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 صملخ  
وبني من أخرج هلم يف  ،فّرق املؤلفون يف الرجال بني من أخرج هلم اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه

، على اعتبار أن شرط مسلم يف املقدمة ليس  (م) ، ولرجال الصحيح بـ(مق)الصحيح؛ حيث رمزوا لرجال املقدمة بـ 
كشرط الصحيح، ومن هنا جاءت إشكالية هذا البحث، الذي قمت فيه جبمع رجال مقدمة اإلمام مسلم وتتبع 

والنظر فيما أخرجه اإلمام مسلم  ،أقوال أهل العلم فيهم، والوصول بعد ذلك إىل خالصة القول يف كل واحد منهم
أن عدد الرواة املتكلم فيهم الذين أخرج هلم اإلمام مسلم يف مقدمة  : وعة من النتائج أمههافوصلت إىل جمم ،عنهم

وكل هؤالء الرواة ال ينزلون عن الطبقة الثانية حسب . كتابه دون الصحيح ال يتجاوز عددهم اخلمس عشر راويا
إال ثالثة رواة . كحال الطبقة اليت قبلهم  تقسيم اإلمام مسلم للرواة يف املقدمة؛ وهم الذين مل يوصفوا باحلفظ واإلتقان

جابر اجلعفي، واحلارث األعور، ومها ضعيفان عند اإلمام مسلم وإمنا روى عنهم، آثارا يثبت فيها ضعفهما، : هم
أن اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه مل خيرج عن شرطه يف : وبذلك ميكن القول. وحيىي بن املتوكل ومل خيرج له أصالة

أما مرويات هؤالء الرواة فجلها عبارة عن آثار مروية عن العلماء وال جتد فيها . فيما يتعلق بالرجالوذلك  الصحيح
 .املرفوع إال نادرا

 .مقدمة صحيح مسلم -نقدية-دراسة حديثية: الكلمات المفتاحية
A Hadith Critical Study Sahih Muslim Introduction 

Summary: 
The authors of narrators’ books distinguished between the narrators of Imam “Muslim” in 

the introduction of his “Sahih”، and those of the content of his book. They symbolized the 
narrators cited in the introduction by (Mq)، and those of the content of “Sahih” by (M). Basing on 
the conditions of Muslim in the introduction are not the “Sahih” conditions، Hence the 
problematic of this research، that I collected the Introduction’s narrators and followed their scholars 
critics، arriving at a summarised point of view on each of them، considering what was narrated by 
Imam Muslim from them، reaching a range of outcomes، including: the number of criticised 
narrators (spoken on) those cited by Imam Muslim only in the introduction of his Sahih exceeded 
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fifeteen narrator. All those narrators did not go down with the second level according to Imam 
Muslim division of the narrators in his introduction; those who had not good conservation and 
perfection like the class started before them. Only three narrators are: “Jabir El-Ja’efi” and “El-
Harith El-A’ewar” which are weak according to Imam Muslim، but he reported from them to 
prove the effects of their weakness. About “Yahia ibn El-Moutawakil”، “Muslim” did not report 
from him directly. Thus، we can say that Imam Muslim had respected in his introduction، the 
conditions of narrators in his “Sahih”. The Hadiths of these narrators are almost narrations of other 
scholars، and they are rarely elevated to the prophet –peace be up on him-. 
Keywords: hadith -Critical Study - sahih Muslim Introduction. 

 :مهيدت
، كّل حسب منهجه وشرطه الذي اشرتطه -صلى اهلل عليه وسلم-اجتهد العلماء يف مجع حديث رسول اهلل 

الذي يعّد كتابه  -رمحه اهلل-على نفسه يف تأليف كتابه، وممن ألف يف صحيح السنة اإلمام مسلم بن احلجاج 
هذا مبقدمة؛ بني فيها منهجه، كما ذكر  لكتابه -رمحه اهلل -الصحيح من أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعاىل، وقد قّدم

فيها العديد من الفوائد احلديثية، اليت استدل عليها مبجموعة من األحاديث واآلثار، وقد فرق أكثر العلماء بني رجال 
، يف حني رمزوا ملن أخرج هلم (م)صحيح مسلم، ورجاله يف املقدمة، حيث رمزوا ملن أخرج هلم يف صلب الصحيح ب

؛ اعتبارا منهم أن شرط املقدمة ليس من شرط الصحيح؛ حيث أن اإلمام مسلم رمحه اهلل أخرج (مق)بيف املقدمة 
عن رواة جمروحني يف مقدمة صحيحه، ومل خيرج هلم يف صلب الكتاب، ومن هنا جاءت إشكالية املوضوع اليت 

 :اندرجت حتتها األسئلة التالية
يح؟ ومن هم الرواة املتكلم فيهم الذين روى عنهم ما مدى صحة تفريقهم بني شرط املقدمة وشرط الصح

اإلمام مسلم يف املقدمة؟ وكيف كان ضعفهم؟ وماذا أخرج هلم اإلمام مسلم يف املقدمة؟ هذه أهم التساؤالت اليت 
 .حتاول أن جتيب عليها هذه املطالب

 :ذين ال يصح فيهم الجرح والذين ثبت ضعفهمالرواة ال :أوال
 ومها راويان؛: ال يصح فيهم الجرح ذينالرواة ال -1

 :1إسرائيل بن موسى: أ
                                                           

مؤسسة الرسالة، : بشار عواد معروف، بريوت: حتقيقهتذيب الكمال يف أمساء الرجال، : يوسف املزي: تنظر ترمجته يف  1
رفعت فوزي عبد : التذكرة مبعرفة رجال الكتب العشرة، حتقيق: وحممد بن علي العلوي احلسيين. 0/501م، 0991-ه0105 ،5ط

اذي وأيب اجلمع بني كتايب أيب نصر الكالب: وابن القيسراين. 0/021م، 0991-ه0101، 0مكتبة اخلاجني، ط: املطلب، القاهرة
الكاشف يف و  ،0/14ه، 0125: 0دار الكتب العلمية، ط: بكر األصبهاين رمحهما اهلل تعاىل يف رجال البخاري ومسلم، بريوت

دار القبلة للثقافة اإلسالمية، ومؤسسة علوم : حممد عوامة، وأمحد حممد منر اخلطيب، جدة: معرفة من له رواية يف الكتب الستة، ت
التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح، : وأبو الوليد الباجي. 0/010م، 0990-ه 0104، 0القران، ط

ميزان االعتدال يف : وحممد بن أمحد الذهيب. 0/415أمحد لبزار، دون بلد، دون دار نشر، دون طبعة، دون تاريخ ،: دراسة وحتقيق
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كيحىي بن كثري وابن حبان، والذهيب، وأبو حامت،   أكثر العلماء على توثيقه .أيب موسى الَبْصرِّي، نزيل اهلند: املكىن بـــ
املتشددين، فال يؤخذ بقوله وتليني األزدي له ال يعترب به ألن األزدي من . فيه لني: وشذ األزدي، فقال: وقال الذهيب

 .إذا خالف غريه من النقاد، فإسرائيل بن موسى ثقة
حدثين سلمة بن شبيب حدثنا احلميدي : "أخرج له مسلم يف باب الكشف عن معايب رواة احلديث ونقلة األخبار

 .1"يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن حيدث أبا موسىحدثنا سفيان قال مسعت 
أيب : ابن صخر بن عبد الرمحن بن وابصة بن معبد األسدي الوابصي، املكىن بــ :2بد الرحمنعبد السالم بن ع: ب

ذكره ابن حبان يف (. ه011: ت)الفضل الرَّقِّّي، قاضي الرقة وحران وحلب، مث ويل القضاء ببغداد يف أيام املتوكل 
ما بلغين عنه إاّل خريا وضعفه : ال عنهالثقات، وقال ابن حجر مقبول، وأحسن اإلمام أمحد بن حنبل القول فيه، وق

الكشف عن  :أخرج له اإلمام مسلم أثرا واحدا يف باب. حيىي بن األكثم القاضي؛ وتضعيفه له يف الفقه ال يف الرواية
 .معايب رواة الحديث ونقلة األخبار

حدثين عبد اهلل بن جعفر  :، قالعبد السالم الوابصيحدثين : حدثين أمحد بن إبراهيم الدورقي، قال: "قال مسلم
 . 3"كان حيىي بن أيب أنيسة كذابا: الرقي، عن عبيد اهلل بن عمرو؛ قال

من خالل ما سبق نرى أن كل من إسرائيل بن موسى، وعبد السالم الوابصي ثقة يف احلديث، ومع ذلك  
 .فقد روى عنهم االمام مسلم يف مقدمة صحيحه دون الكتاب

 . منهم من ثبت ضعفه يف أكثر رواياته، ومنهم من كان ضعفهم نسبيا: الرواة الذين ثبت ضعفهم -2
 وهو راو واحد؛: من ثبت ضعفه في أكثر رواياته: أ

الُعَمري، يكىن بأيب عقيل املدين، ويُقال الكويف، احلذاء الضرير، موىل الُعَمريني، قدم بغداد ومات : 1بن املتوكليحيى 
عبد اهلل بن املبارك، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وعلي بن املديين،  لينه أبو زرعة، وضعفه. ه061هبا سنة 

                                                                                                                                                                                           

م، 0995 –ه 0106: 0دار الكتب العلمية، ط: جود، بريوتنقد الرجال، حتقيق علي حممد معوض، وعادل أمحد عبد املو 
، وابن حبان 0/409م، 0950-ه0410: 0دار احياء الرتاث العريب، ط: اجلرح والتعديل، بريوت: ، وابن أيب حامت0/465

. 6/19م، 0914-ه0494، 0مطبعة جملس دار املعارف العثمانية، ط: حممد عبد املعني خان، حيدر أباد: الثقات، مراقبة: البسيت
 .166م، ص 0911-ه0121، 0عبد الرحيم حممد أمحد القشريي، ط: الكىن واألمساء، دراسة وحتقيق: ومسلم بن احلجاج

-ه0101دار الفكر، : صدقي مجيل العطار، بريوت: صحيح مسلم، خرج أحاديثه ورقم كتبه وأبوابه: مسلم بن احلجاج 1
 .00م، ص0221

خالصة القول املفهم على : ، وحممد أمني االثيويب اهلرري0/654: ، والكاشف11-01/11: الكمالهتذيب : ترمجته يفتنظر  2
، 0/0212: ، والتذكرة0/411م، 0916-ه0121، 0مكتبة جدة، ط: تراجم رجال جامع االمام مسلم، جدة

-ه0101: 0رسالة، طمؤسسة ال: حترير تقريب التهذيب، بريوت: ، وبشار عواد معروف وشعيب األرنؤوط1/101:والثقات
0991 :0/460.  

 .01ص: صحيح مسلم 3
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وليس أحاديثه بالكثرية وامنا يروي مقدار : "وعمرو بن علي، وأبو حامت، والنسائي، وابن عدي؛ وقال يف موضع آخر
، "منكر احلديث: "جيوقال السا". أحاديثه منكرة: "وقال اجلوزجاين". مخسة أو ستة أو سبعة وأحاديثه ليست منكرة

 . فيمكن القول أنه ضعيف ولكن يكتب حديثه لالعتبار". يكتب حديثه: "وقال أبو حامت
 ".الحديث ونقلة األخبار باب الكشف عن معايب رواة"أخرج له اإلمام مسلم أثرا واحدا عن ابن عمر يف 

صاحب  عقيل ة يقول أخربوين عن أيبوحدثين بشر بن احلكم العبدي قال مسعت سفيان بن عيين: "قال اإلمام مسلم
هبية أن أبناء لعبد اهلل بن عمر سألوه عن شيء مل يكن عنده فيه علم فقال له حيىي بن سعيد واهلل إين ألعظم أن 
يكون مثلك وأنت ابن إمامي اهلدى يعين عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم فقال أعظم من ذلك 

أو أخرب عن غري ثقة قال وشهدمها أبو عقيل حيىي بن املتوكل  واهلل عند اهلل وعند من عقل عن اهلل أن أقول بغري علم
 . 2"حني قاال ذلك

فان قيل فإذا كان هذا حاله فكيف روى له مسلم فجوابه من وجهني :" وقد علل النووي اخراج مسلم له حيث قال
 ومقصودا بل ذكره أحدمها أنه مل يثبت جرحه عنده مفسرا وال يقبل اجلرح إال مفسرا والثاىن أنه مل يذكره أصال

 .3"استشهادا ملا قبله
 .فيحىي بن املتوكل ضعيف ومل خيرج له االمام مسلم أصالة يف مقدمته بل ذكره كشاهد ملا قبله

 وهم ثالثة؛ :من كان ضعفهم نسبيا: ب
 .وقد أحصينا راويا واحدا يف هذا الصنف: من تغير حفظه .0

بن سامل موىل واصل بن حيان األحدب األسدي الكويف، واختلف يف امسه فقيل امسه شعبة وقيل  4أبو بكر بن عياش
وثقه االمام أمحد، والذهيب، وابن حجر، (. ه094ت)امسه سامل واألرجح أن امسه كنيته، ساء حفظه يف كربه، 

                                                                                                                                                                                           

، وحممد بن أمحد 005-1/001: ، وميزان اإلعتدال0/411: ، الكاشف505-40/500:هتذيب الكمال: تنظر ترمجته يف 1
: والتذكرة ،0/100: دون تاريخ: دار إحياء الرتاث اإلسالمي، دون طبعة: املغين يف الضعفاء، حتقيق نور الدين عرت، قطر: الذهيب

-ه0102: 0دار الصميعي، ط: محدي عبد اجمليد السلفي، دون بلد: اجملروحني من احملدثني، حتقيق: ، وابن حبان4/0192
 .0/161م، 0222

 .01-01ص: صحيح مسلم 2
 .0/94: املنهاج شرح صحيح مسلم 3
مكتبة اخلاجني، : علي حممد عمر، القاهرة :الطبقات الكربى، حتقيق: ، وابن سعد44/009: هتذيب الكمال: ترمجته يفتنظر  4
من تكلم : حممد بن أمحد الذهيب ،1/0911: ، والتذكرة452 -9/411: ، اجلرح والتعديل1/521م،  0220-ه0100 :0ط

البيان والتوضيح ملن أخرج  له يف الصحيح : ، والعراقي0110 -0149/ 4: ، والتعديل والتجريح569-561ص : فيه وهو موثق
، 405-401م، ص 0992 -ه0102: 0دار اجلنان، ط: كمال يوسف احلوت، بريوت: من التجريح، حتقيقومس بضرب 

دار : نور الدين عرت، دون بلد: شرح علل الرتمذي، حتقيق وتعليق: ، وعبد الرمحن بن أمحد بن رجب612 -1/661: والثقات
 .1/062:، وحترير تقريب التهذيب0/001املالح، دون طبعة، دون تاريخ،
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، "وكان حيىي القطان وعلى بن املديين يسيئان الرأي فيه " :وقالولكنهم نبهوا إىل غلطه، وذكره ابن حبان يف الثقات، 
كيفية التعامل مع   -رمحه اهلل–وقد بني  ".وذلك أنه ملا كرب سنه ساء حفظه فكان يهم إذا روى: " وعلل ذلك بقوله

و خالفهم والصواب يف أمره جمانبة ما علم أنه أخطأ فيه واالحتجاج مبا يرويه سواء وافق الثقات أ: "... حديثه بقوله
ألنه داخل يف مجلة أهل العدالة ومن صحت عدالته مل يستحق القدح وال اجلرح إال بعد زوال العدالة عنه بأحد 

 ". أسباب اجلرح، وهكذا حكم كل حمدث ثقة صحت عدالته وتبني خطؤه
لضعفاء باب في ا"أخرج له مسلم يف مقدمة صحيحه أثرا واحدا مقطوعا من قول املغرية بن مقسم الضيب يف 

 " والكذابين ومن يرغب عن حديثهم
مل يكن يصدق على : مسعت املغرية، يقول: ، قاليعين ابن عياش أبو بكرحدثنا علي بن خشرم، أخربنا : "قال مسلم

 .1"علي رضي اهلل عنه يف احلديث عنه إال من أصحاب عبد اهلل بن مسعود
كان ضعفه يف آخر عمره وال نعلم أن ما أخرجه عنه اإلمام مسلم يف مقدمته كان قبل ذلك أم   فأبو بكر بن عياش

 .بعده، ومع ذلك فاإلمام مسلم مل خيرج عنه املرفوع من السنة وإمنا أخرج له أثرا عن املغرية
 وهو راو واحد أيضا؛: من ضّعف في مكان معين .0

وثقه (. ه011: ت)ن ذكوان، القرشي، موالهم، أبو حممد املدين، عبد اهلل ب: ، وامسه2عبد الرحمن بن أبي الزناد
مالك بن أنس، وأبو داوود، والعجلي، والذهيب، ولكن أكثر العلماء ضعفوه؛ كابن معني، ويعقوب بن شيبة، وعمرو 

محد فيه والنسائي، واحلاكم، واضطربت أقوال اإلمام أ، بن علي، وحممد بن سعد، وأبو زرعة، وزكريا بن حيىي الساجي
يبدو أن الراجح . بني التصحيح، والتضعيف، واالحتمال، وضعف ابن املديين حديثه باملدينة، وضعف حديثه ببغداد

ابن حبان من أنه كان سيئ احلفظ، كثري الغلط، فال جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد، فأما فيما وافق هو ما قاله 
 .الثقات فهو صادق يف الروايات به

                                                           

 .06ص: صحيح مسلم 1
، وأمحد 1/422: وميزان االعتدال.  0/512: ، واملغين0/911: ، والتذكرة020-01/95: هتذيب الكمال: تنظر ترمجته يف 2

ه 0195: 0مؤسسة الكتب الثقافية، ط: بوران الضناوي، وكمال يوسف احلوت، لبنان: الضعفاء واملرتوكني، حتقيق: بن علي النسائي
: مازن بن حممد السرساوي، مصر: الضعفاء الكبري، اعتىن به: وحممد بن جعفر العقيلي. 0/00: جملروحنيوا. 062م، ص0915 –

تذهيب هتذيب : حممد بن أمحد الذهيب. 5/050:، واجلرح والتعديل102-4/109م، 0221-ه0109: 0دار ابن عباس، ط
-ه0105: 0الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، ط: هرةغنيم عباس غنيم، وجمدي السيد أمني، القا: الكمال يف أمساء الرجال، ت

معرفة الثقات من رجال أهل العلم : ، والعجلي409-0/401: ، وحترير التقريب0/601: ، والكاشف129-5/121م، 0221
، دون دون دار نشر: عبد العليم عبد العظيم البستوي، دون بلد: واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، دراسة وحتقيق

 .0/11: دون تاريخ: طبعة
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بيان أن اإلسناد من الدين، وأن الرواية ال : "أخرج له اإلمام مسلم أثرا واحدا مقطوعا على أبيه، وذلك يف باب
تكون إال عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من 

 ". الذب عن الشريعة المكرمة
أدركت باملدينة مائة  : "هضمي حدثنا األصمعي عن ابن أيب الزناد عن أبيه قالحدثنا نصر بن علي اجل: "قال مسلم

 . 1"كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم احلديث يقال ليس من أهله 
 .فتعامل االمام مسلم مع ابن أيب الزناد كتعامله مع من ذكرنا قبله

 وهو؛: من ضعف في شيخ معين .4
موىل : احلسن الواسطي موىل عبد اهلل بن خازم السلمي ويقال أبو: ويقال 2سفيان بن حسين بن الحسن أبو محمد

وثقه العجلي، والبزار، ولنّي حديثه عثمان بن أيب شيبة، وابن سعد، وعبد (. ه062:ت) عبد الرمحن بن مسرة القرشي
وأكثر العلماء على توثيقه يف غري حديث  أبو حامت أنه صاحل احلديث يكتب وال حيتج به، وقال، الرمحن بن خراش

أخرج له اإلمام مسلم أثرا مقطوعا . وهو األرجح؛ الزهري، كيحىي بن معني، وأمحد بن حنبل، والنسائي، وابن عدي
 ".النهي عن الحديث بكل ما سمع: " عن غري الزهري، يف باب

سألين إياس بن : ، قالفيان بن حسنيسوحدثنا حيىي بن حيىي، أخربنا عمر بن علي بن مقدم، عن : قال مسلم
ففعلت، فقال : إين أراك قد كلفت بعلم القرآن، فاقرأ علي سورة، وفسر حىت أنظر فيما علمت، قال: معاوية، فقال

إياك والشناعة يف احلديث، فإنه قلما محلها أحد إال ذل يف نفسه، وكذب يف : " احفظ علي ما أقول لك: يل
 .3" حديثه

إن مسلما روى لسفيان بن حسني يف صحيحه، فليس كما : وأما قولكم: " عن اخراج مسلم لهوقال ابن القيم 
ذكرمت، إمنا روى له يف مقدمة كتابه، ومسلم مل يشرتط فيها ما شرطه يف الكتاب من الصحة، فلها شأن ولسائر كتابه 

 .4"شان آخر، وال يشك أهل احلديث يف ذلك
 :ثة رواةوهم ثال: من اتهم بخفة الضبط: ثانيا

                                                           

 .01ص: صحيح مسلم 1
، 0/111: ، والكاشف0/604: ، والتذكرة0/026: القول املفهم خالصة، و 010-00/049:هتذيب الكمال: تنظر ترمجته يف 2

من  :، الذهيب0/121: ، ثقات العجلي0/151: ، واجملروحني121ص: ، والثقات البن حبان001-1/001: واجلرح والتعديل
: 0مكتبة امللك فهد الوطنية، ط: عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي، املدينة املنورة: تكلم فيه وهو موثق أو صاحل احلديث، حتقيق

 .040-040م، ص0225-ه0106
 .01ص: صحيح مسلم 3
ه، 0101 :0الفوائد، طدار عامل : زائد بن أمحد النشريي، مكة املكرمة: الفروسية احملمدية، حتقيق: حممد بن قيم اجلوزية 4

  .014ص
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وثقه ابن حبان، والعجلي، وقال . ابن حممد بن سفيان السوائي الكويف أخو قبيصة بن عقبة: 1سفيان بن عقبة: 1
 .والراجح هو قول الذهيب وابن حجر أنه صدوق. بن منري، وابن عدي ال بأس به

 ".رواة احلديث ونقلة األخبار باب الكشف عن معايب"أخرج له االمام مسلم أثرا واحدا مقرونا بأخيه قبيصة يف 
؛ أهنما مسعا اجلراح بن مليح أخوهحدثنا أبو حيىي احلماين، حدثنا قبيصة و . وحدثنا حسن احللواين:" قال اإلمام مسلم

 ".2إن عندي سبعون ألف حديث عن أيب جعفر، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، كلها: مسعت جابرا يقول: يقول
ضعفه ابن معني، وذكره  (.ه14:ت)الرقي، : أبو نصر، الكويف ويقال: الربعي، كنيته :3ميمون بن أبي شبيب: 2

ابن حبان يف الثقات، وقال عنه ابن أيب حامت أنه صاحل احلديث، وذكر عمرو بن علي أنه كان تاجرا من أهل اخلري، 
 .وال يقول يف شيء من حديثه مسعت، وقال عنه الذهيب، وابن حجر أنه صدوق؛ وهو األرجح

وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني والتحذير من الكذب على : أخرج له اإلمام مسلم حديثا واحدا يف باب
من " وهو األثر املشهور عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : "... قال اإلمام مسلم. رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 ".أنه كذب فهو أحد الكاذبني حدث عين حبديث يرى
بن أيب شيبة، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن احلكم، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى،  حدثنا أبو بكر: اإلمام مسلم قال

 حدثنا وكيع، عن شعبة. ح وحثنا أبو بكر بن أيب شيبة أيضا. عن مسرة بن جندب
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :، عن املغرية بن شعبة؛ قاالميمون بن أيب شبيبوسفيان، عن حبيب عن 

   4."ذلك
مما سبق جند أن سفيان بن عقبة، وميمون بن أيب شبيب صدوقان؛ وأخرج اإلمام مسلم عن األول أثرا، والثاين أخرج 

 . له حديثا مرفوعا استشهادا
 .اهلل املروزي الفارض دبن معاوية بن احلارث بن مهام بن سلمة بن مالك اخلزاعي يكىن بأيب عبا: 1نعيم بن حماد: 4
ضعفه النسائي، وذكر األزدي أهنم قالوا عنه بأنه كان يضع احلديث؛ وقد رد ذلك الذهيب وابن (. ه001:ت)

                                                           

سري أعالم النبالء، حتقيق جمموعة من الباحثني بإشراف : ، ومشس الدين الذهيب015-00/011:هتذيب الكمال: تنظر ترمجته يف 1
: ، واجلرح والتعديل0/606: ، والتذكرة046-02/045م، 0910-ه0120 :0مؤسسة الرسالة، ط: شعيب األرنؤوط، بريوت

دار الكتب : عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد عوض، بريوت: الكامل يف ضعفاء الرجال، حتقيق وتعليق :، وابن عدي1/042
ص : ، ومن تكلم فيه وهو موثق0/106: ، والثقات للعجلي1/011: ، والثقات115-1/111العلمية، دون تاريخ، دون طبعة، 

040- 044. 
 .02ص : صحيح مسلم 2
: والتذكرة، 0/411:، وخالصة القول املفهم0/400: ، والكاشف021-09/026: لهتذيب الكما: تنظر ترمجته يف 3
 .011-6/016:، وميزان اإلعتدال1/101:، والثقات4/0111
 .00ص: صحيح مسلم 4
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وأكثر العلماء كالذهيب، وابن معني، والنسائي، والدارقطين، وابن حبان فقد عّدلوه . أمحد والعجلي ووثقه اإلمام. حجر
وأما نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقه، ولكن يف حديثه : " ابن حجر يف قوله مارجحه يف نفسه، ولينوا حديثه؛ وهو

. رمبا خيالف يف بعض حديثه: أوهام معروفة، وقد قال فيه الدارقطين إمام يف السنة كثري الوهم، وقال أبو أمحد احلاكم
 . 2"القول فيه وقد مضى أن بن عدي يتتبع ما وهم فيه فهذا فصل

عن معايب رواة الحديث ونقلة  باب الكشف: "يفسلم أثرا واحدا مقطوعا على يونس بن عبيد، أخرج له اإلمام م
 ".األخبار

قال أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان  نعيم بن محادحدثنا احلسن احللواين قال حدثنا :" قال اإلمام مسلم
الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان داود  أبو وحدثنا حممد بن حيىي قال حدثنا نعيم بن محاد حدثنا

 .3"احلديث عمرو بن عبيد يكذب يف
 . مع اختالف النقاد يف نعيم بن محاد إال أن اإلمام مسلم أخرج له أثرا واحدا عن يونس بن عبيد، ومل خيرج له غريه

 .ويتضمن ثالث فئات: الرواة الذين اتهموا ببدعة ومن اختلف فيه: ثالثا
 .وهم ثالثة: لذين اتهموا باإلرجاءالرواة ا: 1

، بن عيسى البناين موالهم يكىن بأيب إسحاق الطالقاين نزيل مرو ورمبا نسب إىل جدها: 4إبراهيم بن إسحاق: أ
معني، وأبو حامت، والذهيب، ويعقوب بن شيبة؛ ومع توثيقه له اهتمه  كابن أكثر العلماء على توثيقه؛. (ه005: ت)

-رمحه اهلل -وهو من البدع اخلفيفة اليت ال تؤثر على صحة األخذ عن الراوي وقبول روايته، كما قال الذهيب باإلرجاء،
وذكر اإلدريسي أنه كان على مظامل ، 5"واإِلرجاء واخلِفَُّة كالتشيُّع :" ...بعد أن ذكر مراتب املتكلم فيهم بالبدعة

وقول ابن حجر أنه صدوق يُغرب؛ ألن بعض العلماء اهتمه باخلطأ ورواية . وذلك من اجلرح املختلف فيه مسرقند؛

                                                                                                                                                                                           

-1/050: ، والكامل يف الضعفاء456-0/455:، واملغين يف الضعفاء110-09/166: هتذيب الكمال: تنظر ترمجته يف 1
، والبيان 0/406: ، والثقات للعجلي0/401: والكاشف. 041ص: ، والضعفاء واملرتوكني11-1/10: ، وميزان اإلعتدال056

: والتذكرة. 1/00: ، وحترير التقريب0/001: ، وخالصة القول املفهم0/541:، واجلمع بني رجال الصحيحني014ص: والتوضيح
 .9/009: ، والثقات4/0116
 .1/046: مؤسسة الرسالة،: براهيم الزيبق، وعادل مرشد، بريوتإ: هتذيب التهذيب، اعتناء: أمحد بن حجر 2
 .00ص : صحيح مسلم 3
: والكاشف. 001-0/006: ، وتذهيب التهذيب0/16: ، واجلرح والتعديل10-0/49: هتذيب الكمال: ترمجته يفتنظر  4
 . 02/ 0: ، والتذكرة0/021
مكتب املطبوعات اإلسالمية، : عبد الفتاح أبو غدة، حلب: اعتىن به املوقظة يف علم مصطلح احلديث،: حممد بن أمحد الذهيب 5
 .15، ص0125: 0ط
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 .1"قلت وقال بن حبان يف الثقات خيطئ وخيالف: " بعض الغرائب كما نقل ذلك يف هتذيب التهذيب حيث قال
 . 3فالقول قوله. 2"ائبقال إبراهيم بن عبد الرمحن الدارمي روى عن بن املبارك أحاديث غر : " وقال

وال موقوفا عن صحايب، بل أخرج له أثرين  -صلى اهلل عليه وسلم–مل خيرج له اإلمام مسلم حديثا مرفوعا إىل النيب 
بيان أن اإلسناد من الدين وأن الرواية ال تكون إال عن الثقات، وأن جرح  : "عن ابن املبارك؛ األول يف باب

قال ". اجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذب عن الشريعة المكرمةالرواة بما هو فيهم جائز، بل و 
قلت لعبد اهلل بن املبارك، يا أبا عبد : قال أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاينمسعت : وقال حممد: " االمام مسلم

: قال. 4"ما مع صومك إن من الرب بعد الرب أن تصلي ألبويك مع صالتك، وتصوم هل" احلديث الذي جاء : الرمحن
ثقة، عمن قال؟ : هذا من حديث شهاب بن خراش فقال: قلت له: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: فقال عبد اهلل

يا أبا إسحاق، : قال. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ثقة، عمن قال؟ قلت: عن احلجاج بن دينار، قال: قلت
اهلل عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق املطي، ولكن ليس يف الصدقة  إن بني احلجاج بن دينار وبني النيب صلى

 .5"اختالف
وحدثين حممد بن عبد اهلل بن قهزاذ قال مسعت أبا إسحاق : " قال االمام مسلم والثاين يف نفس الباب من املقدمة

يقول مسعت بن املبارك يقول لو خريت بني أن أدخل اجلنة وبني أن ألقى عبد اهلل بن حمرر الخرتت أن ألقاه  الطالقاين
 ".مث أدخل اجلنة فلما رأيته كانت بعرة أحب إيل منه

ابن واقد موىل عبد اهلل بن عامر بن كريز، يكىن بأيب احلسن القرشي املروزي، : 6علي بن الحسين: ب
و حامت والعقيلي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال عنه البخاري والنسائي ليس به بأس، ضعفه أب(. ه000:ت)

 . والقول الراجح هلما. وذهب الذهيب وابن حجر أنه صدوق، وزاد ابن حجر يهم

                                                           

 .0/51: هتذيب التهذيب 1
 .0/51: هتذيب التهذيب 2
 .ابن حجر: أي 3
د اهلل أبو نعيم أمحد بن عب: ينظر. مل جند هذا احلديث يف كتب السنة إال ما ورد يف سؤال أيب إسحاق الطالقين لعبد اهلل بن املبارك 4

الكفاية يف علم  :واخلطيب البغدادي. 0125: 1دار الكتاب العريب، ط: حلية األولياء وطبقات األصفياء، بريوت: األصبهاين
يا أبا إسحاق، إن بني احلجاج بن دينار وبني : "، واحلديث ضعيف النقطاعه؛ فقد حكم ابن املبارك بأنه مقطوع وذلك بقولهالرواية

 ...".وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق املطيالنيب صلى اهلل عليه 
 .01ص: صحيح مسلم 5
، 0/0094: ، والتذكرة0/496:، وخالصة القول املفهم0/41: ، والكاشف121-02/126: هتذيب الكمال: ترمجته يفتنظر  6

والضعفاء  ،111-6/111:، واجلرح والتعديل4/12: ، وحترير التقريب000-02/000:، وسري أعالم النبالء1/162:والثقات
 .1/014:الكبري
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قال  ".الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة األخبار: "أخرج له اإلمام مسلم أثرا واحدا عن ابن املبارك يف باب
قال : بن حسني بن واقد قال وحدثين حممد بن عبداهلل بن قهزاذ من أهل مرو قال أخربين علي: " مام مسلماإل

عبداهلل بن املبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثري من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فرتى أن أقول 
ت يف جملس ذكر فيه عباد أثنيت عليه يف دينه قال عبداهلل فكنت إذا كن. للناس ال تأخذوا عنه؟ قال سفيان بلى

 .1"وأقول ال تأخذوا عنه
هو عبد احلميد بن عبد الرمحن بن بشمني يكىن بأيب حيىي احلماين موىل متيم أصله : 2أبو يحيى الحماني: ج

وذكر ابن  ذكره ابن حبان يف الثقات، وضعفه االمام أمحد، واهتمه أبو داوود باإلرجاء،. (ه020:ت)خوارزمي، 
حجر أنه رُمي بذلك، واختلفت أقوال النسائي، وابن معني فيه بني توثيقه وتضعيفه، والراجح فيه قول ابن حجر أنه 

 .صدوق
 ".باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة األخبار"أخرج له اإلمام مسلم أثرا واحدا يف 

مسعت جابرا : صة وأخوه؛ أهنما مسعا اجلراح بن مليح يقول، حدثنا قبيأبو حيىي احلماينحدثنا . وحدثنا حسن احللواين
 ".3إن عندي سبعون ألف حديث عن أيب عن أيب جعفر، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، كلها: يقول

 .مما سبق جند أن اإلمام مسلم مل خيرج عن الذين اهتموا باإلرجاء إال آثارا مقطوعة
 :يانومها راو : الرواة الذين اتهموا بالرفض: 0

ابن يزيد بن احلارث بن عبد يغوث بن كعب بن احلارث بن معاوية بن وائل بن مرئي بن جعفي  :4جابر الجعفي: أ
اختلفت آراء العلماء فيه وثقه (. ه001:ت) أبو حممد الكويف: أبو يزيد، ويقال: أبو عبد اهلل، ويقال: اجلعفي، كنيته

                                                           

 .01ص: صحيح مسلم 1
: ، والكاشف0/961: ، والتذكرة0/405: ، وخالصة القول املفهم155-06/150: هتذيب الكمال: ترمجته يفتنظر  2
 -ه0100: 0دار اخلاين، ط: وصي اهلل بن حممد عباس، الرياض: حتقيق وختريج: العلل ومعرفة الرجال: ، وأمحد بن حنبل0/601

، واجلمع بني رجال 1/500: ، وطبقات بن سعد6/06: ، واجلرح والتعديل0/0201:، والتعديل والتجريح10 -4/12، م0220
: ، وحترير التقريب1/000: ، والثقات001 -004ص : ، والبيان والتوضيح0/12: ، الثقات للعجلي0/401: الصحيحني

0/422- 420. 
 .02ص : صحيح مسلم 3
، 0/005: والتذكرة ،0/419: وميزان االعتدال. 0/011: ، والكاشف110-1/165:هتذيب الكمال :ترمجته يفتنظر  4

ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، ومن قال : ، وابن شاهني1/161وطبقات ابن سعد 
-ه0100: 0اإلسالمية إلحياء الرتاث اإلسالمي، ط مكتبة التوعية: طارق عوض اهلل حممد، مصر: فيه قوالن، اعتناء وتعليق

 .11-11م، ص0990
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والنسائي، وأبو حنيفة، واختلفت أقوال شعبة فيه بني التصديق، والتوثيق الثوري، وضعفه وكيع، وابن معني، واحلاكم، 
 .  1"وجلابر حديث صاحل:" إذا قال حدثنا ومسعت، والراجح ما قاله ابن عدي

ومل يتخلف أحد يف الرواية عنه ومل أر له أحاديث جاوزت املقدار يف اإلنكار وهو مع هذا كله أقرب اىل :" وقال
 .2"قالضعف منه اىل الصد

كلها يف بيان ضعفه ؛  "باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة األخبار" أخرج االمام مسلم عنه مثانية آثار يف
 .ولعله قصد بذلك رمحه اهلل التمثيل ملا عنون به هذا الباب

، جابر بن يزيد اجلعفيلقيت : مسعت جريرا يقول: حدثنا أبو غسان، حممد بن عمرو الرازي، قال: "قال اإلمام مسلم
 .فلم أكتب عنه، كان يؤمن بالرجعة

، جابر بن يزيد اجلعفيلقيت : مسعت جريرا يقول: حدثنا أبو غسان، حممد بن عمرو الرازي، قال: "قال اإلمام مسلم
 .فلم أكتب عنه، كان يؤمن بالرجعة

 .، قبل أن حيدث ما أحدثبن يزيد جابرحدثنا : حدثنا احلسن احللواين، حدثنا حيىي بن آدم، حدثنا مسعر، قال
جابر قبل أن يظهر ما  كان الناس حيملون عن : وحدثين سلمة بن شبيب، حدثنا احلميدي، حدثنا سفيان، قال

 .اإلميان بالرجعة: وما أظهر؟ قال: فقيل له. بعض الناس وتركه . أظهر، فلما أظهر ما أظهر اهتمه الناس يف حديثه
 جابرامسعت : ا أبو حيىي احلماين، حدثنا قبيصة وأخوه، أهنما مسعا اجلراح بن مليح يقولوحدثنا حسن احللواين، حدثن

 .إن عندي سبعون ألف حديث عن أيب جعفر، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم كلها: يقول
إن : يقول جابراأو مسعت : جابرقال : وحدثين حجاج بن الشاعر، حدثنا أمحد بن يونس قال، مسعت زهريا يقول

 .هذا من اخلمسني ألفا: قال مث حدث يوما حبديث فقال. ندي خلمسني ألف حديث، ما حدثت منها بشيءع
مسعت جابرا : مطيع يقول مسعت سالم بن أيب : وحدثين إبراهيم بن خالد اليشكري، قال مسعت أبا الوليد يقول

  . اهلل عليه وسلم عندي مخسون ألف حديث عن النيب صلى : اجلعفي يقول

                                                           

 .0/446: البن عديالكامل  1
 .0/446: البن عديالكامل  2
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ا چ  :مسعت رجال سأل جابرا عن قوله عز وجل: وحدثين سلمة بن شبيب، حدثنا احلميدي، حدثنا سفيان، قال فَ َلمَّ
فَ رَّْطُتْم َن اللَِّه َوِمْن قَ ْبُل َما اْستَ ْيَأُسوا ِمْنُه َخَلُصوا َنِجيًّا َقاَل َكِبيُرُهْم َأَلْم تَ ْعَلُموا َأنَّ َأبَاُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكْم َمْوثًِقا مِ 

ُر اْلَحاِكِمينَ  مل جيىء : جابرفقال  1.چِفي يُوُسَف فَ َلْن َأبْ َرَح اأْلَْرَض َحتَّى يَْأَذَن ِلي َأِبي َأْو َيْحُكَم اللَُّه ِلي َوُهَو َخي ْ
فال . إن عليا يف السحاب :إن الرافضة تقول: وما أراد هبذا؟ فقال: وكذب فقال لسفيان: قال سفيان. تأويل هذه

فهذا : جابريقول . اخرجوا مع فالنمناد من السماء؛ يريد عليا أنه ينادي   خنرج مع من خرج من ولده، حىت ينادي 
 .كانت يف إخوة يوسف صلى اهلل عليه و سلم. وكذب. تأويل هذه اآلية

ما   :حيدث بنحو من ثالثني ألف حديث جابرامسعت : وحدثين سلمة، حدثنا احلميدي، حدثنا سفيان قال
 2."أستحل أن أذكر منها شيئا، وأن يل كذا وكذا

: وقال بعضهم: أبو زهري الكويف قال البخاري: بن عبد اهلل األعور اهلمداين اخلاريف، كنيته: 3الحارث األعور: ب
سعد، وأبو حامت، والدار قطين، ضعفه أبو زرعة، وابن . احلويت: احلارث بن عبيد وقال فيه أبو بكر بن أيب داود

أخرج . والشعيب، وتركه ابن مهدي، واختلفت أقوال ابن معني، والنسائي بني القبول والتضعيف له، وقد رمي بالرفض
باب الكشف عن معايب رواة : "له االمام مسلم يف مقدمته ستة آثار كّلها بغرض بيان ضعفه مستدال على

 ".الحديث ونقلة األخبار
احلارث األعور حدثين : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن مغرية، عن الشعيب، قال: "م مسلمقال االما
 .، وكان كذابااهلمداين

: مسعت الشعيب يقول: قال حدثنا أبو أسامة، عن مفضل، عن مغرية؛ . حدثنا أبو عامر، عبداهلل بن براد األشعري
  . حدثين احلارث األعور، وهو يشهد أنه أحد الكاذبني

: احلارثفقال . قرأت القرآن يف سنتني: قال علقمة: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن مغرية، عن إبراهيم؛ قال
 .القرآن هني، الوحي أشد

                                                           

 .12: سورة يوسف، اآلية 1
  . 00-02ص: صحيح مسلم 2
سعد  ، وطبقات ابن141 -0/145: وميزان االعتدال. 0/424: ، والكاشف054-5/011:هتذيب الكمال: ترمجته يفتنظر  3
، وذكر من اختلف العلماء 0/011: ، والثقات للعجلي061-0/066: ، والتذكرة065-0/061: ، واجملروحني1/011-019

 .90-90ص: ونقاد احلديث فيه



ISSN :2588-2384

32543102 

 

333 
 

 :قال احلارثوحدثين حجاج بن الشاعر، حدثنا أمحد، يعين ابن يونس، حدثنا زائدة عن األعمش، عن إبراهيم؛ أن 
 .الوحي يف ثالث سنني، والقرآن يف سنتني: تعلمت القرآن يف ثالث سنني والوحي يف سنتني، أو قال

 .اهتم احلارثحدثين أمحد، وهو ابن يونس، حدثنا زائدة، عن منصور واملغرية، عن إبراهيم؛ أن : وحدثين حجاج، قال
اقعد : فقال له. شيئا احلارثاهلمداين من مسع مرة : وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن محزة الزيات قال

 .1"بالشر، فذهب وأحس احلارثقال، . قال، فدخل مرة وأخذ سيفه. بالباب
 وقد وقفت الدراسة على حالة واحدة؛: من اختلف فيه: 3

وقيل هو السكوين، وقد اختلف فيه فمنهم من أفرده عن أيب ثور ومنهم من جعلهما : 2إبراهيم بن خالد اليشكري
أفرده بعضهم عن أيب ثور وقيل إنه هو قلت عد الاللكائي واحلاكم وابن خلفون والصريفيىن " :قال ابن حجر. دواح

وابن عساكر أبا ثور يف شيوخ مسلم وأما الدار قطين فأفرد اليشكري وقال ابن خلفون ال أعرف اليشكري ومن ظن 
 3"أنه أبو ثور فقد وهم وقال الذهيب اليشكري جمهول

 .4"قيل هو أبو ثور، والظاهر أنه غريه: " وقال حممد بن علي احلسيين
وأبو ثور هذا هو إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان أبو ثور الكليب الفقيه البغدادي ويقال كنيته أبو عبد اهلل وأبو : قلت

 6"ثقة من العاشرة مات سنة أربعني :"، قال ابن حجر5ثور لقب
( الكىن واألمساء) تلف عن أيب ثور؛ إذ أن اإلمام مسلم رمحه اهلل ملا ذكر أبو ثور يف كتابهوغالب الظن أن اليشكري خم

، كما أنك إذا نظرت يف ترمجة أيب ثور فال جتد أحدا ينسبه إىل يشكر، وقد أكد ابن خلفون أهنما 7مل يشر إىل ذلك
بعض الناس يف أمساء شيوخ مسلم الذي  ابراهيم بن خالد هذا ال أعرفه ، وقد ذكر:" رجالن وليسا واحدا حيث قال

أخرج عنهم يف املسند الصحيح، إبراهيم بن خالد أبا ثور الفقيه، فإن كان أراد به إبراهيم بن خالد اليشكري فقد وهم 

                                                           

 .09ص: صحيح مسلم 1
دار الكتب العلمية، : بوران الضناوي، بريوت: ذيل الكاشف، حتقيق: ، والعراقي0/14:هتذيب الكمال: أنظر ترمجته يف 2
 .0/01: ، والتذكرة41م، ص0914 -ه0494 :0ط
 .0/65: هتذيب التهذيب 3
 .0/01: التذكرة 4
 .0/61: هتذيب التهذيب 5
 .021: تقريب التهذيب 6
 .0/061: الكىن واألمساء: ينظر 7
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إن مسلما روى عنه يف مقدمة  صحيحه، وإمنا روى عن إبراهيم : وقيل:" ، وقال الذهيب يف ترمجة أيب ثور1"واهلل أعلم
 .2"اليشكري، وهو إن شاء اهلل بن خالد

 "باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة األخبار" أخرج له اإلمام مسلم أثرا واحدا يف
قال مسعت أبا الوليد يقول مسعت سالم بن أيب مطيع يقول مسعت جابرا اجلعفي  إبراهيم بن خالد اليشكريوحدثين 

 .3"يه وسلماهلل عل يقول عندي مخسون ألف حديث عن النيب صلى
 :خاتمة

  :خلصت الدراسة إىل ما يلي
عدد الرواة املتكلم فيهم الذين أخرج هلم اإلمام مسلم يف مقدمة كتابه دون الصحيح ال يتجاوز عددهم  -0

 .مخسة عشر راويا
وهم الذين مل  كل هؤالء الرواة ال ينزلون عن الطبقة الثانية حسب تقسيم اإلمام مسلم للرواة يف املقدمة؛ -0

جابر اجلعفي، واحلارث األعور، ومها ضعيفان : إال ثالثة رواة هم. يوصفوا باحلفظ واإلتقان كحال الطبقة اليت قبلهم
باب الكشف عن : "مستدال هبذه اآلثار لعنوان الباب ،عند اإلمام مسلم وإمنا روى عنهم، آثارا يثبت فيها ضعفهما

 .وحيىي بن املتوكل ومل خيرج له أصالة. "معايب رواة احلديث ونقلة األخبار
 :وبذلك ميكن القول

 .أن اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه مل خيرج عن شرطه يف الصحيح وذلك فيما يتعلق بالرجال -4
 .جل مرويات هؤالء الرواة عبارة عن آثار مروية عن العلماء وال جتد فيها املرفوع إال نادرا  -1
كتب املتقدمني واملعاصرين؛ جند أن املتقدمني كاملزي يف التهذيب،   من خالل البحث عن تراجم الرواة يف -5

وبني من أخرج هلم يف صلب  ،وابن حجر يف التقريب، وغريمها فرقوا بني من أخرج هلم اإلمام مسلم يف املقدمة
دمة  وجتد من خص رجال الصحيح بالرتمجة ال يعرج إىل رجال املق ،(م)وللثاين ب( مق)فرمزوا لألول ب ،الصحيح

، ومنهم من صرّح بذلك كابن القيم اجلوزية يف كتاب الفروسية كما فعل ابن ماجنويه يف كتابه رجال صحيح مسلم
 .احملمدية

خالصة القول املفهم على تراجم "وهذا ما مل يفعله املعاصرون فتجد الشيخ حممد أمني السلفي يف كتابه  
رجال صحيح مسلم الذين تكلَّم : "وكذلك بعض الدراسات مثل واملقدمة،ترجم لرجال الصحيح  قد" رجال مسلم

                                                           

دون تاريخ، دار الكتب العلمية، دون طبعة، : عادل بن سعد، بريوت: املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، حتقيق: حممد بن خلقون 1
12. 
 .00/14: سري أعالم النبالء 2
 02 ص: صحيح مسلم 3
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حملمد فوزي حسن السرحي، أدرج ضمن هؤالء " -دراسة تطبيقية -فيهم أبو حامت الرازي يف كتاب اجلرح والتعديل 
 .الرواة الرواة الذين أخرج هلم اإلمام مسلم يف املقدمة


