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 «رجال الشيخين، أو أحدهماالتي أفردت ال كتب »

 مجعها: عبد اهلل بن حممد السحيم

 

 احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد.

 من املنزلة العالية، البخاري ومسلم  لصحيحيمن املعلوم من العلم بالرضورة ما فإن 

قد حظي بمكانتهام، ولقي العناية التي  -خال القرآن–فام من كتاب من كتب أمة اإلسالم ، واملكانة الرفيعة

 لقياها.

وقد مجعت يف هذه ، أحدهما، أو (1)أو رجاهلماشيوخ الشيخني، ذكر ذلك الكتب املؤلفة يف ومن 

ومل أثبت الكتب التي مجعت رجال ( كتاًبا، 34) تفبلغالوريقات اليسرية الكتب التي أفردت ذلك، 

عنيت بجمع الكتب وفروعه، كام  للحافظ عبد الغني املقديس « الكامل»الشيخني مع غريمها، مثل 

لم أثبت ما ألفه املعارصون يف هذا الباب، وذلك لكثرته وصعوبة استيعابه، وهو جدير ف، فحسب الرتاثية

 باجلمع.

منها مع ذكر طبعاته، وإىل  املطبوعمع اإلشارة إىل ورتبت الكتب املذكورة عىل ستة مطالب، 

وما يف معناها،  املخطوط منها مع ذكر نسخته التي وقفت عليها، أو اإلحالة إىل موضعها من كتب الفهارس

 واحلمد هلل رب العاملني.، ثم أرفقت بعض صورها يف آخر البحث

 

                                                           

، وقد رأيت بعض الفضالء خلط «رجال أسانيده»، واليت ألفت يف «شيوخ ابلخاري»ينبيغ أن يفرق بني الكتب اليت ألفت يف  (1)
 بينهما.
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 اإلمام ابلخاري  الكتب اليت أفردت شيوخ بالرتمجة، وفيه مخسة كتب 

 ،«أسايم من روى عنهم حممد بن إسماعيل ابلخاري من مشاخيه اذلين ذكرهم يف جامعه الصحيح»  .1
ه(، 1414د. اعمر بن حسن صربي اعم ) ه(، طبع بتحقيق365للحافظ انلاقد الشهري أيب أمحد بن عدي )ت

اش، وقدَّ  شيخنا د. بدر بنبتحقيق ، ثم طبع ثانية البشائرونرشته دار   شيخ محاد األنصاريم هل الحممد العمَّ
–- ،لع ىلع الطبعة األخرى. ه(،1415دار ابلخاري، اعم )ته ونرش  وذكر يف املقدمة أنه اطَّ

(، طبع بتحقيق ه395أليب عبد اهلل حممد بن إسحاق ابن منده )ت ،«مشايخ اإلمام ابلخاريأسايم »  .2
 ( صحيفة.87، ويقع يف )ه(1412)، يف مكتبة الكوثر، اعم نظر الفاريايب

ث عنهم حممد بن إسماعيل اتلعريف بشيوخ  »  .3 يف كتابه، وأهمل أنسابهم، وذكر ما  ابلخاري حدَّ
(، طبع بتحقيق أيب ه498الغساين )ت اجليايناحلسني بن حممد  أليب يلع ،«يعرفون به من قبائلهم وبدلانهم

تقييد »ه(، وهذا الكتاب قطعة من الكتاب انلفيس: 1418هاجر حممد زغلول، يف دار الكتب العلمية اعم )
« اإلملاع»(، قال القايض عياض يف 3/941أ حبسب طبعة دار الفوائد )للجياين، وتبد «املهمل وتميزي املشلك

 «.وناهيك من إتقانه لكتابه اذلي ألفه ىلع مشلك رجال الصحيحني»( متحدثًا عن اجلياين: 193)ص

، وكناهم، وأنسابهم، وتواريخ وفياتهم، وأسايم من رووا عنهم، ابلخاريأيب عبد اهلل أسايم شيوخ »  .4
ه(، نرش مصوًرا عن نسخته اخلطية خبط 650)تاين غ  الصَّ  ريض ادلين احلسن لإلمام اللغوي ،«وكناهم، وأنسابهم

 ه(، يف دار اعلم الفوائد.1419مؤلفه املتقن، قدم هل ووضع فهارسه أستاذنا الشيخ د. يلع بن حممد الِعمران، اعم )
 وهل نرشة ثانية عن دار الكمال املتحدة، ضمن موسوعة صحيح ابلخاري.

ه(، 842)ت بل من العلماء من أفرد رسالة يف شيٍخ من شيوخ ابلخاري، وهو ابن نارص ادلين ادلمشيق  .5
طبعت بتحقيق حممد  ،(2)«مرفع املالم عمَّن خفف وادل شيخ ابلخاري حممد بن ساَل »حيث ألف رسالة بعنوان: 

 عزير شمس، يف ادلار السلفية يف بوميب باهلند.

 مجع شيوخ الشيخني يف كتاب  واحد، وهو كتاب واحد من 
(، طبع يف جمدل واحد، ه636ت) ابن خلفونيب برر حممد أل ،«املعلم بشيوخ ابلخاري ومسلم»  .6

 بتحقيق اعدل بن سعد، ونرش عن دار الكتب العلمية.

 
                                                           

ابة حممد بن أسعد احلسيين اجلواين )ت (2) خمترٌص من الالكم يف الفرق بني من »ه( رسالة بعنوان: 588وقد ألف الرشيف النسَّ
م وسالم  مد الرسيع.للشيخ حم« خمتارات من نفائس برنستون»حمفوظة يف برنستون، ينظر: ، هل نسخة «اسم أبيه سالَّ
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  الكتب اليت أفردت رجال صحيح اإلمام ابلخاري بالرتمجة، وفيه تسعة كتب 
أليب نرص  ،«اذلين أخرج هلم ابلخاري يف جامعه اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل اثلقة والسداد»  .7

به احلافظ أبو 1407ونرش عن دار املعرفة اعم ) طبع بتحقيق عبد اهلل اللييث،ه(، 398الالكباذي )ت (، وقد تعقَّ
(، وسَّمَّ 283)ص« الصلة»ه(، فيما ذكره ابن بشكوال يف 522حممد عبد اهلل بن أمحد بن سعيد اإلشبييل )ت

، وأفرد اإلشبييل هذا كتابًا يف «لسان ابليان عما يف كتاب أيب نرص الالكباذي من اإلغفال وانلقصان»: تعقبه
 .-(17)رقم  يأيت ذكره–ل مسلم رجا

وهل ه(، 474أليب الويلد ابلايج )ت ،«اتلعديل واتلجريح ملن خرج هلم ابلخاري يف اجلامع الصحيح»  .8
( جمدلات، وثانيتهما 3اية بالرياض، ويقع يف )بتحقيق د. أبو بلابة حسني، ونرش عن دار الر تان: إحداهماطبع

( 3أمحد لزبار، وقد طبعته وزارة األوقاف املغربية، ويقع أيًضا يف )أطروحة علمية "دكتوراه"، بتحقيق د. 
 جمدلات.

ن )ت«اتللويح إىل معرفة رجال الصحيح»  .9 ه(، نسخته حمفوظة يف املكتبة 804، لرساج ادلين ابن امللقِّ
 ب ( ورقة، وقد نسب الكتا716(، تقع يف جمدلين، جمموع أوراقهما )120-119السليمانية يف تركيا برقم )

ً
يف خطأ

اتللويح  » :اه، وسمَّ ( 2/235« )الضوء الالمع»لسخاوي يف ا: إىل ابن امللقن، حيث نسبه «اذلهيب»ورقة العنوان إىل 
 .«يف رجال اجلامع الصحيح وما أحلق به من زوائد مسلم

ىلع فه بعدما فرغ من تأيلف رشحه ىلع صحيح ابلخاري، وأنه عزم يف املقدمة أنه ألَّ املؤلف وذكر 
تأيلفه ىلع الطبقات، ثم عدل عن ذلك فجعله مرتبًا ىلع حروف املعجم، وقد اعتىن بانلصِّ ىلع من تفرَّد 

 .ابلخاري بالرواية عنه، فإن وافقه غريه من أصحاب الستة أشار إيله بالرمز إيله باحلروف

بلغ من أول هذا : »/أ( 355ويه نسخة اعيلة، مقروءة ىلع املؤلف، ومقابلة ىلع أصله، جاء يف ورقة )
خبطه أيًضا:  ويف آخر ورقة منه كتب ،«ومقابلة بأصيل هذا، كتبه مؤلفه غفر اهلل هل ،املجدل إىل هنا قراءًة يلعَّ 

 «.قال مؤلفه: فرغت منه يوم اثلالثاء اعرش شوَّال من سنة مخٍس ومخسني وسبع مائة»

 ، أليب زرعة ابن العرايق«ن اتلجريحابليان واتلوضيح ملن أخرج هل يف الصحيح وقد ُمّس برضب م»  .10
 ه(، عن دار اجلنان ببريوت.1410ه(، طبع بتحقيق كمال احلوت، ونرش اعم )826)ت
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ملحمد بن أمحد بن موىس ، «لقاب والكىننساب واألم ابلخاري باألهذكر سماء منأاملجتىب يف معرفه »  .11
، وتقع يف «بيل»يف  وتوجد منه نسخة خبطهه(، 824فرغ من الكتاب سنة ) ،(3)ه(831العجلوين الكفريي )ت

 .(4)( ورقة44)

ابن لحافظ ، ل«فوائد االحتفال يف أحوال الرجال املذكورين يف ابلخاري ممن ليس يف تهذيب الكمال»  .12
يف  ،زيادة ىلع تهذيب الكمال»(، وقال: 2/24« )املنهل الصايف»، ذكره يوسف بن تغري بردي يف ه(852)ت حجر

، ةجمدل ضخم مسود»(، وقال حنو ما تقدم، وزاد: 2/682« )اجلواهر وادلرر»السخاوي يف  ، وذكر«جمدل ضخم
(، ولم 209)ص« الرسالة املستطرفة»، وذكر الكتاين يف «ا: اإلعالم بمن ذكر يف ابلخاري من األعالموسماه أيًض 

 أقف ىلع يشٍء يبني حال الكتاب أو يرشف أغواره.

مكتبة خمترٌص يف (، وهل 925ملحمد بن داود ابلازيل )ت، «إىل سيد األناماغية املرام يف رجال ابلخاري »  .13
( 120/ 6وقد حقق األصل يف رسالة علمية، ورمز هل الزريلك يف األعالم )امللك عبد العزيز العامة بالرياض، 

 حبرف )ط( إشارة إىل طبعه !

ولم أقف ىلع ترمجته، وتاريخ وفاته، ذكره زسكني يف للنرصبوين،  ،«رجال اجلامع الصحيح للبخاري»  .14
الفهرس »يف وُذكر أيًضا ورقة(، وأنه من القرن العارش،  429وذكر أنه يقع يف )(، 1/253« )تاريخ الرتاث العريب»

 .(804 -)الفقه وأصوهل  «الشامل للرتاث العريب اإلساليم املخطوط

 

 

 

 

 

 

                                                           

(، وهل ترمجة يف الضوء الالمع 1/222« )اجلواهر وادلرر»ممن أجاز للحافظ ابن حجر، وعده السخاوي ذللك من شيوخه، ينظر:  (3)
(7/111.) 

 (1/253« )تاريخ الرتاث العريب»ينظر:  (4)
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  الكتب اليت أفردت رجال صحيح اإلمام مسلم لرتمجة، وفيه أربعة كتببا 
ذكر رجال أوردهم أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري احلافظ واحتج بهم يف »  .15

ه(، طبع 428)تأيب برر أمحد بن يلع ابن منجويه افظ لحل ،«املسند الصحيح وكيفية روايتهم والرواة عنهم
 ويقع يف جمدلين.ه(، 1407بتحقيق عبد اهلل اللييث، ونرش عن دار املعرفة اعم )

ه(، ذكره ابن 522عبد اهلل بن أمحد بن سعيد اإلشبييل )تللحافظ أيب حممد ، «املنهاج يف رجال مسلم»  .16
ابن ذكر و (19/579« )السري»و (،11/379« )تاريخ اإلسالم»، وعنه اذلهيب يف (283)ص« الصلة»بشكوال يف 

 عنه. يرويهأنه بشكوال 
أيب عبد اهلل فََّّ املللحافظ  ،«مسلم اذلين انفرد بهم عن ابلخاريتسمية رجال صحيح فيه  جزء  »  .17

ٌة، تقع يف )، -فيما وقفت عليه– نسخ خطيَّةٌ ثالث هل وه(، 748اذلهيب )ت ( ورقات، وىلع 8منها نسخة تامَّ
 أنها نسخت يف حياته، وقد -ظنًّا غري مستيقٍن –، مما يفيد «أبقاه اهلل تعاىل»اغشية اجلزء داعء لذلهيب بابلقاء 

 أرفقت لقطة منها يف آخر هذا ابلحث.

ه(، 949لشهاب ادلين بن خمرمة الزبيدي الشافيع، القايض بعدن )ت، «أسماء رجال صحيح مسلم»  .18
 (.1/433« )هدية العارفني»ذكره يف 
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 كتب أربعةت الصحابة املذكورين يف الصحيحني، وفيه الكتب اليت أفرد 
اتفق فيها حممد بن إسماعيل ابلخاري ومسلم بن احلجاج بن مسلم  أسماء الصحابة اليت»  .91

اد أيب احلسن إلل ،«تعاىل، وما انفرد به لك واحد منهما دون صاحبه القشريي  مام احلافظ انلقَّ
 ، طبع بتحقيق الشيخ جابر الرسيع، ونرش عن دار العاصمة بالرياض.ه(385)ت دلارقطينا

ذكر أسماء من اتفق حممد بن إسماعيل ابلخاري ومسلم بن احلجاج ىلع تصحيح الرواية عنه من »  .02
، فأخرجا عنهما يف كتابيهما املوسوم لك واحد منهما بالصحة، وذكر أسماء من انفرد لك الصحابة 

، طبع بتحقيق ه(412للحافظ أيب الفتح حممد بن أمحد بن أيب الفوارس )ت، «واحد بإخراج حديثه دون اآلخر
 مع صنوه السابق.الشيخ جابر الرسيع، ونرش 

 يف تسميةويه رسالة  ،«هالصحابة اذلين أخرج هلم ابلخاري يف صحيحه، مما اعتىن به احلميديُّ ونبَّ »  .09
فإما أن ، «اجلمع بني الصحيحني»ه(، صاحب 488الصحابة اذلين اعتىن بهم أبو عبد اهلل احلميدي )ت

كر الصحابة وموضوعها: ذ ( ورقات،4تقع يف )وإما أن يرون غريه قد جردها من كتابه، وترون من تأيلفه، 
وكتب انلاسخ باحلمرة من اتفق الشيخان )ابلخاري ومسلم( ىلع إخراج حديثه، اذلين أخرج هلم ابلخاري، 

فيما –طيَّتان ، وهلا نسختان خ(177، وذكر يف آخرها أن عددهم )فمما تفرد به ابلخارييرتب باحلمرة وما لم 
 .-وقفت عليه

ث ايلمن الشيخ حيىي (5)«الرياض املستطابة يف مجلة من روي يف الصحيحني من الصحابة»  .00 ، ملحدِّ
، ورقة( 90ه(، ويقع يف )1303يف بهوبال يف اهلند سنة )الكتاب طبع ه(، وقد 893بن أيب برر العامري )ت

 .«عمر أبو حجلة» وطبع بعد ذلك يف مكتبة املعارف يف بريوت، بعناية:

 

 

 

 
                                                           

الرياض املستطابة يف ( : »2/1131) «فهرس الفهارس»كذا وردت تسمية الكتاب ىلع غالف طبعته اهلندية، وسماه الكتاين يف  (5)
الرياض املستطابة يف معرفة من روى يف ( : »8/139) «األعالم»، وسماه الزريلك يف «مجلة من روى يف الصحيح من الصحابة

 ، وأشارا إىل طبعه.«الصحيحني من الصحابة
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  وفيه أحد عرش كتابًادون غريهما، الكتب اليت مجعت رجال الشيخني، وأفردتهما 

اثلقات عند ابلخاري ومسلم، وذكراه يف  (6)ذكر أسماء اتلابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته من»  .23
ذكر أسماء من اشتمل »زء األول: ، وقد جزأه ادلارقطين إىل جزأين، اجل«كتابيهما "الصحيحني" أو أحدهما

" من اتلابعني ، عن رسول اهلل -عنده–عليه كتاب حممد بن إسماعيل ابلخاري "اجلامع للسنن الصحاح 
رجال ابلخاري، ورمز ملن اتفقا ىلع اإلخراج هل حبرف أفرد فيه ، «فمن بعدهم إىل شيوخه، ىلع حروف املعجم

ذكر أسماء من اشتمل عليه »: ثم يتلوه جزٌء ثاٍن منهكما نبَّه عليه انلاسخ يف طرة أحد نسخ الكتاب، ، «م»
بتحقيق كمال ، «اب مسلم بن احلجاج امللقب بـ"الصحيح"، من اتلابعني فمن بعدهم، ىلع حروف املعجمتك

 ه(.1406سة الكتب اثلقافية اعم )احلوت، ونرش عن مؤس

وأخرجهم أبو عبد الرمحن أمحد بن  ،كتابيهمايف بن احلجاج كر أقوام أخرجهم ابلخاري ومسلم ذ»  .24
ابن برري ىلع  وقد نصَّ ويه سؤاالت أيب عبد اهلل ابن برري لدلارقطين،  ،«النسايئ يف "كتاب الضعفاء"شعيب 

يف طبعت بتحقيق: يلع حسن عبد احلميد، ونرشت عن دار عمار (، وقد 24موضوع سؤاالته يف املقدمة )ص
وقد أجاب ه(، 1427وطبع ثانية بتحقيق حممد األزهري، ونرشته دار الفاروق اعم )، ه(1408اعم )األردن 

 .(7)ادلارقطين بتوثيق أكرث هؤالء الرواة اذلين سئل عنهم
أيب عبد اهلل احلاكم لحافظ ل ،«منهماتسمية من أخرجهم ابلخاري ومسلم، وما انفرد لك واحد »  .25

ه(، وهذه 1407سسة الكتب اثلقافية اعم )ه(، طبع بتحقيق كمال بن يوسف احلوت، ونرش عن مؤ405)ت
ما أشلك من املدخل إىل معرفة الصحيح من السقيم، وتبيني »الرسالة ىلع اتلحقيق قطعة من الكتاب اجلليل 

لدلكتور:  )ماجستري(، لكتاب بتحقيقني، أوهلما: رسالة جامعية، وقد طبع ا«أسماء الرجال يف الصحيحني
وتقع الرسالة يف هذه الطبعة يف ه(، 1423إبراهيم بن يلع آل لكيب، ونرش عن مكتبة العبياكن يف جمدلين، اعم )

ء اجزوطبع ثانية بتحقيق ادلكتور: ربيع بن هادي عمري املدخيل، ونرش عن دار اإلمام أمحد يف أربعة أ(، 1/245)
من حيث  موضوعه»، وهذا الكتاب عين فيه مؤلفه برجال الصحيحني، بل ه(1430يف ثالث جمدلات، اعم )

اجلملة: ذكر الرواة املخرج عنهم يف الصحيحني، من الصحابة ومن بعدهم، من اتلابعني وأتباعهم، إىل شيوخ 
هذا الكتاب يعىن يف أول ما يعىن به: بالرواة اذلين » ، و(8)«ابلخاري ومسلم، مبوًبا إياهم بعدة اعتبارات

                                                           

 ، ولم يثبت العنوان بتمامه.«من اثلقات»، واذلي يف النسخة: كذا يف املطبوع (6)

 (.200/ ص 157للرحييل )ص «ادلارقطين وآثاره العلمية»ينظر رسالة  (7)

 (.1/39لدلكتور إبراهيم آل لكيب )« املدخل»مقدمة حتقيق  (8)
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كتاب املدخل »و ،(9)«وصلتنا من طريقهم أحاديث الكتابني الصحيحني، وذلك من عدة جوانب مهمة ودقيقة

 .(10)«أمجع وأعمق كتاب ألف يف رجال الصحيحني -حسب عليم حىت اآلن– هذا

وهلا نسخ خطيَّة مستقلة عن نسخ الكتاب، منها  رسالة عن مجلة الكتاب صنيع قديم،وإفراد هذه ال
يف املكتبة الظاهرية بدمشق الشام، وعنها صورة يف املكتبة املركزية باجلامعة ضمن جمموع حمفوظ نسخة 

 لقطة من ورقة عنوانها، ويه نسخة مقابلة تامة.ا ابلحث اإلسالمية باملدينة املنورة، وأرفقت يف آخر هذ

ذكره اخلطيب يف ه(، 418أيب القاسم هبة اهلل الاللاكيئ )ت الفقيه للحافظ، «رجال الصحيحني»  .02
التسمية ، و«ن يف الصحيحنيا يف معرفة أسماء م  كتابً صنف ... »( بقوهل: 16/108« )تاريخ بغداد»ترمجته من 
 .(9/303)لذلهيب « تاريخ اإلسالم»املثبتة من  

تعاىل يف   ]يريد: ابن منجويه[اجلمع بني كتايب أيب نرص الالكباذي، وأيب بكر األصبهاين »  .27
ه(، طبع يف اهلند طبعة قديمة 507للحافظ اجلوَّال أيب الفضل ابن طاهر املقديس )ت ،«رجال ابلخاري ومسلم

 لك.( صحيفة مع الفهارس، ونرش مصوًرا بعد ذ700ه(، ويقع يف جمدل واحد )1323اعم )

ٍة خبطه، ه( كتاب يف رجال الشيخني، هل نسخة شبه تا600)ت وللحافظ عبد الغين املقديس  .28 تقع يف مَّ
 .-ت يف آخر هذه الوريقات لقطة منهاوأرفق-وقفت ىلع مصورة منها ( ورقة، 60)

يذكر فيه حيث جعل لك حرٍف بابًا، ومرتب ىلع حروف املعجم، لم أقف ىلع تسمية الكتاب، لكنه و
، ويذكر شيوخ الراوي، «أفراد مسلم»، ثم يذكر «أفراد ابلخاري»الرجال اذلين أخرج هلم الشيخان، ثم يذكر 

 .«الكمال يف أسماء الرجال»يف رجال الستة  الشهري وتالمذته، وما قيل فيه من جرٍح وتعديل، ىلع غرار تأيلفه

ريأمحد أيب سعيد لشهاب ادلين  ،«رجال ابلخاري ومسلم»  .29 « األعالم»(، ذكره الزريلك يف 763)ت اهلاكَّ
 (.1/112« )هدية العارفني»، وينظر: «تيمور -دار الكتب املرصية»(، وذكر أن نسخة الكتاب خبطه يف 1/91)

كتاب يف اجلمع بني رجال الصحيحني، لم أقف ىلع تسمية الكتاب، لكنه منسوب إىل رساج ادلين   .30
 (.207)ص« الة املستطرفةالرس»، ذكره الكتاين يف ه(805)ت ابللقيين

                                                           

 (.1/6لدلكتور إبراهيم آل لكيب )« املدخل»( مقدمة حتقيق 9)

 (.1/44لدلكتور إبراهيم آل لكيب )« املدخل»( مقدمة حتقيق 10)
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 احلليب عمر بن أمحد الشماعللمسند املحدث  ،«ة العني يف بيان رجال الصحيحنينزه» .31
هل نسخة تامة خبطه يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ه(، و929فرغ منه مؤلفه سنة )، (11)ه(936)ت

 هذا ابلحث.وقد أرفقت ورقة عنوانها يف آخر (، 7943بالرياض، حمفوظة برقم )

لم أقف ىلع تاريخ لعبد الغين بن أمحد ابلحراين، ، «قرة العني يف ضبط أسماء رجال الصحيحني»  .32
، «دائرة املعارف انلظامية يف اهلند»وقد طبع الكتاب يف ه(، 1174فرغ من تأيلفه )وفاته، ويف آخر الكتاب أنه 

 ة.صحيف( 59ويقع الكتاب يف )ه(، 1323اعم )

لعبد اهلادي بن جنا األبياري  ،«تلف املختلفؤالصحيحني من امل نظم ما يف يف رضاب املرتشف»  .33
، وقد طبعت بتحقيق: «كشف انلقاب يف رشح رشف الرضاب»ه(، وقد رشحها ناظمها يف رشح أسماه: 1305)ت

 تقريبًا. صحيفة( 160، ونرشتها دار انلوادر، وتقع يف جمدل متوسط احلجم )عدنان أبو زيد

تاريخ ترمجته، ولم أقف ىلع ملحمد بن هارون املغريب،  ،«املكنيني من رجال الصحيحنيسماء أ»  .34
 .(9964برقم )« برلني»وللكتاب نسخ خطية، منها نسخة يف وفاته، 

 
 واحلمد هلل رب العاملني، وصلواته وسالمه ىلع خري خلقه أمجعني، وآهل وصحابته أمجعني.

 ه1438/ 3/ 22

 

  

                                                           

 (، ترمجة وافية، وذكر كتابه هذا.2/1091« )فهرس الفهارس»يف ( ترجم هل الكتاين 11)
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 مناذج من
 اخلطيةالنسخ 

 وفيها مخسة كتب
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ه يف رجال الشيخني لقطة من أوائل كتاب احلافظ عبد الغين املقديس   خبطِّ

 

 



 
12 

 

  ن كتاب ابن امللقنمورقة العنوان 
ً
   إىل اذلهيب ، املنسوب خطأ
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 الورقة األخرية من كتاب ابن امللقن، ويظهر منها قيد الفراغ خبطه
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تسمية من أخرجهم اإلمامان أبو عبد اهلل ابلخاري ومسلم بن احلجاج كتاب : »ورقة العنوان من 
 .«املدخل»، ويه مستلٌة من «، ما اتفقا عليه، وما انفرد لك واحد منهماالقشريي 
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  عبد اهلل اذلهيب يف تسمية من انفرد مسلم باإلخراج هلمالعنوان من جزء أيبورقة 
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 ، ويظهر منها عدد من اتلقريظات، البن الشماع احلليب، خبطه«بيان رجال الصحيحنينزهة العني يف »ورقة العنوان من كتاب:

 


