
91

التحقيق يف شبهة التدليس
يف رواية اإلمام البخاري عن الذهلي

د. سليمان صاحل حممد الشجراوي

   تاريخ التسليم: 2015/12/19م، تاريخ القبول: 2016/3/27م. 
      أستاذ مساعد/ جامعة الجوف/ المملكة العربية السعودية. 



92

د. سليمان صالح محمد الشجراويالتحقيق في شبهة التدليس في رواية اإلمام البخاري عن الذهلي

ملخص:
اتهم بع�س العلماء الإمام البخاري بالتدلي�س يف روايته عن 

الذهلي، ملا وقع بينهما من خالف يف م�ساألة من امل�سائل.
ومناق�سة  ال�سبهة،  هذه  يف  التحقيق  اإىل  البحث  هذا  ويهدف 
مرويات  جمع  خالل  من  وذلك  فيها،  العلماء  واأقوال  ثبوتها،  مدى 

البخاري عن الذهلي.
ت�سمن  وخامته،  مباحث  وثالثة  مقدمة  يف  البحث  جاء  وقد 
املبحث الأول التعريف بالتدلي�س، واأق�سامه، وحكمه، وكذلك التعريف 
البخاري، والذهلي، وما وقع بينهما من خالف،  بكل من الإمامني 
البخاري عن  للحديث عن مرويات  فقد خ�س�س  الثاين  املبحث  اأما 
التدلي�س  الثالث فقد خ�س�س للرد على �سبهة  الذهلي، واأما املبحث 

يف روايات الإمام البخاري عن الذهلي.
تهمة  من  البخاري  الإمام  براءة  اإىل  الدرا�سة  خل�ست  وقد 
التدلي�س يف روايته عن الذهلي، وبيان املكانة الكبرية التي يتمتع 

بها الإمام البخاري، وكتابه اجلامع ال�سحيح.
البخاري،  الإمام  رواية  التدلي�س،  �سبهة  املفتاحية:  الكلمات 

الذهلي.

Investigating the Fraudulence Claims against 
Imam Al-Bukhārī’s Narration of Al-Dhuhalī

Abstract:

Some Islamic scholars have accused Imam Al-
Bukhārī of fraudulence in his narration of Al-Dhuhalī 
due to a conflict that had occurred between the two.

This study is aimed at investigating this claim, 
its validity, and the scholars’ opinions about it, by 
discussing the narrations of Al-Bukhārī on Al-Dhuhalī 
themselves. 

The study is divided into an introduction, three 
discussions, and a conclusion. The first discussion is 
dedicated to the definition of fraudulence, its sections, 
and verdict it, in addition to introducing Imam Al-
Bukhārī, Imam Al-Dhuhalī, and the conflict that arose 
between them. The second discussion focuses on the 
narrations of Al-Bukhārī on Al-Dhuhalī. While the 
third discussion is dedicated to responding to the 
fraudulence claims.

The conclusions of this study absolve Imam Al-
Bukhārī of fraudulence in his narration on Al-Dhuhalī, 
and thus clarify the great status of Imam Al-Bukhārī 
and his book, al-Jami’ as-Sahih. 

Key words: Fraudulence Claims, Al-Bukhārī’s 
Narration, Al-Dhuhalī

مقدمـة
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الكرمي، 
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، والتابعني لهم باإح�سان اإىل يوم الدين. 

اأما بعد،
فهذا بحث حول التحقيق يف �سبهة التدلي�س يف رواية الإمام 
وحكمه،  واأق�سامه،  بالتدلي�س،  التعريف  مع  الذهلي،  عن  البخاري 
وبيان ملا وقع بني البخاري والذهلي من خالف، مع التعريف بهما، 

وتتبع ملرويات البخاري عن الذهلي.

أهمية املوضوع وسبب اختياره: 
وجل،  عز  اهلل  كتاب  بعد  كتاب  اأ�سح  البخاري  �سحيح  يعد 
وقد تلقته الأمة بالقبول، ولكننا جند بني احلني والآخر من يحاول 

التقليل من �ساأنه، والطعن فيه، واإثارة ال�سبهات حوله.
البخاري بالتدلي�س يف روايته عن  اتهام  ال�سبهات  ومن هذه 
يف  خالف  من  اجلليلني  الإمامني  بني  حدث  ما  م�ستغلني  الذهلي، 
واملنتديات  املواقع  بع�س  يف  وجدت  حيث  امل�سائل،  من  م�ساألة 
على �سبكة النرتنت من يثري هذه ال�سبهة، بنقل كالم ال�سابقني دون 

متحي�س وتثبت، ويتخذها مادة للطعن يف كتاب البخاري.
بالبحث  اأحد  يتناوله  مل  املو�سوع  هذا  اأن  وجدت  وملا 
والتحقيق، اأحببت اأن اأتناوله من جوانبه جميعها، يف حماولة جادة 

للو�سول اإىل الراأي ال�سديد فيه.

أهداف البحث: 
رواية  التدلي�س يف  �سبهة  التحقيق يف  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
الإمام البخاري عن الذهلي، وبيان مدى ثبوتها، وهل ت�سكل طعنا 

يف الإمام البخاري، ويف كتاب العظيم؟ 
كما يهدف البحث اإىل الذب عن الإمام البخاري، وبيان مكانته 

العلمية، والرد على من يحاولون النتقا�س من كتابه العظيم.

منهج البحث:
ي�ستخدم الباحث املنهج ال�ستقرائي يف جمع مرويات الإمام 
البخاري عن الذهلي، ومن ثم تتبع طرق احلديث يف الكتب الأخرى 
للمقارنة بني رواية البخاري عن الذهلي بالكتب الأخرى، وذلك من 
اأقوال العلماء يف ذلك، والرتجيح بينها،  اأجل تبيني امل�سكل، وبيان 
ومن ثم مناق�سة اأقوال املتهمني للبخاري يف التدلي�س، والرد عليهم.

الدراسات السابقة: 
ومن  بالبحث،  املو�سوع  هذا  اأفردت  درا�سة  على  اأطلع  مل 
الدرا�سات التي اأ�سارت للمو�سوع درا�سة لالأ�ستاذ اأبو بكر كايف من 
البخاري  اتهام  يف  التحقيق  عنوانها:  القادر،  عبد  الأمري  جامعة 
عام،  ب�سكل  بالتدلي�س  البخاري  اتهام  عن  فيها  حتدث  بالتدلي�س، 
البخاري عن  الإمام  رواه  والتحليل ملا  بالدرا�سة  يتعر�س  اأن  دون 
الذهلي، كما هو املراد من هذا البحث، اإذ اأن هذه الدرا�سة تتميز عن 
الذهلي،  عن  البخاري  الإمام  رواية  وكيفية  مقدار  ببيان  �سابقتها 
وبيان اأقوال العلماء يف ذلك، ومناق�سة اأقوالهم، والرد على من اتهم 

البخاري بالتدلي�س يف روايته عن الذهلي.
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خطة البحث:
وقد ق�سمت البحث اإىل مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة، على 

النحو التايل: 

املقدمـــة:
وبينت فيها اأهمية املو�سوع و�سبب اختياره، واأهداف البحث، 

والدرا�سات ال�سابقة فيه. 
اإىل  وق�سمته  للتعريفات،  خ�س�سته  فقد  الأول  املبحث  واأما 

اأربعة مطالب: 
املطلب الأول: التعريف بالتدلي�س، واأق�سامه، وحكمه. ♦
املطلب الثاين: التعريف بالإمام البخاري. ♦
املطلب الثالث: التعريف بالإمام الذهلي. ♦
♦ . ْهِليُّ املطلب الرابع: بيان ما وقع بني البخاري و الذُّ

اأما املبحث الثاين فقد حتدثت فيه عن مرويات الإمام البخاري 
عن الذهلي.

واأما املبحث الثالث فقد خ�س�سته للرد على �سبهة التدلي�س يف 
روايات الإمام البخاري عن الذهلي. وق�سمته اإىل مطلبني: 

املطلب الأول: املتهمون للبخاري بالتدلي�س. ♦
املطلب الثاين: مناق�سة ورد. ♦

اأما اخلامتـة، فقد �سمنتها اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها يف 
هذا البحث.

ويف اخلتام اأ�ساأل اهلل اأن اأكون قد وفقت يف كتابة هذا البحث، 
اأخطائي  عن  يتجاوز  واأن  الكرمي،  لوجهه  خال�سا  مني  يتقبله  واأن 

وعرثاتي، اإنه �سميع جميب.

املبحث األول: تعريفات
وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب األول: التعريف بالتدليس، وأقسامه، وحكمه

ْدِلي�ُس  ْلَمة. والتَّ ْحِريِك: الظُّ َل�ُس، ِبالتَّ التدلي�س لغة من دل�س: و الدَّ
ْدِلي�ُس يِف  �ْسرَتَى؛ َوِمْن َهَذا اأُخذ التَّ ْلَعة َعِن امْلُ يِف اْلَبْيِع: ِكْتماُن َعْيِب ال�سِّ

الإِ�سناد ففي كل منهما اإخفاء �سيء بال�سكوت عنه)1(.
اْلإِ�ْسَناِد،  َتْدِلي�س  ق�سمني:  اإىل  ْدِلي�س  التَّ ال�سالح  ابن  ق�سم  وقد 

ُيوِخ)2(. وَتْدِلي�س ال�سُّ
وق�سمه غريه اإىل َثَلَثة اأَْو اأَْكث)3(. 

مَلْ  َما  َلِقَيُه  ْن  َيْرِوَي َعمَّ اأَْن  َوُهَو  اْلإِ�ْسَناِد،  َتْدِلي�ُس  الأول:  الق�سم 
ُه َومَلْ َيْلَقُه ُموِهًما  َ ْن َعا�صَ ُه �َسِمَعُه ِمْنُه، اأَْو َعمَّ َي�ْسَمْع ِمْنُه، ُموِهًما اأَنَّ
.)4( ُه َقْد َلِقَيُه َو�َسِمَعُه ِمْنُه، ُثمَّ َقْد َيُكوُن َبْيَنُهَما َواِحٌد َوَقْد َيُكوُن اأَْكرَثُ اأَنَّ

وقد خالف ابن حجر ابن ال�سالح ومن قبله يف هذا التعريف، 
اإذا عا�صه  اإذا روى عمن لقيه ما مل ي�سمع منه، وما  ففرق بني ما 
ومل يلقه، فجعل الأول تدلي�سا، والثاين اإر�سال خفيا فقال: والَفْرُق بنَي 
روى  َيخت�س مبن  التَّدلي�َس  اأَنَّ  وهو  دقيٌق،  اخلفيِّ  وامُلْر�َسل  امُلَدلَّ�س 
َفُهو  لِقَيُه،  ه  نَّ اأَ ُيْعَرْف  ومل  ُه،  َ عا�صَ اإِن  ا  فاأَمَّ اإياه،  لقاوؤه  ُعِرَف  عّمن 

اأن  وهو  الت�سوية  تدلي�س  الإ�سناد  بتدلي�س  )5(.ويلحق  اخَلِفيُّ امُلْر�َسل 
ي�سمع الراوي من �سيخه حديثا قد �سمعه من رجل �سعيف عن �سيخ 
�سمع منه ذلك ال�سيخ هذا احلديث في�سقط الراوي عنه الرجل ال�سعيف 
من بينهما ويروي احلديث عن �سيخه عن الأعلى لكونه �سمع منه اأو 

اأدركه)6(. 
وقد عده العراقي ق�سما م�ستقال من اأنواع التدلي�س وقال عنه 

هو �ص الأق�سام)7(.
ُيوِخ، َوُهَو: اأَْن َيْرِوَي َعْن �َسْيٍخ َحِديًثا  ايِن: َتْدِلي�ُس ال�سُّ والق�سم الثَّ
ِبِه،  ُيْعَرُف  ا َل  َفُه مِبَ ْو َي�سِ اأَ َيْن�ُسَبُه،  اأَْو  ُيَكنَِّيُه،  اأَْو  َيُه  َفُي�َسمِّ ِمْنُه،  �َسِمَعُه 

َكْي َل ُيْعَرَف)8(.

حكم التدليس: 

ُه اأَْكرَثُ اْلُعَلَماِء، َوَكاَن  ا، َذمَّ اأول: تدلي�س الإ�سناد، وهو مْكُروٌه ِجدًّ
ْن اأَْزيِنَ اأََحبُّ اإِيَلَّ ِمْن اأَْن اأَُدلِّ�َس( ا َلُه، حيث َقاَل: )َلأَ �ُسْعَبُة ِمْن اأَ�َسدِِّهْم َذمًّ

ْنِفرِي)9(.  ْجِر َعْنُه َوالتَّ َباَلَغِة يِف الزَّ ُموٌل َعَلى امْلُ َوَهَذا ِمْن �ُسْعَبَة اإِْفَراٌط حَمْ
واأ�سده كراهة تدلي�س الت�سوية، وهو قادح فيمن تعمد فعله)10(.

، حيث اأنه مل ي�سقط  ثانيا: اأما تدلي�س ال�سيوخ، فكراهيته اأََخفُّ
ِييٌع ِلْلَمْرِويِّ َعْنُه، َوَتْوِعرٌي ِلَطِريِق َمْعِرَفِتِه)11(. اأحدا، فكل ما ِفيِه َت�سْ

َعَلْيِه،  اِمِل  احْلَ اْلَغَر�ِس  ِبَح�َسِب  َذِلَك  َكَراَهِة  اُل يِف  احْلَ َوَيْخَتِلُف 
َكْوُنُه  اأَْو  ِثَقٍة،  َ �َسْمَتُه َغرْيَ  الَِّذي َغريَّ َذِلَك َكْوُن �َسْيِخِه  َيْحِمُلُه َعَلى  َفَقْد 
َغَر  َماِع ِمْنُه َجَماَعٌة ُدوَنُه، اأَْو َكْوُنُه اأَ�سْ َر اْلَوَفاِة َقْد �َساَرَكُه يِف ال�سَّ ُمَتاأَخِّ
اِوي َعْنُه، اأَْو َكْوُنُه َكِثرَي الرَِّواَيِة َعْنُه َفاَل ُيِحبُّ اْلإِْكَثاَر ِمْن  ا ِمَن الرَّ �ِسنًّ

وَرٍة َواِحَدٍة)12(. ِذْكِر �َسْخ�ٍس َواِحٍد َعَلى �سُ
امل�سنف  اإن  فقال:  ال�سالح  ابن  احلافظ  العراقي  تعقب  وقد 
احلكم  يبني  ومل  التدلي�س  من  الأول  بالق�سم  عرف  فيمن  احلكم  بني 
اأخف، فاأردت بيان احلكم فيه  اأمره  اإن  الثاين، واإمنا قال  الق�سم  يف 
للفائدة، وقد جزم اأبو ن�ص بن ال�سباغ يف كتاب العدة، اأن من فعل 
ذلك، لكون من روى عنه غري ثقة عند النا�س، واإمنا اأراد اأن يغري ا�سمه 
ليقبلوا خربه، يجب اإل يقبل خربه، واإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد 
غلط يف ذلك، جلواز اأن يعرف غريه من جرحه ما ل يعرفه هو، واإن 
كان ل�سغر �سنه، فيكون ذلك رواية عن جمهول، ل يجب قبول خربه 

حتى يعرف من روى عنه واهلل اأعلم)13(.

حكم رواية املدلس: 

ِبَهَذا  ُعِرَف  َمْن  ِرَواَيِة  َقُبوِل  يِف  اْخَتَلُفوا  ُثمَّ  ال�سالح:  ابن  قال 
ِبَذِلَك،  ُروًحا  جَمْ َواْلُفَقَهاِء  ِديِث  احْلَ اأَْهِل  ِمْن  َفِريٌق  َفَجَعَلُه  ْدِلي�ِس  التَّ
ِحيُح  َوال�سَّ  . ْ ُيَبنيِّ مَلْ  اأَْو  َماَع  ال�سَّ  َ َبنيَّ ِبَحاٍل  ِرَواَيُتُه  ُتْقَبُل  َل  َوَقاُلوا: 
َماَع  ال�سَّ ِفيِه   ْ ُيَبنيِّ مَلْ  َتَمٍل  حُمْ ِبَلْفٍظ  َدلِّ�ُس  امْلُ َرَواُه  َما  َواأَنَّ  يُل،  ْف�سِ التَّ
 ٍ ُمَبنيِّ ِبَلْفٍظ  َرَواُه  َوَما  َواأَْنَواِعِه،  ْر�َسِل  امْلُ ُحْكُم  ُحْكُمُه  اَل  َواِلتِّ�سَ
َمْقُبوٌل  َفُهَو  َواأَ�ْسَباِهَها  َنا(  َواأَْخرَبَ َثَنا،  َوَحدَّ )�َسِمْعُت،  َنْحَو  اِل  ِلاِلتِّ�سَ
ٌب ِمَن اْلإِيَهاِم  ْ ا ُهَو �صَ َ ْدِلي�َس َلْي�َس َكِذًبا، َواإِمنَّ َتجٌّ ِبِه. َوَهَذا ِلأَنَّ التَّ حُمْ

َتَمٍل)14(. ِبَلْفٍظ حُمْ
وفرق اأهل العلم بني من ل يدل�س اإل عن الثقات وغريهم، َفَمْن 

َكاَن َل ُيَدلِّ�ُس اإِلَّ َعِن الثَِّقاِت، َكاَن َتْدِلي�ُسُه َمْقُبوًل َواإِلَّ َفال)15(.
والأ�سول  والفقه  احلديث  اأئمة  جمهور  عليه  الذي  وال�سحيح 
الثقة مما �صح فيه بال�سماع دون ما  الحتجاج مبا رواه املدل�س 
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روايته  بقبول  �سك  فال  ال�سيوخ  تدلي�س  واأما  حمتمل)16(.  بلفظ  رواه 
اإذا عرفنا من يروي عنه، با�ستثناء من يفعل ذلك تعمدا لإخفاء راو 

�سعيف، كما نقل العراقي عن اأبي ن�ص ال�سباغ.

املطلب الثاني: التعريف باإلمام البخاري

اهلل  عبد  اأبو  املغرية  بن  اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل  بن  حممد  هو 
ال�سحيح  اجلامع  احلديث �ساحب  علم  الإمام يف  البخاري  اجلعفي 

والتاريخ والت�سانيف الكثرية، فهو اأ�سهر من اأن يعرف)17(. 
ولد يف �سوال �سنة اأربع وت�سعني ومائة، واأول �سماعه للحديث 
البخاري:  قال  الكتاب،  يف  �سغريا  كان  وقد  ومائتني،  خم�س  �سنة 
األهمت حفظ احَلِديث َواأَنا يِف اْلكتاب، ثمَّ خرجت من اْلكتاب َفجعلت 

اأختلف اإِىَل الداخلي َوَغريه )18(.
 وحفظ ت�سانيف ابن املبارك وهو �سبي ون�ساأ يتيما ورحل مع 
اأمه واأخيه �سنة ع�ص ومائتني بعد اأن �سمع من �سيوخ بلده)19(. َيُقْوُل: 
ا  ي َوتخلَّْفُت يِف طلِب احَلِدْيث)20(. َقاَل َفَلمَّ مِّ اأَِخي ِباأُ َحَجْجُت، َوَرَجَع 
اِبِعنَي  َوالتَّ َحاَبة  ال�سَّ َثَمايِن ع�َصة و�سنفت كتاب ق�سايا  طعنت يِف 
ِديَنة ِعْند قرب النَِّبي �سلى اهلل َعَلْيِه َو�سلم،  اِريخ يِف امْلَ ثمَّ �سنفت التَّ
َوله  اإِلَّ  اِريخ  التَّ ا�ْسم يِف  َقاَل: َوقل  اللََّيايِل املقمرة،  اأكتبه يِف  َوكنت 

ة اإِلَّ اأَينِّ كرهت اأَن يطول اْلكتاب)21(. ِعْنِدي ق�سَّ
َواإِىَل  َتنْيِ  ام وم�ص واجلزيرة مرَّ ال�سَّ اإِىَل  الُبَخاِرّي دخلت  َقاَل 
كم  اأح�سي  َوَل  اأَْعَوام،  ة  �ِستَّ باحلجاز  واأقمت  ات،  َمرَّ اأَربع  ة  اْلَب�ْصَ

دخلت اإِىَل اْلُكوَفة وبغداد َمَع امْلُحدثني)22(. 
ُكنَّا  فيقول:  ال�سحيح  جامعه  لتاأليفه  الباعث  ال�سبب  عن  اأما 
ة  َت�صا ل�سحيح �ُسنَّ ِعْند اإِ�ْسَحاق بن َراَهَوْيه: َفَقاَل َلو جمعتم كتابا ُمْ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم، َقاَل: َفَوقع َذِلك يِف قلِبي َفاأخذت يِف  لَّى اهللَّ ِ �سَ َر�ُسول اهللَّ

ِحيح)23(. اِمع ال�سَّ جمع اجْلَ
وذكر اأي�سا �سببا اآخر فقال: َراأَْيت النَِّبي �سلى اهلل َعَلْيِه َو�سلم 
وكاأنني َواِقف َبني َيَدْيِه َوِبَيِدي مروحة اأذب بَها َعنُه، َف�َساأَلت بع�س 
املعربين َفَقاَل يل: اأَْنت تذب َعنُه اْلَكِذب َفُهَو الَِّذي َحمَلِني على اإِْخَراج 

ِحيح)24(. اِمع ال�سَّ اجْلَ
من  تركت  َوَما  ِحيحا  �سَ اإل  اْلكتاب  َهَذا  يِف  اأخرج  مل  وَقاَل 
ِحيح َحِديثا اإل اْغَت�َسلت قبل  ِحيح اأَكرث، وَما كتبت يِف كتاب ال�سَّ ال�سَّ
)25(. ويقول: اأخرجت هذا الكتاب يعني ال�سحيح  َذِلك َو�سليت َرْكَعَتنْيِ
�ْسِجد  من زهاء �ست مائة األف حديث)26(. وقال: �سنفت كتابي يِف امْلَ
َو�سليت  َتَعاىَل،  اهلل  ا�ستخرت  َحتَّى  َحِديثا  ِفيِه  اأدخلت  َوَما  َرام،  احْلَ
ع�صة  �ست  ت�سنيفه  يف  ا�ستمر  وقد  ته)27(،  حَّ �سِ وتيقنت  َرْكَعَتنْيِ 
ثناء  العلماء  عليه  واأثنى  بالقبول،  كتابه  الأمة  تلقت  وقد  �سنة)28(. 
د  مَّ ِديِث من حُمَ َماء اأعلم ِباحْلَ ة: َما حَتت اأَِدمي ال�سَّ كبريا، َقاَل ابن ُخَزْيَ
ِمِذّي:مل اأر اأعلم بالعلل والأ�سانيد  ْ ُبو ِعي�َسى الرتِّ اأَ اإِ�ْسَماِعيل، َوَقاَل  بن 
د بن اإِ�ْسَماِعيل الُبَخاِرّي، َوَقاَل َلُه ُم�سلم: اأ�سهد اأَنه َلْي�َس يِف  مَّ من حُمَ

ْنَيا مثلك)29(.  الدُّ
يوم  ودفن  الفطر،  ليلة  الع�ساء  �سالة  عند  ال�سبت  ليلة  تويف 
الفطر بعد �سالة الظهر يوم ال�سبت لغرة �سوال من �سنة �ست وخم�سني 

ومائتني)30(.

املطلب الثالث: التعريف باإلمام الذُّْهِليُّ

ذويب  بن  فار�س  بن  خالد  بن  اهلل  عبد  بن  يحيى  بن  حممد 
واإمام  امل�صق،  اأهل  الني�سابوري، عامل  اهلل  عبد  اأبو  احلافظ  الذهلي 
ٍع َو�َسْبِعنْيَ َوماَئٍة)32(، وتويف  اأهل احلديث بخرا�سان)31(، ولد �َسَنَة ِب�سْ

�سنة ثمان وخم�سني ومائتني)33(. وبلغ �ستا وثمانني �سنة)34(.
وقال اخلطيب: كان اأحد الأئمة العارفني، واحلفاظ املتقنني، 

والثقات املاأمونني، �سنف حديث الزهري وجوده)35(.
وقال ابن حبان: َكاَن متقنا من اجلماعني لْلَحِديث، واملواظبني 

َعَلْيِه)36(.
اأبي بالري، وهو ثقة �سدوق،  اأبي حامت: كتب عنه  وقال ابن 
بن  حممد  حدثنا  داود:  اأبي  ابن  امل�سلمني)37(،وقال  اأئمة  من  اإمام 

يحيى الني�سابوري، وكان اأمري املوؤمنني يف احلديث)38(.
ابن  وقال  احلديث،  يف  الأئمة  اأحد  ثبت،  ثقة  الن�سائي:  وقال 
خزية: ثنا حممد بن يحيى الذهلي اإمام اأهل ع�صه بال مدافعة،)39( 
وؤُْدِد ِبَبَلَدِه، َكاَنْت  قال الذهبي: انَتَهْت اإَِلْيِه ِرئا�َسُة الِعْلِم َوالَعَظَمِة َوال�سُّ
ِبَبْغَداَد،  اأَْحَمَد  الإَِماِم  َجاَلَلِة  َنْوِع  ِمْن  ِبَنْي�َساُبْوَر،  َعجيَبٌة  َجاَلَلٌة  َلُه 

َوَماِلٍك ِبامَلِدْيَنِة )40(.

املطلب الرابع: بيان ما وقع بني البخاري و الذُّْهِليُّ

الُبَخاِرّي ني�سابور  َتاِريخه: قدم  اأَُبو عبد اهلل يِف  اِكم  احْلَ َقاَل   
َقاَل:  َوام،  الدَّ على  يحدث  ُمدَّة،  بَها  َفاأََقاَم   ، َوِماَئَتنْيِ خم�سني  �سنة 
بن  د  مَّ حُمَ بن  احْل�سن  �َسِمعت  َيُقول:  ار  اْلَبزَّ َحاِمد  بن  د  مَّ حُمَ َف�سِمعت 
َهَذا  اإِىَل  اْذَهُبوا  َيُقول:  الذهلي  يحيى  بن  د  مَّ حُمَ �َسِمعت  َيُقول:  َجابر 
ْقَبُلوا  الح اْلَعامل َفا�ْسَمُعوا ِمْنُه. َقاَل: َفذهب النَّا�س اإَِلْيِه َفاأَ الرجل ال�سَّ
د بن يحيى َقاَل  مَّ على ال�سماع ِمْنُه، َحتَّى ظهر اخْلَلل يِف جْمِل�س حُمَ

َفتكلم ِفيِه بعد َذِلك)41(. وح�سده)42(.
اج  احْلجَّ بن  ُم�سلم  �َسِمعت  ُمود:  حَمْ بن  اأَْحمد  بن  َحامِت  َوَقاَل 
د بن اإِ�ْسَماِعيل ني�سابور َما َراأَْيت واليا َوَل َعاملا  مَّ َيُقول: ملا قدم حُمَ
فعل ِبِه اأهل ني�سابور َما فعلوا ِبِه ا�ْسَتْقبُلوُه من مرحَلَتنْيِ من اْلَبَلد اأَو 
د بن يحيى الذهلي: َل ت�ساألوه َعن �َسْيء من اْلَكاَلم  مَّ َثاَلث، َوَقاَل حُمَ
ُه اإِن اأَجاب ِبِخاَلف َما َنحن َعَلْيِه َوقع َبْينَنا َوَبينه. َقاَل: فازدحم  َفاإِنَّ
ا  َفَلمَّ ار، وال�سطوح،  الدَّ اْمَتاَلأت  اإِ�ْسَماِعيل َحتَّى  د بن  مَّ النَّا�س على حُمَ
ايِن، اأَو الثَّاِلث من َيْوم قدومه، َقاَم اإَِلْيِه رجل، َف�َساأََلُه َعن  َكاَن اْلَيْوم الثَّ
اللَّْفظ ِباْلُقْراآِن. َفَقاَل اأفعالنا ملوقة، واألفاظنا من اأفعالنا، َقاَل َفَوقع 
ُلوق، َوَقاَل  َبني النَّا�س اْخِتاَلف، َفَقاَل َبع�سهم: َقاَل َلْفِظي ِباْلُقْراآِن َمْ
َبع�سهم: مل يقل، َفَوقع َبينهم يِف َذِلك اْخِتاَلف، َحتَّى َقاَم َبع�سهم اإِىَل 

ار فاأخرجوهم)43(. بع�س، َقاَل َفاْجتمع اأهل الدَّ
الذهلي  يحيى  بن  د  مَّ حُمَ �َسِمعت  ِْقي  ال�صَّ بن  َحاِمد  اأَُبو  َوَقاَل 
ُلوق  ُلوق، َومن زعم َلْفِظي ِباْلُقْراآِن َمْ َيُقول: اْلُقْراآن َكاَلم اهلل غري َمْ
بن  د  مَّ حُمَ اإِىَل  َهَذا  بعد  ذهب  َومن  يكلم،  َوَل  ُيَجال�س،  َوَل  ُمْبَتدع، 
ِل�سه اإِلَّ من َكاَن على مْذهبه)44(.  ُه َل يح�ص جَمْ اإِ�ْسَماِعيل فاتهموه، َفاإِنَّ
من  َغريَها  و�سمى  ني�سابور،  اأهل  زعم من  البخاري: من  قال 
ُلوق َفُهَو َكذَّاب، َفاإِينِّ  اْلبلَداِن بالدا َكِثرَية اأنني قلت لفظي ِباْلُقْراآِن َمْ

مل اأََقله اإِلَّ اأَينِّ قلت اأَفَعال اْلعباد ملوقة)45(.
اإليه يف  ومن هنا يت�سح لنا براءة الإمام البخاري مما ن�سب 
م�ساألة اللفظ، واأن ما ح�سل بينه وبني الذهلي ما هو اإل من باب ما 
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يح�سل بني الأقران من تناف�س، وغري ذلك، وهذا الأمر مل يكن طاعنا 
يف كال الإمامني، واهلل تعاىل اأعلم. 

املبحث الثاني: مرويات اإلمام البخاري عن الذهلي
روى الإمام البخاري، عن حممد بن يحيى بن عبد اهلل الذهلي، 
ثنا  وتارة  حممد،  ثنا  تارة  يقول  بل  به،  ي�صح  ومل  �سحيحه،  يف 
ثنا  مو�سع  يف  يقل  ومل  خالد،  بن  حممد  وتارة  اهلل،  عبد  بن  حممد 

حممد بن يحيى.)46(
و  ْوم(  )ال�سَّ يِف  َعنُه  َرَوى  الُبَخاِرّي  اأن  الكالباذي  ذكر  وقد 
د( مل  مَّ ع َفَقاَل مّرة )َنا حُمَ َناِئز( و )اْلعْتق( َوغري َمو�سِ ّب( و )اجْلَ )الطِّ
اآِخره،  اإِىَل  ن�سبه  اهلل(  عبد  بن  د  مَّ حُمَ )َحدثَنا  َثاِنَية  َوَقاَل  َعَلْيِه،  يزْد 
يِف  يقل  َومل  اأَِبيه،  جد  اإِىَل  ن�سبه  َخاِلد(  بن  د  مَّ حُمَ )َنا  َثاِلَثة  َوَقاَل 

د بن َيْحَيى الذهلي( ُم�َصًحا)47(. مَّ اِمع )َثَنا حُمَ ع من اجْلَ َمو�سِ
بالإ�سافة اإىل ذلك فقد وجدت اأنه روى عنه يف رواية ون�سبه 

ْهِليُّ (.  ُد ْبُن َخاِلٍد الذُّ مَّ اإىل جد اأبيه وقبيلته معا )حُمَ
قال احلاكم: روى َعْنُه اْلُبَخاِرّي نيًفا واأربعني حديًثا)48(.

اأربعة  عنه  روى  البخاري  اأن  حجر  ابن  احلافظ  ذكر  وقد 
وثالثني حديثا)49(. 

وال�سبب يف اختالف العلماء يف عدد ما رواه الإمام البخاري 
عن الذهلي يعود اإىل اختالفهم يف متييز املهمل يف بع�س الروايات. 

وقد قمت بتتبع هذه الروايات، وق�سمتها اإىل اأربعة اأق�سام. 

القسم األول: ما رواه عنه منسوبا إىل جد أبيه وقبيلته معا )حممد 
بن خالد الذهلي(

َثَنا  َحدَّ  ، ْهِليُّ الذُّ َخاِلٍد  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثَنا  َحدَّ البخاري:  الإمام  قال 
َثِني اأَِبي، َعْن ُثَماَمَة، َعْن اأََن�ِس  ِ، َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد اهللَّ مَّ اِريُّ حُمَ الأَْن�سَ
لَّى اهلُل  ِبيِّ �سَ ْبِن َماِلٍك، َقاَل: )اإِنَّ َقْي�َس ْبَن �َسْعٍد َكاَن َيُكوُن َبنْيَ َيَدِي النَّ

ِط ِمَن الأَِمرِي()50( َ اِحِب ال�صُّ ْنِزَلِة �سَ َعَلْيِه َو�َسلََّم، مِبَ
قلت: هذه الرواية لي�س فيها اأي لب�س، بل هي مبنزلة ت�صيح 

با�سمه من وجهني: 
)حممد  ♦ القبيلة  مع  الأول  با�سمه  الت�صيح  الأول:  الوجه 

الذهلي( 
الوجه الثاين: ل يوجد يف �سيوخ البخاري ذهلي غريه، فلو  ♦

اكتفى بقوله: حدثنا الذهلي لكانت كافية، فما بالنا وقد اأ�ساف اإىل 
ذلك ا�سمه وا�سم جد اأبيه؟ . 

د  مَّ ومما يوؤكد ذلك اأن هذا احلديث رواه الرتمذي من حديث حُمَ
، َنْحَوُه)51( اِريُّ ِ الأَْن�سَ ُد ْبُن َعْبِد اهللَّ مَّ َثَنا حُمَ ْبن َيْحَيى قال: َحدَّ

القسم الثاني: ما رواه عنه منسوبا إىل جد أبيه )حممد بن خالد(

احلديث األول: 

ُد ْبُن ُمو�َسى  مَّ َثَنا حُمَ ُد ْبُن َخاِلٍد، َحدَّ مَّ َثَنا حُمَ قال البخاري: َحدَّ
اأَِبي  ْبِن   ِ اهللَّ ُعَبْيِد  َعْن  احَلاِرِث،  ْبِن  َعْمِرو  َعْن  اأَِبي،  َثَنا  َحدَّ  ، اأَْعنَيَ ْبِن 
 ُ اهللَّ َي  َر�سِ َعاِئ�َسَة  َعْن  ُعْرَوَة،  َعْن  َثُه  َحدَّ َجْعَفٍر،  ْبَن  َد  مَّ حُمَ اأَنَّ  َجْعَفٍر، 
َوَعَلْيِه  َماَت  )َمْن  َقاَل:  َو�َسلََّم،  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ  ِ اهللَّ َر�ُسوَل  اأَنَّ  َعْنَها، 

ُه()52( اَم َعْنُه َوِليُّ َياٌم �سَ �سِ

الدم�سقي  م�سعود  واأبو  الكالباذي،  ن�ص  اأبو  ذكر  املزي:  قال 
ِ ْبن خالد بن فار�س الذهلي،  د بن يحيى ْبن َعبد اهللَّ مَّ وغريهما اأنه حُمَ
د ْبن َخاِلد ْبن جبلة الرافقي، ولي�س هذا القول ب�سيٍء،  مَّ وِقيَل اإنه حُمَ

واهلل اأعلم)53(
رواه  احلديث  هذا  اأن  ويوؤيده  املزي  رجحه  ما  والراجح  قلت: 
ُد ْبُن ُمو�َسى  مَّ ُد ْبُن َيْحَيى، َقاَل: ثنا حُمَ مَّ َثَنا حُمَ ابن اجلارود قال: َحدَّ
د ْبن َيْحَيى،  مَّ ْبِن اأَْعنَيَ به )54(، ورواه ابن خزية كذلك من حديث حُمَ
اأَِبي  اْبُن  َثِني  َحدَّ وَب،  اأَيُّ ْبُن  َيْحَيى  َنا  اأَْخرَبَ  ، َمْرمَيَ اأَِبي  اْبُن  َثَنا  َحدَّ قال 

َجْعَفٍر به )55(. 

احلديث الثاني: 

ُد ْبُن َوْهِب  مَّ َثَنا حُمَ ُد ْبُن َخاِلٍد، َحدَّ مَّ َثِني حُمَ قال البخاري: َحدَّ
الَوِليِد  ْبُن  ُد  مَّ َثَنا حُمَ ْبُن َحْرٍب، َحدَّ ُد  مَّ َثَنا حُمَ ، َحدَّ الدَِّم�ْسِقيُّ َة  َعِطيَّ ْبِن 
اأَِبي  اْبَنِة  َزْيَنَب  َعْن   ، َبرْيِ الزُّ ْبِن  ُعْرَوَة  َعْن   ، ْهِريُّ الزُّ َنا  اأَْخرَبَ  ، َبْيِديُّ الزُّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم  ِبيَّ �سَ ُ َعْنَها: اأَنَّ النَّ َي اهللَّ اأُمِّ �َسَلَمَة، َر�سِ �َسَلَمَة، َعْن 
ُقوا َلَها، َفاإِنَّ  َراأَى يِف َبْيِتَها َجاِرَيًة يِف َوْجِهَها �َسْفَعٌة)56(، َفَقاَل: )ا�ْسرَتْ

ْظَرَة()57( ِبَها النَّ
قال ابن حجر: 

ْوَزِقيُّ َواْلَكاَلَباِذيُّ  اِكُم َواجْلَ ُد ْبُن َخاِلٍد، َقاَل احْلَ مَّ َثَنا حُمَ َقْوُلُه َحدَّ
َد ْبَن  مَّ ُه حُمَ نَّ ْهِليُّ ُن�ِسَب اإِىَل َجدِّ اأَِبيِه، َفاإِ َواأَُبو َم�ْسُعوٍد َوَمْن َتِبَعُهْم: ُهَو الذُّ
ِ ْبِن َخاِلِد ْبِن َفاِر�ٍس، َوَقْد َكاَن اأَُبو َداُوَد َيْرِوي َعْن  َيْحَيى ْبِن َعْبِد اهللَّ
ُد  مَّ َثَنا حُمَ ا، َفَيُقوُل َحدَّ ِد ْبِن َيْحَيى َفَيْن�ِسُب اأََباُه اإِىَل َجدِّ اأَِبيِه اأَْي�سً مَّ حُمَ
اُروِد ِبَحِديِث  ِد ْبُن اجْلَ مَّ َث اأَُبو حُمَ ْبُن َيْحَيى ْبِن َفاِر�ٍس. َقاُلوا: َوَقْد َحدَّ
َوَقْد  َراُد  امْلُ ُه  اأَنَّ يِف  َقِريَنٌة  َوِهَي  ْهِليِّ  الذُّ َيْحَيى  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن  اْلَباِب 
َفاْنَتَفى  ْهِليُّ  الذُّ ْبُن َخاِلٍد  ُد  مَّ َثَنا حُمَ يِليِّ ُهَنا َحدَّ اْلأَ�سِ ِرَواَيِة  َوَقَع يِف 
َعِديٍّ  بن  ذكره  الَِّذي  اِفِعّي  الرَّ ْبِن جبلة  َخاِلِد  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ ُه  اأَنَّ ُيَظنَّ  اأَْن 
َحِديَث  ا  اأَْي�سً ُنَعْيٍم  َواأَُبو  اْلإِ�ْسَماِعيِليُّ  اأَْخَرَج  َوَقْد  اْلُبَخاِريِّ  �ُسُيوِخ  يِف 
َة  ِد ْبِن َوْهِب ْبِن َعِطيَّ مَّ ْهِليِّ َعْن حُمَ ِد ْبِن َيْحَيى الذُّ مَّ اْلَباِب ِمْن َطِريِق حُمَ

ْذُكوِر)58(. امْلَ

احلديث الثالث: 

ْبُن   ِ اهللَّ ُعَبْيُد  َثَنا  َحدَّ َخاِلٍد،  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثَنا  َحدَّ البخاري:  قال 
اإِْبَراِهيَم، َعْن َعِبيَدَة، َعْن َعْبِد  وٍر، َعْن  اِئيَل، َعْن َمْن�سُ اإِ�ْصَ ُمو�َسى، َعْن 
ِة  اجَلنَّ اأَْهِل  اآِخَر  )اإِنَّ  َو�َسلََّم:  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  ِ �سَ اهللَّ َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَل:   ،ِ اهللَّ
اِر َرُجٌل َيْخُرُج َحْبًوا...( اِر ُخُروًجا ِمَن النَّ َة، َواآِخَر اأَْهِل النَّ ُدُخوًل اجَلنَّ

)59(

ِفيِه  اْخُتِلَف  َقِد  َخاِلٍد،  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثَنا  َحدَّ َقْوُلُه  حجر:  ابن  َقال 
َواْلَكاَلَباِذيُّ  اِكُم  احْلَ َجَزَم  َوِبَذِلَك  اأَِبيِه،  دِّ  جِلَ ُن�ِسَب   ، ْهِليُّ الذُّ ُهَو  َفِقيَل 
اِفِعيُّ َوِبَذِلَك َجَزَم اأَُبو  ُد ْبُن َخاِلِد ْبِن َجَبَلَة الرَّ مَّ َواأَُبو َم�ْسُعوٍد َوِقيَل حُمَ

اأَْحَمَد ْبُن َعِديٍّ َوَخَلٌف اْلَوا�ِسِطيُّ يِف اْلأَْطَراِف)60(. 

القسم الثالث: ما رواه عنه منسوبا إىل جده )حممد بن عبد اهلل (

احلديث األول: 

ْبُن  ُح�َسنْيُ  َثَنا  َحدَّ  ،ِ اهللَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثَنا  )َحدَّ البخاري:  قال 
َثَنا اأََن�ُس ْبُن َماِلٍك، اأَنَّ  َثَنا �َسْيَباُن، َعْن َقَتاَدَة، َحدَّ ٍد اأَُبو اأَْحَمَد، َحدَّ مَّ حُمَ
لَّى اهلُل  ِبيَّ �سَ اَقَة، اأََتِت النَّ اِء، َوِهَي اأُمُّ َحاِرَثَة ْبِن �ُصَ َبيِِّع ِبْنَت الرَبَ اأُمَّ الرُّ
ُقِتَل  َوَكاَن  َحاِرَثَة،  َعْن  دُِّثِني  حُتَ اأََل   ،ِ اهللَّ َنِبيَّ  َيا  َفَقاَلْت:  َو�َسلََّم،  َعَلْيِه 
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اَبُه �َسْهٌم َغْرٌب)61(،. ..()62( َيْوَم َبْدٍر اأَ�سَ
اهلل  عبد  بن  يحيى  بن  د  مَّ حُمَ ُهَو  الكالباذي  ن�ص  اأَُبو  َقاَل 
د بن عبد اهلل بن  مَّ الذهلي ن�سبه اإِىَل جده َون�سبه اأَُبو َعلّي بن ال�سكن حُمَ

ي َبْغَداد، َوَما َقاَل اأَُبو ن�ص اأوىل)63(.  َبارك املخرمي َقا�سِ امْلُ
ومما يرجح ما قاله الكالبذي اأن احلديث رواه ابن خزية من 

حديث حممد بن يحي الذهلي بنف�س اإ�سناد البخاري )64(

احلديث الثاني: 

ْبُن  اُد  َحمَّ َثَنا  َحدَّ  ،ِ اهللَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثَنا  َحدَّ البخاري:  قال 
)َغَزْوُت  َقاَل  الأَْكَوِع،  ْبِن  �َسَلَمَة  َعْن  ُعَبْيٍد،  اأَِبي  ْبِن  َيِزيَد  َعْن  َم�ْسَعَدَة، 
، َواحُلَدْيِبَيَة،  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم �َسْبَع َغَزَواٍت، َفَذَكَر: َخْيرَبَ ِبيِّ �سَ َمَع النَّ

َتُهْم()65( ، َوَيْوَم الَقَرِد( َقاَل َيِزيُد: )َوَن�ِسيُت َبِقيَّ َوَيْوَم ُحَننْيٍ
ن�سبه  الذهلي  اهلل  عبد  بن  يحيى  بن  د  مَّ حُمَ ُهَو  ن�ص  اأَُبو  َقاَل 

الُبَخاِرّي َرحَمه اهلل اإِىَل جده)66(
ْبِن  َعِليِّ  اأَْحَمد ْبن   وفيه نظر، فقد رواه ابن حبان من حديث 
ٍم، َعْن  َثَنا اأَُبو َعا�سِ رْيٍ َحدَّ ِ ْبِن مُنَ ُد ْبُن َعْبِد اهللَّ مَّ َثَنا حُمَ َثنَّى قال َحدَّ امْلُ
 ِ ُه َقاَل: َغَزْوُت َمَع َر�ُسوِل اهللَّ نَّ َيِزيَد ْبِن اأَِبي ُعَبْيٍد َعْن �َسَلَمَة ْبِن اْلأَْكَوِع اأَ
َغَزَواٍت  ِت�ْسَع  ْبِن َحاِرَثَة  َزْيِد  َوَمَع  َغَزَواٍت  �َسْبَع  َو�َسلََّم  َعَلْيِه   ُ لَّى اهللَّ �سَ
 ِ ُد ْبُن َعْبِد اهللَّ مَّ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َعَلْيَنا()67(، و حُمَ لَّى اهللَّ ِ �سَ َرُه َر�ُسوُل اهللَّ اأَمَّ

رْيٍ روى عنه البخاري، فقد يكون هو املق�سود واهلل اأعلم.  ْبِن مُنَ

احلديث الثالث: 

َثَنا �َسِعيُد ْبُن اأَِبي  ِ، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد اهللَّ مَّ َثَنا حُمَ قال البخاري: َحدَّ
اأَُبو الزَِّناِد، َعِن  َثِني  ْحَمِن، َقاَل: َحدَّ َعْبِد الرَّ ْبُن  َنا امُلِغرَيُة  اأَْخرَبَ  ، َمْرمَيَ
لَّى اهلُل َعَلْيِه  ِ �سَ ُ َعْنُه، َعْن َر�ُسوِل اهللَّ َي اهللَّ الأَْعَرِج، َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َر�سِ
َيِزُن  َل  الِقَياَمِة،  َيْوَم  ِمنُي  ال�سَّ الَعِظيُم  ُجُل  الرَّ َلَياأِْتي  ُه  )اإِنَّ َقاَل:  َو�َسلََّم 
الِقَياَمِة  َيْوَم  َلُهْم  ُنِقيُم  اْقَرُءوا، {َفلَ  َوَقاَل:  ٍة،  ِ َجَناَح َبُعو�سَ ِعْنَد اهللَّ

َوْزًنا})68(
د بن يحيى الذهلي)69( مَّ اِكم َواأَُبو ن�ص الكالباذي حُمَ ن�سبه احْلَ

ومل اأجد من رواه من حديث الذهلي، ولكن مما يوؤيد ما ذهب 
مرمي  اأبي  بن  �سعيد  عن  روى  الذهلي  اأن  والكالباذي  احلاكم  اإليه 
الرابع، واحلديث رواه  الق�سم  الثاين من  كما �سيمر معنا يف احلديث 
البخاري كذلك عن ابن بكري، ورواه م�سلم عن اأبي بكر بن اإ�سحاق عن 
يحيى بن بكري)70(، ورواه الطرباين عن اأحمد بن حماد بن زغبة قال: 
نا �سعيد بن اأبي مرمي به، وقال: مل يرو هذا احلديث عن اأبي الزناد اإل 

املغرية بن عبد الرحمن، تفرد به: �سعيد بن اأبي مرمي)71(. 

احلديث الرابع:

ُد ْبُن ُعَبْيٍد  مَّ َثَنا حُمَ ِ، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد اهللَّ مَّ َثِني حُمَ قال البخاري: َحدَّ
اِهًدا، َعْن �َسْجَدٍة يِف �س، َفَقاَل:  اِم، َقاَل: �َساأَْلُت جُمَ ، َعِن الَعوَّ َناِف�ِسيُّ الطَّ
ِتِه  يَّ ُذرِّ : {َوِمْن  َتْقَراأُ اأََوَما  َفَقاَل:  �َسَجْدَت؟  ْيَن  اأَ ِمْن  ا�ٍس:  َعبَّ اْبَن  ْلُت  �َساأَ

ُ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه}...)72( ِذيَن َهَدى اللَّ َداُوَد َو�ُسَلْيَماَن}. {اأُوَلِئَك الَّ
د بن يحيى الذهلي)73(، وقد قمت بتتبع  مَّ َقاَل اأَُبو ن�ص: اأَراُه حُمَ

طرق احلديث فلم اأجد من رواه من حديث الذهلي. 

احلديث اخلامس: 

ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثَنا  َحدَّ  ،ِ اهللَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثِني  )َحدَّ البخاري:  قال 

�َسِمَع  ُه  اأَنَّ اأَِبيِه:  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبُن  ِه�َساُم  َثَنا  َحدَّ َزاِئَدُة،  َثَنا  َحدَّ �َساِبٍق، 
ُه ا�ْسَت�َساَرُهْم يِف اإِْماَل�ِس امَلْراأَِة( امُلِغرَيَة ْبَن �ُسْعَبَة، ُيَحدُِّث َعْن ُعَمَر: اأَنَّ

)74(

د بن يحيى بن عبد اهلل الذهلي)75(،  مَّ ه حُمَ َقاَل اأَُبو ن�ص ُيَقال اإِنَّ
ْهِليُّ  ِ الذُّ ُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َعْبِد اهللَّ مَّ وبهذا جزم ابن حجر فقال: ُهَو حُمَ
ابن  َطِريٍق  ِمْن  �ْسَتْخَرِج  امْلُ يِف  ُنَعْيٍم  اأَُبو  اأَْخَرَجُه  َوَقْد  َجدِِّه  اإِىَل  َن�َسَبُه 
يحيى  بن  حممد  اأنه  يرتجح  بهذا  َيْحَيى)76(،  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن  َة  ُخَزْيَ

الذهلي. 

احلديث السادس: 

َثَنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر  ِ، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد اهللَّ مَّ َثَنا حُمَ قال البخاري: َحدَّ
ْحَمِن ْبِن �َسُمَرَة،  َنا اْبُن َعْوٍن، َعِن احَل�َسِن، َعْن َعْبِد الرَّ ْبِن َفاِر�ٍس، اأَْخرَبَ
َك اإِْن  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: )َل َت�ْساأَِل الإَِماَرَة، َفاإِنَّ ِ �سَ َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ
ِعْنَت َعَلْيَها، َواإِْن اأُْعِطيَتَها َعْن َم�ْساأََلٍة ُوِكْلَت  َلٍة اأُ اأُْعِطيَتَها ِمْن َغرْيِ َم�ْساأَ
ا ِمْنَها، َفاأِْت الَِّذي ُهَو  َها َخرْيً نٍي، َفَراأَْيَت َغرْيَ َذا َحَلْفَت َعَلى َيِ اإَِلْيَها، َواإِ

يِنَك()77( ْر َعْن َيِ َخرْيٌ، َوَكفِّ
اأن ذكر هذا احلديث واحلديث الذي  ايِنُّ بعد  يَّ اجْلَ َعِليٍّ  اأَُبو  َقاَل 
، َومل  َعنْيِ ْو�سِ د بن عبد اهلل يِف امْلَ مَّ يليه: مل يْن�سب اأحد من �ُسُيوخَنا حُمَ

يقل اأَُبو ن�ص فيهَما �َسْيئا)78(. 
، وقد تعقبه ابن  ْهِليُّ َد ْبَن َيْحَيى الذُّ مَّ وقد جزم املزي باأنه حُمَ
ْلِق َعْن  اخْلَ َبْدِء  اْلُبَخاِريُّ يِف  َوَقْد َرَوى  اأن ذكر قوله فقال:  حجر بعد 
ْلِج َوُهَما  ِ ْبِن اأَِبي الثَّ ِد ْبِن َعْبِد اهللَّ مَّ ْخَرِميِّ َعْن حُمَ ِ امْلَ ِد ْبِن َعْبِد اهللَّ مَّ حُمَ
 ِ ِد ْبِن َعْبِد اهللَّ مَّ َع َعْن حُمَ ِة َمَوا�سِ ا يِف ِعدَّ اأَْي�سً َبَقِة َوَرَوى  ِمْن َهِذِه الطَّ
َقا�ِسيِّ  ِ الرَّ ِد ْبِن َعْبِد اهللَّ مَّ رْيٍ َوحُمَ ِ ْبِن مُنَ ِد ْبِن َعْبِد اهللَّ مَّ ْبِن َحْو�َسٍب َوحُمَ
ا ِبَوا�ِسَطٍة َتاَرًة  اأَْي�سً ْخَرِميِّ َوَمْن َمَعُه، َوُرِوَي  اأَْعَلى ِمْن َطَبَقِة امْلَ َوُهْم 
اِرّي، َوُهَو اأَعَلى من  ِ اْلأْن�سَ ِد ْبِن َعْبِد اهللَّ مَّ َوِبَغرْيِ َوا�ِسَطٍة اأُْخَرى َعْن حُمَ
، َوَمْن ُذِكَر َمَعُه، َفَقْد َثَبَت َهَذا احَلِديث ِبَعْيِنه من ِرَواَيته  رْيٍ طبَقة بن مُنَ
ْذُكوِر يِف  ِ امْلَ ِد ْبِن َعْبِد اهللَّ مَّ َعن بن َعْوٍن �َسْيِخ ُعْثَماَن ْبِن ُعَمَر �َسْيِخ حُمَ
ْ َمْن ُهَو �َسْيُخ الُبَخاِرّي يِف َهَذا احَلِديث  َهَذا اْلَباِب َفَعَلى َهَذا مَلْ َيَتَعنيَّ

)79(. قلت: ومل اأجد ما يثبت اأنه الذهلي. 

احلديث السابع: 

ْبُن  ُم  َعا�سِ َثَنا  َحدَّ  ،ِ اهللَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثِني  َحدَّ البخاري:  قال 
اأَِبي: َقاَل  ٍد، �َسِمْعُت  مَّ ْبِن حُمَ َواِقِد  ٍد، َعْن  مَّ ْبُن حُمَ ُم  َثَنا َعا�سِ ، َحدَّ َعِليٍّ
يُّ  ِة الَوَداِع: )اأَلَ، اأَ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم يِف َحجَّ ِ �سَ ِ: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ َعْبُد اهللَّ

�َسْهٍر َتْعَلُموَنُه اأَْعَظُم ُحْرَمًة. ..( )80(
، َوَقاَل اأَُبو َعِليٍّ  ْهِليُّ ِ َهَذا، ُهَو الذُّ َد ْبَن َعْبِد اهللَّ مَّ اِكُم: حُمَ َقاَل احْلَ
ايِنُّ مَلْ اأََرُه َمْن�ُسوًبا يِف �َسْيٍء ِمَن الرَِّواَياِت، قال ابن حجر: َوَعَلى  يَّ اجْلَ
ِ ْبِن  َد ْبَن َيْحَيى ْبِن َعْبِد اهللَّ مَّ ُه حُمَ دِِّه، ِلأَنَّ اِكِم َفَيُكوُن ُن�ِسَب جِلَ َقْوِل احْلَ
ِد ْبِن َعْبِد  مَّ ِحيِح َعْن حُمَ َث اْلُبَخاِريُّ يِف ال�سَّ َخاِلِد ْبِن َفاِر�ٍس َوَقْد َحدَّ
ْلِج َوَعْن  ِ ْبِن اأَِبي الثَّ ِد ْبِن َعْبِد اهللَّ مَّ ْخُزوِميِّ َوَعْن حُمَ َباَرِك امْلَ ِ ْبِن امْلُ اهللَّ

ِهَما)81(. ومل اأجد ما يرجح اأنه الذهلي. َغرْيِ

اَمَّد لاَ  القسم الرابع: ما رواه عن حممد غري منسوب ألحد )حاَدثناَا حمحُ
يِزيد على هاَذاَا(

وهذا الق�سم من باب املهمل، واملهمل هو اأن يروي الراوي عن 
اأو نحو ذلك، ومل  ا�سم الأب  اأو مع  �سخ�سني متفقني يف ال�سم فقط، 
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يتميزا مبا يخ�س كل واحد منهما)82(.
ا�ْسم،  َلُه  يذكر  مل  ْبهم  امْلُ اأَن  وامُلْهَمل،  امُلْبَهم  َبني  َواْلفرق 
واملهمل ُذِكر ا�ْسمه َمَع اِل�ْسِتَباه، َومن َذِلك َما َوقع يِف الُبَخاِرّي يِف 

د غري َمْن�ُسوب)83(. مَّ ِرَواَيته َعن اأَْحمد غري َمْن�ُسوب، اأَو َعن حُمَ
ل  لأنه  والآخر �سعيفا؛  ثقة  اأحدهما  اإن كان  والإهمال ي�ص 
منهما،  ال�سعيف  كان  فرمبا  هنا.  عنه  املروي  ال�سخ�س  من  ندري 
ب�سحة  الإهمال  ي�ص  فال  ثقتني،  كانا  اإذا  اأما  احلديث،  في�سعف 
احلديث؛ لأن اأيا منهما كان املروي عنه فاحلديث �سحيح، ومبا اأن 
البخاري قد التزم ال�سحة يف كتابه، وتلقت الأمة لكتابه القبول فاإن 

ذلك ل ي�ص، واهلل تعاىل اأعلم. 
ومن جانب اآخر فقد قام العلماء بتتبع ما يف �سحيح البخاري 
تقييد  كتاب  ذلك  يف  األف  ما  اأف�سل  ومن  به،  وعرفوا  املهمل  من 
املهمل ومتييز امل�سكل للجياين، اإذ قام بجمع ما يف �سحيح البخاري 
من املهمالت ومتييزها، وقال يف مقدمته: )َهَذا كتاب ي�ْسَتمل على 
واأهمل  ِكَتابه  يِف  اهلل  َرحَمه  الُبَخاِرّي  َعْنُهم  حدث  ب�سيوخ  ْعِريف  التَّ
اأن�سابهم، َوذكر َما يْعرُفوَن ِبِه، من قبائلهم، وبلدانهم، مثل َما َيُقول 
د َحدثَنا اأَْحمد َوَل ين�سبهما، َوحدثَنا اإِ�ْسَحاق َوَل يِزيد على  مَّ َحدثَنا حُمَ

َذِلك �َسْيئا()84(. 
ل  وكذلك ما فعله ابن حجر يف مقدمة فتح الباري اإذ اأفرد اْلَف�سْ

ْهمَلة الَِّتي يكرث ا�سرتاكها كمحمد)85(. اِبع يِف َتْبِيني اْلأَ�ْسَماء امْلُ ال�سَّ
حديثا،  ع�صين  عن  يزيد  ما  اإىل  الق�سم  هذا  اأحاديث  وت�سل 
يف  بع�سها  يف  العلماء  لختالف  بال�سبط  حتديدها  ي�سعب  حيث 

حتديد ا�سم �سيخ البخاري ممن ا�سمه )حممد(.
جهة،  من  الإطالة  خ�سية  الق�سم،  هذا  من  بحديثني  و�ساأكتفي 

ولأنهما ل يدخالن يف باب التدلي�س من جهة اأخرى، واهلل اأعلم. 

احلديث األول:

َعِن  �َسَلَمَة،  اأَِبي  ْبُن  َعْمُرو  َثَنا  َحدَّ ٌد،  مَّ حُمَ َثَنا  َحدَّ البخاري:  قال 
يِن �َسِعيُد ْبُن امُل�َسيِِّب، اأَنَّ  يِن اْبُن �ِسَهاٍب، َقاَل: اأَْخرَبَ ، َقاَل: اأَْخرَبَ الأَْوَزاِعيِّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم  ِ �سَ ُ َعْنُه، َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهللَّ َي اهللَّ اأََبا ُهَرْيَرَة َر�سِ

َيُقوُل: )َحقُّ امُل�ْسِلِم َعَلى امُل�ْسِلِم َخْم�ٌس....()86(
ًدا َهَذا اأحد من �ُسُيوخَنا، َوذكر اأَُبو  مَّ قال اجلياين: مل يْن�سب حُمَ
د بن يحيى الذهلي)87(، وقد قمت  مَّ ه حُمَ ن�ص يِف ِكَتابه َفَقاَل: ُيَقال اإِنَّ

بتخريج طرق احلديث فلم اأجد من رواه من حديث الذهلي.

احلديث الثاني:
َنا  اأَْخرَبَ  ، َمْرمَيَ اأَِبي  اْبُن  َثَنا  َحدَّ ٌد،  مَّ حُمَ َثَنا  َحدَّ البخاري:  قال 
ْحَمِن، َعْن ُعْرَوَة ْبِن  ِد ْبِن َعْبِد الرَّ مَّ َثَنا اْبُن اأَِبي َجْعَفر،َعْن حُمَ اللَّْيُث، َحدَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم،  ِبيِّ �سَ ُ َعْنَها، َزْوِج النَّ َي اهللَّ ، َعْن َعاِئ�َسَة َر�سِ َبرْيِ الزُّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم، َيُقوُل: )اإِنَّ امَلاَلِئَكَة َتْنِزُل  ِ �سَ َها �َسِمَعْت َر�ُسوَل اهللَّ اأَنَّ

َحاُب....()88( يِف الَعَناِن: َوُهَو ال�سَّ
 و�سيخ البخاري يف هذا احلديث هو الذهلي، فقد رواه ابن منده 
َثَنا �َسِعيُد ْبُن اأَِبي َمْرمَيَ به)89(. د ْبن َيْحَيى َقاَل: َحدَّ مَّ من طريق عن حُمَ

املبحث الثالث: الرد على شبهة التدليس يف روايات 
اإلمام البخاري عن الذهلي

وفيه مطلبان: 

املطلب األول: املتهمون للبخاري بالتدليس

اأول: احلافظ ابن منده: لقد ذكر كثري من العلماء اأن احلافظ  �
ابن منده اتهم البخاري بالتدلي�س )90(، ومن هوؤلء احلافظ العراقي 
يف كتابه )التقييد والإي�ساح �صح مقدمة ابن ال�سالح( فقال: ولي�س 
البخاري مدل�سا، ومل يذكره اأحد بالتدلي�س، فيما راأيت، اإل اأبا عبد اهلل 
يوافقه  بقوله: وهو مردود عليه ومل  ثم عقب على كالمه  بن منده، 
عليه اأحد علمته)91(. وكذلك احلافظ برهان الدين العجمي يف كتابه 
)التبيني لأ�سماء املدل�سني(، فقد ذكر الإمام البخاري يف كتابه واأ�سار 
اإليه بعالمة )ت( اأي متييز مبعنى اأنه ذكر يف املدل�سني ولي�س منهم، 
واأورد فيها اتهام ابن منده له )92(. وذكر ذلك ال�سيوطي فقال: َواأَْفَرَط 
اْبُن َمْنَدْه َفَقاَل: َحْيُث َقاَل اْلُبَخاِريُّ )َقاَل َلَنا( َفُهَو اإَِجاَزٌة، َوَحْيُث َقاَل 

)َقاَل ُفاَلٌن( َفُهَو َتْدِلي�ٌس، َوَردَّ اْلُعَلَماُء َعَلْيِه َذِلَك َومَلْ َيْقَبُلوُه)93(.
ثانيا: الكالباذي: وقد ذكر الكالباذي ما يفهم منه اتهامه  �

الُبَخاِرّي  اأن  فقال:  �صاحة  ذلك  يذكر  اأن  دون  بالتدلي�س  للبخاري 
ع  َناِئز( و )اْلعْتق( َوغري َمو�سِ ّب( و )اجْلَ ْوم( و )الطِّ َرَوى َعنُه يِف )ال�سَّ
د بن عبد  مَّ د( مل يزْد َعَلْيِه َوَقاَل َثاِنَية )َحدثَنا حُمَ مَّ َفَقاَل مّرة )َنا حُمَ
اإِىَل جد  ن�سبه  َخاِلد(  بن  د  مَّ حُمَ )َنا  َثاِلَثة  َوَقاَل  اآِخره  اإِىَل  ن�سبه  اهلل( 
الذهلي(  َيْحَيى  د بن  مَّ حُمَ )َثَنا  اِمع  اجْلَ ع من  َمو�سِ َومل يقل يِف  اأَِبيه 

ُم�َصًحا )94(.
ثالثا: احلافظ الذهبي: ذكر الذهبي يف ترجمة الذهلي اأنه  �

، قال: َوُيَدلِّ�ُسُه َكِثرْياً، َل  اإِ�ْسَماِعْيَل الُبَخاِريُّ ُد بُن  مَّ ممن روى عنه حُمَ
اأَْو  ُد بُن َخاِلٍد،  مَّ اأَْو حُمَ ٌد َفقْط،  مَّ َيُقْوُل: حُمَ ُد بُن َيْحَيى، َبْل  مَّ َيُقْوُل: حُمَ
َكاِن الَواِقِع َبْيَنُهَما،  ي ا�ْسَمُه مِلَ ُد بُن عبد اهلِل َيْن�ِسُبُه اإِىَل اجَلدِّ، َوُيعمِّ مَّ حُمَ

غَفَر اهلُل َلُهَما)95(.
اإىل  الأ�سماء  تدلي�ُس  يوؤدِّي  قد  املوقظة:  يف  الذهبي  وقال 
ه ال�سحيح، فهذه َمْف�َسَدة، ولكنها يف  دُّ خرَبُ جهالِة الراوي الثقة، فرُيَ
َر اأنَّ مو�سوَعه لل�سحاح. فاإنَّ  غري )جامع البخارّي( ونحِوه، الذي َتقرَّ
�سالح  ابَن  به:  واأراد  اهلل(،  عبُد  )حدَّثنا  جامعه:  يف  قال  قد  الرجَل 

امل�صي. وقال: )يعقوب(، واأراد به: ابَن كا�ِسب)96(.
وقال يف ترجمة ابن �سالح امل�صي: وقد روى عنه البخاري 
يف ال�سحيح على ال�سحيح، ولكنه يدل�سه، فيقول: حدثنا عبد اهلل ول 

ين�سبه، وهو هو )97(.

املطلب الثاني: مناقشة ورد

بتدلي�س  يتعلق  للبخاري  ابن منده  اتهام  اأن  يتبني  �سبق  مما 
يتعلق  الكالباذي،  كالم  من  يفهم  وما  الذهبي،  واتهام  الإ�سناد، 
�سبهة  التحقيق يف  البحث يف  املراد من هذا  ال�سيوخ، وهو  بتدلي�س 
بتدلي�س  تتعلق  اأنها  الذهلي، حيث  البخاري عن  رواية  التدلي�س يف 

ال�سيوخ.
ونظرا لرتباط ق�سمي التدلي�س ببع�سهما يرى الباحث اأنه من 
الرد على �سبهة تدلي�س  العلماء يف  اإىل بع�س ردود  اأن ي�سري  املفيد 
الإ�سناد اأول، والتي قد يفاد منها يف الرد على �سبهة تدلي�س ال�سيوخ 

ثانيا. 
عليه  مردود  وهو  منده:  ابن  كالم  اأورد  اأن  بعد  العراقي  قال 
ومل يوافقه عليه اأحد علمته. والدليل على بطالن كالمه اأنه �سم مع 
البخاري م�سلما يف ذلك، ومل يقل م�سلم يف �سحيحه بعد املقدمة عن 
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اأحد من �سيوخه: قال فالن، واإمنا روى عنهم بالت�صيح، فهذا يدلك 
على توهني كالم ابن منده)98(. 

على  مقدمته  يف  م�ستقال  ف�سال  حجر  ابن  احلافظ  اأفرد  وقد 
َعلَقة  َبب يِف اإِيَراده لالأحاديث امْلُ �صح البخاري عنوانها: يِف َبَيان ال�سَّ
َمْرُفوَعة وموقوفة َو�صح اأَْحَكام َذِلك، حيث بني فيه اأن َما حذف من 
ُمْبَتداأ اإِ�ْسَناده َواِحد َفاأْكرث َوَلو اإِىَل اآخر اْلإِ�ْسَناد هو املعلق)99( ثم ذكر 
مثال على ذلك وعقب عليه بقوله: َوَل يْلزم من َذِلك اأَن يكون مدل�سا 
َماِع  ِطيب َوَغريه ِباأَن لفظ َقاَل َل يحمل َعَلى ال�سَّ َعْنُهم فقد �صح اخْلَ
ْن ُعِرَف ِمْن َعاَدِتِه اأَنه َل ُيطلق َذِلك اإِلَّ ِفيَما �سمع َفاْقت�سى َذِلك  اإِلَّ مِمَّ
اأَن من مل يعرف َذِلك من َعاَدته َكاَن اْلأَمر ِفيِه على اِلْحِتَمال. َواهلل 

َتَعاىَل اأعلم )100(
وقد ذكر ابن حجر يف كتابه )نزهة النظر( اأن من �سور املعلق: 
َمن  فاإِْن كاَن  ثم قال:  فوَقُه،  َمْن  اإِىل  وُي�سيَفُه  َثُه  َحدَّ َمن  َيْحِذَف  اأَْن 
ى تعليقًا اأَْو َل؟  فوَقه �سيخًا لذلك امل�سنِِّف؛ فقد اْخُتِلَف فيه: هل ُي�سمَّ

اأَو ال�سِتْقراِء  حيُح يف هذا: التَّف�سيُل: فاإِْن ُعِرَف بالنَّ�سِّ  وال�سَّ
اأنَّ فاِعَل ذلك ُمَدلِّ�ٌس ق�سي بِه، واإِلَّ فتعليٌق)101(. 

اأن البخاري ل ي�ستعملها بق�سد  وقد ثبت بالن�س وال�ستقراء 
اأبي  بن  د  مَّ حُمَ عن  ب�سنده  حجر  ابن  روى  فقد  الن�س  اأما  التدلي�س، 
د بن اإِ�ْسَماِعيل َعن خرب َحِديث َفَقاَل: )َيا اأََبا فاَلن  مَّ َحامِت َقاَل �ُسِئَل حُمَ
اأَتَرايِن اأدل�س، َواأَنا تركت ع�َصة اآَلف َحِديث لرجل يل ِفيِه نظر( قال 
َكيَف ن�صه  اْلَعِظيم  اْلقدر  َهَذا  ي�سمح برتك  َكاَن  اإِذا  َيْعِني  ابن حجر: 

ْدِلي�س املذموم)102(.  لقدر ي�سري فحا�ساه من التَّ
املتاأنية  درا�سته  بعد  حجر  ابن  ن�س  فقد  بال�ستقراء  واأما 
�سيوخه  عن  يرويه  ما  اأن  البخاري  �سحيح  يف  املعلقة  لالأحاديث 
ْخَتار الَِّذي َل حميد َعنُه  بلفظ )قال( هو من باب التعليق فقال: َوامْلُ

َعاِليق)103(.  اأَن حكمه مثل َغريه من التَّ
بعد اأن تبني لنا نفي تهمة تدلي�س الإ�سناد عن البخاري، ننتقل 

ملناق�سة تهمة تدلي�س ال�سيوخ يف رواية البخاري عن الذهلي. 
الإمام  روايات  اأن  الثاين  املبحث  خالل  من  لنا  تبني  لقد 
د  مَّ ة َيُقول َحدثَنا حُمَ البخاري عن الذهلي جاءت على اأربعة اأَْنَواع: َفمرَّ
ة َيُقول َحدثَنا  بن َخاِلد الذهلي يْن�سبُه اإِىَل جد اأَِبيه وقبيلته معا، َومرَّ
د بن  مَّ ة َيُقول َحدثَنا حُمَ د بن َخاِلد يْن�سبُه اإِىَل جد اأَِبيه فقط، َومرَّ مَّ حُمَ
د َل يِزيد على َهَذا. اأما  مَّ ة َيُقول َحدثَنا حُمَ عبد اهلل يْن�سبُه اإِىَل جده، َومرَّ
النوع الأول فقد ورد يف حديث واحد، ولي�س فيه لب�س، اإذ ل يوجد يف 
�سيوخ البخاري من ا�سمه حممد الذهلي غريه، وهي مبنزلة ت�صيح 
بالرواية  ت�صيحا  لكان  الذهلي  حدثنا  بقوله:  اكتفى  فلو  با�سمه، 

عنه، فما بالنا وقد اأ�ساف اإىل ذلك ا�سمه وا�سم جد اأبيه. 
َخاِلد  بن  د  مَّ حُمَ َحدثَنا  بقوله  رواه  ممن  الثاين  النوع  واأما 
من�سوبا اإِىَل جد اأَِبيه فقط، فقد ورد ذلك يف ثالثة اأحاديث، َقِد اْختلَف 
 ، َواْلَكاَلَباِذيُّ اِكُم  احْلَ َجَزَم  َوِبَذِلَك   ، ْهِليُّ الذُّ ُهَو  َفِقيَل  العلماء  ِفيها 
، قال ابن حجر:  اِفِعيُّ ُد ْبُن َخاِلِد ْبِن َجَبَلَة الرَّ مَّ َواأَُبوَم�ْسُعوٍد، َوِقيَل حُمَ
ولي�س هذا القول ب�سيء)104(، ومما يرجح اأنه الذهلي، اأن احلديث الأول 
اإ�سناد  بنف�س  الذهلي  َيْحَيى  ْبن  د  مَّ حُمَ عن  اجلارود  ابن  رواه  منها، 
 ، َواْلإِ�ْسَماِعيِليُّ اجلارود  ابن  كذلك  رواه  الثاين،  واحلديث  البخاري، 
ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن  ْهِليِّ  الذُّ َيْحَيى  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َحِديث  من  كلهم  ُنَعْيٍم،  َواأَُبو 
روى  البخاري  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  ْذُكوِر،  امْلَ َة  َعِطيَّ ْبِن  َوْهِب 

د بن َخاِلد الذهلي  مَّ حديثا واحدا كما اأ�صنا يف النوع الأول عن حُمَ
اأية رواية يذكر فيه  اأَِبيه وقبيلته معا، بينما مل جند  اإِىَل جد  يْن�سبُه 
ا�سم حممد بن خالد بن جبلة الرافعي ين�سبه فيها اإىل جده اأو قبيلته. 
اهلل  بن عبد  د  مَّ حُمَ َحدثَنا  فيها  َيُقول  الثالث ممن  النوع  واأما 
اإِىَل جده، فقد ورد يف ذلك �سبعة اأحاديث، يف معظمها رجح  يْن�سبُه 
اأنه ي�سعب تعيني  ابن حجر  اأ�سار  الذهلي، ويف بع�سها  اأنه  العلماء 
�سيخ البخاري فيها لأنه روى عن عدد من ال�سيوخ بنف�س ال�سم.)105(

لأحد،  من�سوب  الرابع عن حممد غري  النوع  رواه من  ما  واأما 
والآخر  ثقة  اأحدهما  كان  اإذا  ي�ص  والإهمال  املهمل،  باب  فهو من 
�سعيفا، ومبا اأن البخاري التزم يف كتابه ال�سحة، واأنه ل يورد يف 
كتابه اإل حديثا �سحيحا، فاإن املهمل فيه ل ي�ص، هذا من جانب، 
ومن جانب اآخر فقد تتبع العلماء ما فيه من املهمل وعرفوا به، ومن 
اأف�سل ما األف يف ذلك كتاب تقييد املهمل ومتييز امل�سكل للجياين، 
ومتييزها،  املهمالت  من  البخاري  �سحيح  يف  ما  بجمع  قام  حيث 
ل  اْلَف�سْ اأفرد  وكذلك ما فعله ابن حجر يف مقدمة فتح الباري حيث 

ْهمَلة الَِّتي يكرث ا�سرتاكها كمحمد )106( اِبع يِف َتْبِيني اْلأَ�ْسَماء امْلُ ال�سَّ
وقد قمت باإح�ساء من روى له البخاري ممن ا�سمه )حممد( من 
خالل كتاب الباجي، )التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف 
وقد  راويا)107(،  واأربعني  و�سبعة  مائة  فوجدتهم  ال�سحيح(  اجلامع 
تتبعت اأ�سماء �سيوخه منهم ممن ذكرهم ابن حجر يف تبيني الأ�سماء 
املهملة، فكانوا ما يقارب �سبعة ع�ص �سيخا، وقد نظرت يف ترجمتهم 
با�ستثناء  ثقات  كلهم  فوجدتهم  التهذيب(  )تقريب  كتاب  خالل  من 
مقبول)108(.  حجر:  ابن  عنه  قال  العالف،  الفيدي  جعفر  بن  حممد 
الهبة،  البخاري حديثا واحدا يف  التهذيب: روى عنه  وقال عنه يف 
اأظن  والذي  ن�سبه،  يذكر  اأبو جعفر، ومل  قال حدثنا حممد بن جعفر 
اأبو جعفر، بخالف هذا،  اأن كنيته  فاإنه مل يختلف يف  القوم�سي  اأنه 
والقوم�سي ثقة حافظ بخالف هذا فاإن له اأحاديث خولف فيها)109(. 
الكويف، ظنه  البخاري حممد بن يزيد  وكذلك فاإن من �سيوخ 
العجلي،  كثري  بن  حممد  بن  يزيد  بن  حممد  ه�سام  اأبا  عدي  ابن 
الكويف، وهو لي�س بالقوي، وقد تعقبه ابن حجر فقال: حممد بن يزيد 
الذي روى  يقال هو  العا�صة،  البزاز، �سدوق من  الكويف،  احلزامي، 
عنه البخاري، فظنه ابن عدي اأبا ه�سام املذكور قبل ترجمتني وقد 

فرق البخاري بينهما يف التاريخ واأبو حامت الرازي)110(.
املكي  واحدا عن حممد بن عمرو عن  البخاري حديثا  وروى 
ابن  وقيل  زنيج  وقيل  املروزي  وقيل  البلخي  هو  قيل  اإبراهيم  بن 
ال�سواق  َعْمٍرو  ْبُن  ُد  مَّ ُه حُمَ ِباأَنَّ َواْلَكاَلَباِذيُّ  اِكُم  احْلَ َوَجَزَم  جبلة)111(. 
والبلخي:  اأعلم)112(،  َواهلل  بلخي  �َسْيخه  ّي  كِّ امْلَ اأَن  دُه  َوُيوؤَيِّ اْلَبْلِخي 

�سدوق)113(.
وبعد، فهل يعد هذا التنوع يف رواية الإمام البخاري عن  ◄

الطعن يف  اإىل  ذلك  يوؤدي  وهل  ال�سيوخ؟  تدلي�س  باب  من  الذهلي 
الإمام البخاري؟ 

التنوع  اأن جمرد  الباحث  يرى  للأمر  العميقة  الدرا�سة  وبعد 
يف الرواية ل ميكن اأن يعد ذلك تدلي�سا، ول يعد مطعنا، للأ�سباب 

التالية: 
اأَْن  � ُيوخ هو  اأول: لقد بني العلماء اأن املق�سود بَتْدِلي�س ال�سُّ

ْو ُيَكنَِّيُه، اأَْو َيْن�ُسَبُه،  َيُه اأَ َيْرِوَي الراوي َعْن �َسْيٍخ َحِديًثا �َسِمَعُه ِمْنُه، َفُي�َسمِّ
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ا َل ُيْعَرُف ِبِه، َكْي َل ُيْعَرَف، مبعنى اأنه يفعل ذلك قا�سدا  َفُه مِبَ اأَْو َي�سِ
الإيهام، فمجرد الرواية عن �سخ�س باألفاظ متلفة ل يعد تدلي�سا، بل 
يكن اأن يكون من باب التنويع والتفنن بالعبارة، وهو معروف عند 
ِد ْبِن  مَّ املحدثني، وقد ذكر ابن حجر: اأن اأَبا َداُوَد َكاَن َيْرِوي َعْن حُمَ
ُد ْبُن َيْحَيى  مَّ َثَنا حُمَ ا، َفَيُقوُل َحدَّ ْي�سً ىَل َجدِّ اأَِبيِه اأَ َيْحَيى َفَيْن�ِسُب اأََباُه اإِ

ْبِن َفاِر�ٍس)114(.
ال�سيوخ  � لتدلي�س  احلاملة  الأ�سباب  العلماء  ذكر  لقد  ثانيا: 

َر  ُمَتاأَخِّ َكْوُنُه  اأَْو  ِثَقٍة،  َغرْيَ  �َسْمَتُه   َ َغريَّ الَِّذي  �َسْيِخِه  َكْوُن  وملخ�سها: 
ا  َغَر �ِسنًّ َماِع ِمْنُه َجَماَعٌة ُدوَنُه، اأَْو َكْوُنُه اأَ�سْ اْلَوَفاِة َقْد �َساَرَكُه يِف ال�سَّ
اِوي َعْنُه، اأَْو َكْوُنُه َكِثرَي الرَِّواَيِة َعْنُه َفاَل ُيِحبُّ اْلإِْكَثاَر ِمْن ِذْكِر  ِمَن الرَّ
َواِحَدٍة)115(، وكل هذه الأ�سباب ل تنطبق  وَرٍة  �َسْخ�ٍس َواِحٍد َعَلى �سُ

على ما رواه البخاري عن الذهلي. 
�سنيع  � يف  ال�سبب  اأن  العلماء  من  كثري  ذكر  لقد  ثالثا: 

البخاري يف روايته عن الذهلي بهذه الطريقة، هو ما وقع بينهما من 
خالف )116(، وعلى فر�س �سحة هذا الأمر، فاإن ذلك ل يعد مطعنا 
يف الإمام البخاري، ول يلحقه منه لوم اأو عتاب، بل يدل على خلق 
عظيم يف الإمام البخاري، حيث اأنه على الرغم مما وقع بينهما، روى 

عنه، ومل ينل منه ولو بكلمة واحدة. 
َكاَن  � ا  مَلَّ ُه  »اإِنَّ فقال:  ال�سخاوي  املعنى  هذا  اإىل  اأ�سار  وقد 

وِر  �سُ َحاَبُه ِمَن احْلُ َهِليُّ اأَ�سْ لِِّه ; ِبَحْيُث َمَنَع الذُّ َبْيَنُهَما َما ُعِرَف يِف حَمَ
ْخِريِج َعْنُه ; ِلُوُفوِر  اِنٍع ِلْلُبَخاِريِّ ِمَن التَّ ، َومَلْ َيُكْن َذِلَك مِبَ ِعْنَد اْلُبَخاِريِّ
ُه َخ�ِسَي ِمَن  اأَنَّ اأِْويِل، َغرْيَ  ِدَياَنِتِه َواأََماَنِتِه َوَكْوِنِه ُعْذَرُه يِف َنْف�ِسِه ِبالتَّ
ْخَفى  َفاأَ َنْف�ِسِه  َعَلى  َقُه  دَّ �سَ َلُه  ِبَتْعِديِلِه  ُه  َكاأَنَّ َيُكوَن  اأَْن  ِبِه،  يِح  التَّ�ْصِ

َراِدِه)117(. ُ اأَْعَلُم مِبُ ا�ْسَمُه، َواهللَّ
رابعا: الإمام البخاري ينفي عن نف�سه تهمة التدلي�س، كما  �

مر بنا �سابقا عند احلديث عن تدلي�س الإ�سناد، وقد كان نفيه عاما، 
ي�سمل تدلي�س الإ�سناد، وتدلي�س ال�سيوخ. 

خام�سا: ي�ساف اإىل ذلك ما التزم به الإمام البخاري يف  �
كتابه األ يخرج فيه اإل ال�سحيح، حيث َقاَل: مل اأخرج يِف َهَذا اْلكتاب 
العلماء  تلقى  وقد  اأَكرث)118(،  ِحيح  ال�سَّ من  تركت  َوَما  ِحيحا،  �سَ اإل 
اأن  للذهبي  ال�سابقني  العلماء  من  لأحد  ي�سبق  ومل  بالقبول،  كتابه 
اتهم البخاري �صاحة بالتدلي�س، غري ابن منده الذي اتهمه بتدلي�س 
الإ�سناد، وقد رد عليه معظم العلماء ال�سابقني، واأثبتوا بطالن قوله 
كما ذكرنا، بل اإن الذهبي نف�سه مل يعد ذلك مطعنا يف البخاري، حيث 
الراوي  جهالِة  اإىل  الأ�سماء  تدلي�ُس  يوؤدِّي  قد  اآخر:  مو�سع  يف  قال 
)جامع  غري  يف  ولكنها  َمْف�َسَدة،  فهذه  ال�سحيح،  ه  خرَبُ دُّ  فرُيَ الثقة، 

َر اأنَّ مو�سوَعه لل�سحاح)119(.  البخارّي( ونحِوه، الذي َتقرَّ
البخاري  � به  قام  ما  باأن  الت�سليم  فر�س  وعلى  �ساد�سا: 

الإ�سناد،  تدلي�س  العلماء بني  فرق  فقد  يذم،  لي�س مما  فاإنه  تدلي�سا، 
وتدلي�س ال�سيوخ، فتدلي�س ال�سيوخ يختلف باختالف غر�سه، فمنهم 
من يدل�س �سيخه لكونه �سعيفا، اأو مرتوكا، حتى ل يعرف �سعفه، اإذا 
�صح با�سمه، ومنهم من يفعل ذلك لكونه كثري الرواية عنه، كي ل 
الوفاة، قد �ساركه فيه جماعة،  اأو لكونه متاأخر  يتكرر ذكره كثريا، 
وقع  كما  بينهما،  ل�سيء  اأو  منه،  اأ�سغر  لكونه  اأو  لالأغراب،  فيدل�سه 
للبخاري مع الذهلي، وكلها �سوى النوع الأول اأمره خفيف وقد ي�سمح 
بذلك جماعة من الأئمة واأكرث منه احلافظ اخلطيب يف كتبه، ولي�س 

للمروي عنه وتوعري لطريق معرفته على من يروم  اإل ت�سييع  فيه 
بهذه  الذهلي  عن  البخاري  رواية  فاإن  ذلك  على  وبناء  ذلك)120(، 
الطريقة ل تعيب البخاري، فال يق�سد بها اإخفاء �سعيف، اأو غري ذلك، 

فالذهلي كما مر بنا يف ترجمته اإمام حافظ. 
ومن هنا يتبني لنا بو�سوح براءة الإمام البخاري من تهمة 

التدلي�س يف روايته عن الذهلي.

اخلامتة
على  واأ�سلم  واأ�سلي  ال�ساحلات،  تتم  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 
فقد  وبعد،  والتابعني  و�سحبه  اآله  وعلى  للعاملني،  رحمة  املبعوث 

خل�س البحث اإىل النتائج التالية:
اأربعة  ♦ يقارب  ما  الذهلي  عن  البخاري  الإمام  روى  اأول: 

وثالثني حديثا.
اإىل  ♦ الذهلي  عن  البخاري  الإمام  روايات  تنق�سم  ثانيا: 

د بن َخاِلد الذهلي يْن�سبُه اإِىَل جد  مَّ ة َيُقول َحدثَنا حُمَ اأربعة اأق�سام: َفمرَّ
اإِىَل جد  د بن َخاِلد يْن�سبُه  مَّ ة َيُقول َحدثَنا حُمَ اأَِبيه وقبيلته معا، َومرَّ
ة  د بن عبد اهلل يْن�سبُه اإِىَل جده، َومرَّ مَّ ة َيُقول َحدثَنا حُمَ اأَِبيه فقط، َومرَّ

د َل يِزيد على َهَذا. مَّ َيُقول َحدثَنا حُمَ
ثالثا: براءة الإمام البخاري من تهمة تدلي�س ال�سيوخ يف  ♦

بق�سد  ذلك  فعل  قد  البخاري  اأن  يثبت  الذهلي، حيث مل  روايته عن 
الرواية عن �سخ�س باألفاظ متلفة ل يعد تدلي�سا،  الإيهام، فمجرد 
معروف  وهو  بالعبارة،  والتنوع  التفنن  باب  من  ذلك  فعل  ولعله 
يدل على خلق  بينهما من خالف، وهذا  اأو ملا وقع  عند املحدثني، 
رفيع يف الإمام البخاري، وعلى الرغم مما ح�سل بينهما من خالف 
روى عنه ومل ينل منه بكلمة، ي�ساف اإىل ذلك اأن الذهلي كان اإماما 

حافظا، فال مطعن يف اإخفاء ا�سمه. 

اهلوامش:
انظر: ابن منظور، جمال الدين حممد بن مكرم الإفريقي امل�صي)املتوفى: . 1

وانظر:   ،)86  /  6( 1956م،  بريوت،  �سادر،  دار  العرب،  ل�سان  711هـ(، 
الفريوز اآبادى، جمد الدين اأبو طاهر حممد بن يعقوب )املتوفى: 817هـ(، 
بريوت،  والتوزيع،  والن�ص  للطباعة  الر�سالة  موؤ�س�سة  املحيط،  القامو�س 

لبنان، ط8، 1426 هـ - 2005 م، )�س: 546(

انظر: ابن ال�سالح، عثمان بن عبد الرحمن، تقي الدين )املتوفى: 643هـ(، . 2
نور  حتقيق:  ال�سالح،،   ابن  مبقدمة  وُيعرف  احلديث،  علوم  اأنواع  معرفة 

الدين عرت، دار الفكر- �سوريا، 1406هـ - 1986 )�س: 73، 74(

انظر: ال�سيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر جالل الدين )املتوفى: 911هـ(، . 3
حممد  نظر  قتيبة  اأبو  حتقيق:  النواوي،  تقريب  �صح  يف  الراوي  تدريب 

الفاريابي، دار طيبة، )1 / 256(

انظر: ابن ال�سالح )�س: 73، 74(. 4

852هـ(، . 5 )املتوفى:  الع�سقالين  بن علي  اأحمد  الف�سل  اأبو  ابن حجر،  انظر: 
نزهة النظر يف تو�سيح نخبة الفكر يف م�سطلح اأهل الأثر، حتقيق: عبد اهلل 
بن �سيف اهلل الرحيلي، مطبعة �سفري بالريا�س، ط1، 1422هـ )�س: 104( 

)املتوفى: . 6 احل�سني  بن  الرحيم  عبد  الدين  زين  الف�سل  اأبو  العراقي،  انظر: 
806هـ(، التقييد والإي�ساح �صح مقدمة ابن ال�سالح، حتقيق: عبد الرحمن 
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حممد عثمان، املكتبة ال�سلفية باملدينة املنورة، ط1، 1389هـ/1969م، 
كيكلدي  بن  خليل  �سعيد  اأبو  الدين  �سالح  العالئي،  وانظر:   ،)96 )�س: 
اأحكام املرا�سيل، حتقيق: حمدي  التح�سيل يف  761هـ(، جامع  )املتوفى: 
)�س:   ،1986  -  1407 ط2،  بريوت،  الكتب،  عامل  ال�سلفي،  املجيد  عبد 
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 التقييد والإي�ساح )�س: 95( . 7

 انظر: ابن ال�سالح )�س: 73، 74( . 8

 انظر: املرجع ال�سابق )�س: 74( . 9

 انظر: العراقي )�س: 97(. 10

 انظر: ابن ال�سالح )�س: 74(. 11

 املرجع ال�سابق. 12

انظر: العراقي )�س: 100( . 13

املرجع ال�سابق. 14

)املتوفى: . 15 الرحمن  عبد  بن  حممد  اخلري  اأبو  الدين  �سم�س  ال�سخاوي،  انظر: 
للعراقي،،  حتقيق: علي ح�سني  الفية احلديث  902هـ( فتح املغيث ب�صح 

علي، مكتبة ال�سنة، م�ص، ط1، 1424هـ - 2003م، )1 / 229(

انظر: العالئي )�س: 97( . 16

)املتوفى: . 17 علي  بن  اأحمد  بكر  اأبو  البغدادي،  اخلطيب  ترجمته:  يف  انظر 
الغرب  دار  معروف،  عواد  ب�سار  الدكتور  حتقيق:  بغداد،  تاريخ  463هـ(، 
املزي،  و   ،)322  /  2( م،   2002  - 1422هـ  ط1،  بريوت،  الإ�سالمي، 
يف  الكمال  تهذيب  742هـ(،  يو�سف)املتوفى:  احلجاج  اأبو  الدين  جمال 
بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  معروف،  عواد  ب�سار  د.  حتقيق:  الرجال،  اأ�سماء 
اأبو عبد  الدين  �سم�س  الذهبي،   ،)430  /  24( 1983م،  1403هـ -  ط2، 
النبالء،،   اأعالم  �سري  748هـ(  )املتوفى:  عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل 
جمموعة من املحققني باإ�صاف ال�سيخ �سعيب الأرناوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، 
ط3، 1405 هـ / 1985، )10 / 79(، الذهبي، تذكرة احلفاظ، دار الكتب 
العلمية، بريوت، ط1، 1419هـ- 1998م، )2 / 104(، ابن حجر، اأحمد 
الباري �صح  ال�ساري مقدمة فتح  852 هـ(، هدي  الع�سقالين )ت  بن علي 
�سحيح البخاري،،  دار الفكر، )477(، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ، دار الفكر 

)53 1984م، )9 /  1404 هـ -   ، – بريوت، ط1 

انظر: اخلطيب البغدادي )2 / 324(، وابن حجر، هدي ال�ساري )477( . 18

انظر: الذهبي، تذكرة احلفاظ )2 / 104(. 19

انظر: الذهبي، ال�سري )10 / 84(. 20

انظر: ابن ع�ساكر، اأبو القا�سم علي بن احل�سن بن هبة اهلل )املتوفى: 571هـ(، . 21
تاريخ دم�سق، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والن�ص 
والتوزيع،1415 هـ - 1995 م، )52 / 57(، وانظر: الذهبي، ال�سري )10 

)84 /

ابن حجر،هدي ال�ساري )478(. 22

انظر: اخلطيب البغدادي، )2 / 327(، ابن ع�ساكر، )52 / 72(،ابن حجر: . 23
هدي ال�ساري )7(

انظر: النووي، اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �صف )املتوفى: 676هـ(، . 24
تهذيب الأ�سماء واللغات، دار الكتب العلمية، بريوت، )1 / 74(، وانظر:ابن 

حجر،هدي ال�ساري )7(

انظر: اخلطيب البغدادي )2 / 327(. 25

املرجع ال�سابق. 26

ابن حجر، هدي ال�ساري )489(. 27

انظر: النووي )1 / 74(، ابن حجر،هدي ال�ساري )489(. 28

انظر: ابن حجر،هدي ال�ساري )485(. 29

انظر: اخلطيب البغدادي )2 / 324( . 30

الذهبي، تذكرة احلفاظ . 31  ،)656 البغدادي )4 /  انظر يف ترجمته: اخلطيب 
حجر،  ابن   ،)617  /  26( املزي   ،)273  /  12( الذهبي،ال�سري    ،،2/87

التهذيب )9 / 511( 

الذهبي،ال�سري )12 / 273(. 32

انظر: اخلطيب البغدادي )4 / 656(. 33

املرجع ال�سابق . 34

املرجع ال�سابق، وانظر: ابن حجر، التهذيب )9 / 515(. 35

ابن حبان، حممد بن حبان بن اأحمد الدارمي الُب�ستي )املتوفى: 354هـ(، . 36
الثقات، وزارة املعارف للحكومة العالية الهندية،ط1، 1393 ه  1973-م، 

 )115 / 9(

انظر: ابن اأبي حامت، اأبو حممد عبد الرحمن بن حممد بن اإدري�س بن املنذر . 37
والتعديل،طبعة  اجلرح  327هـ(،  )املتوفى:  الرازي  احلنظلي،  التميمي، 
جمل�س دائرة املعارف العثمانية بحيدر اآباد الدكن، الهند، دار اإحياء الرتاث 

العربي، بريوت، ط1، 1952م،)8/125(

انظر: ابن حجر، التهذيب )9 / 515(. 38

انظر: املرجع ال�سابق. 39

الذهبي، ال�سري )12 / 274(. 40

انظر: ابن حجر، هدي ال�ساري490. 41

انظر: اخلطيب البغدادي )2 / 352(. 42

انظر: ابن حجر، هدي ال�ساري490. 43

انظر: اخلطيب البغدادي )2 / 354 (. 44

)املتوفى: . 45 حممد  بن  حممد  يعلى،  اأبي  ابن  وانظر:  ال�سابق،  املرجع  انظر: 
املعرفة،  دار  الفقي،  حامد  حتقيق:حممد  احلنابلة،  526هـ(،طبقات 

بريوت،)1/278(

انظر: اجلياين، اأبو علي احل�سني بن حممد الغ�ساين )املتوفى: 498هـ(، تقييد . 46
املهمل ومتييز امل�سكل، حتقيق: حممد اأبو الف�سل، وزارة الأوقاف، املغرب، 

9/512 1418هـ1997-م،)524(، وانظر: ابن حجر، التهذيب 

انظر: الكالباذي، اأحمد بن حممد اأبو ن�ص البخاري)املتوفى: 398هـ(،رجال . 47
�سحيح البخاري) الهداية والإر�ساد يف معرفة اأهل الثقة وال�سداد (، حتقيق 
وانظر:   ،)687  /  2(  1407 ط1،  بريوت  املعرفة،  دار  الليثي،  عبداهلل 
الباجي، �سليمان بن خلف بن �سعد القرطبي الأندل�سي )املتوفى: 474هـ(، 
التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع ال�سحيح،حتقيق: د. اأبو 
لبابة ح�سني، دار اللواء للن�ص والتوزيع، الريا�س، ط1،1406 هـ– 1986 

م،2/688)586(

انظر: الذهبي، �سم�س الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان)املتوفى: . 48
عبد  عمر  حتقيق:  والأعالم،  امل�ساهري  ووفيات  الإ�سالم  تاريخ  748هـ(، 



101

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث واألربعون (1) - شباط 

1993م،  1413 هـ -  العربي، بريوت،ط2،  الكتاب  دار  التدمري،  ال�سالم 
19/342

انظر: ابن حجر، التهذيب 9/516. 49

د. . 50 حتقيق:  البخاري،  �سحيح  )ت256هـ(،  اإ�سماعيل  بن  حممد  البخاري، 
 - هـ   1407 بريوت  ط3،  اليمامة،   ، كثري  ابن  دار  البغا،  ديب  م�سطفى 
َعَلْيِه  َوَجَب  َمْن  َعَلى  ِبالَقْتِل  َيْحُكُم  احَلاِكِم  َباُب  الأحكام،  كتاب  1987م، 

)7155(65  / 9

الرتمذي، حممد بن عي�سى )املتوفى: 279هـ(، �سنن الرتمذي، حتقيق اأحمد . 51
ط2،  م�ص،  احللبي،  البابي  م�سطفى  ومطبعة  مكتبة  �صكة  �ساكر،  حممد 
 / 5 – باب مناقب قي�س بن �سعد  1975 م، كتاب املناقب  1395 هـ - 

)3850( 690

البخاري، كتاب ال�سوم، باب من مات وعليه �سوم 3 / 35)1952(. 52

انظر: املزي 25 / 156. 53

307هـ(، . 54 الني�سابوري )املتوفى:  اأبو حممد عبد اهلل بن علي  ابن اجلارود، 
املنتقى، حتقيق: عبد اهلل عمر البارودي، موؤ�س�سة الكتاب الثقافية، بريوت، 

ط1، 1408 – 1988، 237)943( 

311هـ(، . 55 )املتوفى:  الني�سابوري  اإ�سحاق  بن  حممد  بكر  اأبو  خزية،  ابن 
�سحيح ابن خزية، حتقيق: د. حممد م�سطفى الأعظمي، املكتب الإ�سالمي، 

بريوت، 3 / 271)2052(

ْفِع: . 56 ال�سَّ ِمَن  املّرُة  َوِهَي  ِمْنُه،  َواِحَدٌة  ْبة  َوِقيَل �صَ يطان،  ال�سَّ ِمَن  َعالمة  اأَْي 
حممد  بن  املبارك  ال�سعادات  اأبو  الدين  جمد  الأثري،  انظر:ابن  اْلأَْخُذ. 
اجلزري)املتوفى: 606هـ(، النهاية يف غريب احلديث والأثر، حتقيق: طاهر 
 - هـ   1408 بريوت،  الفكر،  دار   ، الطناجي  حممد  وحممود  الزاوي  اأحمد 

 )375 1988م، )2 / 

البخاري، كتاب الطب، باب رقية العني 7 / 132)5739(. 57

انظر: ابن حجر، اأحمد بن علي الع�سقالين )ت852 هـ (، فتح الباري �صح . 58
�سحيح البخاري، دار الفكر، 10 / 201

59 . /  9 الِقَياَمِة  َيْوَم  َوَجلَّ  َعزَّ  الرَّبِّ  َكاَلِم  َباُب  التوحيد،  كتاب  البخاري، 
)7511(147

انظر: ابن حجر، فتح الباري 13 / 476. 60

اأي ل ُيْعَرف َراِميه. انظر: ابن الأثري )3 / 350( . 61

البخاري، كتب اجلهاد وال�سري، باب من اأتاه �سهم غرب4/20)2809(. 62

انظر: اجلياين )�س: 561(، و انظر: ابن حجر، فتح الباري 6/26. 63

311هـ(، . 64 )املتوفى:  الني�سابوري  اإ�سحاق  بن  حممد  بكر  اأبو  خزية،  ابن 
اإبراهيم  بن  العزيز  عبد  حتقيق:  وجل،  عز  الرب  �سفات  واإثبات  التوحيد 

ال�سهوان، مكتبة الر�سد، الريا�س، ط5، 1414هـ - 1994م، )2 / 872(

البخاري، كتاب املغازي، باب بعث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سامة بن . 65
زيد 5 / 144)4273(

انظر: اجلياين )�س: 562( . 66

اأبو . 67 التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  اأحمد  بن  حبان  بن  حممد  حبان،  ابن 
حامت، الدارمي، الُب�ستي )املتوفى: 354هـ(، �سحيح ابن حبان برتتيب ابن 
بلبان، حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط2، 1414ه – 

)7174( 139  / 16 1993م، 

ِهْم . 68 َربِّ ِباآَياِت  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ {اأُوَلِئَك  َباُب  القراآن،  تف�سري  كتاب  البخاري، 
َوِلَقاِئِه َفَحِبَطْت اأَْعَماُلُهْم} 6 / 93)4729(

انظر: اجلياين )�س: 559(. 69

م�سلم، . 70 �سحيح   ،) هـ  )ت261  الني�سابوري  الق�سريي  احلجاج  ابن  م�سلم، 
�سفة  كتاب  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار   ، الباقي  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق: 

القيامة واجلنة والنار، 4/ 2147 )2785(

الطرباين، �سليمان بن اأحمد اأبو القا�سم )املتوفى: 360هـ(، املعجم الأو�سط، . 71
حتقيق: طارق بن عو�س اهلل بن حممد و عبد املح�سن بن اإبراهيم احل�سيني، 

دار احلرمني، القاهرة، 1 / 68 )192(

72 . /  6 امُلْر�َسِلنَي}  َن  مَلِ ُيوُن�َس  نَّ  {َواإِ َباُب  القراآن،  تف�سري  كتاب  لبخاري، 
 )4807(124

انظر: اجلياين )�س: 562( . 73

البخاري، كتاب الديات، باب جنني املراأة 9 / 11)6908(. 74

انظر: اجلياين )�س: 566( . 75

انظر: ابن حجر، فتح الباري 12 / 251. 76

77 . /  8 وبعده  احلنث  قبل  الكفارة  باب  الأيان،  كفارات  كتاب  البخاري، 
)6722(147

انظر: اجلياين )�س: 563(. 78

ابن حجر، فتح الباري )11 / 614( . 79

البخاري، كتاب احلدود، باب ظهر املوؤمن حمى 8 / 159)6785(. 80

ابن حجر، فتح الباري 12 / 85. 81

املعارف، . 82 احلديث،مكتبة  م�سطلح  تي�سري،  حممود،  د.  الطحان،  انظر: 
الريا�س، ط11،1431ه2010-م، )�س: 258(

انظر: القاري، علي بن )�سلطان( حممد، اأبو احل�سن نور الدين املال الهروي . 83
)املتوفى: 1014هـ(، �صح نخبة الفكر يف م�سطلحات اأهل الأثر، حتقيق: 

حممد نزار متيم، وهيثم نزار متيم، دار الأرقم، بريوت، )�س: 649( 

انظر: اجلياين )�س: 3( . 84

انظر:ابن حجر، هدي ال�ساري 222. 85

البخاري، كتاب اجلنائز، باب الأمر باإتباع اجلنائز 2 / 71 )1240(. 86

)�س: 539( . 87

البخاري، كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة 4 / 111)3210( . 88

)املتوفى: . 89 العبدي  يحيى  بن  حممد  بن  اإ�سحاق  بن  حممد  َمْنَده،  ابن 
بن  علي  حتقيق:  و�سفاته،  وجل  عز  اهلل  اأ�سماء  ومعرفة  395هـ(،التوحيد 
العلوم  دار  املنورة،  املدينة  واحلكم،  العلوم  مكتبة  الفقيهي،  نا�ص  حممد 

واحلكم، �سوريا، ط1، 1423 هـ - 2002 م،1/149)36(

التبيني . 90 841هـ(،  )املتوفى:  احللبي  الدين  برهان  العجمي،  ابن  انظر: 
العلمية، بريوت،  الكتب  لأ�سماء املدل�سني، حتقيق: يحيى �سفيق ح�سن، دار 
الف�سل  اأبو  حجر،  ابن  وانظر:   ،)49 )�س:  م،   1986  - هـ   1406 ط1، 
)تعريف  املدل�سني  طبقات  852هـ(،  )املتوفى:  الع�سقالين  علي  بن  اأحمد 
اأهل التقدي�س مبراتب املو�سوفني بالتدلي�س(، حتقيق: د. عا�سم القريوتي، 
)�س:  العراقي   ،)24 )�س:   ،1983  -  1403 ط1،  املنار،عمان،  مكتبة 
1418هـ(  34(، ال�سعدي، حماد بن حممد الأن�ساري اخلزرجي )املتوفى: 
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التدلي�س واملدل�سون، جملة اجلامعة الإ�سالمية، املدينة املنورة، )7 / 92(

)�س: 34(. 91

انظر: ابن العجمي )�س: 49(. 92

انظر: ال�سيوطي )1 / 423( . 93

انظر: الكالباذي، )2 / 687(. 94

انظر: الذهبي،ال�سري )10 / 10( . 95

)املتوفى: . 96 عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الدين  �سم�س  الذهبي، 
مكتبة  ُغّدة،  اأبو  الفتاح  احلديث،عبد  م�سطلح  علم  يف  املوقظة  748هـ(، 

املطبوعات الإ�سالمية بحلب، ط2،1412هـ، )�س: 50( 

)املتوفى: . 97 عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الدين  �سم�س  الذهبي، 
748هـ(، ميزان العتدال يف نقد الرجال، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار 
املعرفة للطباعة والن�ص، بريوت، ط1، 1382 هـ - 1963 م، )2 / 442( 

العراقي )�س: 34(. 98

انظر: هدي ال�ساري )�س: 17(. 99

املرجع ال�سابق. 100

ابن حجر، نزهة النظر )�س: 99( . 101

انظر: ابن حجر، اأبو الف�سل اأحمد بن علي الع�سقالين )املتوفى: 852هـ(، . 102
تغليق التعليق على �سحيح البخاري، حتقيق: �سعيد عبد الرحمن مو�سى 
القزقي،املكتب الإ�سالمي، دار عمار، بريوت،عمان، ط1، 1405، )2 / 

 )9-10

املرجع ال�سابق. 103

ابن حجر، التهذيب 9 / 146. 104

انظر: ابن حجر، فتح الباري 11/614. 105

انظر: ابن حجر، هدي ال�ساري 222. 106

انظر: الباجي 2/616-693. 107

انظر: ابن حجر، اأحمد بن علي الع�سقالين )ت 852 هـ(، تقريب التهذيب، . 108
حتقيق: حممد عوامة، دار الر�سيد، �سوريا، ط1،1406 - 1986 )�س: 

)472

ابن حجر، التهذيب 9/96. 109

انظر: التقريب )�س: 514(. 110

انظر: التقريب )�س: 500(. 111

انظر: ابن حجر،هدي ال�ساري )�س: 236( . 112

املرجع ال�سابق. 113

انظر: ابن حجر، فتح الباري 10 / 201. 114

انظر: مقدمة ابن ال�سالح )�س: 74(. 115

انظر: العالئي )�س: 103(. 116

117 .)239 / 1(

انظر: ابن حجر،هدي ال�ساري 7. 118

انظر: الذهبي يف املوقظة )�س: 50(. 119

انظر: العالئي )�س: 103( . 120

املصادر واملراجع:
املنذر . 1 بن  اإدري�س  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد  حممد  اأبو  حامت،  اأبي  ابن 

والتعديل،طبعة  اجلرح  327هـ(،  احلنظلي،الرازي)املتوفى:  التميمي، 
جمل�س دائرة املعارف العثمانية بحيدر اآباد الدكن، الهند، دار اإحياء الرتاث 

العربي، بريوت، ط1، 1952م

احلنابلة، . 2 526هـ(،طبقات  )املتوفى:  حممد  بن  حممد  يعلى،  اأبي  ابن 
حتقيق:حممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت

ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري )املتوفى: . 3 اأبو  الدين  ابن الأثري، جمد 
الزاوي  اأحمد  طاهر  حتقيق:  والأثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية  606هـ(، 

وحممود حممد الطناجي، دار الفكر، بريوت، 1408 هـ - 1988م

307هـ(، . 4 الني�سابوري )املتوفى:  اأبو حممد عبد اهلل بن علي  ابن اجلارود، 
املنتقى، حتقيق: عبد اهلل عمر البارودي، موؤ�س�سة الكتاب الثقافية، بريوت، 

ط1، 1408 – 1988 

)املتوفى: . 5 الُب�ستي  الدارمي  اأحمد  بن  حبان  بن  حممد  حبان،  ابن 
 1393 الهندية،ط1،  العالية  للحكومة  املعارف  وزارة  الثقات،  354هـ(، 

ه  1973-م 

ابن حبان، حممد بن حبان بن اأحمد بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، اأبو حامت، . 6
الدارمي، الُب�ستي )املتوفى: 354هـ(، �سحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، 
 – 1414ه  ط2،  بريوت،   – الر�سالة  موؤ�س�سة  الأرنوؤوط،  �سعيب  حتقيق: 

1993م 

يف . 7 النظر  نزهة  852هـ(،  )املتوفى:  الع�سقالين  علي  بن  اأحمد  حجر،  ابن   
تو�سيح نخبة الفكر يف م�سطلح اأهل الأثر، حتقيق: عبد اهلل بن �سيف اهلل 

الرحيلي، مطبعة �سفري بالريا�س، ط1، 1422هـ 

ال�ساري . 8 هدي  852هـ(،  )املتوفى:  الع�سقالين  علي  بن  اأحمد  حجر،  ابن 
مقدمة فتح الباري �صح �سحيح البخاري، دار الفكر 

التعليق . 9 تغليق  852هـ(،  )املتوفى:  الع�سقالين  علي  بن  اأحمد  حجر،  ابن 
املكتب  القزقي،  مو�سى  الرحمن  عبد  حتقيق:�سعيد  البخاري،  �سحيح  على 

الإ�سالمي ، دار عمار، بريوت ، عمان، ط1، 1405 

 ابن حجر، اأحمد بن علي الع�سقالين )املتوفى: 852هـ(، تهذيب التهذيب ، . 10
دار الفكر – بريوت، ط1 ، 1404 هـ - 1984م 

 ابن حجر، اأحمد بن علي الع�سقالين )املتوفى: 852هـ(، طبقات املدل�سني . 11
عا�سم  د.  حتقيق:  بالتدلي�س(،  املو�سوفني  مبراتب  التقدي�س  اأهل  )تعريف 

القريوتي، مكتبة املنار، عمان،ط1، 1403 - 1983 

 ابن حجر، اأحمد بن علي الع�سقالين )املتوفى: 852هـ(، فتح الباري �صح . 12
�سحيح البخاري، دار الفكر 

ابن حجر، اأحمد بن علي الع�سقالين )ت 852 هـ(، تقريب التهذيب، حتقيق: . 13
حممد عوامة، دار الر�سيد، �سوريا، ط1، 1406 – 1986

311هـ(، . 14 )املتوفى:  الني�سابوري  اإ�سحاق  بن  حممد  بكر  اأبو  خزية،  ابن   
اإبراهيم  بن  العزيز  عبد  حتقيق:  وجل،  عز  الرب  �سفات  واإثبات  التوحيد 

ال�سهوان، مكتبة الر�سد، الريا�س، ط5، 1414هـ - 1994م 

ابن ال�سالح، عثمان بن عبد الرحمن، تقي الدين )املتوفى: 643هـ(، معرفة . 15
اأنواع علوم احلديث، وُيعرف مبقدمة ابن ال�سالح،،  حتقيق: نور الدين عرت، 

دار الفكر- �سوريا، 1406هـ - 1986
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لأ�سماء . 16 841هـ(،التبيني  )املتوفى:  احللبي  الدين  برهان  العجمي،  ابن 
ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ح�سن،  �سفيق  يحيى  حتقيق:  املدل�سني، 

1986 م  1406 هـ - 

ابن خزية، اأبو بكر حممد بن اإ�سحاق الني�سابوري )املتوفى: 311هـ(،�سحيح . 17
ابن خزية، حتقيق: د. حممد م�سطفى الأعظمي، املكتب الإ�سالمي، بريوت 

)املتوفى: . 18 اهلل  هبة  بن  احل�سن  بن  علي  القا�سم  اأبو  ع�ساكر،  ابن 
الفكر  دار  العمروي،  غرامة  بن  حتقيق:عمرو  دم�سق،  تاريخ  571هـ(، 

للطباعة والن�ص والتوزيع،1415 هـ - 1995 م

)املتوفى: . 19 العبدي  يحيى  بن  حممد  بن  اإ�سحاق  بن  حممد  َمْنَده،  ابن 
بن  علي  حتقيق:  و�سفاته،  وجل  عز  اهلل  اأ�سماء  ومعرفة  395هـ(،التوحيد 
العلوم  دار  املنورة،  املدينة  واحلكم،  العلوم  مكتبة  الفقيهي،  نا�ص  حممد 

واحلكم، �سوريا، ط1، 1423 هـ - 2002 م

امل�صي)املتوفى: . 20 الإفريقي  مكرم  بن  حممد  الدين  جمال  منظور،  ابن 
1956م  711هـ(، ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، 

الباجي، �سليمان بن خلف بن �سعد القرطبي الأندل�سي )املتوفى: 474هـ(، . 21
التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع ال�سحيح،حتقيق: د. اأبو 
لبابة ح�سني، دار اللواء للن�ص والتوزيع، الريا�س، ط1،1406 هـ– 1986م

البخاري، حممد بن اإ�سماعيل)املتوفى: 256هـ(،�سحيح البخاري، حتقيق: . 22
 1407 بريوت  ط3،  اليمامة،   ، كثري  ابن  دار   ، البغا  ديب  م�سطفى  د. 

هـ - 1987م 

الرتمذي، . 23 �سنن  279هـ(،  )املتوفى:  عي�سى  اأبو  عي�سى  بن  حممد  الرتمذي، 
حتقيق اأحمد حممد �ساكر، �صكة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي – 

م�ص، ط2، 1395 هـ - 1975 م 

تقييد . 24 498هـ(،  )املتوفى:  الغ�ساين  حممد  بن  احل�سني  علي  اأبو  اجلياين، 
اأبو  حممد  حتقيق:  امل�سكل،  ومتييز  املهمل  تقييد  امل�سكل،  ومتييز  املهمل 

الف�سل، وزارة الأوقاف، املغرب، 1418هـ1997-م 

اخلطيب البغدادي، اأبو بكر اأحمد بن علي )املتوفى: 463هـ(، تاريخ بغداد . 25
ط1،  بريوت،  الإ�سالمي،  الغرب  دار  معروف،  عواد  ب�سار  الدكتور  حتقيق: 

2002 م  1422هـ - 

)املتوفى: . 26 عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الدين  �سم�س  الذهبي، 
عبد  عمر  حتقيق:  والأعالم،  امل�ساهري  ووفيات  الإ�سالم  تاريخ  748هـ(، 

ال�سالم التدمري، دار الكتاب العربي، بريوت، ط2، 1413 هـ - 1993م 

عثمان)املتوفى: . 27 بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الدين  �سم�س  الذهبي، 
1419هـ-  ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  احلفاظ،  748هـ(،تذكرة 

1998م 

)املتوفى: . 28 عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الدين  �سم�س  الذهبي، 
748هـ(، �سري اأعالم النبالء، جمموعة من املحققني باإ�صاف ال�سيخ �سعيب 

الأرناوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، ط3، 1405 هـ / 1985

)املتوفى: . 29 عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الدين  �سم�س  الذهبي، 
ُغّدة، مكتبة  اأبو  الفتاح  عبد  احلديث،  علم م�سطلح  يف  املوقظة  748هـ(، 

املطبوعات الإ�سالمية بحلب، ط2، 1412هـ 

)املتوفى: . 30 عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الدين  �سم�س  الذهبي، 
748هـ(، ميزان العتدال يف نقد الرجال، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار 

املعرفة للطباعة والن�ص، بريوت، ط1، 1382 هـ - 1963 م 

ال�سخاوي، �سم�س الدين اأبو اخلري حممد بن عبد الرحمن )املتوفى: 902هـ(، . 31
فتح املغيث ب�صح الفية احلديث للعراقي، حتقيق: علي ح�سني علي، مكتبة 

ال�سنة، م�ص، ط1، 1424هـ - 2003م

1418هـ(، . 32 )املتوفى:  اخلزرجي  الأن�ساري  حممد  بن  حماد  ال�سعدي، 
التدلي�س واملدل�سون، جملة اجلامعة الإ�سالمية، املدينة املنورة 

ال�سيوطي،عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين )املتوفى: 911هـ(، تدريب . 33
اأبو قتيبة نظر حممد الفاريابي،  الراوي يف �صح تقريب النواوي، حتقيق: 

دار طيبة 

الطرباين، �سليمان بن اأحمد اأبو القا�سم )املتوفى: 360هـ(، املعجم الأو�سط، . 34
اإبراهيم  بن  املح�سن  عبد  و  حممد  بن  اهلل  عو�س  بن  طارق  حتقيق: 

احل�سيني، دار احلرمني، القاهرة 

الريا�س، . 35 املعارف،  مكتبة  احلديث،  م�سطلح  تي�سري  حممود،  د.  الطحان، 
ط11، 1431هـ2010-م 

العراقي، اأبو الف�سل زين الدين عبد الرحيم بن احل�سني )املتوفى: 806هـ(، . 36
حممد  الرحمن  عبد  حتقيق:  ال�سالح،  ابن  مقدمة  �صح  والإي�ساح  التقييد 

عثمان، املكتبة ال�سلفية باملدينة املنورة، ط1، 1389هـ/1969م 

761هـ(، . 37 )املتوفى:  كيكلدي  بن  خليل  �سعيد  اأبو  الدين  �سالح  العالئي،   
ال�سلفي،  اأحكام املرا�سيل، حتقيق: حمدي عبد املجيد  التح�سيل يف  جامع 

عامل الكتب، بريوت، ط2، 1407 - 1986 

الفريوز اآبادى، جمد الدين اأبو طاهر حممد بن يعقوب)املتوفى: 817هـ(، . 38
 – بريوت  والتوزيع،  والن�ص  للطباعة  الر�سالة  موؤ�س�سة  املحيط،  القامو�س 

لبنان، ط8، 1426 هـ - 2005 م 

الهروي . 39 املال  الدين  نور  احل�سن  اأبو  حممد،  )�سلطان(  بن  علي  القاري، 
)املتوفى: 1014هـ(، �صح نخبة الفكر يف م�سطلحات اأهل الأثر، حتقيق: 

حممد نزار متيم وهيثم نزار متيم، دار الأرقم، بريوت 

398هـ(، رجال . 40 )املتوفى:  البخاري  اأبو ن�ص  اأحمد بن حممد  الكالباذي، 
�سحيح البخاري) الهداية والإر�ساد يف معرفة اأهل الثقة وال�سداد (، حتقيق 

عبد اهلل الليثي، دار املعرفة، بريوت ط1، 1407 

الكمال . 41 742هـ(، تهذيب  اأبو احلجاج يو�سف)املتوفى:  الدين  املزي،جمال 
يف اأ�سماء الرجال، حتقيق: د. ب�سار عواد معروف، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 

ط2، 1403هـ - 1983م 

676هـ(، . 42 )املتوفى:  �صف  بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  اأبو  النووي، 
تهذيب الأ�سماء واللغات، دار الكتب العلمية، بريوت

م�سلم، . 43 �سحيح  هـ(،  )ت261  الق�سريي  احلجاج  بن  م�سلم  الني�سابوري، 
حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية، بريوت.


