


 
1 

 

 فيه
ٌ
 جزء

 تسمية رجال صحيح مسلم الذين انفرد بهم عن البخاري

 

 أفرد ذلك

 اإلمام الحافظ شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد 

 بن عثمان الذهبي 

 هـ(748)ت 
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ة  ينشر أول مرَّ

 لكرتونية األولىالنشرة اإل

 جميع الحقوق محفوظة

 1438غرة جماد األول / 
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احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع أرشف األنبياء 
  وصبه  أعمعني، أاا ععد واملرسلني، نبينا حممد وىلع آهل

فإن اإلسناد خصيصة ان اهلل هلذه األاة، خصها عها ان عني سائر 
األمم، حتفظ ع  دينها، وتهتدي ع  ألحسن السهل، وتفخر ع  ىلع ان سواها 

حيق »ويقول قائلهم:  ،ان األمم اليت ُولك إيلها حفظ دينها، فيذعنوا هلا
  (1)«ؤواللمسلمني أن يفخروا ععلم اإلسناد اا شا

اظاهر عناية األئمة عتنقيح األسانيد واا حتمل  ان  واكن ان أجل  
ورمحهما، ان  املتون اا قام ع  إاااا املبدثني ابلخاري ومسلم 

، وتنقية أسانيدهما، وانتقائها ان ائات اآلالف ان «الصبيبني»تصنيف 
 الطرق واألسانيد 

                                                           

(، نقلها عن  العالاة املعليم يف مواضع، ينظر: 1359هو املسترشق ايلهودي مرجليوث )ت( 1)
للشيخ « موقف العقل والعلم والعالم»(، وينظر: 25/112 – 12/443 – 12/142« )جمموعة آثار املعليم»

 ( 4/59مصطىف صربي )
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رجال الشيخني،  ثم عين األئمة احلفاظ واجلهاعذة انلقاد عدارسة
، وانها هذا اجلزء اذلي عني (2)وإفرادهما عاملصنفات واملؤلفات الكثرية

رمحًة  عهد اهلل اذلهيب  يراعة احلافظ الشهري أيب أيدينا، حيث دجبت 
رجال صبيح مسلم، اذلين احتج عهم يف جااع  »واسعًة، حيث أفرد في  

الرواة، يقارب  ان ، أورد في  طائفة«الصبيح، وانفرد عهم عن ابلخاري
عد، وقفت هل ىلع نسختني وهو جزٌء اهمٌّ لم ير انلور ع( راٍو، 700عددهم )

تني   تااَّ

تركيا، ضمن  - نسخة املكتهة السليمانية عاستانهول النسخة األوىل:
، ( ورقة96يف ) يضم عدًدا ان كتب الرتاجم و الطهقاتجمموع نفيس، 

يف سهع ورقات ووجٍ   ، وذلكأ(/68 –/أ 61عني )انها ويقع جزء اذلهيب 
سطًرا تقريهًا، ويضم لك ( 19يف لك ورقة وجهان، اتوسط لك وج  )واحد، 
 لكماٍت ( 10سطر )

ح ناسخ  عاسم  يف ) « الضعفاء»/أ(، وذلك يف ختام كتاب 30وقد رصَّ
فرغ ان تعليق  »، حيث قال: لإلاام ابلخاري  -ضمن املجموع-

                                                           

 ىلع الشاعكة ، لراقم ، انشور «الكتب اليت أفردت رجال الشيخني أو أحدهما»ينظر:  (2)
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تعاىل: عمر عن إعراهيم عن عهد اهلل عن عهد اهلل عن حممد عن الفقري إىل اهلل 
، يف عكرة نهار األحد، راعع -عفا اهلل عنهم–العجيم الشافيع احلليب 

عرشي عمادى األول، ان سنة إحدى وثالثني وسهع اائة، ان هجرة سيدنا 
ح «حممد صىل اهلل علي  وىلع آهل وصبه  وسلم تسليًما كثرًيا ، ولم يرص 

 ال اختالف في   واحدٍ  خبط   املجموعيف ختام جزئنا هذا، إال أن  عاسم 

 وهذه نسخة نفيسة، احتفت عها أمور جعلتها رفيعة الشأن، انها:

واملتوىف سنة  - ـه704)املولود سنة  (3)اعن العجيم  أن ناسخها الكمال 
جليل الشأن عني علماء عرصه ومرصه، واكنت هل رحلة يف اعلم ه( 777

ديث وحتصيل ، ليق يف األاليقَّ والألواء، حىت ااتأل وطاع ، وعال طلب احل
ل (4)«واكن عاراًع يف عدة علوم»نصاع ،  ، وفتح علي  يف هذا الشأن، وحصَّ

 العوايل، وصار ادار اإلفتاء يف حلب، وإيل  انتهت رئاسة اإلفتاء فيها 

                                                           

(، 22/256للصفدي )« الوايف عالوفيات»(، و179لذلهيب )ص« املعجم املختص»مصادر ترعمت :  (3)
إنهاء »(، و3/108العن قايض شههة )« طهقات الشافعية»(، و2/233للتيق الفايس )« ذيل اتلقييد»و

 ( 4/173« )ادلرر الاكانة»(، و1/117العن حجر )« الغمر

 ( 4/174)« ادلرر الاكانة» (4)
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، رحل إيل  وسمع ان ، ثم هو ان تالايذ احلافظ اذلهيب 
وهل فهم ومشاركة   ، قدم علينا طالب حديث » شيخ  عقوهل : وترجم هل
إعَّان  -فيما يظهر–، وقد نسخ هذه الرسالة (5)«وسمع عمرص وأفىت ،وفضائل

ن ورقة العنوان داعًء للمؤلف، حيث قال:  أعقاه اهلل »حياة مؤلفها، فإن  ضمَّ
 فها أن يكون نقلها ان خط  مؤل -ملا تقدم–، وال يهعد حينئٍذ «تعاىل

عين »وهو اع ذا هل عناية عاألجزاء احلديثية، قال عن  اعن حجر: 
، وهذا املجموع اذلي عني أيدينا دالٌّ (6)«عهذا الشأن، وكتب األجزاء والطهاق

كتاب »ىلع ذلك، إذ عمع في  كتهًا عديدة ان كتب اجلرح واتلعديل، أوهلا 
وتسميتهم، وتسمية كتاب الضعفاء واملرتوكني »للهخاري، وثانيها « الضعفاء

تسمية ان لم يرو عن  غري »، وثاثلها «ان محل عنهم احلديث، وغري ذلك
ذكر أسماء اتلاععني وان اجلزء في  »، الكهما للنسايئ، وراععها «رجل واحد

، «ات عند حممد عن إسماعيل ابلخاريععدهم ممن صبت روايت  ان اثلق
لصباعة اذلين أخرج هلم ا»لدلارقطين، وخامسها جزء اذلهيب هذا، وسادسها 

يف ورقتني، وساععها « ابلخاري يف صبيب ، مما اعتىن ع  احلميدي ورته 
                                                           

 ( 179)ص« املعجم املختص عاملبدثني( »5)

 ( 1/117« )إنهاء الغمر» (6)
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 تسمية ان روى عن اإلاام أيب إعراهيم إسماعيل عن حيىي املزين »
كتاب »هلهة اهلل األكفاين، وثاانها « خمترصه الصغري ان علم اإلاام املطليب

 جلياين، وب  ختم املجموع أليب يلع  ا« في  تسمية شيوخ أيب داود

وقد أتقن انلاسخ نسخت  هذه، وجوَّدها جتويًدا عالًغا، إذ يه نادرة 
، وشلك اعاة اا يشلك -يف األغلب–اخلطأ واتلصبيف، اعجمة احلروف 

ان األسماء والكىن واأللقاب، ولعلَّ كثرًيا ان الشلك ان صنيع املؤلف 
نسخ  أتقن  ودقَّق ، تلطاعق  يف النسختني، لكن اعن العجيم حني 

 في  

اهلند،  –آعاد ر نسخة املكتهة اآلصفية يف حيد النسخة اثلانية:
 املخطوطات العربية، وتقع ضمن جمموع يضمحصلُت ىلع مصورة اعهد 

أسماء الصباعة ممن ذكرهم احلميدي، ثم كتاب ادلارقطين عن  -كساعق – 
م، ويقع املجموع يف رجال ابلخاري، ويتلوه كتاب اذلهيب عن رجال مسل

ورقة، وقد اختلطت أوراق كتايب ادلارقطين واذلهيب، وتداخال يف غري ( 41)
اختلطت »اا موضع، ونه  ىلع ذلك يف عطاقة الفهرسة، حيث كتب عليها: 

،  ففصلت عينهما، وأفردت الكا «أوراقهما يف اتلجليد، وان ثم صورتا اًعا
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ورقات ووجٍ  ( 10يب اجلزء، حيث يقع يف )انهما ىلع حدة، وأعدت ترت
( 8سطًرا، ويف لك سطر )( 15واحد، يف لك ورقة وجهان، اتوسط لك وج  )

  -تقريهًا–لكمات 

ولم أقف ىلع تسمية ناسخها، لكن  خط نسخ نفيس، ان خطوط 
اع –، ويه نسخة -كما هو ادون ىلع عطاقة الكتاب– القرن اثلاان

 دون أختها يف الضهط واإلتقان  -إتقانها
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 :منهج اذلهيب يف اجلزء 

جزء ادلارقطين يف رجال ابلخاري،  تايلًايقع اجلزء يف املجموعني 
هذه أسماء الرجال »فصار اكتلتمة هل، إذ جاء يف افتتب  يف النسختني: 

، واحتجَّ عهم، وقد مرَّ هل: «صبيب »اذلين تفرد مسلم عإخراج حديثهم يف 
، فادلارقطين ذكر عميع «ن اتفق هو وابلخاري علي  ععالاة )م( يف اجلزءا

ان أخرج هلم ابلخاري، ثم علَّم اذلهيب حبرف امليم فوق أسماء ان اتفقا 
علي ، ثم أفرد ععد ذلك ان انفرد مسلم عإخراج حديثهم، فاستفدنا ان 

 هذين اجلزأين ثالثة أقسام ان رجال الشيخني 

ىلع حروف املعجم، ثم ختم عالكىن، ولم يفرد  وذكر األسماء مرتهة
ا، وإنما ذكرهن تهًعا، فـ ذكرها يف آخر حرف « أم ادلرداء»للنساء قسًما خاصا

حفصة »ذكرها يف آخر حرف الصاد، وذكر « صفية عنت أيب عهيد»ادلال، و
 ععد الكىن « خرية أم احلسن ابلرصي»، و«عنت عهد الرمحن

عل قة عإخراج مسلم حلديث ععض هؤالء ونهَّ  ىلع ععض القضايا املت
الرجال، فذكر ان اكن ان شيوخ مسلم ممن هو ان رجال أسانيده، وذكر ان 

ععض اآلثار يف املقداة، أخرج هلم اقرونًا ال استقالاًل، وذكر ان أخرج هلم 
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رد يف ذلك، ولم يستوعه ، فنهَّ  علي  تارة، وأغفل   وحنو هذا، إال أن  لم يطَّ
 تارة 

ن اجلزء يويح عاقتصار املؤلف ىلع ان تفرَّد مسلم عاإلخراج وعنوا
 هل دون ابلخاري، غري أن  أورد رجااًل قد أخرج هلم ابلخاري أيًضا 

وإكماهل، وهو الكتاب  ترك جمااًل تلتميمإذن قد  فاذلهيب 
حقيٌق عهذا حريٌّ ع ، وهو صالح ألن يكون موضواًع يف ادلراسات 

ة عر  جال الشيخني األكاديمية املختصَّ
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منهج اتلحقيق 

ة   1 اختذُت النسخة الرتكية أصاًل أعتمد علي ، ونسختها تااَّ
وأثهت اعاة اا أثبت  انلاسخ ان الضهط القواعد احلديثة لإلمالء،  ىلع وفق

وأثهتُّ ترقيم أوراقها يف املنت عني اعكوفني، وذلك عند نهاية لك والشلك، 
 وجٍ  انها 

اآلصفية، وإيلها اإلشارة عاحلرف  قاعلت انلص عالنسخة  2
)ص(، وأرشت إىل خمالفتها يف احلاشية، فإن اكنت تتضمن زيادة صبيبة، 

اع  ) ( أو تصويهًا تلصبيف يف األصل: أثبت  يف املنت عني هاللني رفيعني
 تصويه  يف احلاشية، واإلشارة إىل اا يف األصل 

 

 وباهلل اتلوفيق، واحلمد هلل رب العاملني 
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 العنوان ان نسخة األصل )السليمانية( قة ور
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 /أ(62و  ب/61النسخة األصل )افتتح 
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 ورقة العنوان ان نسخة )ص(
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واا ععده  «عاب الالم»، ويظهر انها اتلداخل اع (/ب1  صنسخة )افتتح 
 ان جزء ادلارقطين
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 ورقة العنوان[] 

 

 (8)عن البخاري الذين انفرد بهم « مسلم (7)صحيح»جزٌء فيه تسمية رجال 

 حديث  فقد علَّمت علي  آنًفا )م(فأاا ان اتفق هو وابلخاري ىلع 

 

عن أمحد عن عثمان  مدأفرد ذلك: الشيخ اإلاام احلافظ أعو عهد اهلل حم
 اذلهيب ادلمشيق

  -أعقاه اهلل تعاىل– 

 /أ[61]

 

                                                           

 ليست يف ص  (7)

 هنا انتهت ورقة العنوان ان ص  (8)
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 املبقق[انلص ]

 (9رب  يّس  )بسم اهلل الرمحن الرحيم، 

فرد مسلم عإخراج حديثهم يف صبيب ، اذلين ت (10)هذه أسماء الرجال
 واحتجَّ عهم، وقد مرَّ هل: ان اتفق هو وابلخاري علي  ععالاة )م( يف اجلزء:

 اعيل عن أيب حكيم إسم  1

 إسماعيل عن ُسميع، عن أيب رزين   2

 إسماعيل عن سالم، عن علقمة عن وائل   3

ي إسماعيل السُّ   4  د 

 إسماعيل عن رجاء   5

  -وادل حممد–صائغ إسماعيل عن سالم ال  6

  -شيخ اعن عيينة–إسماعيل عن مسلم   7

 إسماعيل عن عمر، أعو املنذر   8

 

                                                           

 ليست يف ص  (9)

 « رجال»يف ص:  (10)
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  موىس األشعري (11)إعراهيم عن أيب  9

سيد إعراهي  10
ُ
 م عن حممد عن طلبة، عن أيب أ

 إعراهيم عن عهد اهلل عن اعهد   11

 هيد عن رفاعة إعراهيم عن عُ   12

 إعراهيم عن عقهة   13

 إعراهيم عن عهد األىلع   14

 إعراهيم عن اهاجر الكويف   15

 إعراهيم عن سويد انلخيع   16

 إعراهيم عن حممد عن َعرَْعَرة   17

  -ناَل هَ سَ – إعراهيم عن زياد  18

 إعراهيم عن دينار   19

 راهيم عن خادل اليشكري إع  20

 إعراهيم عن إسباق الطالَقاين   21

، وأنازاده –إعراهيم عن عهد اهلل عن قارظ   22   -الصوريُّ

  -موىل زائدة–إسباق، أعو عمر   23

                                                           

 سقطت ان ص، واملثهت الصواب  (11)
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 إسباق عن عكر عن مرض   24

  (12)ليطإسباق عن عمر عن سَ   25

 إسباق عن موىس األنصاري   26

  (14)، عن أيب هريرةالطهَّاع عن عيىس (13)إسباق  27

 مرو عن الّسح، أعو الطاهر أمحد عن ع  28

 أمحد عن إعراهيم ادلوريق    29

 السليم  أمحد عن يوسف  30

 أمحد عن احلسن عن خراش ابلغدادي   31

  أمحد عن عهٍد الضيبي   32

 أمحد عن عثمان انلوفيل   33

 القزاز  أمحد عن املنذر  34

 أمحد عن عمر الوكييع   35

 أمحد عن جعفر املعقري   36

                                                           

 « سمليك»حترفت يف ص:  (12)

 ، واملثهت الصواب «إسماعيل»يف ص:  (13)

، وسقط «الطهاع»و« عيىس»يف احلاشية، فجاءت عني لكميت « أيب هريرة»يف األصل ذكر  أحلق (14)
 ان ص « أيب هريرة»ذكر 
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 أمحد عن عهد الرمحن عن وهب   37

 ، أعو اعصٍم (15)أمحد عن جواش  38

 جناب أمحد عن   39

  -عرصي–أمحد عن عهد اهلل عن احلكم   40

 أمحد عن إسباق احلرضيم   41

 شيوخ   (17)ان (16)(يمرضاحلاعن )ولكهم سوى 

 األسود عن العالء   42

 األسود عن شيهان   43

 أعان عن عثمان عن عفان   44

 أعان عن تغلب   45

 أعان عن صمعة   46

 /ب[61أسهاط عن نرص  ]  47

 أشعث عن أيب الشعثاء   48

                                                           

 ( 6« )رجال صبيح مسلم»، ينظر: «جواس»، وصواب االسم: «حواش»كذا يف األصل، ويف ص:  (15)

 ، واملثهت ان ص «احلرض»يف األصل:  (16)

 ليست يف ص  (17)

 



 
21 

 

 ة عن خادل أاي  49

 أاية عن صفوان، عن جده   50

 أوس عن ضمعج   51

 أفلح، عن مواله أيب أيوب   52

 أفلح عن سعيد   53

سري عن جاعر   54
ُ
 أ

سري عن عْمرٍو   55
ُ
)أ

  (18()-وقيل: هما واحد–

 أحوص عن جواب   56

 أسااة عن زيد   57

 آدم عن سليمان   58

  -وادل عهيد اهلل–إياد عن لقيط   59

 األغر، أعو مسلم   60

  (19)ائبأسماء عن عهيد، عن أيب الس  61

، وأنا–أيوب عن خادل، عن عهد اهلل عن رافع   62   -استدرك  الصوريُّ

                                                           

 وأضيفت ان ص ليست يف األصل،  (18)

 « السنا»تصبفت يف ص:  (19)
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  (20()بشري عن سلمان)  63

 بَشري عن اهاجر (21)  64

 برْش عن انْصور   65

  -استدرك  الصوري، وأنا–برش عن هالل الصواف   66
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، عن أيب -(72)موىل عهد اهلل عن اعمر عن كريز–أعو سعيد   671
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 نفرد عهمآخر رجال صبيح مسلم اذلين ي
 /أ[68]  (73)عن ابلخاري

 وحده  واحلمد هلل)

  (75اعن اذلهيب، عن اا أعمع في  ابلخاري ومسلم، واهلل أعلم (74)أوردهم

                                                           

قال الشيخ حميي ادلين »(، اا نص : 1/16نقل يف هامش ص ان رشح انلووي ىلع مسلٍم ) (73)
املدخل إىل اعرفة »ساعوري يف كتاع  قال احلاكم أعو عهد اهلل احلافظ انلي« : رشح مسلم»انلووي يف 
اجلااع »ولم حيتج عهم ابلخاري يف « املسند الصبيح»وعدد ان احتج عهم مسلم يف « : املستدرك
 « ست اائة وُخسة وعرشون شيًخا، واهلل أعلم« = الصبيح

 « أفردهم»كذا يف ص، ولعل املراد:  (74)

 زيادة تفردت عها ص  (75)
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