 .(16)ه(026تويف ابن بَ ر ِدَس رمحه اهلل ببَ ع َلَبكَّ يف شوال سنة )

 المبحث الثاني: الدراسة الوصفية للمخطوط
 اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

 جاء اسم الكتاب ونسبته إىل مؤلفه يف أول األصل املخطوط يف صفحة العنوان، حيث ك ِتَب فيها: 

 .«كتاب نظم القناعة فيمن روى له اجلماعة، للعالمة أيب الفداء، إمساعيل بن حممد بن بَ ر ِدَس البعلي»

لي يف كتابه  « االنتخاب يف اختصار كشف النقاب»ة (، وذكر أنه ومنظوم1/314« )األعالم»وعزاه إليه أيضًا الز رِك 
 يف تشسرتبييت. 

بوي الشريف قسم احلديث الن« الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط»وكذا جاء اسم الكتاب ونسبته يف 
 (.3/1612وعلومه )

 وصف األصل المخطوط:
مكتبة  ا، وهذه النسخة من حمفوظاتِ وقفت هلذه املنظومة على أصل  خمطوط  واحد، مل أجد بعد البحث نسخة أخرى هل

 بديب.« مجعة املاجد»(، ومنه نسخة مصورة يف مركز 3412بدبلن يف إيرلندا، برقم )« تشسرتبييت»

 ويقع األصل املخطوط ضمن جمموع حيتوي ثالثَة كتب:

 وهو كتابنا هذا.« نظم القناعة فيمن روى له الجماعة»أوهلا:  -
ام لإلم« كشف النقاب»وهو نظم لكتاب « كشف النقاباالنتخاب في اختصار  »وثانيها:  -

 العالئي كما تقدم.

                                                           

(، 1/410« )الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة»(، و161)ص:« الرد الوافر»(، و1110-3/1116« )التبيان لبديعة البيان»(  تنظر ترمجته يف: 16)
معجم »(، و1/314« )األعالم»(، و0/110« )ش         ذرات الذهب»(، و1/103« )املقص         د األرش         د»(، و1/111« )إنباء الغمر بأبناء العمر»و

 (.1/110« )املؤلفني
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 .(17)لإلمام الذََّهبّ « ذكر من اشتهر بكنيته من األعيان»وثالثها: 

كتبه ناسخ واحد، وهو حممد بن أمحد بن موسى الكفري، كما جاء ذلك يف صفحة   -بكتبه الثالثة  -وهذا اجملموع 
 ه(.213آخره، وستأيت ترمجته، وأنه انتهى من النسخ سنة )العنوان أول اجملموع، ويف 

رَة ورقة غري صفحة العنواِن والصفحِة اخلارجيَّة للمجموع، كل ورقة وجهان، ويف كل وجه  ما  تقع املنظومة يف أربَع عش 
 ( سطراً، ك ِتَبت  فيه العناوين باحلمرة.11( و)12بني )

 العلم ب، أكثر هذه التصحيفات من الناسخ؛ مرجعها قلة بضاعته يفوقعت تصحيفات ليست بالقليلة يف أصل الكتا
  مما أوقعه يف هنات وسقطات قد تستغرب أحياناً، وبعض هذه التصحيفات من الناظم نفسه -كما سيأيت يف ترمجته   -

 كما يدل عليه الوزن، ومعلوم أن علم الرجال وأمساءهم من أكثر العلوم تعرضاً للتصحيف والتحريف.

الذنب طالع يف هذا الكتاب الفقري املعرتف ب»يف أول اجملموع يف الورقة اخلارجية وقد وقع فيها طمس كبري: جاء 
 . (18)...«والتقصري أبو بكر احلموي احلسين سنة 

طالعه العبد الفقري حممد عيد السفرجالّن غفر اهلل تعاىل له، ولوالديه، ومشاخيه، واملسلمني أمجعني، »وجاء حتت ذلك: 
 «.1116ني، آم

ربه العلي ... والتقصري ابن ... علي ... سنة مثان بعد »... وجاء جبانب ذلك كلمات طمست بعضها وبقي منها: 
 «.األلف، أحسن اهلل ختامها على املسلمني، آمني

 «.اهلل ويل التوفيق، وهو نعم الرفيق»وجبنبه: 

ِدَس اجلماعة، للعالمة أيب الفداء، إمساعيل بن حممد بن بَ ر  كتاب نظم القناعة فيمن روى له »وجاء يف صفحة العنوان: 
 البعلي.

                                                           

َهّب، بتحقيق: جاسم بن سليمان الدوسري، عن الدار السلفية يف الكويت، (  طبع الكتاب ضمن جمموع فيه ست رسائل لإل17) ، وهو غري  ه1402مام الذَّ
 لإلمام الذهب.« املقتىن يف سرد الك ىَن »كتابه: 

والتاريخ غري ، «لذنبب»و« هاذا»هكذا كتبت ...« طالع يف هاذا الكتاب الفقري املعرتف بلذنب والتقص         ري »(  كتبت هذه العبارة بتص         حيف غريب: 18)
 ( أو حنوه.11واضح، لكن كأنه )
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 ويتلوه له: االنتخاب يف اختصار كشف النقاب.

َهّب، ومن  ويتلوه ذكر من اشتهر بكنيته من األعيان، للعالمة الشيخ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذَّ
 «.خطه نقلت

 «.بن أمحد الكفريخبط حممد »وجاء جبانب ذلك: 

َهّب:« ذكر من اشتهر من األعيان»وجاء يف آخِر اجملموِع آخِر كتاِب   لإلمام الذَّ
 «.وال حول وال قوة إال باهلل، وصلى اهلل على حممد وعلى آله، فرغته عام عشرين وسبع مئة»

ع اآلخر، عام ثالثة سابع ربي هذا آخر ما وجدته خبط مؤلفه رمحه اهلل تعاىل، وفرغته يف ضحى يوم اجلمعة،»وحتته: 
 «.عشر ومثان مئة، كتبه: حممد بن أمحد بن موسى الكفري، عفا اهلل عنه

 ترجمة ناسخ المخطوط:
 البن قاضي شهبة:« طبقات الشافعية»هذه ترمجة الناسخ كما يف 

  دمشقي.حممد بن أمحد بن موسى، الشيخ العامل، مشس الدين، أبو عبد اهلل العجلوّن، الكفري األصل، ال

، وأخذ عن بعض املشايخ، مث الزم الشيخ شرف الدين الَغز ي مدة طويلة «التنبيه»، وحفظ ه(010ولد يف شوال سنة )
 وانتفع به. 

بة:  لى واشتهر حبفظ الفروع من شبيبته، وكتب خبطه الكثري نسخاً لنفسه وللناس، وكان له قدرة ع»قال ابن قاضي ش ه 
يس الدين ابن أيب البقاء قبل الفتنة، مث باشر نيابة القضاء بعد الفتنة غري مرة، وويل تدر الكتابة، وناب للقاضي عالء 

الصَّارمية ونظَرها، وعمر بعضها، ودرس يف حصة من تدريس العزيزية، نزل له عنها القاضي مشس الدين اإلخنائي يف 
ع ، وحج مرات، وجاور مبكة مرات، ومجمرض موته، وتصدر يف اجلامع من مدة قريبة، ومل ينجب عليه أحد من الطلبة

ن امللقن يف ، واختصر شرح البخاري الب«التلويح»خمتصراً يف احلديث، وشرحاً على البخاري يف ست جملدات، مساه: 
 «.غري ذلكيف جملدات، و « التنبيه»أربع جملدات، والكرماّن يف ثالثة، وشرح غاية االختصار، وكتب نكتاً على 
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شيئاً من العلوم غري الفقه وطرفًا من احلديث، وينظم كثرياً وال يعرف العروض، وكان كثري التغري  وكان ال يعرف»قال: 
 «.ال يثبت على حال، وال يبقى على كلمة، وعنده صرب واحتمال ورياضة

 .(19)، ودفن مبقربة الصوفية بدمشقه(231تويف رمحه اهلل يف احملرم سنة )

 مون النظمالمبحث الثالث: الدراسة العلمية لمض
اشتهر اإلمام ابن بَ ر ِدَس بالنظم، فكان يَعَمد  إىل الكتب املشهورة فينظمها يف قصائد وأبيات، حموالً املادة العلمية السردية 
إىل كالم موزون ونظم م َقفَّى، وهذه املنظومة اليت بني يدينا هي إحدى ما خلفه من تلك املنظومات، وقد جتلى عمله 

 فيها بأمرين: 

  الرواة الذين أخرج هلم األئمة الستة معاً، فاستقرأهم وتقصَّاهم من بني مجيع رواة الكتب الستة.مجع 
 .نظم أمساء هؤالء الرواة يف أرجوزة مجيلة لطيفة 

فمادة املنظومة ليست كتاباً لغريه كما يف منظوماته األخرى؛ بل هو َمن  مَجََع تلك املادَة وأحصاها، مث سبكها يف 
 مل أقف على من أحصى رواة األئمة الستة جمتمعني، أو أفردهم يف مؤلَّف. نظمه هذا، و 

 ملحوظات حول النظم:
( بيتاً مبا فيها املقدمة واخلامتة، حاول فيها ناظمها سبك 430« )نظم القناعة فيمن روى له اجلماعة»بلغت عدة أبيات 

 البحور إىل هذا الغرض. أمساء الرواة وأنساهبم يف أبيات موزونة، واختار حبر الرجز أقرب

واة األئمة ليصوغ من أمساء ر  -مجعًا ونظمًا  -واملطالع هلذا النظم يلحظ اجلهد الكبري الذي بذله اإلمام ابن بَ ر ِدَس 
الستة أرجوزًة موزونة، ومع ذلك فثمة أشياء وملحوظات ال ختفى على القارئ؛ كالتكلف الواضح يف بعض األبيات، 

اتكأ عليه كثرياً يف سرد األمساء، وكذلك الضَّ رورات الش عرية اليت شاعت يف النظم وبعض هذه  والتكرار اللفظي الذي
 الضرورات ال يصح نظماً وال لغة، كتغري إعراب الكلمة، أو تركيبها، ومما استعمله الناظم كثرياً استخدامه مهزات القطع 

                                                           

بة )« طبقات الش      افعية(  »19) ه  (، 1/140« )إنباء الغمر»( ومل أقف له على ترمجة يف مص      در آخر، لكن وقع له ذكر يف 101-4/11البن قاض      ي ش       
 (.301-1/300« )الدارس يف تاريخ املدارس»و
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 عكس ... موضع الوصل، وكذلك تصريف األمساء املمنوعة من الصرف وال

وقد ي  ع َذر  اإلمام  ابن بَ ر ِدَس يف هذه األمور ملشقة العمل، وصعوبة ضبط األمساء والكىن واألنساب واأللقاب ونظمها، 
ولكن مع ذلك كان ميكن أن يكون النظم أكثر جزالة، وأقوم وزناً، وألطف لفظًا كما هو شأن املنظومات العلمية 

 ، وألفية العراقي يف احلديث ...املشهورة كألفية ابن مالك يف النحو

 منهج الناظم في ذكر الرواة:
ذكر ابن بَ ر ِدَس الرواَة َوف َق الرتتيب األلفبائي بصورة عامة، فقسم املنظومة حبسب حروف اهلجاء، وذكر يف كل حرف 

اناً فيقدم ويؤخر حيأمساء الرواة، ورتب الرواة ضمن احلرف الواحد حبسب الرتتيب اهلجائي أيضاً، لكن قد خيالف ذلك أ
 لضرورة النظم.

وذكر الناظم بعد حرف الياء من الرجال )الك ىَن(، ورتبها أيضاً على حروف اهلجاء، وما كان من حروف الك ىَن فارغاً 
 ليس فيه من روى له الستة بوََّب له وذكر ذلك. 

األنساب،  حنو ذلك، مث ذكر فصاًل يفذكر فيه من نسب إىل أبيه أو جده أو « فصل يف األبناء»مث ذكر فصاًل مساه: 
 مث فصاًل آخر يف األلقاب، مث ذكر الرَّاِوياِت من النساء.

وابن حجر « الكاشف» مث ترتيب الذََّهّب يف« هتذيب الكمال»ترتيب املِز ّي يف  -يف األغلب  -وترتيب الناظم يوافق 
لذهب مصدره الذي ل« الكاشف»وهو أقرب عمومًا إىل كتاب اللَّذيِن تفرَّعا عن كتاِب املِز ّي، « تقريب التهذيب»يف 

 استند إليه يف االستقراء والرتمجة كما سيأيت.

 المصدر الذي اعتمد عليه في استقراء رواة الستة:
دراسة بعد  لشيِخه املِز ي ، الذي لقيه يف دمشق وأخذ عنه، لكين  « تهذيب الكمال»لعل املتباِدَر أنَّ الناظم اعتمد كتاَب 

الكاشف في معرفة من »املنظومة والتدقيق فيها ومقارنتها بكتب الرجال ترجََّح لدي أنه اعتمد كتاب احلافظ الذََّهب  
يسني، مع أّن مل أقف يف ترمجته على أنه َلِقَيه  أو أخذ عنه، وهذا الرتجيح كان ملرج َحنِي رئ« له رواية في الكتب الستة

 يد ذلك.مث لقرائن يف املنظومة تؤ 
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 أما المرجِّحاِن الرئيساِن فهما:

  فمن أراد استقراء رواة م عيَّنني فيه فال بد أن يستغرق منه ذلك «هتذيب الكمال»ضخامة كتاب ،
 وقتاً وجهداً كبريين، واألوىل أن يلجأ إىل خمتصر له.

  ذ عنه فقمل يكن أخلإلمام الذََّهب ، فهو إن « تذكرة الحفاظ»أن اإلمام ابن بَ ر ِدَس نظم وفيات 
 وصلت إليه كتبه، وأفاد منه ونظم بعضها.

 وأما القرائن من المنظومة نفسها التي تؤيد ما ذهبت إليه:

شيَخه املِز يَّ، « الكاشف»فإننا جند الناظم قد تابع اإلماَم املِز يَّ يف مواضع، وهذه املواضع نفسها تَِبَع فيها الذََّهبي يف 
 يتابع  الذََّهبَّ يف مواضع أخرى خالف فيها املِز يَّ. يف حني جند  الناظمَ 

 فمثال ما ذهب إليه الناظم تبعاً للذهب  حيث وافَق املِز ّي:

 ( وذلك ألن املِز يَّ نصَّ يف صفوان بن يعلى بن أميةأن الناظم مل يذكر )«( 13/112) «هتذيب الكمال
(، وقد استدرَك عليهما ابن  حجر 3/16« )الكاشف»الذََّهبي يف على أنه مل يرِو له ابن ماجه، وتبعه على ذلك 

 ( برمز اجلماعة )ع(.311)ص« تقريب التهذيب»وذكر أنَّ ابن ماجه روى له حديثاً، ولذا َرَقَم له يف 
 (  وذلك ألنَّ املِز يَّ ذكر يف عبد اهلل بن َمْعِقل بن ُمقرِّنوكذلك مل يذكر الناظم )«يب الكمالهتذ »

سوى »( فرمز له: 3/100« )الكاشف»( أنَّ أبا داود أخرَج له يف املراسيل، وتبعه على ذلك الذََّهبي يف 16/161)
( بأنَّ 1/430« )هتذيب التهذيب»أي روى له الستة سوى أيب داود، لكن استدرك عليهما ابن  حجر يف « د

 أيب داود.حديثَه الذي يف املراسيل أخرجه يف السنن أيضاً، فهو من رجال سنن 
 ( يف مجلة من روى له الستة، وهذا ما ذهب إليه املِز ّي يف عطاء بن أبي مسلم الخراسانيذكر الناظم )

(، لكن َرجََّح احلافظ  ابن حجر يف 3/410« )الكاشف»(، وتبعه الذََّهّب يف 10/106« )هتذيب الكمال»
 لعطاء بن أيب َربَاح.( أن البخاري مل خيرج له، وإمنا أخرج 413)ص« تقريب التهذيب»
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 وأما مثال ما تابَع فيه الناظُم اإلماَم الذََّهبيَّ حيث خالَف اإلماَم الِمزِّيَّ:

 (  يف مجلة من روى له الستة، وإمنا ذكره متابعًة ملعمرو بن َمْرثٍَد، أبا أسماء الرََّحبيذََكَر الناظم ) ا ذكره
( 11/113« )هتذيب الكمال»برمز اجلماعة )ع(، أما املِز ّي يف ( حيث رقم له 3/136« )الكاشف»الذََّهّب يف 

« والباقون روى له البخاري يف األدب،»فوقع عنده يف أول الرتمجة احلرف )ع( لكن نصَّ يف آخر الرتمجة بقوله: 
 من تصحيفاً « هتذيب الكمال»وهذا هو الصواب، وهو الذي اعتمده ابن حجر، ويكون ما وقع يف أول ترمجِة 

الف ما صرح به املِز ّي نفسه، واهلل أعلم.ا  لناسخ أو سبَق قلم خي 
 ( أبا رافع الِقْبطي ذكر الناظم( وقال يف البيت رقم )311« :) ِيار ، وهذا اخت«وبَ ع َد ع ث َماَن ت ويف  اع ِرب

ز يي فلم جيزم بتاريخ ، وأما املِ «مات ب  َعيد عثمانَ (: »1/43« )الكاشف»منه ملا ذهب إليه الذََّهبي حيث قال يف 
( أنه تويف يف أول خالفة 661)ص« تقريب التهذيب»وفاته، إمنا نقل فيه ثالثة أقوال، يف حني رجََّح ابن  حجر يف 

 .عليٍّ 
 ومن ذلك:« الكاشف»وثمة مواضع أخرى تُبيُِّن اعتماَد الناظِم على كتاب  

 ( 312( يف البيت )مبشر بن إسماعيل الحلبيعندما ذكر)  :ة ، وهذه متابع«َشيخ  َهَذا َجع َفر  »قال فيه
، يف «مبشر بن إمساعيل احللب، عن جعفر بن ب  ر قان واألوزاعي...(: »4/131« )الكاشف»للذهب حيث قال يف 

( مثانيَة عشَر شيخاً له من بينهم جعفر هذا، فتخصيص الناظم 10/111« )هتذيب الكمال»حني ذكر املِز يي يف 
َهّب.لذكر جعفر ب  عينه يشري إىل نظره يف كتاب الذَّ

 ( قال: 300( يف البيت )يزيد بن هارونملا ذكر )«  َيد  أي إنه يروي عن محيد بن« مث َّ يَزِي د  َجاَء َعن  مح 
، ...«عن محيد، واجل َري رِي، وعنه (: »4/111« )الكاشف»أيب محيد الطويل، وهذه متابعة للذهب حيث قال يف 

 ( يذكر له ما يزيد عن تسعني شيخاً. 31/161« )هتذيب الكمال»ز يَّ يف يف حني جند املِ 
  :ًويؤيد ذلك أيضا 

، «فصل يف األبناء»أننا جند الناظم يتابع الذََّهبَّ يف التبويب، فمثالً ملا ذََكر َمن  ن ِسَب إىل أبيه أو جده وحنوه قال: 
 فصل: »( فسماه: 34/411« )هتذيب الكمال»(، أما املِز يي يف 1/130« )الكاشف»وهو ما ترجم به الذََّهبي يف 
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 . «تقريب التهذيب»، وكذا هو يف «جده أو أمه أو عمه أو حنو ذلكفيمن اشتهر بالنسبة إىل أبيه أو 

َهّب مصدراً لالستقراء وحصر رواة األئمة « الكاشف»هذه األمور وغريها رجََّحت اعتماد الناظم كتاَب  لإلمام الذَّ
 الستة، ومادة علمية للمنظومة، واهلل أعلم.

 عدد الرواة الذين ذكرهم ابن بـَرِْدَس في منظومته: 
 ( راوياً وراوية من رواة الكتب الستة.041بلغت عدَّة  الرواة املذكورين يف هذه املنظومة حبسِب َعد ي )

 من بينهم أربعة رواة ذكرهم الناظم ويف ذكرهم نظر، إذ الرَّاِجح  أَنم ليسوا من رواة األئمة الستة أصالة، وهم:

رِج له إال تعليقاً؛ لذلك رمز له املِز يي (، والصواب أ00ذكره يف البيت رقم ) داود بن أبي هند، (1 نَّ البخاريَّ مل خي 
« تقريب التهذيب»(، وابن حجر يف 1/302« )الكاشف»(، والذََّهبي يف 2/461« )هتذيب الكمال»يف 
 «.4خت م »ب : 

َهّب يف (، وتابع فيه 161أبو أمساء، الرََّحب الدمشقي، ذكره الناظم يف البيت رقم ) عمرو بن َمْرثٍَد، (1 الذَّ
س ال يف الصحيح، فهو لي« األدب املفرد»(، والصواب أن البخاريَّ إمنا أخرج له يف 3/136« )الكاشف»

 من رواة األئمة الستة.
(، والصواب أن الرتمذي مل خيرج له  410الزيبَ ي ِديي، ذكره الناظم يف البيت رقم ) محمد بن الوليد بن عامر، (3

 (.141)ص« تقريب التهذيب»(، و4/112« )الكاشف»(، و16/126« )هتذيب الكمال»كما يف 
 «هتذيب الكمال»(، وتابع يف ذلك املِز يَّ يف 131ذكره يف البيت رقم ) عطاء بن أبي مسلم الخراساني، (4

رِج  3/410« )الكاشف»(، والذََّهبَّ يف 10/106) (، والراجح كما حقََّق ذلك ابن  حجر أن البخاريَّ مل خي 
 «. مل يصحَّ أن البخاريَّ أخرج له(: »413)ص« تقريب التهذيب»، قال يف له يف صحيحه

 وقد فات النَّاِظَم من رَِجاِل األئمة الستِة عدٌد من الرواة، بلغْت عدَّتُهم عشرين راوياً، وهم:

يلي املدّن. .1  ثَور بن زيد ، الد 
َيد بن عبد الرمحن بن عوف، الزيهري املدّن. .1  مح 
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 الَكاَلِعي احِلم صي. خالد بن َمع َدان، .3
 ز رَارَة بن َأوَّف، العامري احَلَرشي البصري. .4
، أبو العباس املكي، الشاعر األعمى. .1  السائب بن فَ ريو خ 
ري الصحايب املشهور  .6  .سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد اخل د 
 صفوان بن يعلى بن أمية، التميمي املكي. .0
 عبد اهلل بن جعفر بن َغي الن، الرَّق ي. .2
 عبد اهلل بن َمع ِقل بن م قر ن، املزّن. .1

 عبد َرب ه بن سعيد بن قيس، األنصاري املدّن، أخو حيىي بن سعيد األنصاري. .10
عاِفري، أبو ش َريح  اإلسكندراّن. .11

َ
 عبد الرمحن بن ش َريِح بن عبيد اهلل، امل

 عبد امللك بن عمرو، القيسي، أبو عامر الَعَقدي. .11
 س بن مالك، أبو معاذ.عبيد اهلل بن أيب بكر بن أن .13
 عمرو بن احلارث الثقفي، ابن أخي زينب الثقفية، على خالف فيه. .14
 حممد بن عبد اهلل بن املثىن بن عبد اهلل بن أنس بن مالك. .11
 حممد بن عبد اهلل بن أيب يعقوب، التميمي البصري. .16
 حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، اللَّي ثي املدّن. .10
 سدي الكويف.واصل بن حيان، األحدب، األ .12
 ورَّاد الث ََّقفي، أبو سعيد أو أبو الورد الكويف. .11
 حيىي بن كثري بن درهم، العنربي موالهم البصري.  .10

( راوياً وروايًة، أحصيت  منهم مئة 061فيصبح بذلك عدد من أخرج له األئمة الستة جمتمعني على الرَّاِجِح فيهم )
 .من الصحابة، كما أحصيت منهم اثين عشر راوياً خمضرماً  وعشرين صحابياً وصحابية على اختالف يف عد بعضهم
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 النتائج الرقمية التي وصلت إليها

 041 عدد من ذكره ابن بَ ر ِدسَ 

 4 عدد من ذكرهم وليسوا من رجال الستة

 041 الباقي

 10 عدد من فاته ذكرهم وهم من رجال الستة

 061  اجملموع )عدد رجال األئمة الستة(

 
 الرابع: االحتجاج بمن اتفق األئمة الستة على إخراج حديثهالمبحث 

 مقصد هذ املبحث اإلجابة عن اآليت:

 هل اجتماع األئمة الستة على إخراج حديث رجل يقتضي االحتجاج به مطلقاً؟

 ه؟ثوهل يرفع ذلك من رتبته يف ميزان اجلرح والتعديل حّت يكون أعلى من راو  آخر مل جيتمع الستة على إخراج حدي

اجلواب عن هذه التساؤالت يأخذنا إىل الكالم يف مسألة حديثية دقيقة، وهي شروط األئمة الستة، ومنهجهم يف انتقاء 
 الرواة وقبول رواياهتم، وإيرادها يف كتبهم.

 -البخاري ومسلم  -وحّت ال يتشعب الكالم كثرياً ويطول بنا املقام فإننا نستطيع أن خنتصر املسألة بشرط الشيخني 
 يف االحتجاج بالراوي، ومنهجهما يف الرواية، وانتقاء األسانيد، وتصنيف الصحيح.

أبو داود  -التزما الصحة يف كتابيهما، أما بقية األئمة األربعة  -أي الشيخني  -وإمنا اختصرنا املسألة بذلك ألَنما 
قى ختصهم، إال أن شرط الشيخني يبفلم يلتزموا ذلك، وهم وإن كانت هلم شروط  -والرتمذي والنسائي وابن ماجه 

 األشد واألدق ألَنما اقتصرا على الصحيح؛ بل على درجة معينة من الصحيح، ولذلك جعل العلماء  ما اتفق عليه 
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 البخاري ومسلم من أعلى درجات الصحيح من حيث اجلملة.

ب على ذلك رطهما يف العنعنة، ويرتتوالكالم على شرط الشيخني هنا إمنا هو يف الرجال، وهو حمور كالمنا، وليس يف ش
من اخلالف املشهور يف اللقاء واملعاصرة، فإن لتلك املسألة حبثاً طوياًل، وكالماً ألهل العلم، ي قَصد  يف مظان ه من كتب 

 املصطلح.

 منهج الشيخين في انتقاء رجال الصحيح:

مذهب من خرََّج الصحيَح: أن يعترب حاَل الراوي العدل يف مشاخيه وفيمن روى عنهم، وهم ثقات : »(20)قال احلازمي
 أيضاً، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول ال يصلح إخراجه إال يف الشواهد 

 «.مراتب مداركهمواملتابعات، وهذا باب فيه غموض، وطريق ه معرفة طبقات الرواة عن راوي األصل و 

 مث مثَّل حبديث الزهري، وطبقات الرواة عنه، حيث قسمهم احملدثون مخسة أقسام حبسب إتقاَنم حلديثه وضبطهم له.

طبقة مجعت احلفظ واإلتقان وطوَل صحبة الزهري، وضبَط حديثه، كمالك وابن عيينة ومعمر، فحديث  فاألولى:
 هذه الطبقة أعلى حديث الزهري وأصحه.

د أهل حفظ وإتقان لكن مل َتط ل  صحبتهم للزهري، ومل يتقنوا حديثه إتقاَن الطبقِة األوىل، كالليث بن سع ية:والثان
 واألوزاعي، وحديثهم عن الزهري ال ينزل عن درجة الصحيح، إال أنه أقل رتبة من الطبقة األوىل.

سفيان بن يء، وتكلم يف حفظهم، كطبقة الزمت الزهريَّ وصحبوه ورووا عنه، لكن كان يف ضبطهم ش والثالثة:
 حسني، وجعفر بن ب  ر قان، وقد تفردوا عن الزهري وكانت هلم أخطاء، وحديثهم صاحل يف الشواهد واملتابعات.

طبقة روت عن الزهري لكن من غري مالزمة وال طول صحبة، كما ت كل َم فيهم من جهة حفظهم وض ع فوا  والرابعة:
 لذلك، كزمعة بن صاحل، واملثىن بن الصَّبَّاح.

                                                           

 (.110)ص:« شروط األئمة اخلمسة(  »20)
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 .(21)طبقة املرتوكني واجملهولني، كعبد القدوس بن حبيب، وحممد بن سعيد املصلوب والخامسة:

م ان اتفاقاً، وأما الطبقة الثانية فيخرج هلم مسلم أصالة عن الزهري، وقد خيرج هلفرجال الطبقة األوىل خيرج هلم الشيخ
 البخاري إال أنه يف الغالب خيرج هلم تعليقاً.

وأكثر ما : »(22)وأما الطبقة الثالثة: فيخرج هلم مسلم يف املتابعات، وقد يعلق عنهم البخاري، قال احلافظ ابن حجر
 .«نية تعليقاً، ورمبا أخرج اليسري من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً خيرج البخاري حديث الطبقة الثا

 وأما الطبقة الرابعة: فال خيرج هلا الشيخان، وإمنا خيرج هلم أصحاب السنن حبسب شرطهم.

 نه.نوأما الطبقة اخلامسة: فال خيرج هلم األئمة الستة إال ابن ماجه فيخرج لبعضهم، لذا كثرت الضعاف واملنكرات يف س

وهذا التقسيم لطبقات الرواة جيري يف املكثرين من احملدثني ممن تدور عليهم األسانيد، كالزهري، ونافع، واألعمش، 
وقتادة، أما املقلني من احملدثني فال جتري فيهم هذه القاعدة، وإمنا العمدة فيهم اعتبار حديثهم، وترجح الضبط واحلفظ، 

 والسالمة من الشذوذ والعلة. 

فأما غري املكثرين فإمنا اعتمد الشيخان يف ختريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة اخلطأ، : »(23)احلافظ ابن حجرقال 
َو االعتماد عليه  لكن منهم من قوي االعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به؛ كيحىي بن سعيد األنصاري، ومنهم من مل يَ ق 

 «.فأخرجا له ما شاركه فيه غريه، وهو األكثر

ذاً: فاالعتماد يف غري املكثرين إمنا يرجع إىل نظر احملدث، وطول باعه يف معرفة العلل، وحفظ الطرق واألسانيد، إ
واحلديث الذي يرتجح عنده أن الراوي قد ضبطه وأتقنه ومل خيالف فيه، بل مثة من تابعه، فهو صحيح مقبول، وإذا  

 انه هلذا احلديث فإنه يرفعه إىل أعلى رتب الصحيح.كثرت املتابعات له أو حفت قرائن أخرى أكدت متام إتق

 أما إن رأى احملدث يف احلديث ما يدل على عدم ضبط راويه، أو وقعت له فيه خمالفة، أو أتى مبا ينكر، فعندها رد 

                                                           

 ( وما بعد.111للحازمي )ص:« شروط األئمة اخلمسة»(، و400-1/311البن رجب )« شرح علل الرتمذي»(  ينظر: 21)
 (. 11)ص:« هدي الساري(  »22)
 (. 11)ص:« هدي الساري(  »23)
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 حديثه، وإن كان حال الراوي هو القبول يف العموم.

جوا من م احملدثون أو ض ع ف وا يف شيء من روايتهم فإمنا أخر وعلى هذا فمن أخرج له الشيخان أو أحدمها وقد َتكلََّم فيه
 حديثه ما ترجح هلم ضبطه وإتقانه، وما ثبت عندهم صحته من خالل املتابعات والشواهد.

 عَ إذا أخرجا ملن ت كل َم فيه فإَنم ينتقون من حديِثه ما ت وبِ  -رمحهما اهلل  -صاحبا الصحيح : »(24)قال احلافظ الزَّي  َلعيي 
 «.إذا خالفه الثقات (25)عليه، وظهرت  شواهد ه، وع ِلَم أن له أصاًل، وال يَرووَن ما تفرَّد به سيَّما

ومثال ذلك: إمساعيل بن أيب أويس )ابن أخت اإلمام مالك(، فقد ت كل م فيه، وضعفه بعض احلفاظ، وقد أخرج له 
 بطه خرجا من حديثه ما توبع عليه، وترجح عندمها ضالشيخان، لكن ال يعين ذلك أَنم يصححون حديثه مطلقاً، إمنا أ

 وحفظه.

وأما الشيخان فال ي َظني هبما أَنما أخرجا عنه إال الصحيَح من حديثه الذي شارك فيه : »(26)قال احلافظ ابن حجر
 «.الثقات

كون ثقة يف ي وكذلك خرج الشيخان لبعض الرواة عن شيوخ معينني، ومل خيرجوا هلم عن غريهم من الشيوخ، فرب راو  
 شيخ ضعيف يف غريه، ورب راو  يكون ثقة يف شيوخه إال يف شيخ معني يضعف فيه.

ومن أمثلة ذلك: أسباط بن حممد بن عبد اهلل، هو ثقة، لكنه ض ع ف يف سفيان الثوري خصوصاً، لذلك أخرج له 
، ليس فيها شيء عن (28)واضع متابعة، وأخرج له مسلم يف أربعة م(27)البخاري حديثاً واحداً عن أيب إسحاق الشيباّن

 الثوري.

                                                           

 (. 341-1/341« )نصب الراية(  »24)
وتش    ديد يائه، ودخول )ال( عليه، ودخول الواو على : »(1/126« )مغين اللبيب»قال يف « والس    يما»(  كذا جاءت يف كالم الزيلعي، والص    واب لغًة: 25)

 «.)ال( واجب، قال ثعلب: من استعمله على خالف ما جاء يف قوله: والسيَّما يوم بداره جلجل؛ فهو خمطىء
 (. 1/112« )هتذيب التهذيب(  »26)
 (.6141(، و)4101(  وهو حديث موقوف على ابن عباس، كرره البخاري مرتني برقم )27)
 (.1440(، و)1220(، و)136(، و)116أرقامها: )(  28)
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فنحن نرى من هذا دقة الشيخني، وجاللة قدرمها يف العلم، وحتوطهما الشديد يف تصحيح األحاديث وإخراجها يف  
 كتابيهما.

دوق قيل فيه صدوق، وبعضهم أضيف إىل لفظ ص -حبسب إحصائي  -وجند من بني رواة األئمة الستة مخسني راوياً 
  مثل:وصف آخر 

 صدوق »، (32)«صدوق تغريَّ حفظه بَأَخرَة»، (31)«صدوق خيطىء»، (30)«صدوق يهم»، (29)«صدوق خيطئ قليالً »

صدوق كثري »، (36)«صدوق له خطأ كثري»، (35)«صدوق يف حفظه شيء»، (34)«صدوق رمبا وهم»، (33)«له أوهام
 .(41)«صدوق َسي ئ  احلفظ»، (40)«صدوق يغرب»، (39)«صدوق قد خيطىء»، (38)«صدوق رمبا خالف»، (37)«اخلطأ

 .(42)«ال بأس به»كما جند راويني من رواة األئمة الستة قيل فيهما: 

 من املرتبة الرابعة عند ابن حجر من مراتب التوثيق.« ال بأس به»و« صدوق»ووصف 

                                                           

 (  و ِصَف هبذا: إمساعيل بن زكريا بن مرة، اخل ل َقاّني.29)
 (  و ِصَف هبذا: حامت بن إمساعيل، املدّن.30)
 (  و ِصَف هبذا: سليمان بن َحيَّان، اأَلز دي، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان، األموي.31)
 ا: سهيل بن أيب صاحل.(  و ِصَف هبذ32)
َدَلة، وعمرو بن أيب س    لمة، الت   33) ك وّن، وطارق بن عبد الرمحن، الَبَجلي، وعاص    م بن بَ ه  َف هبذا: ش    جاع بن الوليد بن قيس، الس    َّ ي، وحممد بن (  و ص    ِ ن  ي س    ِ

 عبد اهلل بن مسلم ابن أخي الزهري، وحممد بن عمرو بن علقمة، اللَّي ثي.
َتوائي.(  و ِصَف هبذا: عب34) َداّن اخلَاِريف، ومعاذ بن هشام بن أيب عبد اهلل، الدَّس   د اهلل بن سعيد بن أيب هند، الَفزَارِي، وِفرَاس بن حيىي، اهلَم 
 (  و ِصَف هبذا: عمرو بن عاصم بن عبيد اهلل، الِكاليب القيسي.35)
 (  و ِصَف هبذا: ف َضيل  بن سليمان، النيَمريي، أبو سليمان البصري.36)
 (  و ِصَف هبذا: ف  َليح  بن سليمان بن أيب املغرية.37)
 (  و ِصَف هبذا: قَِبي َصة  بن عقبة بن حممد بن سفيان، السيَوائي.38)
 (  و ِصَف هبذا: حممد بن بكر بن عثمان، الب  ر َساّن اأَلز دي.39)
 (  و ِصَف هبذا: حيىي بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، األموي.40)
 هبذا: حيىي بن سليم، الطائفي. (  و ِصفَ 41)
َحاِريب، قال يف 42)

 
ان بن كثري، الَعب دي والثاّن: س  ليم«. ال بأس به، وكان يدلس، قاله أمحد«: »تقريب التهذيب»(  ومها: عبد الرمحن بن حممد بن زياد، امل

 «.ال بأس به يف غري الزهري«: »تقريب التهذيب»البصري، قال يف 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 933 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 .(43)لتعديلامن مراتب  -األخرية  -فهي يف املرتبة اخلامسة « صدوق»وأما األوصاف األخرى اليت أضيف إىل وصف 

 الخالصة:
أن إخراج األئمة الستة لراو  يفيده من حيث العدالة، أما الضبط فإن كان مكثراً من الرواية، وأكثر عنه األئمة الستة، 

 فهذه أمارة على اتفاقهم على ضبطه، وأنه حجة فيما يروي، وحديثه أقوى من حديث غريه غالباً.

قلياًل من حديثه، فهذه أمارة على أَنم ينتقون من حديثه،  -أو أحدهم  - أما من كان مقاًل، أو أخرج األئمة الستة
وال يقتضي إخراجهم له أنه يف املراتب العليا من التوثيق، وال أن كل حديثه صحيح؛ بل رمبا انتقوا من حديثه ما صح 

 عندهم وتركوا غريه.

وا من يف التصحيح والقبول، ذلك ألَنم إمنا أخرج وكذلك إخراج األئمة لراو  تكل م فيه ال يطعن يف منهجهم وأحكامهم
 حديث املتكلم فيهم ما توبع عليه، وكان له شواهد تؤكد حفظه وضبطه للحديث، واهلل سبحانه أعلم.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.134)ص:« لفكرشرح خنبة ا»(  ينظر: 43)
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 المصادر والمراجع

 .1للماليني/ بريوت، ط خلري الدين الزركلي، دار العلم « األعالم» (1
البن حجر العسقالّن، ت: د. حسن حبشي، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية/القاهرة، « إنباء الغمر بأنباء العمر» (1

 م.1112 -ه 1412
 «كشف النقاب عما روى الشيخان لألصحاب« = »االنتخاب يف اختصار كشف النقاب» 
 ا   لبنان.طي، ت: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية/صيدللسيو « بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة» (3
 للزَّبيدي، حتقيق جمموعة من احملققني، دار اهلداية.« تاج العروس من جواهر القاموس» (4
، ت: د. عبد السالم الشيخلي، وعبد اخلالق املزوري، ه(241البن ناصر الدين الدمشقي )« التبيان لبديعة البيان» (1

 م. 1002 -ه 1411: 1ّن، وإمساعيل الكوراّن، دار النوادر/دمشق، طوسعيد البوتا
: 2البن حجر العسقالّن، ت: حممد عوامة، دار اليسر/املدينة املنورة، ودار املنهاج/جدة، ط« تقريب التهذيب» (6

 م.1001 -ه 1430
: 1، طبريوت البن حجر العسقالّن، ت: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة/« هتذيب التهذيب» (0

 م.1001ه / 1411
 م.1120 -ه 1400: 1للمزي، ت: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة/بريوت، ط« هتذيب الكمال» (2
 ه.1410: 1للنعيمي، ت: إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية/بريوت، ط« الدارس يف تاريخ املدارس» (1

ه 1311: 1عسقالّن، دائرة املعارف حبيدر آباد اهلند، طال بن حجر ال« الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة» (10
 م.1101/ 

 ه.1313: 1البن ناصر الدين الدمشقي، ت: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي/بريوت، ط« الرد الوافر» (11
البن العماد احلنبلي، ت: عبد القادر األرنؤوط، وحممود األرنؤوط، دار ابن كثري/دمشق، « شذرات الذهب» (11

 ه.1406: 1ط
 -ه 1411: 4البن رجب احلنبلي، ت: د. نور الدين عرت، دار العطاء/الرياض، ط« شرح علل الرتمذي» (13

 م.1001
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 «نزهة النظر شرح خنبة الفكر« = »شرح خنبة الفكر» 
ح ، ت: عبد الفتا «ثالث رسائل يف علم مصطلح احلديث»للحازمي، مطبوع ضمن  «شروط األئمة اخلمسة» (14

 م.1110 -ه 1410: 1إلسالمية حبلب، دار البشائر/بريوت، طأبو غدة، مكتب املطبوعات ا
 م.1111ه/ 1411: 1دار الفيحاء/دمشق، ط –دار السالم/الرياض « صحيح البخاري (11
بة، د. احلافظ عبد العليم خان، عامل الكتب/بريوت، ط« طبقات الشافعية» (16  ه. 1400: 1البن قاضي ش ه 
: 1، طدار الفيحاء/ دمشق –سقالّن، دار السالم/الرياض البن حجر الع« فتح الباري شرح صحيح البخاري» (10

 م.1110 -ه 1412
قسم احلديث النبوي الشريف وعلومه، مؤسسة آل « الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط» (12

 م.1111البيت/األردن، 
نورة، ودار دينة املللذهب، ت: حممد عوامة، دار اليسر/امل« الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة» (11

 م.1001 -ه 1430: 1املنهاج/جدة، ط
« االنتخاب يف اختصار كشف النقاب»لإلمام العالئي، ويليه: « كشف النقاب عما روى الشيخان لألصحاب» (10

 م.1010 -ه 1431: 1البن بردس البعلبكي، ت: عبد اجلواد محام، دار النوادر/دمشق، ط
 البن فهد املكي، دار الكتب العلمية/بريوت.، «حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ» (11
 لياقوت احلموي، دار الفكر/بريوت.« معجم البلدان» (11
 لعمر رضا كحالة، دار إحياء الرتاث العريب/بريوت.« معجم املؤلفني» (13
البن هشام األنصاري، ت: د. مازن مبارك، وحممد علي محد اهلل، دار « مغين اللبيب عن كتب األعاريب» (14

 م.1121: 6طالفكر/بريوت، 
البن مفلح، ت: د. عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، مكتبة « املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد» (11

 ه.  1410: 1الرشد/الرياض، ط
 -ه 1414: 1البن حجر العسقالّن، ت: د. نور الدين عرت، دار اخلري، ط« نزهة النظر شرح خنبة الفكر» (16

 م.1113
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للزيلعي، ت: حممد عوامة، دار القبلة/جدة، مؤسسة الريان/بريوت، املكتبة « دايةنصب الراية ألحاديث اهل» (10

 م1110 -ه 1412: 1املكية، ط
 «فتح الباري« = »هدي الساري» 

 


