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 ممخص

ىذا البحث دراسة شرط ميم من شروط البخاري في صحيحو، وىو شرطو في طبقات يتناول 
 .الرواة، ذلك أن مستوى الرواة من ىذه الناحية لو أثر كبير في مستوى الكتاب

وقد تم قياس مدى تحقق ىذا الشرط من خالل االستقراء التام لمرويات خمسة ممن دارت  
 .اياتيم أكثر من ثمث أحاديث الصحيحعمييم أحاديث صحيح البخاري، حيث بمغت رو 

–وتكمن المشكمة في أن بعض رواة الصحيح ليسوا من رجال الطبقتين األولى والثانية  
 .وىو شرط البخاري -حسب الظاىر

أن شرط البخاري متحقق في  –بأسموب عممي حسابي  –وقد أثبتت ىذه الدراسة  
 .صحيحو، بل تبين لنا مدى دقتو في التزامو بشرطو

 

Abstract 

This study investigates one of the most important set forth by AL-BUKHARI in his 
book AL-SAHIH. This condition pertains to the classec of narrators because the 
class of the narrator greatly affects the level of the book. 

 The extent to which this condition was adhered to was measured through a 
comprehensive investigation of the traditions narrated by five major narrators in 
Sahih Al-Bukhari. These five narrators narrated mor than one third of the traditions 
listed in Sahih Al-Bukhari. 

 The problem lies in the fact that some of Al-Sahih narrators are not, as it 
seems, from either the first or the second class. 

 This study proved statistically that Al-Bukhari strictly adhered to his condition 
in his book Al-Sahih. 
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 :تمييد

تعد شروط المصنف في كتابو غاية في األىمية، ذلك أنيا تبين مكانة ذلك الكتاب بين الكتب 
األخرى المماثمة من جية، وتحدد غاية المصنف من كتابو من جية ثانية، وتبين أىدافو من جية 

 .ثالثة، مما يسيل االستفادة من ذلك الكتاب

ن كانوا قد التزموا وقد وجد أن عددا من ىؤالء المصنفين لم ي  فصحوا عن شروطيم، وا 
شروطا معينة في مصنفاتيم، فحاول بعض العمماء أن يستنبطوا تمك الشروط، فاجتيدوا في ذلك، 

 .ودرسوا وبحثوا، حتى كانت اجتياداتيم تمك ونتائج أبحاثيم موضع اىتمام من العمماء والدارسين

العمماء استنباط شروط صاحبو  وكان صحيح البخاري عمى رأس تمك الكتب التي حاول 
شروط )والمقدسي في كتابو ( شروط األئمة الخمسة)فيو، ومن ىؤالء العمماء الحازمي في كتابو 

بيد أن الحازمي ذكر شرطا ميما تناقمو العمماء بعده، واعتمدوه شرطا رئيسيا، وىو ( األئمة الستة
لى بإطالق، وألصحاب الطبقة أن ُيخرج ألصحاب الطبقة األو : أن شرط البخاري في الرجال

الثانية انتقاء، وأما الثالثة فما دونيا فال يعرج عمييا، وقد قسم الحازمي طبقات تالميذ الشيوخ 
 :المكثرين إلى خمس طبقات ىي

 .من وصف بالعدالة والضبط التام مع طول المالزمة لمشيخ والعمم بحديثو: الطبقة األولى

قان كمن قبميم، لكن لم تطل صحبتيم لمشيخ، ولم يمارسوا حديثو أىل الحفظ واإلت: الطبقة الثانية
 .كأصحاب الطبقة األولى

 .من الزموا الشيخ وصحبوه، ولكن ُتكمم في ضبطيم وحفظيم: الطبقة الثالثة

 .لم يالزموا الشيخ ولم يصحبوه طويال، وقد ُتكمم في ضبطيم وحفظيم: الطبقة الرابعة

 .فاءالمتركون والضع: الطبقة الخامسة

ىذا وينبغي التنبيو إلى ما ذكره ابن حجر وىو أن ىذا التقسيم يكون في حق المكثرين  
مثل أصحاب نافع واألعمش، وأما غير المكثرين فإنما اعتمد في تخريج أحاديثيم عمى الثقة 

 .والعدالة وقمة الخطأ
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ن األولى وقد الحظنا من خالل دراسة رجال البخاري أن بعضيم ليسوا من رجال الطبقتي 
والثانية، فأثار ذلك اىتمامنا بيذه المسألة، ورأينا أنو ال بد من دراسة تبين مدى تحقق ىذا الشرط 
عند البخاري، ثم في حال عدم تحقق ذلك، فما ىي مسوغات البخاري؟ وما شروطو من ىذه 

 .الناحية؟

 :ثرين وىمولقياس مدى تحقق ىذا الشرط قمنا باستقراء مرويات خمسة من الشيوخ المك 

 (.هٚٔٔت ( )أبو عبد اهلل القرشي، ثم العدوي)نافع مولى عبد اهلل بن عمر  .ٔ
 (.هٕٗٔت ( )محمد بن مسمم بن شياب الزىري)الزىري  .ٕ
 (.هٚٗٔت( )سميمان بن ميران)األعمش  .ٖ
 (.هٓٙٔت ( )أبو بسطام)شعبة بن الحجاج  .ٗ
 (.هٜٛٔت( )أبو محمد)سفيان بن عيينة بن أبي عمران  .٘

 :منيجنا في دراسة ىذه المسألة ما يميوسيكون 
المكثرين ممن لو رواية في صحيح البخاري، وقد تم  حصر تالميذ كل واحد من ىؤالء - أ

ذلك من خالل بعض كتب الرجال كتحفة األشراف، ولكننا لم نكتف بذلك بل قمنا 
 .باالستقراء المباشر من صحيح البخاري، توخيا لمدقة ما أمكن

يوخ في البخاري، وعدد مرويات كل تمميذ عمى حدة، وقد استثنينا بيان عدد روايات الش - ب
 .من ذلك األحاديث المعمقة عمى اعتبار أن أمرىا مختمف عن الروايات المتصمة

 :تصنيف تالميذ كل شيخ بحسب الطبقات المشار إلييا آنفا، وطريقتنا في ذلك - ت
 طبقتو  إذا نص الحازمي أو ابن رجب أو أحد عمماء الجرح والتعديل عمى

 .اعتمدنا نصيم
  إن لم نجد نصا يحدد الطبقة قمنا بدراسة ترجمة ذلك الراوي من كتب الرجال

وكتب العمل، ثم اجتيدنا في بيان طبقتو، وكان جل اعتمادنا عمى رأي ابن 
حجر، ثم إننا لم نشر إلى مراجع تراجم ىؤالء الرواة، عمى اعتبار أن كتب 

 .الرجوع إلييا سيل، وذكرىا يطولالرجال مرتبة عمى حروف اليجاء، ف
 :تنظيم جداول تبين المعمومات السالفة الذكر وىي عمى نوعين - ث
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  جدول لكل راو نبين فيو عدد رواياتو وتالميذه مصنفين بحسب الطبقات، وما
لكل واحد منيم من روايات، ثم النسبة المئوية لرواياتو، وقد راعينا ترتيب ىؤالء 

 .الرواة بحسب عدد أحاديثيم
  جدول عام يبين عدد أحاديث ىؤالء الرواة وروايات تالميذىم جميعا، ونسبة

 .روايات كل طبقة
وأخيرا بيان نتائج البحث في ضوء تمك الدراسة، وتقرير شرط البخاري في ذلك، ومنيجو  - ج

 .في الرواية
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 (ه778ت )تابعي من أىل المدينة ( أبو عبد اهلل)رواة نافع مولى ابن عمر : أوال

 حديثا 897أحاديثو في البخاري مجموع 

 (بحسب عدد األحاديث) من تالميذ نافع الطبقة األولى

عدد  صفتو وأبرز أقوال العمماء فيو بمده اسم الراوي الرقم
 وثأحادي

إنو أثبت في نافع من : قال بعض العمماء مدني عبيد اهلل بن عمر بن حفص ٔ
 .مالك، وعدىما ابن معين في درجة واحدة

ٖٔٔ 

إمام دار )مالك بن أنس  ٕ
 (اليجرة

: سئل البخاري عن أصح األسانيد فقال مدني
 .مالك عن نافع عن ابن عمر

ٜٙ 

 ٖٚ ثقة فقيو إمام في المغازي: قال ابن حجر مدني موسى بن عقبة بن أبي عياش ٖ
كيسان )أيوب بن أبي تميمة  ٗ

 (السختياني
من أثبت أصحاب نافع؟ : سئل ابن المديني بصري

تقانو، وعبيد  :قال أيوب وفضمو، ومالك وا 
 .اهلل وحفظو

ٖ٘ 

مولى )عمر بن نافع العدوي  ٘
 (ابن عمر

من : قال عنو عبد اهلل بن أحمد عن أبيو مدني
 .أوثق ولد نافع

ٕٓ 

محمد بن عبد الرحمن بن  ٙ
 المغيرة

 ٕٓ ثقة فقيو فاضل: قال ابن حجر مدني

عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عبد  ٚ
 أبي ُمميكةاهلل بن 

 ٔٓ ثقة فقيو: قال ابن حجر مدني

 ٔٓ ثقة ُتكمم فيو بال حجة: قال ابن حجر مدني اسماعيل بن إبراىيم بن عقبة ٛ
 

 978ىذه الطبقة  أصحاب عدد أحاديث

 %68.86نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ نافع 
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 (حاديثاألبحسب عدد )الطبقة الثانية من تالميذ نافع 

عدد  صفتو وأبرز أقوال العمماء فيو بمده اسم الراوي الرقم
 أحاديثو

ُجويرية بن أسماء بن عبيد  ٔ
 الضبعي

: وُنقل عن أحمد. صدوق: قال ابن حجر بصري
ثقة ليس بو بأس، وذكره ابن المديني في 

 .الطبقة السابعة من أصحاب نافع

ٖٗ 

 ٜٕ إمام مشيورثقة ثبت فقيو : قال ابن حجر مصري الميث بن سعد الفيمي ٕ
عبد الممك بن عبد العزيز بن  ٖ

 جريج
ابن جريح : قال يحيى بن سعيد القطان مكي

 .أثبت في نافع من مالك
ٔٛ 

 ٛ ثقة مأمون: قال النسائي بصري عبد اهلل بن عون بن أرطبان ٗ
وثقو اإلمام أحمد وغيره، لم يذكر لو  مدني (أبو محمد)يسان صالح بن ك   ٘

 .وىو قميل الحديث عنومالزمة لنافع، 
ٙ 

 ٘ .ثقة: قال عنو أحمد بصري (أبو نافع)صخر بن جويرية   ٙ
ثقة في غير قتادة، وذكره : قال ابن حجر بصري جرير بن حازم األزدي ٚ

ابن المدينيفي الطبقة الخامسة من 
 .أصحاب نافع

ٗ 

يحيى بن سعيد بن قيس  ٛ
 .األنصاري

أحد وثقو جميور العمماء، لم يذكره  مدني
بالمالزمة، فقد كان قاضيا عمى الحيرة، 

 .وأقام مدة في العراق

ٗ 

ثقة وفي روايتو عن : قال ابن حجر شامي يونس بن يزيد األيمي ٜ
 .الزىري وىم

ٖ 

 ٕ .وثقو ابن معين وغيره حمصي شعيب بن أبي حمزة بن دينار ٓٔ
عمر بن محمد بن زيد بن عبداهلل  ٔٔ

 بن عمر
كان أكثر مقامو . العمماءوثقو كثير من  مدني

 .في الشام، وكان مرابطا
ٕ 

 ٕ .ثقة: نزيل مصر، قال ابن حجر مدني كثير بن فرقد ٕٔ
 ٕ .وثقو معظم عمماء الجرح والتعديل بصري ىمام بن يحيى بن دينار الع وذي ٖٔ
إسماعيل بن أمية بن عمرو  ٗٔ

 األموي
 ٔ .ثقو ثبت: قال ابن حجر مكي

 ٔ .ثقة: نزيل مصر، قال ابن حجر مدني اهلل بن األشجبكير بن عبد  ٘ٔ
 ٔ .ثقة حجة: حجر قال ابن مكي حنظمة بن أبي سفيان الجمحي ٙٔ
 ٔ .ثقة جميل: قال ابن حجر شامي عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي ٚٔ
ثقة، ضعفو األزدي بال : قال ابن حجر بصري عمي بن الحكم اُلناني ٛٔ

 .حجة
ٔ 
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غزوان بن جرير فضيل بن  ٜٔ
 الضبي

 ٔ .ثقة: قال ابن حجر كوفي

 ٔ .ثقة ثبت: قال ابن حجر كوفي مالك بن ِمغول بن عاصم ٕٓ
 ٔ .ثقة: قال ابن حجر مدني واقد بن محمد بن زيد ٕٔ

 

 حديثا 798ىذه الطبقة  أصحاب عدد أحاديث

 %92.77نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ نافع 
 

 (بحسب عدد األحاديث) من تالميذ نافعالطبقة الثالثة 

عدد  صفتو وأبرز أقوال العمماء فيو بمده اسم الراوي الرقم
 وأحاديث

صدوق، كثير الخطأ، : قال ابن حجر مدني فميح بن سميمان بن أبي المغيرة ٔ
 .أخرج لو الجماعة

ٙ 

وقال . صدوق ربما وىم: قال ابن حجر مدني عبد اهلل بن سعيد بن أبي ىند ٕ
 .صدوق: الذىبي

ٔ 

 

 أحاديث 8عدد أحاديث أصحاب ىذه الطبقة 

 %7.68نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث رواة نافع 
 

 (بحسب عدد األحاديث) الطبقة الرابعة من تالميذ نافع

عدد  صفتو وأبرز أقوال العمماء فيو بمده اسم الراوي الرقم
 وأحاديث

 ٔ .صدوق: حجرقال ابن  مصري سعيد بن أبي ىالل الميثي ٔ
صدوق : نزيل الكوفة، قال ابن حجر مدني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ٕ

 .ثقة: وقال الذىبي في الكاشف. يخطئ
ٔ 

 ٔ .مقبول: قال ابن حجر بصري عمر بن العالء المازني ٖ
 

 أحاديث 2عدد أحاديث أصحاب ىذه الطبقة 

 %0.8نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث رواة نافع 
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 (ه798ت)تابعي من أىل المدينة المنورة ( محمد بن مسمم بن شياب)رواة الزىري : ثانيا

 حديثا 7772مجموع أحاديثو 

 (حايثاألبحسب عدد )الطبقة األولى من تالميذ الزىري 

عدد  صفتو وأبرز أقوال العمماء فيو بمده اسم الراوي  الرقم
 أحاديثو

من أثبت الناس في الزىري، : ابن معين  قال حمصي (دينار)شعيب بن أبي حمزة  ٔ
 .وقد عده الحازمي في الطبقة األولى

ٕٕٔ 

وثقو العمماء، وعده الحازمي في الطبقة  أيمي يونس بن يزيد بن أبي النجاد ٕ
 .األولى

ٕٓٓ 

 ٜٙٔ .ثقة ثبت، سكن المدينة أيمي ُعقيل بن خالد بن عقيل ٖ
. ثقة ثبت فاضل، سكن اليمن: قال ابن حجر بصري معمر بن راشد األزدي ٗ

 وعده ابن معين من أثبت أصحاب الزىري 
ٔٗٗ 

إمام دار اليجرة، سنده من أصح األسانيد،  مدني مالك بن أنس بن مالك ٘
 .عده الحازمي في الطبقة األولى

ٕٔ٘ 

 ٕٔٔ .ثقة حجة: قال ابن حجر مدني إبراىيم بن سعد بن إبراىيم ٙ
 ٜٛ عده الحازمي في الطبقة األولى كوفي سفيان بن عيينة ٚ
 ٘ٙ .ثقة ثبت فقيو: قال ابن حجر مدني (أبو محمد)صالح بن ك يسان  ٛ
محمد بن عبد الرحمن بن أبي  ٜ

 ذئب
 ٕٗ .ثقة فقيو فاضل: قال ابن حجر مدني

ثقة ثبت من كبار أصحاب : قال ابن حجر حمصي محمد بن الوليد الُزبيدي ٓٔ
 .الزىري

٘ 

يحيى بن سعيد بن قيس  ٔٔ
 األنصاري

 ٕ .ثقة كبير، ُقرن بالزىري: قال ابن حجر مدني

 

 حديثا 7767عدد أحاديث أصحاب ىذه الطبقة 

 %88نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ الزىري 
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 (بحسب عدد األحاديث)الطبقة الثانية من تالميذ الزىري 

عدد  العمماء فيوصفتو وأبرز أقوال  بمده اسم الراوي الرقم
 أحاديثو

ثقة ثبت إمام مشيور، عده الحازمي في  مصري الميث بن سعد بن عبد الرحمن ٔ
 .الطبقة الثانية

ٕٖٗ 

 ٕٓ .ثقة جميل، عده الحازمي في الثانية دمشقي عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي ٕ
عبد الممك بن عبد العزيز بن  ٖ

 ُجريج
 ٚٔ .ثقة فقيو فاضل: قال ابن حجر مكي

 ٜ .وثقو العجمي، وعده الحازمي في الثانية مصري عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ٗ
عبد العزيز بن عبد اهلل بن أبي  ٘

 سممة
ثقة فقيو : نزيل بقداد، قال ابن حجر مدني

 .فاضل، روى عن الزىري بطريقة العرض
ٚ 

 ٘ المغازيثقة فقيو إمام في : قال ابن حجر مكي موسى بن عقبة بن أبي عياش ٙ
 ٗ .ثقة ثبت: قال ابن حجر مكي عمرو بن دينار الُجمحي ٚ
ري ٛ ز  ثقة، في حديثو عن الزىري : قال ابن حجر جزري إسحاق بن راشد الج 

 .بعض الوىم
ٖ 

 ٕ ثقة، لم يرو عنو غير الوليد: قال ابن حجر دمشقي عبد الرحمن بن نمر اليحصبي ٜ
ثقة : نزيل مكة ثم اليمن، قال ابن حجر خراساني زياد بن سعد بن عبد الرحمن ٓٔ

كان أثبت أصحاب : قال ابن عيينة. ثبت
 .الزىري

ٔ 

عبد اهلل بن عيسى بن عبد  ٔٔ
 الرحمن

 ٔ .وثقو معظم عمماء الجرح والتعديل  كوفي

لم تذكر لو . ثقة ثبت: قال ابن حجر مدني عبيد اهلل بن عمر بن حفص ٕٔ
 .مالزما لنافعمالزمة لمزىري، بل كان 

ٔ 

 ٔ .وثقو جميور العمماء بصري عثمان بن أبي رواد العتكي ٖٔ
مة ٗٔ مح   ٔ .وثقو أكثر العمماء، ولم تذكر لو مالزمة مدني محمد بن عمرو بن ح 
 ٔ .ثقة ثبت: قال ابن حجر كوفي منصور بن المعتمر السممي ٘ٔ
 ٔ .وثقو أكثر العمماءكان مفتي أىل مصر،  مصري يزيد بن أبي حبيب األزدي ٙٔ
 ٔ .وثقو جميور العمماء مكي أيوب بن موسى بن عمرو ٚٔ

 

 حديثا 277عدد أحاديث أصحاب ىذه الطبقة 

 %97.07نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ الزىري 
 



00 
 

 

 (بحسب عدد األحاديث)الطبقة الثالثة من تالميذ الزىري 

عدد  العمماء فيوصفتو وأقوال  بمده اسم الراوي الرقم
 أحاديثو

محمد بن عبد اهلل بن مسمم  ٔ
 الزىري

وعده . صدوق لو أوىام: قال ابن حجر مدني
أحمد وغيره لين الحديث عن الزىري، وىو 

 .مالزم لعمو

ٖٔ 

صدوق كثير الخطأ، لو : قال ابن حجر مدني فميح بن سميمان بن أبي المغيرة ٕ
أحاديث صالحة يروي عن الشيوخ من أىل 

 .المدينة

ٖ 

 

 حديثا 76عدد أحاديث أصحاب ىذه الطبقة 

 %7.07نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ الزىري 
 

 (بحسب عدد األحاديث)الطبقة الرابعة من تالميذ الزىري 

عدد  صفتو وأبرز أقوال العمماء فيو بمده اسم الراوي الرقم
 أحاديثو

محمد بن عبد اهلل بن أبي  ٔ
 عتيق

ُتوبع في رواياتو، قرنو . مقبول: ابن حجر قال مكي
 .البخاري بغيره

ٕٔ 

وقد وثقو عدد . صدوق يخطئ: قال ابن حجر بصري (ميسرة)محمد بن أبي حفصة  ٕ
: من العمماء، قال ابن حجر في مقدمة الفتح

ىو من أصحاب الزىري المشيورين، وأخرج لو 
 .البخاري حديثين عن الزىري توبع فييما

ٕ 

 

 حديثا 78أحاديث أصحاب ىذه الطبقة عدد 

 %0.29نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ الزىري 
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 (ه788ت )من أىل الكوفة ( سميمان بن ِميران)رواة األعمش : ثالثا
 أحاديث 808مجموع أحاديثو 

 (بحسب عدد األحاديث)الطبقة األولى من تالميذ األعمش 
عدد  أقوال العمماء فيوصفتو وأبرز  بمده اسم الراوي الرقم

 أحاديثو
كان ابن ميدي ال يقدم : ثقة فقيو، قال أبو داود كوفي حفص بن غياث بن طمق ٔ

 .بعد الكبار من أصحاب األعمش غير حفص
ٛٙ 

لم يكن أحد أعمم بحديث : قال ابن معين كوفي  سفيان بن سعيد الثوري ٕ
 .األعمش من سفيان الثوري

ٙٛ 

 أبو)شعبة بن الحجاج  ٖ
 (بسطام

كان النقاد إذا أرادوا معرفة درجة راو في  بصري
 .ىو كشعبة: األعمش قالوا

٘ٛ 

 ٖٔ .ثقة، وقدمو أحمد والنسائي وغيرىما كوفي جرير بن عبد الحميد بن ُقرط ٗ
 ٚٔ .عده الدارقطني من أرفع الرواة عن األعمش بصري يحيى بن سعيد القطان ٘
أبو معاوية )محمد بن خازم  ٙ

 (الضرير
ثقة، أحفظ الناس لحديث : قال ابن حجر كوفي

 .األعمش
ٔ٘ 

 ٔٔ .ذكره ابن شيبة في الثقات عن األعمش كوفي وكيع بن الجراح بن مميح ٚ
 ٔٔ ثقة ثبت ربما دلس: قال ابن حجر كوفي حماد بن أسامة بن زيد ٛ
 ٜ .ثقة ثبت: قال ابن حجر كوفي الفضل بن دكين بن حماد ٜ

 ٜ .ثقة حافظ فقيو إمام حجة كوفي عيينة سفيان بن ٓٔ
عبيد اهلل بن موسى بن أبي  ٔٔ

 المختار
 ٗ .ذكره ابن شيبة ضمن الثقات عن األعمش كوفي

عيسى بن يونس بن أبي  ٕٔ
 إسحاق

 ٖ .ثقة مأمون، وثقو جميور العمماء كوفي

 ٖ .ثقة متقن، وثقو جميور العمماء كوفي (أبو األحوص)سالم بن سميم  ٖٔ
إسرائيل بن يونس بن أبي  ٗٔ

 إسحاق
 ٕ .ثقة ُتكمم فيو بال حجة: قال ابن حجر كوفي

 ٕ .ثقة ثبت، قدمو النسائي كوفي زائدة بن قدامة الثقفي ٘ٔ
 ٕ .ثقة ثبت: قال ابن حجر كوفي زىير بن معاوية بن خديج ٙٔ
 ٕ .عده الدارقطني من أرفع الرواة عن األعمش كوفي محمد بن فضيل بن غزوان ٚٔ
 ٔ .ثقة إال في حديثو عن الثوري كوفي يحيى بن عبيد بن أمية ٛٔ

 

 حديثا 228أحاديث أصحاب ىذه الطبقة عدد 
 %79.06نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ األعمش 
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 (بحسب عدد األحاديث) الطبقة الثانية من تالميذ األعمش

عدد  فيوصفتو وأبرز أقوال العمماء  بمده اسم الراوي الرقم
 أحاديثو

 ٕٗ .ثقة فاضل: قال ابن حجر مروزي (أبو حمزة اليشكري)محمد بن ميمون  ٔ
 ٔٔ .ثقة ثبت: قال ابن حجر واسطي وضاح بن عبد اهلل اليشكري ٕ
 ٕ ثقة عابد: نزيل الخريبة، قال ابن حجر كوفي عبد اهلل بن داود بن عامر الخريبي ٖ
 ٔ .ثقة ثبت ربما أغرب: قال ابن حجر مروزي الفضل بن موسى السيناني ٗ
 ٔ .ثقة، وثقو جميور العمماء بصري جرير بن حازم األزدي ٘
 ٔ .ثقة عابد، وثقو معظم العمماء بصري عبد العزيز بن مسمم القسممي ٙ
قاضي الموصل، ثقة، وثقو عدد من  كوفي عمي بن مسير القرشي ٚ

 .العمماء
ٔ 

 

 حديثا 87عدد أحاديث أصحاب ىذه الطبقة 
 %70.08نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ األعمش 

 

 (بحسب عدد األحاديث) الطبقة الثالثة من تالميذ األعمش

عدد  صفتو وأبرز أقوال العمماء فيو بمده اسم الراوي الرقم
 أحاديثو

ثقة، في حديثو عن األعمش : قال ابن حجر بصري عبد الواحد بن زياد العبدي ٔ
 .مقال

ٕٗ 

صدوق ييم، : نزل المدائن، قال ابن حجر كوفي عبد ربو بن نافع الكناني ٕ
 .ال بأس بو: وقال العجمي

ٕ 

صدوق يغرب، : نزيل بغداد، قال ابن حجر كوفي يحيى بن سعيد بن أبان ٖ
 .وقد وثقو عدد من العمماء

ٕ 

 ٔ .صدوق، ووثقو العجمي: قال ابن حجر كوفي جعفر بن عون المخزومي ٗ
وقال ابن . صدوق لو أوىام: قال ابن حجر كوفي بن المورِّع الحمداني محاضر ٘

روى عن األعمش أحاديث صالحة : عدي
 .مستقيمة

ٔ 

 ٔ .صدوق ييم، وثقو ابن المديني وغيره بصري محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ٙ
 ٔ .صدوق: قال ابن حجر كوفي ُىريم بن سفيان الب جمي ٚ
 

 حديثا 29الطبقة عدد أحاديث أصحاب ىذه 
 %8.76نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ األعمش 



04 
 

 

 (ه760ت)من أىل البصرة ( أبو بسطام البصري)رواة شعبة بن الحجاج : رابعا

 حديثا 829عدد أحاديثو 

 (بحسب عدد األحاديث) الطبقة األولى من تالميذ شعبة

عدد  فيوصفتو وأبرز أقوال العمماء  بمده اسم الراوي الرقم
 أحاديثو

 ٙ٘ٔ .ثقة، الزم شعبة نحوا من عشرين سنة بصري (غندر)محمد بن جعفر اليذلي   ٔ
كان مكينا عند : نشأ ببغداد، قال أحمد خراساني آدم بن أبي إياس ٕ

 .شعبو، من الستة الذين يضبطون حديثو
ٔٗٗ 

أبو الوليد )ىشام بن عبد الممك  ٖ
 (الطيالسي

أر في أصحاب شعبة  لم: قال ابن معين بصري
أحسن من حديث أبي الوليد، وىو من 

 .الستة الضابطين لحديثو

ٛٛ 

سميمان بن حرب بن بجيل  ٗ
 األزدي

 ٗٙ .ثقة مأمون: قال ابن حجر بصري

حفص بن عمر بن الحارث بن  ٘
 س ْخب رة

ثبت متقن، ال تأخذ عميو : قال أحمد بصري
 .حرفا واحدا

ٗٛ 

 ٔٗ .من الستة الضابطين لحديث شعبة بصري يحيى بن سعيد القطان ٙ
 ٖٔ .ثقة فاضل: قال ابن حجر بصري حجاج بن المنيال األنماطي ٚ
 ٖٔ .ثقة مأمون مكثر: قال ابن حجر بصري مسمم بن إبراىيم األزدي ٛ
ند ٜ  ٛٔ .ثقة من حفاظ البصرة بصري محمد بن عرعرة الِبر 

 ٙٔ .النسائي وابن معين وغيرىماوثقو  بصري محمد بن إبؤاىيم بن أبي عدي ٓٔ
ما روى عن شعبة أثبت : قال ابن معين بصري عمي بن الجعد بن عبيد ٔٔ

 .منو، كان أروى الناس عن شعبة
ٖٔ 

 ٔٔ .ثقة: قال ابن حجر بصري وىب بن جرير بن حازم ٕٔ
 ٜ .كان أروى الناس عن شعبة بصري النضر بن شميل المازني ٖٔ
وح بن عبادة بن  ٗٔ  ٛ .ثقة فاضل لو تصانيف: قال ابن حجر بصري العالءر 
من الستة الضابطين لحديث : قال أحمد بصري خالد بن الحارث اليجيمي ٘ٔ

 .شعبة، إليو المنتيى في التثبت بالبصرة
ٙ 

 ٙ .ثقة، ووثقو أحمد وغيره: قال ابن حجر بصري سعيد بن الربيع اليروي ٙٔ
 ٙ .صدوق، ثبت في شعبة: قال ابن حجر بصري عبد الصمد بن عبد الوارث ٚٔ
 ٘ .ثقة ثبت: قال ابن حجر بصري بدل بن المحبر بن منبو ٛٔ
لم : وقال ابن حجر. ثقة: قال أحمد بصري محمد بن كثير العبدي ٜٔ

عَّفو  .يصب من ض 
٘ 
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 ٖ .إليو المنتيى في التثبت: قال أحمد بصري بيز بن أسد الع ِميّ  ٕٓ
 ٖ .أثبت شيوخ البصريين: قال يحيى بصري بن حسانعبد الرحمن بن ميدي  ٕٔ
 ٖ .من الستة الضابطين لحديث شعبة بصري معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان ٕٕ
قال أبو . ثقة لو أوىام: قال ابن حجر بصري عمرو بن مرزوق الباىمي ٖٕ

. لم يكتب عن شعبة أحسن منو: حاتم
 .ووثقو أحمد ويحيى وغيرىما

ٖ 

وقال أبو . ثقة لو أوىام: قال ابن حجر بصري (أبو النعمان)اهلل  الحكم بن عبد ٕٗ
 .من أصحاب شعبة الثقات: حاتم

ٔ 

 ٔ وثقو ابن حبان وغيره. ثقة: قال ابن حجر بصري وليد بن عبد الرحمن بن حبيب ٕ٘
 ٔ وثقو عدد من العمماء. ثقة :قال ابن حجر بصري بشر بن الحكم الزىراني ٕٙ
 ٔ .ثقة ثبت :قال ابن حجر بصري (أبو حبيب)حيان بن ىالل  ٕٚ
عثمان بن عمير بن فارس  ٕٛ

 العبدي
وثقو ابن معين . ثقة :قال ابن حجر بصري

 .وغيره
ٔ 

 ٔ .وثقو ابن معين والنسائي والدارقطني بصري سيل بن يوسف األنماطي ٜٕ
 

 حديثا 898عدد أحاديث أصحاب ىذه الطبقة 

 %27.87تالميذ شعبة  نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث
 

 (بحسب عدد األحاديث) الطبقة الثانية من تالميذ شعبة

عدد  صفتو وأبرز أقوال العمماء فيو بمده اسم الراوي الرقم
 أحاديثو

عثمان بن جبمة بن أبي داود  ٔ
 الع ت كي

ووثقو أبو حاتم . ثقة: قال ابن حجر مروزي
 .وغيره

ٜٔ 

 ٔٔ . ثقة ثبت: قال ابن حجر مروزي عبد اهلل بن المبارك بن واضح ٕ
 ٛ .وثقو ابن معين وابن المديني وغيرىما مدائني ش ب ابة بن س وَّار الغزاوي ٖ
 ٙ .ثقة حافظ عابد كوفي وكيع بن الجراح بن مميح ٗ
 ٖ .ثقة متقن عابد واسطي يزيد بن ىارون بن زاذان ٘
ووثقو . ثقة :حجرقال ابن نزل بغداد،  شامي (شاذان)األسود بن عامر  ٙ

 .ابن المديني وغيره
ٕ 

يصي ٚ قال ابن  :قال ابن حجرنزل بغداد،  مصيصي حجاج بن محمد الِمصِّ
 .ثقة ثبت اختمط في آخر عمره: حجر

ٕ 

 ٔ .كان ثبتا ال يكاد يخطئ: قال أحمد كوفي حماد بن أسامة بن زيد ٛ
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 ٔ .ثقة فقيو عابد :قال ابن حجر كوفي عبد اهلل بن إدريس بن يزيد ٜ
 

 حديثا 72عدد أحاديث أصحاب ىذه الطبقة 
 %6.62نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ شعبة 

 

 (بحسب عدد األحاديث) الطبقة الثالثة من تالميذ شعبة

عدد  صفتو وأبرز أقوال العمماء فيو بمده اسم الراوي الرقم
 أحاديثو

، وقال ابن صدوق ييم: حجر قال ابن بصري حرمي بن عمارة العتكي ٔ
 .صدوق لو مناكير عن شعبة: معين

ٚ 

وقال أبو . ثقة صالح: قال ابن حجر بصري سعيد بن عامر الُضب عي ٕ
 .ربما وىم: حاتم

ٕ 

 ٕ .صدوق ييم قميال :قال ابن حجر بصري عبد اهلل بن رجاء الغداني ٖ
صدوق،  :ابن حجرقال نزيل البصرة،  مكي عبد الممك بن إبراىيم الُجدِّي ٗ

 .روى لو البخاري مقرونا
ٔ 

 ٔ .صدوق :قال ابن حجر بصري عبد الممك بن الصباح المسمعي ٘
 

 حديثا 72عدد أحاديث أصحاب ىذه الطبقة 
 %7.68نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ شعبة 

 

 (بحسب عدد األحاديث) الطبقة الرابعة من تالميذ شعبة

عدد  صفتو وأبرز أقوال العمماء فيو بمده اسم الراوي الرقم
 أحاديثو

صدوق يخطئ، وكان : قال ابن حجر حراني مسكين بن ُبكير الحذَّاء ٔ
صاحب حديث، ليس لو عن البخاري إال 

 .حديث واحد، توبع عميو

ٔ 

 ٔ .صدوق: نزيل بغداد، قال ابن حجر بصري يحيى بن عباد الُضب عي ٕ
 

 الطبقة حديثانعدد أحاديث أصحاب ىذه 
 %0.97نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ شعبة 
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 (ه727ت )من أىل الكوفة ( أبو محمد الياللي)رواة سفيان بن عيينة : خامسا

 حديثا 892عدد أحاديثو 

 (بحسب عدد األحاديث)الطبقة األولى من تالميذ ابن عيينة 

عدد  فيوصفتو وأبرز أقوال العمماء  بمده اسم الراوي الرقم
 أحاديثو

عمي بن المديني أعمم : قال ابن ميدي بصري عمي بن عبد اهلل بن جعفر المديني ٔ
الناس بحديث رسول اهلل صمى اهلل عميو 

 .وسمم، وخاصة بحديث ابن عيينة

ٕٕٓ 

كان الحميدي يحفظ : قال الشافعي مكي عبد اهلل بن الزبير الحميدي ٕ
 .لسفيان عشرة آالف حديث

ٖٙ 

 ٕٔ .ثقة ثبت: قال ابن حجر كوفي الفضل بن ُدكين بن حماد ٖ
 ٛ .ثقة متقن كوفي مالك بن إسماعيل بن درىم ٗ
 ٕ .ثقة حافظ عابد كوفي وكيع بن الجراح بن مميح ٘
 ٕ .ثقة: قال ابن حجر كوفي يحيى بن موسى بن عبد ربو ٙ
 ٔ .كان يتشيعثقة : قال ابن حجر كوفي عبيد اهلل بن موسى بن أبي المختار ٚ

 

 حديثا 920عدد أحاديث أصحاب ىذه الطبقة 
 %67.77نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ ابن عيينة 

 

 (بحسب عدد األحاديث) الطبقة الثانية من تالميذ ابن عيينة

عدد  صفتو وأبرز أقوال العمماء فيو بمده اسم الراوي الرقم
 أحاديثو

ثقة حافظ، لم يذكر أحد : قال ابن حجر بخاري عبد اهلل بن محمد المسندي ٔ
 .أن لو مالزمة البن عيينة

ٗٗ 

 ٖٙ .ثقة ثبت: قال ابن حجر بمخي قتيبة بن سعيد بن جميل ٕ
 ٜٔ .ثقة :قال ابن حجر مروزي الفضل صدقة بن ٖ
 ٛ .ثقة حافظ بصري  ُمسد د بن ُمسرى د ٗ
 ٘ .ثقة ثبت وراء النير محمد بن سالم البيكندي ٘
 ٘ .ثقة فاضل شامي محمد بن يوسف الِفريابي ٙ
 ٖ .ثقة ثبت بصري ىشام بن عبد الممك الطيالسي ٚ
 ٕ .ثقة عابد بصري عبد اهلل بن مسممة بن ق ْعن ب ٛ
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 ٕ .ثقة ثبت بصري محمد بن المثنى بن عبيد  ٜ
 ٕ .ثقة زاىد فقيو نيسابوري بشر بن الحكم بن ِميران ٓٔ
 ٔ .ثقة فاضل بصري األنماطيحجاج بن المنيال  ٔٔ
ثقة، لم يتكمم أحد فيو  :قال ابن حجر بصري سميمان بن داود ٕٔ

 .بحجة
ٔ 

 ٔ ثقة نيسابوري عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ٖٔ
 ٔ ثقة حافظ مروزي عبد اهلل بن عثمان بن جبمة ٗٔ

 

 حديثا 720عدد أحاديث أصحاب ىذه الطبقة 
 %20.82تالميذ ابن عيينة  نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث

 

 (بحسب عدد األحاديث)الطبقة الثالثة من تالميذ ابن عيينة 

عدد  صفتو وأبرز أقوال العمماء فيو بمده اسم الراوي الرقم
 أحاديثو

قبيصة بن عقبة  ٔ
 بن محمد الُسوائي

. صدوق ربما خالف: من شيوخ البخاري، قال ابن حجر كوفي
كل شيء إال في حديث قبيصة ثقة في : قال ابن معين

 .فإنو سمع منو وىو صغير( أي الثوري)سفيان 

ٔ 

 

 عدد أحاديث أصحاب ىذه الطبقة حديث واحد
 %0.92نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ ابن عيينة 

 

 (بحسب عدد األحاديث)الطبقة الرابعة من تالميذ ابن عيينة 

عدد  العمماء فيوصفتو وأبرز أقوال  بمده اسم الراوي الرقم
 أحاديثو

محمد بن عباد بن  ٔ
 الزَّبرقان

وقد وثقو . صدوق ييم: سكن بغداد، قال ابن حجر مكي
 .بعض العمماء، ليس لو عن البخاري غير حديث واحد

ٔ 

ب اح ٕ وثقو . صدوق ييم، وكان عابدا فاضال: قال ابن حجر واسطي الحسن بن الصَّ
 .أحمد وابن حبان

ٔ 

 

 أصحاب ىذه الطبقة حديثانعدد أحاديث 
 %0.88نسبة أحاديثيم إلى مجموع أحاديث تالميذ ابن عيينة 



09 
 

 

جدول عام يبين عدد أحاديث ىؤالء الشيوخ وروايات تالميذىم جميعا عنيم، بحسب الطبقات، 
 .ونسبة روايات كل طبقة

  الطبقة الرابعة الطبقة الثالثة  الطبقة الثانية الطبقة األولى الطبقة

 النسبة العدد  النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد الراوي المجموع

 ٕ٘ٗ %ٚ.ٓ ٖٓ %ٗٙ.ٔ ٚٓ %ٛٛ.ٜٕ ٕٚٔ %ٙٚ.ٚٙ ٕٛٛ نافع

 ٖٔ٘ٔ %ٕٜ.ٓ ٗٔ %٘ٓ.ٔ ٙٔ %ٔٓ.ٕٔ ٖٛٔ %ٚٚ ٘ٙٔٔ الزىري

 ٚٓٗ %ٓ ٓ %ٙٛ.ٚ ٕٖ %ٚٓ.ٓٔ ٔٗ %ٙٓ.ٕٛ ٖٖٗ األعمش

 ٕٜٚ %ٕ٘.ٓ ٕٓ %ٗٙ.ٔ ٖٔ %ٜٙ.ٙ ٖ٘ %ٔٗ.ٜٔ ٕٗٚ شعبة

 ٖٕٗ %ٚٗ.ٓ ٕٓ %ٖٕ.ٓ ٔٓ %ٖٚ.ٖٓ ٖٓٔ %٘٘.ٛٙ ٜٕٓ سفيان

 ٖٔٙ٘ ٕٔ ٓٚ ٜٙٙ ٕٔٓٛ المجموع

النسبة 
 العامة

ٚٛ.ٙ٘% ٔٛ.ٚٛ% ٔ.ٜٙ% ٓ.ٜ٘% ٔٓٓ% 

 

 رسم بياني يبين نسبة روايات كل طبقة
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 نتائج البحث وتقرير شرط البخاري في الطبقات

نافع، والزىري، واألعمش، ) امات ءار قتسا المكثرين الخمسةبعد أن تم استقصاء مرويات ىؤالء 
عمى أحاديثيم وطبقات الرواة الذين أخذوا الحديث عنيم ممن روى  وبعد التعرف( وشعبة، وسفيان

 :ليم البخاري في صحيحو فقد كانت النتيجة كما يمي

 .حديثا( ٖٔٙ٘)مجموع أحاديث ىؤالء المكثرين الخمسة في جميع الطبقات ىو  .ٔ
من مجموع % ٘ٙ.ٛٚ: حديثا، ونسبتيا( ٕٔٓٛ)رواة الطبقة األولى ىو مجموع أحاديث  .ٕ

 .األحاديث
من مجموع % ٛٚ.ٛٔ: حديثا، ونسبتيا( ٜٙٙ)مجموع أحاديث رواة الطبقة الثانية ىو  .ٖ

 .األحاديث
من مجموع % ٜٙ.ٔ: حديثا، ونسبتيا( ٓٚ)مجموع أحاديث رواة الطبقة الثالثة ىو  .ٗ

 .األحاديث
من مجموع % ٜ٘.ٓ: حديثا، ونسبتيا( ٕٔ)لطبقة الرابعة ىو مجموع أحاديث رواة ا .٘

 .األحاديث
ذا  ىو أن يخرج أحاديث الطبقة األولى  –كما قرره الحازمي  –عممنا أن شرط البخاري وا 

استيعابا، وينتقي من أحاديث الطبقة الثانية، فإن ىذه النتيجة تبين أن شرط البخاري في الطبقتين 
 %.ٖٗ.ٜٚ% = ٛٚ.ٛٔ% + ٘ٙ.ٛٚ: متحقق بنسبة

 .فإنيا خارج شرط البخاري بحسب الظاىر% ٚ٘.ٕ: وأما النسبة الباقية وىي
فيل ىذا يعني أن واقع صحيح البخاري قد خالف ما استنبطو العمماء من شرطو في ىذه 
النسبة في صحيحو؟ أم أن ىناك مسوغات يمكن من خالليا إدراك مدى التزام البخاري بشروطو، 

 :ذلك؟ ولمجواب عن ذلك نقولومدى دقتو في 
قد اختمف العمماء في ( حديثا ٜٔ=  ٕٔ+  ٓٚ)ىؤالء الرواة بيذا العدد من األحاديث  .ٔ

توثيقيم، فمنيم من وثقيم، ومنيم من جعميم وسطا، فمم نجد واحدا منيم قد أجمع العمماء 
 .عمى جعمو من أصحاب الطبقة الثالثة أو الرابعة

جزم بإدراجيم في رجال الطبقتين األولى والثانية، وىذا يعني أن ولكننا مع ىذا لم نستطع أن ن
 .رتبتيم ىذه ليست عمى وجو القطع واليقين
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الفصل )ومما يشيد ليذا ما ذكره ابن حجر في الدفاع عن ىؤالء الرواة في مقدمة فتح الباري 
نيم من وتوثيق عدد من العمماء ليم، وما ذكره في تقريب التيذيب حيث نص عمى أ( التاسع

 .المتوسطين

من المعروف من مناىج البخاري في صحيحو أنو كان يخرج بعض األحاديث التي في  .ٕ
أسانيدىا مثل ىؤالء الرواة، وذلك عمى سبيل المتابعات والشواىد، ومما يؤكد ىذا عنوان 

في سياق : الفصل التاسع)ابن حجر لمفصل التاسع في مقدمة فتح الباري حيث يقول 
فيو من رجال ىذا الكتاب، مرتبا ليم عمى حروف المعجم، والجواب عن  أسماء من ُطعن

االعتراضات موضعا موضعا، وتمييز من أخرج لو منيم في األصول أو المتابعات 
 ...(.واالستشيادات 

ذلك أن البخاري عالم . أن إخراج البخاري ألحاديث ىؤالء الرواة ىو بحد ذاتو توثيق ليم .ٖ
ولو مصنفاتو المعروفة في ىذا المجال، فإذا وقع تعارض بين  مقدم في الجرح والتعديل،

قول بعض عمماء الجرح والتعديل وبين فعل البخاري فميس فوليم أولى باألخذ بو من 
فعل البخاري أو قولو، ولذلك كان بعض العمماء يقول في الرجل الذي يخرج لو في 

 .ما قيل فيويعني بذلك أنو ال يمتفت إلى ( ىذا جاز القنطرة)الصحيح 
 يفو  ،نيثيدح وأ اثيدح مىر ثكأل جر خأ لب ،ميثيداحأ لك أن ىؤالء الرواة لم يخرج البخاري .ٗ

 طبض هدجو  نمف ،ةاو ر لا ءالؤ ى ثيداحأ صحفب مو قي ناك ير اخبلا نأ ىمع ةلالد اذى
 .وحيحص يف وعضو و  ومبق وثيدح
 اذىو  ،ميتلادع ةيج نم ال ميطبض ةيج نم ءاممعلا مييف ممكت دق ةاو ر لا ءالؤ ى نأ كلذ
 نو د اينأ – ةممجلاب – ميثيداحأ ىمع مكحن انمعج طبضلا مامتب ميفاصتا مدع نأ ينعي
 وأ اثيدح نأ تبث اذإف ،ميثيداحأل ميطبض يف ةيبش انيدل راثأ كلذ نأل ،حيحصلا ةبتر 
 نإف – تاقثلا تاياو ر ب وتنر اقم لالخ نم – وبحاص وطبض دق ثيداحألا كمت نم رثكأ
 .وثيداحأ رئاس مكح نع فمتخم مكح ول نو كي نأ نكمي اىدنعو  ،تلاز  دق نو كت ةيبشلا
 نب هللا دبع يبأ نب دمحم لثم هر يغب انو ر قم ير اخبلا ول جر خأ دق ةاو ر لا ءالؤ ى ضعب نأ .٘

 دقف ،ير اخبلا جينم ةمالس انل دكؤ ي اضيأ اذىو  ،يدجلا ميىار بإ نب كمملا دبعو  ،قيتع
 .ةاو ر لا ءالؤ ى دحأ ةياو ر  يف كش ىندأ دو جو  لاح يف وسفنل طاتحي ناك
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 باتك عقاو و  ،رر قم رمأ وى تاقبطلا يف ير اخبلا طر ش نم يمز احلا هر كذ ام نأ :لوقلا ةصالخو 
 ةاو ر لا نم اددع نأ لجع ىمع ير اخبلا لاجر  ضر عتسي نمل ىءار تي قف ،كلذل ديشي ير اخبلا
 تاياو ر ل ماتلا ءار قتسالا لالخ نم تتبثأ دق ةسار دلا هذىو  ،ير اخبلا لاجر  ىو تسم ىمع او سيل
 .ممعأ هللاو  .هللا ومحر  ير اخبلا انمامإ دنع طر شلا اذى ةحص نير ثكملا ةسمخلا

 

 عجار ملا

 .تو ر يب ،يبر علا باتكلا راد (هٖٙٗت) يدادغبلا بيطخلا ،دادغب خير ات .ٔ
 .تو ر يب ،ةيممعلا بتكلا راد (هٕٔٙت) يمجعلا ،تاقثلا خير ات .ٕ
 .دنيلا ،ةميقلا رادلا (هٕٗٚت) يز ملا ،فار شألا ةفحت .ٖ
 .تو ر يب ،ةفر عملا راد (هٕ٘ٛت) ينالقسعلا رجح نبا ،بيذيتلا بير قت .ٗ
 .تو ر يب ،ةعابطمل ركفلا راد (هٕ٘ٛت) ينالقسعلا رجح نبا ،بيذيتلا بيذيت .٘
 .تو ر يب ،يبر علا ثار تلا ءايحإ راد (هٕٖٚت) يز ار لا متاح يبأ نبا ،ليدعتلاو  حر جلا .ٙ
 .تو ر يب ،ةلاسر لا ةسسؤ م (هٛٗٚت) يبىذلا ،ءالبنلا مالعأ ريس .ٚ
 .ندر ألا ،ءاقر ز لا ،رانملا ةبتكم (هٜ٘ٚت) يمبنحلا بجر  نبا ،يذمر تلا لمع حر ش .ٛ
 .قشمد ،يسدقلا ةبتكم (هٗٛ٘ت) يمز احلا ،ةسمخلا ةمئألا طو ر ش .ٜ

 .تو ر يب ،رداص راد (هٖٕٓت) دعس نبا ،ىر بكلا تاقبطلا .ٓٔ
 .تو ر يب ،ركفلا راد (هٕ٘ٛت) رجح نبا ،ير ابلا حتف .ٔٔ
 .تو ر يب ،يممعألا ةسسؤ م (هٕ٘ٛت) ينالقسعلا رجح نبا ،ناز يملا ناسل .ٕٔ
 .تو ر يب ،ركفلا راد (هٛٗٚت) يبىذلا ،لادتعالا ناز يم .ٖٔ
 .تو ر يب ،ةفر عملا راد (هٕ٘ٛت) ينالقسعلا رجح نبا ،ير اسلا يدى .ٗٔ


