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ABSTRACT 
 

The authors approach towards the text of some narrators is 
neither absolute acceptance nor absolute refusal to their texts 
regardless of whether they are authentic or unauthentic. Hence, it 
should be noted that even the authentic narrator’s text can be 
rejected on the basis of the context in which the text is narrated. 
Likewise, the unauthentic narrator’s text should not be rejected in 
context where the narrator is assumed to be authentic. The narrator 
might have been of weak memorisation, but his text may be 
accepted because of his long companionship to that particular 
Sheikh whereby he acquires strength. This research is limited to the 
unauthentic narrators whose text about a particular Bukhari, Muslim 
and Nisei. 

The objective is to extract these unauthentic narrators out of 
the men of Bukhari, Muslim and Nisei depending on the judgments 
of the critics that are related to the documentation of the unauthentic 
narrator and the acceptance of his text reported about a particular 
Sheikh, through the reviewing of reliable references. The study also 
aims to the extraction of the narrations of those narrators in Bukhari, 
Muslim and Nisei and its study in terms of text in order to know 
how the classifier quotes those narrators.  

Keywords: Unauthentic Narrators, Weak memorization, extraction 
of narrations, Judgments of the critics 
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  مدخل:
عند علماء الحديث وجود بعض الرواة المتكلم فيهم في  معلوم

ثين، وال يخفى على  صحيحي البخاري ومسلم، فهذا أمر ال يخفى على المحدِّ
حديث المتكلم اإلمامين البخاري ومسلم (رحمهما اهللا)، فهما ينتقيان من 

فيهم ما ُيجَزُم أنَّه صحيٌح مقبول، سواء كان هذا الراوي ُمَضعفًا ِمن ِقَبلهما، أو 
  ِمن ِقَبل غيرهما ِمن المحدثين .

ومن المعلوم أيضًا أن البخاري ومسلمًا لم يرويا الحديث عن ضعيف 
إال وهو مقرون بغيره أو تابعه الثقات، ولم يرويا عن مدلس حتى يصرح 

  اع سواًء في نفس الرواية أو في رواية أخرى في الصحيحين. بالسم
ذكــر العالمــة املعلمــي (رمحــه اهللا): إن الشــيخني خيرجــان ملــن فــيهم كــالم يف 
مواضع معروفة، أحدها: أن يؤدي اجتهادمهـا إىل أن ذلـك الكـالم ال يضـره يف روايتـه 

  البتة، كما أخرج البخاري لعكرمة .
ــــــك الكــــــالم إمنــــــا يقتضــــــي أنــــــه ال يصــــــلح  أن يــــــؤدي اجتهادمهــــــا الثــــــاني: إىل أن ذل

لالحتجــاج بــه وحــده، ويريــان أنــه يصــلح ألن حيــتج بــه مقرونــاً، أو حيــث تابعــه غــريه، 
  وحنو ذلك .

أن يريا أن الضعف الـذي يف الرجـل خـاص بروايتـه عـن فـالن مـن شـيوخه، أو  ثالثها:
منـه بعـد اختالطـه، أو مبـا برواية فالن عنه، أو مبا مسع منه من غري كتابـه، أو مبـا مسـع 

جــاء عنــه عنعنــه وهــو مــدلس، ومل يــأت عنــه مــن وجــه آخــر مــا يــدفع ريبــة التــدليس. 
  .)١(فيخرجان للرجل حيث يصلح، وال خيرجان له حيث ال يصلح"

يعــــين صــــحيحي البخــــاري  -وقــــال الــــذهيب (رمحــــه اهللا): "فمــــا يف الكتــــابني 
يف األصــول ورواياتــه ضــعيفة،  حبمــد اهللا رجــل احــتج بــه البخــاري أو مســلم -ومسـلم 

بـل حســنة أو صـحيحة ... ومــن خــرج لـه البخــاري أو مسـلم يف الشــواهد واملتابعــات 
  .)٢(ففيهم َمن يف حفظه شيء، ويف توثيقه تردد"
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قلُت: يجب التنبه إلى عدم صحة االستدالل على ثقة الـراوي بـإخراج البخـاري 
لبخــاري أو مســلم لــه، هــل أو مســلم لــه، وإنمــا ينبغــي النظــر فــي كيفيــة إخــراج ا

أخرجـــا لـــه فـــي األصـــول؟ ومـــا هـــي األحاديـــث التـــي أخرجاهـــا، هـــل لهـــا شـــواهد 
حـديثاً فـي األصـول صـحيحاً  -كالهما أو أحدهما   –ومتابعات؟ فإن أخرجا له 

لذاته، فهذا الذي في أعلى درجات التوثيق، أّما من أخرجا له في المتابعـات أو 
صــدق العــام، ولكــن قــد ال يكــون فــي أعلــى صــحيحاً لغيــره فهــذا يشــمله اســم ال

  درجات التوثيق.
وهذا هو الذي أبرزه ابن حجر من منهج البخاري بقوله: "فأما إن خـرج لـه 
يف املتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له مـنهم يف الضـبط 

  .)٣(وغريه، مع حصول اسم الصدق هلم"
علـى اإلمـام مسـلم بروايتـه يف صـحيحه وقد ردَّ ابن الصالح علـى مـن عـاب 

عن مجاعة من الضعفاء علم الطعن فـيهم، وليسـوا مـن شـرط الصـحيح بأجوبـة منهـا: 
"أن يكــــون ذلــــك واقعــــاً يف الشــــواهد واملتابعــــات ال يف األصــــول، وذلــــك بــــأن يــــذكر 
احلـديث أوالً بإسـناد نظيـف رجالـه ثقـات وجيعلـه أصـالً مث يتبـع ذلـك بإسـناٍد آخــر أو 

فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد باملتابعة، أو لزيادة فيه تنبه علـى فائـدة أسانيد 
  .)٤(فيما قدمه"

  شرط النسائي في المجتبي: 
أمــا النســائي فلــه شــرط يف ا�تــىب بينــه العلمــاء، قــال أبــو الفضــل بــن طــاهر 
املقدسي: "سألت اإلمام أبا القاسم سعد بن علـي الزجنـاين مبكـة عـن حـال رجـل مـن 

يـا بنـي! إن ألبـي اة، فوثقـه، فقلـت: إن أبـا عبـد الـرمحن النسـائي ضـعفه، فقـال: "الرو 
    )٥(عبد الرحمن في الرجال شرطاً أشد من شرط البخاري ومسلم"
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وقــــد قــــال احلــــافظ : "كــــم مــــن رجــــل أخــــرج لــــه أبــــو داود والرتمــــذي جتنــــب 
  .)٦(النسائي إخراج حديثه، بل جتنب إخراج حديث مجاعة يف الصحيحني"

وشرطه بّينه بقوله: "ملا عزمت على مجـع كتـاب السـنن، اسـتخرت اهللا تعـاىل 
يف الرواية عن شيوخ كان يف القلب منهم بعـض الشـيء، فوقعـت اخلـرية علـى تـركهم، 

  .)٧(فرتكت مجلة من احلديث كنت أعلو فيه عنهم"
قلت: فمن هؤالء عبد اهللا بن هليعة، قال احلـافظ أبـو طالـب أمحـد بـن نصـر 
البغـدادي: "مــن يصــرب علـى مــا صــرب عليــه أبـو عبــد الــرمحن؟! كـان عنــده حــديث ابــن 

  .)٨(هليعة ترمجة ترمجة فما حدث �ا، وكان ال يرى أن حيدث حبديث ابن هليعة"
وقــال ابــن رجــب مرجحــاً لــه علــى أيب داود والرتمــذي فــيمن خيــرج لــه: "وأمــا 

ـــه الـــوهم، وال ملـــن النســـائي فشـــرطه أشـــد مـــن ذلـــك، وال يكـــاد خيـــرج ملـــن يغلـــب  علي
  .)٩(فحش خطؤه وكثر"

وأطلق بعـض العلمـاء علـى كتـاب النسـائي اسـم (الصـحيح)، جـاء هـذا عـن 
احلفــاظ، أيب علــي النيســابوري، وأيب أمحــد بــن عــدي، والــدارقطين، وابــن منــده، وعبــد 
الغـــين بــــن ســـعيد األزدي، واحلــــاكم، وأيب يعلــــي اخلليلـــي، واخلطيــــب البغــــدادي، وأيب 

  .)١٠(ي، وذلك من أجل ما رأوه يف كتابه من قوة شرطه وحتريهطاهر السلف
وال شـــك يف أن صـــحيح البخـــاري أصـــح وأعلـــى شـــرطاً مـــن ســـنن النســـائي، 
وللــدارقطين جــزء صــغري يف الرجــال الــذين خــرج هلــم البخــاري وأعــرض عــنهم النســائي  

  كإمساعيل بن أيب أويس. 
التصـــــحيح ودقـــــة وهكـــــذا كانـــــت ميـــــزة ســـــنن النســـــائي يف ضـــــيق شـــــرطه يف 

هـــ) تلميــذ ابــن عبــد الــرب ٤٨٤مقاييســه يف القبــول لدرجــة أن أبــا احلســن املعــافري (ت
فشــــرطه يف . )١١(عـــّدُه ســــلك أغمــــض وأجــــل مــــا ســــلكه األئمــــة الســــتة مــــن مســــالك

ا�تـــىب هـــو أقـــوى الشـــروط بعـــد الصـــحيحني، ممـــا دفـــع الـــذهيب إىل القـــول: "ومل يكـــن 
ائي، هــو أحــذق باحلــديث وعللــه ورجالــه مــن أحــد يف رأس الثالمثائــة أحفــظ مــن النســ
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مســـــلم، ومـــــن أيب داود، ومـــــن أيب عيســـــى، وهـــــو جـــــار يف مضـــــمار البخـــــاري، وأيب 
  .)١٢(زرعة"

ــــيس مــــن شــــرط األئمــــة البخــــاري ومســــلم والنســــائي  ــــه ل والخالصــــة أن
(رحمهم اهللا) أال يخرجـوا عـن رواة مـتكلم فـيهم أو موصـوفين بالضـعف، وذلـك 

مــا دام  -لمــتكلم فيــه ال يلــزم أن تــرد جميــع مروياتــه ألّن الــراوي الضــعيف أو ا
، إذ قــد يكــون ُمَضــّعفاً فــي حــاٍل دون حــال، أو فــي شــيٍخ -غيــر مــتهم بالكــذب 

دون شيخ، أو في بلٍد دون بلد، أو في حديث معين دون أحاديث أخر، ونحـو 
، فال يجوز أن نرد جميـع مروياتـه حينئـذ، بـل نقبـل )١٣(ذلك من أنواع التضعيف

الــذي تبــين لنــا أنــه ضــبطه وحفظــه وأداه كمــا حفظــه، ونــرد حديثــه الــذي  حديثــه
  تبين لنا أنه أخطأ فيه، ونتوقف فيما لم يتبين لنا شأنه.

هــــذا هــــو مــــنهج احملــــدثني يف التعامــــل مــــع مجيــــع مرويــــات الــــرواة الضــــعفاء، 
، يعين تصـحيح أحاديـث بعـض )١٤("االنتقاء من أحاديث الضعفاءويسمى منهج "

املتكلم فـيهم بالضـعف إذا تبـني أ�ـم قـد حفظـوا هـذا احلـديث خبصوصـه، متامـا  الرواة 
كمــا أننــا قــد نــرد حــديث الــراوي الثقــة إذا تبــني أنــه مل حيفــظ هــذا احلــديث املعــني، أو 

  خالف فيه من هو أوثق منه وأحفظ، واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
  موضوع البحث:

ء املوثقني يف شـيخ معـّني عنـد البخـاري موضوع هذا البحث روايات الضعفا
  وجييب عن السؤالني التاليني: -الصحيحان وا�تىب  –ومسلم والنسائي يف كتبهم 

ـــــذين أخـــــرج هلـــــم البخـــــاري ومســـــلم  ـــــرواة الضـــــعفاء املوثقـــــون يف شـــــيخ ال مـــــن هـــــم ال
  والنسائي؟

  كيف أخرج هؤالء األئمة أحاديث املوثقني يف شيخ؟
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  حثني:قسمُت هذا البحث إىل مب
عقدتـــه لـــرتاجم الضـــعفاء املـــوثقني يف شـــيخ عنـــد البخـــاري ومســـلم  المبحـــث األول:

  والنسائي.
لدراســةأحاديث الضــعفاء املــوثقني يف شــيخ عنــد هــؤالء األئمــة يف  والمبحــث الثــاني:

  ، وفيه مطالب هي:
  أحاديث املوثقني يف شيخ عند اإلمام البخاري. المطلب األول:
  أحاديث املوثقني يف شيخ عند اإلمام مسلم. المطلب الثاني:
  أحاديث املوثقني يف شيخ عند اإلمام النسائي. المطلب الثالث:

  وجعلُت خامتة فيها اخلالصة وأهم النتائج.
  واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل،

  المبحث األول
  الضعفاء الموثقون في شيخ 

  والمجتبىعند البخاري ومسلم والنسائي في الصحيحين 
أخـرج هـؤالء األئمـة ألربعــة مـن الـرواة الضـعفاء المــوثقين فـي شـيخ، هـم: هشــام 
بن سعد واتفقوا عليـه! ويحيـى بـن الضـّحاك انفـرد بـه البخـاري دونهـم، وقـرة بـن 

  .)١٥(عبد الرحمن، ومجالد بن سعيد أخرج لهما مسلم دونهم
وثيـــق الـــراوي مجعــُت هـــؤالء الـــرواة مـــن خــالل تتبـــع أقـــوال النقـــاد الــيت تفيـــد ت

الضــــعيف أو قبــــول حديثــــه عــــن شــــيٍخ معــــني، وذلــــك بــــالرجوع إىل أّمهــــات الكتــــب 
والكتـــب اخلاّصـــة بـــرتاجم  -خاّصـــة كتـــب رجـــال الصـــحيحني  -املعتمـــدة يف الرجـــال 

الكتب السّتة، وأمهها �ذيب الكمـال للمـّذي، و�ـذيب التهـذيب وتقريـب التهـذيب 
قوال النقاد فيـه، مثّ النظـر يف هـذه األقـوال البن حجر. فدرسُت ترمجة الراوي، وتتبع أ

 ووضع خالصة هلذه األقوال، فأقول وباهللا التوفيق:
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بمهملـــة مفتوحـــة ثـــم تحتانيـــة وزن  -قـــرة بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن ِحْيِويـــل  -) ١(
المعــافري المصــري، يقــال اســمه يحيــى. مــن الســابعة مــات ســنة ســبع  -جبريــل 
، والترمــــذي، وابــــن )١٧(والنســــائي. أخــــرج لــــه مســــلم، وأبــــو داود، )١٦(وأربعــــين
  ماجة. 

. وقـــــال حيـــــىي بـــــن معـــــني: )١٨(قـــــال اإلمـــــام أمحـــــد: "منكـــــر احلـــــديث جـــــداً"
. وقـال أبـو زرعـة: "األحاديـث )١٩("ضعيف احلديث". وقال أبو حامت: "ليس بقوي"

    .)٢٠(الىت يرويها مناكري"
 ذكره ابن حبان يف الثقات، ونقل قـول األوزاعـي: "أعلـم النـاس بـالزهري قـرة

، مث نقـــل ابـــن حبـــان اســـتنكار أبـــو حـــامت الـــرازي أن )٢١(بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن حيويـــل"
يكون قرة أعلم النـاس بـالزهري، وأن كـل شـيء روي عنـه ال يكـون سـتني حـديثًا، بـل 
أتقن الناس بالزهري: مالك، ومعمر، والزبيدي: ويونس، وعقيـل، وابـن عيينـة، هـؤالء 

ذاكرة، و�ــــم يعتـــرب حــــديث الزهــــري إذا الســـتة أهــــل احلفـــظ واإلتقــــان، والضــــبط، واملـــ
خـــالف بعـــض أصـــحاب الزهـــري بعًضـــا يف شـــيء يرويـــه. وتـــرجم ابـــن حبـــان لقـــرة مـــرة 

  .  )٢٢(أخرى يف مشاهري علماء األمصار
ووّجه ابن حجر قول األوزاعي بـأّن قـرة أعلـم حبـال الزهـري مـن غـريه ال فيمـا 

: مل يكـــن للزهـــري  يرجـــع إىل ضـــبط احلـــديث وهـــذا هـــو الالئـــق. خاصـــة أّن قـــرة قـــال
  .  )٢٣(كتاب إال كتاب فيه نسب قومه"

قال ابن عدي: "ولقرة أحاديث صاحلة يرويهـا عنـه رشـدين وسـويد بـن عبـد 
ـــد هـــؤالء ومل أر يف حديثـــه  ـــز، وابـــن وهـــب واألوزاعـــي وغـــريهم ومجلـــة حديثـــه عن العزي

  .)٢٤(حديثاً منكراً جداً فأذكره وأرجو أنه ال بأس به"
ويقبـل حديثـه فـي الزهـرّي خاّصـة، واألوزاعـي إمـام حجـة، الخالصة: أنّه ضعيف 

وكفـــــى بشـــــهادته لشـــــيخه قـــــرة، خاصـــــة إذا كـــــان الـــــراوي عنـــــه ابـــــن وهـــــب، أو 
  األوزاعي، أو سويد بن عبد العزيز.
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بــن ســعيد بــن عميــر الهْمــداني  -بضــم أولــه وتخفيــف الجــيم  -ُمَجالــد  -) ٢(
ــع أبــو عمــرو الكــوفي، مــن صــغار السادســة مــات  -بســكون المــيم  - ســنة أرب

  ،  أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة.)٢٥(وأربعين
ــــروي  ــــن مهــــدي ال ي قــــال البخــــاري: "كــــان حيــــىي القطــــان يضــــعفه وكــــان اب

. وقال ابن عدي: "وجمالد لـه عـن الشـعيب عـن جـابر أحاديـث صـاحلة وعـن )٢٦(عنه"
الشــعيب وقــد رواه عــن غــري جــابر مــن الصــحابة أحاديــث صــاحلة ومجلــة مــا يرويــه عــن 
  .)٢٧(غري الشعيب ولكن أكثر روايته عنه وعامة ما يرويه غري حمفوظ"

قــال أبــو بكــر بــن أيب خيثمــة: "مسعــت حيــىي بــن معــني يقــول: جمالــد ضــعيف 
واهى احلديث. قلت: كان حيىي بن سعيد القطان يقـول: لـو أردت أن يرفـع ىل جمالـد 

  .)٢٨(فع حديثه؟ قال: لضعفه"حديثه كله رفعه، قال: نعم، قلت: وَِملَ ير 
وقــال ابــن أيب حـــامت: "حــدثنا أمحـــد بــن ســنان قـــال مسعــت عبـــد الــرمحن بـــن 
مهـــدى يقـــول: "حـــديث جمالـــد عنـــد األحـــداث حيـــىي بـــن ســـعيد، وأىب أســـامة، لـــيس 
بشئ، ولكن حديث شعبة، ومحاد بـن زيـد، وهشـيم، وهـؤالء القـدماء. يعـين أنـه تغـري 

  .)٢٩(حفظه يف آخر عمره"
حبـــان: "وكـــان رديء احلفـــظ يقلـــب األســـانيد ويرفـــع املراســـيل ال وقـــال ابـــن 
  .)٣٠(جيوز االحتجاج به"

الخالصــة: مجالــد ضــعيف بســبب تغيــر حفظــه فــي آخــر عمــره، وروايــة األكــابر 
ــن  ــة األحــداث كيحيــى ب شــعبة، وحمــاد بــن زيــد، وهشــيم، مقبولــه، وتجنــب رواي

  سعيد، وأبو أسامة إالّ إذا توبعوا، واهللا أعلم.
ــ -) ٣( ن ســعد المــدني أبــو عبــاد أو أبــو ســعيد، مــولى آل أبــي لهــب، هشــام ب

. )٣١(القرشــي، يتــيم زيــد بــن أســلم. مــن كبــار الســابعة مــات ســنة ســتين أو قبلهــا
ـــن  ـــو داود، والنســـائي، والترمـــذي، واب ـــه البخـــاري تعليقـــاً، ومســـلم، وأب أخـــرج ل

  ماجة.
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حيــىي . وقــال أيضــاً: "كــان )٣٢(قــال اإلمــام أمحــد: "مل يكــن هشــام باحلــافظ"
.  "وقـال الــدوري عــن ابــن معـني: "مسعــت حيــىي يقــول:  )٣٣(بـن ســعيد ال حيــدث عنــه"

كــان داود بــن قــيس يعــىن الفــراء صــاحل احلــديث. وهشــام بــن ســعد فيــه ضــعف وداود 
. وقــال أيضــاً: )٣٥(. وقــال أيضــاً: "صــاحل ولــيس مبــرتوك احلــديث")٣٤(أحــب إّيل منــه"

  .  )٣٦("ليس بذاك القوي"
الصــدق وهــو أحــب إيل مــن ابــن إســحاق. وقــال أبــو  وقــال أبــو زرعــة: "حملــه

. وقـال )٣٧(حامت: يكتب حديثه وال حيتج بـه، هـو وحممـد بـن إسـحاق عنـدي واحـد"
  .)٣٩(. قال ابن عدي: "مع ضعفه يكتب حديثه")٣٨(النسائي: ضعيف"

  .)٤٠(وقال أبو داود: "هشام بن سعد أثبت الناس يف زيد بن أسلم"
سـانيد وهـو ال يفهـم ويسـند املوقوفـات قال ابن حبـان: "كـان ممـن يقلـب األ

من حيث ال يعلم فلما كثر خمالفته األثبـات فيمـا يـروي عـن الثقـات بطـل االحتجـاج 
  .)٤١(به وإن اعترب مبا وافق الثقات من حديثه فال ضري"

الخالصــة: ضــعيف يعتبــر حديثــه، وهــو أثبــت النــاس فــي زيــد بــن أســلم كمــا قــال 
 أعلم.أبو داود (رحمه اهللا)، واهللا 

بموحــدتين والم مضـــمومة  -يحيــى بــن عبـــد اهللا بــن الضــحاك البـــابلتي  -) ٤(
أبــو ســعيد الحرانــي ابــن امــرأة األوزاعــي، مــن التاســعة مــات ســنة  -ومثنــاة ثقيلــة 
  .)٤٣(. أخرج له البخاري تعليقاً، والنسائي في الكبري)٤٢(ثماني عشرة

قلـت: ال، قال أبو حامت: "مسعت النفيلى حيمل عليه وقال ىل كتبـت عنـه؟ ف
ــا قــدمت حــرّان وقــد كــان تــوىف. وقــال  أومهتــه أىنِّ مل أكتــب عنــه مــن أجــل ضــعفه، وإمنَّ

  .)٤٤(أبو زرعة: ال أحدث عنه. ومل يقرأ علينا حديثه"
. ورّد ذلــك اإلمــام أمحــد )٤٥(قــال ابــن معــني: "مل يســمع مــن األوزاعــي شــيئاً 

، كيــف وهــو )٤٧(. وهــي حكايــة منقطعــة الســند)٤٦(بقولــه: "أمــا الســماع فــال يــدفع"
  ابن امرأته؟!.
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وقال ابن عدي: "وليحىي البابليت عـن األوزاعـي أحاديـث صـاحلة، ويف تلـك 
األحاديث أحاديث ينفرد �ا عن األوزاعي، ويروى عن غري األوزاعـي مـن املشـهورين 

"   .)٤٨(وا�هولني، والضعف على حديثه بنيِّ
ولكنَّــه يــأيت عــن وقــال ابــن حبــان: "كــان كثــري اخلطــأ ال يــدفع عــن الســماع، 

الثقــات بأشــياء معضــالت ممــن كــان يهــم فيهــا حــىت ذهــب حالوتــه عــن القلــوب ملــا 
شاب أحاديثه املناكري، فهو عندي فيما انفرد به ساقط االحتجاج، وفيمـا مل خيـالف 

  .)٤٩(الثقات معترب به، وفيما وافق الثقات حمتج به"
ي خاّصة فيمـا يتـابع عليـه الخالصة: ضعيٌف عند جماهير النّقاد، إالّ في األوزاع

  ال ما ينفرد به، واهللا أعلم.
  المبحث الثاني

  أحاديث الموثقين في شيخ 
  عند البخاري ومسلم والنسائي في الصحيحين والمجتبى

تقــدم أّن األئمــة البخــاري ومســلم والنســائي، لــم يخرجــوا عــنهم إالّ نــادراً، حيــث 
فقـط: اثنـان لهشـام، وواحـد بلغ مجموع ما أخـرج لهـم البخـاري ثالثـة أحاديـث 

  ليحيى بن الضّحاك.
وأّمــا اإلمــام مســلم، فقــد بلــغ مجمــوع مــا أخــرج لهــم ثالثــة عشــر حــديثاً: حــديثاً 
واحــداً لقــرة بــن عبــد الــرحمن، وحــديثاً واحــداً لمجالــد بــن ســعيد، وأحــد عشــر 

  حديثاً لهشام بن سعد.
شـيخ، هـو: هشـام  أخرج اإلمام النسائي لواحٍد من الرواة الضعفاء الموثقين في

  بن سعد. وأخرج له حديثاً واحداً.
درسـُت تلـك األحاديـث عنـد األئمـة فــي ثالثـة مطالـب، فـاألول ألحـاديثهم عنــد 

  البخاري، والثاني ألحاديثهم عند مسلم. والثالث ألحاديثهم عند النسائي.
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  أحاديث الموثقين في شيخ عند اإلمام البخاري: المطلب األول:
  بن سعد:أوًال: حديث هشام 

  الحديث األول: أخرجه معلقـاً بصـيغة الجـزم فـي كتـاب الحـج، بـاب كراهيـة
)، فقال(رحمـــه ١٨٩٠أن تعـــّرى المدينـــة، تحـــت الحـــديث رقـــم ( النبـــي 
  اهللا): 

ثـََنا اللَّْيــُث، َعــْن َخالِــِد بْــِن يَزِيـَد، َعــْن َســِعيِد بْــِن َأبِــي  ثـََنا َيْحَيــى بْــُن بَُكْيــٍر، َحـدَّ "َحـدَّ
ــاَل: ِهــَالٍل،  ــُه، َق ــَر َرِضــَي اللَّــُه َعْن ــِه، َعــْن ُعَم ــِن َأْســَلَم، َعــْن َأبِي ــِد ْب اللَُّهــمَّ «َعــْن زَْي

، َوقَاَل ابْـُن ُزرَيْـٍع، »اْرزُْقِني َشَهاَدًة ِفي َسِبيِلَك، َواْجَعْل َمْوِتي ِفي بـََلِد َرُسوِلَك 
َأبِيـِه، َعـْن َحْفَصـَة بِْنـِت ُعَمـَر َرِضـَي  َعْن َرْوِح ْبِن الَقاِسـِم، َعـْن زَيْـِد بْـِن َأْسـَلَم، َعـنْ 

ُهَمــا، قَاَلــْت: َســِمْعُت ُعَمــَر َنْحــَوُه َوَقــاَل ِهَشــاٌم، َعــْن زَيْــٍد، َعــْن َأبِيــِه، َعــْن  اللَّــُه َعنـْ
  .)٥٠(َحْفَصَة، َسِمْعُت ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 

ظـه عـن حفصـة وصله بن سعد عـن حممـد بـن إمساعيـل بـن أيب فـديك عنـه ولف قلُت:
  .)٥١(أ�ا مسعت أباها يقول: فذكر مثله، ويف آخره: "ِإنَّ اللََّه يَْأِيت بَِأْمرِِه َأىنَّ َشاَء"

"أراد البخــاري �ــذين التعليقــني بيــان االخــتالف فيــه علــى زيــد بــن  قــال ابــن حجــر:
أســلم فــاتفق هشــام بــن ســعد وســعيد بــن أيب هــالل علــى أنــه عــن زيــد عــن أبيــه أســلم 

د تابعهمـا حفـص بـن ميسـرة عـن زيـد عنـد عمـر بـن شـبة وانفـرد روح بـن عن عمر وق
القاسم عن زيد بقوله عن أمه وقد رواه بن سعد عن معن بـن عيسـى عـن مالـك عـن 

  زيد بن أسلم أن عمر فذكره مرسًال.
وللحديث طريق أخرى أخرجها البخاري يف تارخيه من طريق حممـد بـن عبـد 

د اهللا القارئ، عن جده، عن أبيه حممـد، عـن أبيـه اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن عب
  عبد اهللا أنه مسع عمر يقول ذلك. 

وطريــق أخــرى أخرجهــا عمــر بــن شــبة مــن طريــق عبــد اهللا بــن دينــار عــن بــن 
  .)٥٢(عمر عن عمر إسنادها صحيح"
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فقــال:  قلــُت: هــذا الحــديث ممــا أعلــه الــدارقطني فــي تتبعاتــه علــى الصــحيحين،
"وأخــرج البخــاري عــن ابــن بكــري، عــن الليــث، عــن خالــد عــن ســعيد بــن أيب هــالل، 
عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر: "اللهـم ارزقـين شـهادة يف سـبيلك، واجعـل مـويت 
يف بلد رسولك"قال: وقـال يزيـد بـن زريـع عـن روح عـن زيـد عـن أمـه عـن حفـص عـن 

  .)٥٣(ة عن عمر"عمر. وقال هشام بن سعد عن زيد عن أبيه عن حفص
"الظاهر أنه كان عند زيد بن أسلم عن أبيه عن عمـر وعـن أمـه عـن  قال ابن حجر:

حفصــــة عــــن عمــــر؛ ألن الليــــث وروح بــــن القاســــم حافظــــان وأســــلم مــــوىل عمــــر مــــن 
  املالزمني له العارفني حبديثه. 

ويف سياق حديث زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة زيادة علـى حديثـه عـن 
فــــدل علــــى أ�مــــا طريقــــان  )٥٤(ينتــــه يف كتــــاب تغليــــق التعليــــقأبيــــه عــــن عمــــر كمــــا ب

  .  )٥٥(حمفوظان وأما رواية هشام بن سعد فإ�ا غري حمفوظة ألنه غري ضابط"
  الحديث الثاني: أخرجه معلقاً بصيغة الجزم في كتـاب المغـازي، بـاب غـزوة

  )، فقال (رحمه اهللا): ٤١٣١ذات الرقاع، تحت الحديث رقم (
ثـََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد الَقطَّاُن، َعْن َيْحيَـى بْـِن َسـِعيٍد األَْنَصـاِريِّ،  ثـََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ "َحدَّ
َعـِن الَقاِسـِم بْـِن ُمَحمَّـٍد، َعـْن َصـاِلِح بْـِن َخـوَّاٍت، َعـْن َسـْهِل بْـِن َأبِـي َحْثَمـَة، قَــاَل: 

ـــِة، َوطَ « َل ـــاُم ُمْســـتَـْقِبَل الِقبـْ ـــوُم اِإلَم ، يـَُق ـــُدوِّ ـــِل الَع ـــْن ِقَب ـــٌة ِم ـــُه، َوطَائَِف ُهْم َمَع ـــنـْ ـــٌة ِم ائَِف
، فـَُيَصـلِّي بِالـَِّذيَن َمَعـُه رَْكَعـًة، ثُـمَّ يـَُقوُمـوَن فـَيَـرَْكُعـوَن ِألَنـُْفِسـِهْم  ُوُجوُهُهْم ِإَلى الَعـُدوِّ

ــُؤَالِء إِ  َــْذَهُب َه ــي َمَكــانِِهْم، ثُــمَّ ي ــًة، َوَيْســُجُدوَن َســْجَدتـَْيِن ِف ــَك، رَْكَع ــاِم ُأولَِئ ــى َمَق َل
ثـََنا ُمَسـدٌَّد، » فـَيَـرَْكُع ِبِهْم رَْكَعـًة، فـَلَـُه ثِْنتَـاِن، ثُـمَّ يـَرَْكُعـوَن َوَيْسـُجُدوَن َسـْجَدتـَْينِ  َحـدَّ

ثـََنا َيْحَيى، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن بْـِن الَقاِسـِم، َعـْن َأبِيـِه، َعـْن َصـاِلِح بْـِن  َحدَّ
ثَِني ُمَحمَّـُد بْـُن ُعبَـْيـِد ْن َسْهِل ْبِن َأِبي َحْثَمـَة، َعـِن النَّبِـيِّ َخوَّاٍت، عَ  لَـُه، َحـدَّ : ِمثـْ

ثَِني اْبُن َأِبي َحازٍِم، َعـْن َيْحيَـى، َسـِمَع الَقاِسـَم، َأْخبَـَرنِـي َصـاِلُح بْـُن  اللَِّه، قَاَل: َحدَّ
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ثَـُه: قـَْولَـُه، تَابـََعـُه ال لَّْيـُث، َعـْن ِهَشـاٍم، َعـْن زَيْـِد بْـِن َأْسـَلَم، َخوَّاٍت، َعـْن َسـْهٍل: َحدَّ
ثَُه: َصلَّى النَِّبيُّ    .)٥٦(ِفي َغْزَوِة بَِني َأْنَمارٍ  َأنَّ الَقاِسَم ْبَن ُمَحمٍَّد، َحدَّ

وصـله البخــاري يف التــاريخ الكبــري: "وقــال حيـىي بــن بكــري: حــدثنا الليــث، عــن  قلــُت:
صــلى يف  اســم بــن حممــد؛ أن النــيب هشــام بــن ســعد، عــن زيــد بــن أســلم، مســع الق

  .)٥٧(غزوة بين أمنار.. حنوه"
  ثانياً: حديث يحيى بن الضّحاك: 

  أخرجــه معلقــاً بصــيغة الجــزم فــي كتــاب الحــج، بــاب نــزول النبــي  ،مكــة
  )، فقال (رحمه اهللا): ١٥٩٠تحت الحديث رقم (

ثَِني الزُّْهـِريُّ، َعـْن  ثـََنا اَألْوزَاِعـيُّ، قَـاَل: َحـدَّ ثـََنا الَولِيـُد، َحـدَّ ثـََنا الُحَمْيـِديُّ، َحـدَّ "َحدَّ
ــَرَة َرِضــَي اللَّــُه َعْنــُه، َقــاَل: َقــاَل النَِّبــيُّ  ــْوَم  َأبِــي َســَلَمَة، َعــْن َأِبــي ُهَريـْ ِمــَن الَغــِد يـَ

ازُِلوَن َغــًدا ِبَخْيــِف بَنِــي ِكَنانَــَة، َحْيــُث تـََقاَســُموا َعَلــى َنْحــُن نَــ«النَّْحــِر، َوُهــَو ِبِمنًــى: 
يـَْعنِـــي َذلِـــَك الُمَحصَّـــَب، َوَذلِـــَك َأنَّ قـَُرْيًشـــا وَِكَنانَـــَة، َتَحاَلَفـــْت َعلَـــى بَِنـــي » الُكْفـــرِ 

ــِد الُمطَِّلــِب، َأْو بَنِــي الُمطَِّلــِب: َأْن الَ يـُنَــاِكُحوُهْم َوالَ  ــٍم َوبَنِــي َعْب يـُبَــايُِعوُهْم، َهاِش
  ».  َحتَّى ُيْسِلُموا ِإلَْيِهُم النَِّبيَّ 

، َأْخبَـَرنِـــي ابْـــُن  َوقَـــاَل َســـَالَمُة، َعـــْن ُعَقْيـــٍل، َوَيْحَيـــى بْـــُن الضَّـــحَّاِك، َعـــِن اَألْوزَاِعـــيِّ
طَِّلــِب بَنِــي المُ «ِشــَهاٍب، َوقَــاَال: بَِنــي َهاِشــٍم، َوبَنِــي الُمطَِّلــِب، قَــاَل َأبُــو َعْبــِد اللَّــِه: 

  .)٥٨(»َأْشَبهُ 
قـــال ابـــن حجـــر: "لـــيس لـــه يف البخـــاري إال هـــذا املوضـــع ... وطريقـــه هـــذه 

، وقد تابعه على اجلـزم بقولـه: )٥٩(وصلها أبو عوانة يف صحيحه، واخلطيب يف املدرج
وأبــو  )٦٠("بـين هاشــم وبــين املطلـب"، حممــد بــن مصـعب عــن األوزاعــي، أخرجـه أمحــد

  .)٦١(عوانة"
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مـن غـري شـّك عنـد  »بَنِـي َهاِشـٍم، َوبَنِـي الُمطَِّلـبِ « يـد وجاء من طريـق الول
  .)٦٢(أمحد وابن خزمية

: فيكـــون هـــذا مـــن حســـان حديثـــه عـــن األوزاعـــي، وهـــذا مـــن البخـــاري اختيـــار قلـــتُ 
  لسماع حيىي من األوزاعي تبعاً لإلمام أمحد، واهللا املوفق.

  المطلب الثاني: أحاديث الموثقين في شيخ عند اإلمام مسلم
  أوًال: حديث قرة بن عبد الرحمن: 

  أخرجه مقروناً مع عمرو بن الحـارث، فـي كتـاب الطـالق، بـاب بيـع القـالدة
  )، فقال (رحمه اهللا):  ١٥٩١فيها خرز وذهب، تحت الحديث رقم (

"حدثين أبو الطاهر، أخربنا ابن وهب، عن قرة بن عبد الرمحن املعافري، وعمـرو 
ن حيـىي املعـافري، أخـربهم، عـن حـنش، أنـه قـال: كنـا بن احلارث، وغريمها، أن عامر ب

مع فضالة بن عبيد يف غزوة، فطارت يل وألصحايب قالدة فيها ذهب وورق وجـوهر، 
فــأردت أن أشــرتيها، فســألت فضــالة بــن عبيــد، فقــال: انــزع ذهبهــا فاجعلــه يف كفــة، 

، واجعـــل ذهبــــك يف كفـــة، مث ال تأخــــذن إال مـــثالً مبثــــل، فـــإين مسعــــت رســــول اهللا 
  .)٦٣(»َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاِهللا َواْليَـْوِم اْآلِخِر، َفَال يَْأُخَذنَّ ِإالَّ ِمْثًال ِبِمْثلٍ «يقول: 

  ثانياً: حديث مجالد بن سعيد: 
  أخرجــه مقرونــاً مــع جماعــٍة فــي كتــاب الطــالق، بــاب المطلقــة ثالثــاً ال نفقــة

  )، فقال (رحمه اهللا):١٤٨٠لها، تحت الحديث رقم (
هــري بــن حــرب، حــدثنا هشــيم، أخربنــا ســيار، وحصــني، ومغــرية، وأشــعث، "حــدثين ز 

وجمالد، وإمساعيـل بـن أيب خالـد، وداود، كلهـم عـن الشـعيب، يف حـديث فاطمـة بنـت 
فـََلـــْم َيْجَعـــْل لِـــي ُســـْكَنى، َوَال نـََفَقـــًة، َوَأَمَرنِـــي َأْن َأْعَتـــدَّ ِفـــي بـَْيـــِت ابْـــِن ُأمِّ «قـــيس: 
  .)٦٤(»َمْكُتومٍ 

  يث هشام بن سعد: ثالثاً: حد
  تقدم أّن اإلمام مسلم أخرج له أحد عشر حديثاً، لكن كلها في المتابعات.
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  الحديث األول: أخرجه اإلمام مسلم متابعًة في كتاب اإليمـان، بـاب معرفـة
  )، فقال (رحمه اهللا):٣٠٢طريق الرؤية، تحت الحديث رقم (

"وحدثين سويد بن سـعيد، قـال: حـدثين حفـص بـن ميسـرة، عـن زيـد بـن أسـلم، 
قــالوا:  عــن عطــاء بــن يســار، عــن أيب ســعيد اخلــدري، أن ناســا يف زمــن رســول اهللا 

َهـــْل «قَــاَل: » نـََعــمْ : «يــا رســول اهللا، هــل نــرى ربنــا يــوم القيامـــة؟ قــال رســول اهللا 
ــْمِس  بِــالظَِّهيَرِة َصــْحًوا لَــْيَس َمَعَهــا َســَحاٌب؟ َوَهــْل ُتَضــارُّوَن ُتَضــارُّوَن ِفــي ُرْؤيَــِة الشَّ

َلَة اْلَبْدِر َصْحًوا لَْيَس ِفيَها َسَحاٌب؟   ...»ِفي ُرْؤيَِة اْلَقَمِر لَيـْ
قـــال مســـلم: قـــرأت علـــى عيســـى بـــن محـــاد زغبـــة املصـــري هـــذا احلـــديث يف 

ث بــن ســعد، الشــفاعة، وقلــت لــه: أحــدث �ــذا احلــديث عنــك أنــك مسعــت مــن الليــ
فقــال: نعــم، قلــت لعيســى بــن محــاد: أخــربكم الليــث بــن ســعد، عــن خالــد بــن يزيــد، 
عــن ســعيد بــن أيب هــالل، عــن زيــد بــن أســلم، عــن عطــاء بــن يســار، عــن أيب ســعيد 

َهـْل ُتَضـارُّوَن «: اخلدري، أنه قال: قلنا: يا رسول اهللا، أنرى ربنا؟ قال رسـول اهللا 
ــْمِس ِإَذا   ــِة الشَّ ــي ُرْؤَي ــْوٌم َصــْحوٌ ِف قلنــا: ال، وســقت احلــديث حــىت انقضــى  »َكــاَن يـَ

آخره وهو حنو حديث حفص بـن ميسـرة، وزاد بعـد قولـه بغـري عمـل عملـوه، وال قـدم 
لُــُه َمَعــهُ «قـدموه، فيقــال هلــم:  ــُتْم َوِمثـْ ، قــال أبـو ســعيد: بلغــين أن اجلســر »َلُكـْم َمــا رَأَيـْ

الليث، فيقولـون: ربنـا أعطيتنـا أدق من الشعرة، وأحد من السيف، وليس يف حديث 
  ما مل تعط أحدا من العاملني وما بعده "، فأقر به عيسى بن محاد.

وحــدثناه أبــو بكــر بــن أيب شــيبة، حــدثنا جعفــر بــن عــون، حــدثنا هشــام بــن 
سعد، حدثنا زيد بن أسـلم بإسـنادمها حنـو حـديث حفـص بـن ميسـرة إىل آخـره، وقـد 

  .)٦٥(زاد ونقص شيئاً"
راد مسلم (رمحه اهللا) أّن زيـد بـن أسـلم رواه عـن عطـاء عـن قال النووي: "وم

أيب ســـعيد، ورواه عـــن زيـــد ثالثـــة مـــن أصــــحابه حفـــص بـــن ميســـرة، وســـعيد بــــن أيب 
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هــالل، وهشــام بــن ســعد... وأّمــا روايــه هشــام مــن حيــث اإلســناد فهــي بإســناديهما، 
  .)٦٦(ومن حيث املنت حنو حديث حفص، واهللا أعلم"

  من غير طريق زيد بن أسلم، واهللا الموفق. قلُت: هذا من صحيح حديثه
  ــم الحــديث الثــاني: أخرجــه اإلمــام مســلم متابعــًة فــي كتــاب الزكــاة، بــاب إث

  )، فقال (رحمه اهللا):  ٩٨٧مانع الزكاة، تحت الحديث رقم (
"وحــدثين ســويد بــن ســعيد، حــدثنا حفــص يعــين ابــن ميســرة الصــنعاين، عــن 

ه أنـه مسـع أبـا هريـرة، يقـول: قـال رسـول اهللا زيد بن أسـلم، أن أبـا صـاحل ذكـوان، أخـرب 
 :» ــْوُم َهــا َحقََّهــا، ِإالَّ ِإَذا َكــاَن يـَ ــٍة، َال يـُــَؤدِّي ِمنـْ َمــا ِمــْن َصــاِحِب َذَهــٍب َوَال ِفضَّ

  .» اْلِقَياَمِة، ُصفَِّحْت َلُه َصَفاِئُح ِمْن نَاٍر...
وحدثين يونس بن عبد األعلـى الصـديف، أخربنـا عبـد اهللا بـن وهـب، حـدثين 
هشـــام بـــن ســـعد، عـــن زيـــد بـــن أســـلم، يف هـــذا اإلســـناد مبعـــىن حـــديث حفـــص بـــن 

وَمل يـَُقــل:  »َمــا ِمــْن َصــاِحِب ِإبِــٍل َال يـُــَؤدِّي َحقََّهــا«ميسـرة، إىل آخــره، غــري أنــه قــال: 
َها َحقََّها« َها َفِصيالً َواِحًدا َال يـَْفِقدُ «وذكر فيه  »ِمنـْ يُْكـَوى ِبَهـا َجْنبَـاُه «وقال:  »ِمنـْ

َهُتُه َوَظْهُرهُ    .)٦٧(»َوَجبـْ
، فـدلت علـى أّن هـذا )٦٨(لـه متابعـات أوردهـا اإلمـام مسـلم بعـد هـذا احلـديثقلُت: 

  من صحيح حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم.
  الحديث الثالث: أخرجـه اإلمـام مسـلم متابعـًة فـي كتـاب الزكـاة، بـاب قبـول

)، ١٠١٤الصـــدقة مـــن الكســـب الطيـــب وتربيتهـــا، تحـــت الحـــديث رقـــم (
  فقال (رحمه اهللا):  

ـــرمحن القـــاري، عـــن  ـــد ال ـــة بـــن ســـعيد، حـــدثنا يعقـــوب يعـــين ابـــن عب "حـــدثنا قتيب
َال يـََتَصــدَُّق َأَحــٌد بَِتْمــَرٍة «، قـال: سـهيل، عــن أبيـه، عــن أيب هريـرة، أن رســول اهللا 

  .» ِمْن َكْسٍب طَيٍِّب، ِإالَّ َأَخَذَها اهللاُ بَِيِميِنِه...
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وحــــدثين أميــــة بــــن بســــطام، حــــدثنا يزيــــد يعــــين ابــــن زريــــع، حــــدثنا روح بــــن 
ــــد، حــــدثين  ــــن خمل ــــد ب ــــن عثمــــان األودي، حــــدثنا خال ــــه أمحــــد ب القاســــم، ح وحدثني

ِمـــَن «ســـهيل، �ـــذا اإلســـناد، يف حــديث روح ســليمان يعـــين ابـــن بـــالل، كالمهــا عـــن 
فـََيَضـــــُعَها ِفـــــي «ويف حـــــديث ســـــليمان » اْلَكْســـــِب الطَّيِّـــــِب فـََيَضـــــُعَها ِفـــــي َحقَِّهـــــا

  ».  َمْوِضِعَها
وحدثنيــه أبــو الطــاهر، أخربنــا عبــد اهللا بــن وهــب، أخــربين هشــام بــن ســعد، 

حــــديث ، حنــــو عــــن زيــــد بــــن أســــلم، عــــن أيب صــــاحل، عــــن أيب هريــــرة، عــــن النــــيب 
  .)٦٩("يعقوب، عن سهيل

  : هذا من صحيح حديثه من طريق زيد بن أسلم، واهللا املوفق.قلتُ 
  الحـــديث الرابــــع: أخرجــــه اإلمــــام مســــلم متابعــــًة فــــي كتــــاب الصــــيام، بــــاب

)، ١١٢٢التخييـــر فـــي الصـــوم والفطـــر فـــي الســـفر، تحـــت الحـــديث رقـــم (
  فقال (رحمه اهللا):

"حدثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب، حدثنا هشام بن سعد، عن عثمـان بـن 
َنــا َمــَع َرُســوِل «حيـان الدمشــقي، عــن أم الـدرداء، قالــت: قــال أبـو الــدرداء:  َلَقــْد رَأَيـْتـُ

، َحتَّـى ِإنَّ الرَُّجـَل لََيَضـُع يَـَدُه َعلَـى  اِهللا  ِفي بـَْعِض َأْسَفارِِه ِفـي يـَـْوٍم َشـِديِد اْلَحـرِّ
ـــٌد َصـــاِئٌم، ِإالَّ َرُســـوُل اِهللا رَ  ـــا ِمنَّـــا َأَح ، َوَم ِة اْلَحـــرِّ ـــْن ِشـــدَّ ـــُن  ْأِســـِه ِم ـــُد اِهللا ْب َوَعْب

  .)٧٠(»َرَواَحةَ 
مل ينفرد به هشـام بـل وافقـه عليـه الثقـات، مـن غـري طريـق زيـد بـن أسـلم. فقـد  قلُت:

بـن عبـد  ذكره مسلم متابعـًة حلـديٍث جـاء قبلـه مـن طريـق الوليـد بـن مسـلم عـن سـعيد
  .)٧١(العزيز، عن إمساعيل بن عبيد اهللا به، بنحوه

وأخــرج البخــاري مــن طريــق عبــد الــرمحن بــن زيــد بــن جــابر، أّن إمساعيــل بــن 
  .)٧٢(عبيد اهللا حّدثه عن أمِّ الدرداء، عن أيب الدرداء به، بنحوه

  : هذا من صحيح حديثه من غري طريق زيد بن أسلم، واهللا املوفق.قلتُ 
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  الحديث الخامس: أخرجه اإلمام مسلم متابعًة في كتاب البيـوع، بـاب كـراء
  )، فقال (رحمه اهللا):  ١٥٣٦األرض، تحت الحديث رقم (

"حـــدثين أبـــو الطـــاهر، وأمحـــد بـــن عيســـى، مجيعـــاً عـــن ابـــن وهـــب، قـــال ابـــن 
عيســـى: حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن وهـــب، حـــدثين هشـــام بـــن ســـعد، أن أبـــا الـــزبري املكـــي، 

نأخـــذ  مسعـــت جـــابر بـــن عبـــد اهللا، يقـــول: كنـــا يف زمـــان رســـول اهللا  حدثـــه، قـــال:
َمـْن َكانَـْت «يف ذلك فقـال:  األرض بالثلث أو الربع باملاذيانات، فقام رسول اهللا 

ـــاُه  ـــا َأَخ ـــْم يَْمَنْحَه ـــِإْن َل ـــاُه، َف ـــا َأَخ ـــا فـَْلَيْمَنْحَه ـــْم يـَْزَرْعَه ـــِإْن َل ـــا، َف ـــُه َأْرٌض فـَْليَـْزَرْعَه َل
  .)٧٣(»ِسْكَهافـَْلُيمْ 

ـــه قلـــتُ  َأنَّ «: ذكـــره اإلمـــام مســـلم متابعـــًة ضـــمن طـــرق حـــديث جـــابر رضـــي اهللا عن
مـــن طريـــق أيب خيثمــة عـــن أيب الـــزبري عـــن  ».نـََهـــى َعـــْن ِكـــَراِء اْألَْرضِ  َرُســوَل اِهللا 

جابر، ومن طريـق زهـري حـدثنا أبـو الـزبري عـن جـابر بـه بنحـوه، ومـن طريـق أيـوب عـن 
  أيب الزبري، عن جابر به بنحوه.

وأخـــرج البخـــاري مـــن طريـــق ابـــن عيينـــه، عـــن ابـــن جـــريج، عـــن عطـــاء، عـــن 
  .)٧٤(جابر به بنحوه

  أسلم، واهللا املوفق. : هذا من صحيح حديثه من غري طريق زيد بنقلتُ 
   الحــديث الســادس: أخرجــه اإلمــام مســلم متابعــًة فــي كتــاب الوصــية، بــاب

)، ١٦٢٧كراهـــة تفضـــيل بعـــض األوالد فـــي الهبـــة، تحـــت الحـــديث رقـــم (
  فقال (رحمه اهللا):

حــدثنا أبــو خيثمــة زهــري بــن حــرب، وحممــد بــن املثــىن العنــزي، واللفــظ البــن "
ســعيد القطــان، عــن عبيــد اهللا، أخــربين نــافع، عــن املثــىن، قــاال: حــدثنا حيــىي وهــو ابــن 

َما َحـقُّ اْمـِرٍئ ُمْسـِلٍم، لَـُه َشـْيٌء يُرِيـُد َأْن يُوِصـَي «قال:  ابن عمر، أن رسول اهللا 
َلتَـْيِن، ِإالَّ َوَوِصيَُّتُه َمْكُتوبٌَة ِعْنَدهُ    .»ِفيِه، يَِبيُت لَيـْ
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وعبـد اهللا بـن منـري،  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان،
ح وحدثنا ابن منري، حدثين أيب، كالمها عن عبيد اهللا، �ذا اإلسناد، غـري أ�مـا قـاال: 

  ».يُرِيُد َأْن يُوِصَي ِفيهِ «ومل يقوال:  ،»َوَلُه َشْيٌء يُوِصي ِفيهِ «
وحــدثنا أبــو كامــل اجلحــدري، حــدثنا محــاد يعــين ابــن زيــد، ح وحــدثين زهــري 

ل يعــــين ابــــن عليــــة، كالمهــــا عــــن أيــــوب، ح وحــــدثين أبــــو بــــن حــــرب، حــــدثنا إمساعيــــ
الطـــاهر، أخربنـــا ابـــن وهـــب، أخـــربين يـــونس، ح وحـــدثين هـــارون بـــن ســـعيد األيلـــي، 
حــدثنا ابــن وهــب، أخــربين أســامة بــن زيــد الليثــي، ح وحــدثنا حممــد بــن رافــع، حــدثنا 
ابــن أيب فــديك، أخربنــا هشــام يعــين ابــن ســعد، كلهــم عــن نــافع، عــن ابــن عمــر، عــن 

، إال يف »لَــــُه َشــــْيٌء يُوِصــــي ِفيــــهِ «مبثــــل حــــديث عبيــــد اهللا، وقــــالوا مجيعــــا:  لنــــيب ا
  .)٧٥(كرواية حيىي، عن عبيد اهللا"  ،»يُرِيُد َأْن يُوِصَي ِفيهِ «حديث أيوب، فإنه قال: 

  : هذا من صحيح حديثه من غري طريق زيد بن أسلم، واهللا املوفق.قلتُ 
  متابعًة في كتاب اإلمـارة، بـاب األمـر الحديث السابع: أخرجه اإلمام مسلم

ــــى الكفــــر، تحــــت  ــــدعاة إل بلــــزوم الجماعــــة عنــــد ظهــــور الفــــتن وتحــــذير ال
  )، فقال (رحمه اهللا):١٨٥١الحديث رقم (

"حـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن معـــاذ العنـــربي، حـــدثنا أيب، حـــدثنا عاصـــم وهـــو ابـــن 
إىل عبــد  حممــد بــن زيــد، عــن زيــد بــن حممــد، عــن نــافع، قــال: جــاء عبــد اهللا بــن عمــر

اهللا بن مطيع حـني كـان مـن أمـر احلـرة مـا كـان، زمـن يزيـد بـن معاويـة، فقـال: اطرحـوا 
أليب عبد الرمحن وسادة، فقال: إين مل آتك ألجلس، أتيتك ألحدثك حـديثا مسعـت 

َمــْن َخَلــَع يَــًدا ِمــْن طَاَعــٍة، َلِقــَي «يقــول:  يقولــه: مسعــت رســول اهللا  رســول اهللا 
َعــــٌة، َمــــاَت ِميتَــــًة اهللاَ يـَـــْوَم اْلِقيَ  ــــَة لَــــُه، َوَمــــْن َمــــاَت َولَـــْيَس ِفــــي ُعُنِقــــِه بـَيـْ اَمــــِة َال ُحجَّ

  ».َجاِهِليَّةً 
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وحدثنا ابن منري، حدثنا حيىي بن عبد اهللا بـن بكـري، حـدثنا ليـث، عـن عبيـد 
اهللا بــن أيب جعفــر، عــن بكــري بــن عبــد اهللا بــن األشــج، عــن نــافع، عــن ابــن عمــر، أنــه 

  حنوه. كر عن النيب أتى ابن مطيع، فذ 
حـدثنا عمــرو بــن علـي، حــدثنا ابــن مهـدي، ح وحــدثنا حممــد بـن عمــرو بــن 
جبلة، حدثنا بشر بن عمر، قاال مجيعا: حدثنا هشـام بـن سـعد، عـن زيـد بـن أسـلم، 

  .)٧٦(مبعىن حديث نافع، عن ابن عمر" عن أبيه، عن ابن عمر، عن النيب 
  لم، واهللا املوفق.: هو من صحيح حديثه من طريق زيد بن أسقلتُ 
  الحــديث الثـــامن والتاســع: أخرجـــه اإلمــام مســـلم متابعــًة فـــي كتــاب اللبـــاس

والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقـات وإعطـاء الطريـق حقـه، تحـت 
  )، فقال (رحمه اهللا):٢١٢١الحديث رقم (

"حــدثين ســويد بــن ســعيد، حــدثين حفــص بــن ميســرة، عــن زيــد بــن أســلم، 
ِإيـَّاُكْم َوالُجلُـوَس «قـال:  عـن أيب سـعيد اخلـدري، عـن النـيب عن عطاء بن يسار، 

قالوا: يا رسول اهللا ما لنـا بـد مـن جمالسـنا نتحـدث فيهـا، قـال رسـول اهللا  »بِالطُُّرقَاتِ 
 :» ُقـــالوا: ومــا حقـــه؟، قـــال: ، »فَــِإَذا أَبـَْيـــُتْم ِإالَّ اْلَمْجِلـــَس فَـــَأْعطُوا الطَّرِيــَق َحقَّـــه
وََكــــفُّ اْألََذى، َوَردُّ السَّــــَالِم َواْألَْمــــُر بِــــاْلَمْعُروِف، َوالنـَّْهــــُي َعــــِن  غَــــضُّ اْلَبَصــــِر،«

  ».اْلُمْنَكرِ 
وحــدثناه (ح) وحــدثناه حيــىي بــن حيــىي، أخربنــا عبــد العزيــز بــن حممــد املــدين، 

حممد بن رافع، حدثنا ابن أيب فديك، أخربنـا هشـام يعـين ابـن سـعد كالمهـا، عـن زيـد 
  .)٧٧(ناد مثله"بن أسلم �ذا اإلس

عـن  : ملسـلم طريقـان هلشـام بـن سـعد كمـا هـو ظـاهر، متابعـًة حلفـص بـن ميسـرةقلتُ 
. ومــن طريــق زهــري، عــن زيــد بــن أســلم بــه )٧٨(زيــد بــن أســلم، كــذا أخرجــه البخــاري

مـن طريـق زيـد بـن أسـلم، واهللا  هشـام بـن سـعد . فهذا من صحيح حديث)٧٩(بنحوه
  املوفق.
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  الحـــديث العاشـــر: أخرجـــه اإلمـــام مســـلم متابعـــًة فـــي كتـــاب الســـالم، بـــاب
)، ٢٢٢٦الطيــرة والفــأل ومــا يكــون فيــه مــن الشــؤم، تحــت الحــديث رقــم (

  فقال (رحمه اهللا):  
"وحدثنا عبد اهللا بـن مسـلمة بـن قعنـب، حـدثنا مالـك، عـن أيب حـازم، عـن 

اْلَمـــــْرَأِة َواْلَفـــــَرِس  ِإْن َكـــــاَن، َفِفـــــي«: ســـــهل بـــــن ســـــعد، قـــــال: قـــــال رســـــول اهللا 
  يـَْعِين الشُّْؤَم. ».َواْلَمْسَكنِ 

وحــدثنا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة، حــدثنا الفضــل بــن دكــني، حــدثنا هشــام بــن 
  .)٨٠(مبثله" سعد، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد، عن النيب 

  : هو من صحيح حديثه من غري طريق زيد بن أسلم، واهللا املوفق.قلتُ 
   كتـاب البـر والصـلة الحديث الحادي عشر: أخرجه اإلمام مسلم متابعًة فـي

تحــــت الحــــديث رقــــم  واآلداب، بــــاب النهــــي عــــن لعــــن الــــدواّب وغيرهــــا،
  )، فقال (رحمه اهللا):٢٥٩٨(

حــدثنا أبـــو بكــر بـــن أيب شــيبة، حـــدثنا معاويـــة بــن هشـــام، عــن هشـــام بـــن "
عن أيب الدرداء، مسعـت رسـول سعد، عن زيد بن أسلم، وأيب حازم، عن أم الدرداء، 

  .)٨١(»ِإنَّ اللَّعَّانِيَن َال َيُكونُوَن ُشَهَداَء، َوَال ُشَفَعاَء يـَْوَم اْلِقَياَمةِ «، يقول: اهللا 
. وإسـناده صـحيح، رجالـه ثقـات )٨٢(له متابعات من طريق معمر، عن زيد بـن أسـلم

طريــق  . ومــن)٨٣(رجــال الشــيخني. ومــن طريــق حفــص بــن ميســرة،عن زيــد بــن أســلم
  .)٨٤(حممد بن جعفر قال: أخربين زيد بن أسلم

  : هو من صحيح حديثه من غري طريق زيد بن أسلم، واهللا املوفق.قلتُ 
  المطلب الثالث: أحاديث الموثقين في شيخ عند اإلمام النسائي

أخرج اإلمام النسائي لواحٍد من الرواة الضعفاء الموثقين في شـيخ، هـو: هشـام 
 يثاً واحداً. ويشار إلى أّن النسائي ضّعف هشام بن بن سعد. وأخرج له حد
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  سعد، واهللا الموفق.
  ـــــن ـــــاً بعمـــــرو ب ـــــن ســـــعد، أخرجـــــه اإلمـــــام النســـــائي مقرون حـــــديث هشـــــام ب

، فـــي كتـــاب قطـــع الســـارق، بـــاب الثمـــر يســـرق بعـــد أن يؤويـــه )٨٥(الحـــارث
    ). قال (رحمه اهللا):٤٩٥٩الجرين، الحديث رقم (

عليـــه وأنـــا أمســـع، عـــن ابـــن وهـــب، قـــال: "قـــال احلـــارث بـــن مســـكني، قـــراءة 
أخــربين عمــرو بــن احلــارث، وهشــام بــن ســعد، عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن 

فقـال: يـا رسـول اهللا!   جده عبد اهللا بن عمرو، أن رجال من مزينـة أتـى رسـول اهللا 
ُلَهــا َوالنََّكــاُل َولَــْيَس ِفــي َشــْيٍء ِمــَن «كيــف تــرى يف حريســة اجلبــل؟ فقــال:  ِهــَي َوِمثـْ

اْلَماِشَيِة َقْطٌع، ِإالَّ ِفيَما آَواُه اْلُمَراُح، فـَبَـَلَغ ثََمَن اْلِمَجنِّ، َفِفيِه َقطْـُع اْليَـِد، َوَمـا لَـْم 
َلْيِه َوَجَلَداُت َنَكـالٍ  ُلْغ ثََمَن اْلِمَجنِّ، َفِفيِه َغَراَمُة ِمثـْ يـا رسـول اهللا! كيـف  قـال:». يـَبـْ

لُـُه َمَعـُه، َوالنََّكـاُل َولَـْيَس ِفـي َشـْيٍء ِمـَن الثََّمـِر «ترى يف الثمـر املعلـق؟ قـال:  ُهـَو َوِمثـْ
ــَن اْلِمَجــنِّ  ــَغ ثََم اْلُمَعلَّــِق َقْطــٌع، ِإالَّ ِفيَمــا آَواُه اْلَجــرِيُن، َفَمــا ُأِخــَذ ِمــَن اْلَجــرِيِن فـَبَـَل

َلْيِه َوَجَلَداُت َنَكالٍ  َفِفيِه اْلَقْطُع، َوَما َلمْ  ُلْغ ثََمَن اْلِمَجنِّ َفِفيِه َغَراَمُة ِمثـْ   .)٨٦(»يـَبـْ
قــال احلــاكم: "هــذه ســنة تفــرد �ــا عمــرو بــن شــعيب بــن حممــد، عــن جــده 
عبـــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص. إذا كـــان الـــراوي عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب ثقـــة، فهـــو  

  .)٨٧(كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر"
  ح حديثه عن غري طريق زيد بن أسلم، واهللا املوفق.: هو من صحيقلتُ 

  أهم النتائج التي توصلت إليها:
أخــرج اإلمــام البخــاري لــراويني فقــط مــن الــرواة الضــعفاء املــوثقني يف شــيخ، ومل  أوًال:

خيـــــرج عنهمـــــا إالّ نـــــادراً، ثالثـــــة أحاديـــــث فقـــــط: اثنـــــان هلشـــــام، وواحـــــد ليحـــــىي بـــــن 
  الضحاك، أخرجها هلما تعليقاً بصيغة اجلزم، وهي صحيحة.
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ــاً: أيضــاً، حيــث بلــغ  أخــرج اإلمــام مســلم لثالثــة مــنهم، ومل خيــرج عــنهم إالّ نــادراً  ثاني
جمموع ما أخرجه هلم ثالثة عشر حديثاً: حديثاً واحداً لقـرة بـن عبـد الـرمحن، وحـديثاً 

  واحداً �الد بن سعيد، وأحد عشر حديثاً هلشام بن سعد:
حــديث قــرة بــن عبــد الــرمحن: أخرجــه مقرونــاً مــع عمــرو بــن احلــارث، يف كتــاب  ) ١(

  ).  ١٥٩١احلديث رقم ( الطالق، باب بيع القالدة فيها خرز وذهب، حتت
حــديث جمالــد بــن ســعيد: أخرجــه مقرونــاً مــع مجاعــٍة يف كتــاب الطــالق، بــاب  ) ٢(

  ).  ١٤٨٠املطلقة ثالثاً ال نفقة هلا، حتت احلديث رقم (
حديث هشام بن سعد: أخرج له أحد عشر حـديثاً، كلهـا يف املتابعـات. منهـا  ) ٣(

أحاديــث  ســبعة أحاديــث مــن صــحيح حديثــه مــن طريــق زيــد بــن أســلم، وأربعــة
 من صحيح حديثه من غري طريق زيد بن أسلم، واهللا املوفق.

أخــرج اإلمــام النســائي لواحــٍد مــنهم، هــو: هشــام بــن ســعد. أخــرج لــه حــديثاً  ثالثــاً:
  واحداً. ويشار إىل أّن النسائي ضّعفه.

الشيخان والنسائي يعّدون مقلـني يف روايـتهم عـن هـؤالء الضـعفاء، ومـرّد ذلـك  رابعاً:
 خني اشرتاط الصحة، وعند النسائي شرطه يف الرجال، واهللا املوفق.عند الشي
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 الهوامش واإلحاالت
 

  ).٢/٦٩٢يف تأنيب الكوثري من األباطيل ( التنكيل مبا )  ١(
  ).  ٨١-٧٩املوقظة للذهيب (ص:  )  ٢(
  )٣٨١هدي الساري (ص: )  ٣(
  ).٩٧-٩٦صيانة صحيح مسلم: البن الصالح (ص:  )  ٤(
  ).١٠٤شروط األئمة الستة، البن طاهر (ص:  )  ٥(
  ).٧٥/ ١النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ( )  ٦(
  ) وإسناده صحيح.١٠٤طاهر يف "شروط األئمة الستة "(ص: أخرجه ابن  )  ٧(
  ).٣٣سؤاالت السلمي (النص:  )  ٨(
  ).٣٩٨/ ١شرح علل الرتمذي ( )  ٩(
حتريـر علـوم احلــديث )، و ٧٥/ ١انظـر: النكـت علـى كتـاب ابـن الصـالح البـن حجـر ( )  ١٠(

  ).٨٦٣/ ٢للجدّيع (
ي املســمى زهــر الــرىب علــى ا�تــىب انظــر مقدمــة احلــافظ الســيوطي لشــرحه علــى النســائ )  ١١(

)١/٤.(  
  ).١٣٣/ ١٤سري أعالم النبالء ط الرسالة ( )  ١٢(
  ).٢/٧٣٢راجع: شرح علل الرتمذي البن رجب ( )  ١٣(
  ).١٤٨-١٤٤انظر: منهج اإلمام البخاري أليب بكر كايف (ص:  )  ١٤(
حممــود القضــاة، كليـــة انظــر: "التجــريح والتعــديل النســـيب يف نقــد الــرواة" للــدكتور حيـــىي  )  ١٥(

الفكر اإلسالمي والدعوة والعقيدة اإلسالمية يف جامعـة صـّدام للعلـوم اإلسـالمية، عـام 
م. و"الـرواة الضــعفاء املوثقـون نســبياً ومـنهج الروايــة عـنهم يف الكتــب ٢٠٠٢هــ/١٤٢٣

إربــــد  –الســــتة" للدكتورحممــــد عــــودة أمحــــد احلــــوري كليــــة الشــــريعة يف جامعــــة الريمــــوك 
  م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٦م األردن، عا

  ).٥١٩). وتقريب التهذيب (ص: ٨/٣٧٣انظر ترمجته يف: �ذيب التهذيب ( )  ١٦(
)، وليس له ١١٨٩٩) رقم (٤١٧/ ١٠يف موضع واحد من السنن الكربى للنسائي ( )  ١٧(

  رواية يف ا�تىب.
  ).٣/٤٨٥الضعفاء الكبري للعقيلي ( )  ١٨(
  ).٧/١٣٢اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( )  ١٩(
  ).٧/١٣٢اجلرح والتعديل البن أيب حامت (   )٢٠(
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  ).٧/٣٤٣الثقات البن حبان ( )  ٢١(
  ).٣٠١مشاهري علماء األمصار البن حبان (ص:  )  ٢٢(
  ).�٨/٣٧٣ذيب التهذيب ( )  ٢٣(
  ).٧/١٨٤الكامل يف ضعفاء الرجال ( )  ٢٤(
). والكامـل يف ضـعفاء ٨/٩(انظر ترمجته يف: التاريخ الكبـري للبخـاري حبواشـي املطبـوع  )  ٢٥(

). وا�ــــروحني البــــن ٨/٣٦١). واجلــــرح والتعــــديل البــــن أيب حــــامت (٨/١٦٩الرجــــال (
  ).٣/١٠حبان (

  ).٨/٩التاريخ الكبري للبخاري حبواشي املطبوع ( )  ٢٦(
  ).٨/١٦٩الكامل يف ضعفاء الرجال ( )  ٢٧(
  ).٨/٣٦١اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( )  ٢٨(
  ).٨/٣٦١والتعديل البن أيب حامت (اجلرح  )  ٢٩(
  ).٣/١٠ا�روحني البن حبان ( )  ٣٠(
). وسـؤاالت أيب داود لإلمـام ٩/٦١انظر ترمجتـه يف:اجلـرح والتعـديل البـن أيب حـامت ( )  ٣١(

). والضـعفاء واملرتوكـون ٣/١٩٥وتاريخ ابن معني رواية الـدوري ( ).٢٢٠أمحد (ص:
). وا�ـــروحني البـــن ٨/٤١١لرجـــال (). والكامـــل يف ضـــعفاء ا١٠٤للنســـائي (ص: 

  ).٥٧٢). وتقريب التهذيب (ص: ١١/٣٧). و�ذيب التهذيب (٣/٨٩حبان (
  ).٩/٦١اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( )  ٣٢(
  ).٢٢٠سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (ص:  )  ٣٣(
  ).٣/١٩٥رواية الدوري ( -تاريخ ابن معني  )  ٣٤(
  ).٩/٦١حامت (اجلرح والتعديل البن أيب  )  ٣٥(
  ).�١١/٣٧ذيب التهذيب ( )  ٣٦(
  ).٩/٦٢اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( )  ٣٧(
  ).١٠٤الضعفاء واملرتوكون للنسائي (ص:  )  ٣٨(
  ).٨/٤١١الكامل يف ضعفاء الرجال ( )  ٣٩(
  ).�١١/٣٧ذيب التهذيب ( )  ٤٠(
  ).٣/٨٩ا�روحني البن حبان ( )  ٤١(
). وتقريـب ٢/٣٦٩الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة (انظر ترمجته يف:  )  ٤٢(

  ).٥٩٣التهذيب (ص: 
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) وأعلــه بــاالختالف ١٠٦٩٠) بــرقم (٩/٣٣٧أخــرج لــه النســائي يف الســنن الكــربى ( )  ٤٣(
ـــه، وبـــرقم ( ) وأعلـــه أيضـــاً بـــاالختالف علـــى عبيـــد اهللا بـــن ١٠٦٩٢علـــى األوزاعـــي في

  مر.ع
  ).٩/١٦٤حامت ( اجلرح والتعديل البن أيب )  ٤٤(
  ).٩/١١٩الكامل يف ضعفاء الرجال ( )  ٤٥(
  ).٨/٢٨٨التاريخ الكبري للبخاري حبواشي حممود خليل ( )  ٤٦(
  ).٨/٣٩٩سري أعالم النبالء ط احلديث ( )  ٤٧(
  ).٩/١٢٠الكامل يف ضعفاء الرجال ( )  ٤٨(
  ).٣/١٢٧ا�روحني البن حبان ( )  ٤٩(
  ).٣/٢٣صحيح البخاري ( )  ٥٠(
  ).  ٣/٢٥٢الطبقات الكربى ط العلمية ( )  ٥١(
  ).٤/١٠١فتح الباري البن حجر ( )  ٥٢(
  ).٢٦٥اإللزامات والتتبع للدارقطين (ص:  )  ٥٣(
  ).٣/١٣٧تغليق التعليق ( )  ٥٤(
  ).١/٣٥٨فتح الباري البن حجر ( )  ٥٥(
  ).٥/١١٤صحيح البخاري ( )  ٥٦(
  ).٤/٢٧٦(التاريخ الكبري للبخاري حبواشي حممود خليل  )  ٥٧(
  ).٢/١٤٨صحيح البخاري ( )  ٥٨(
  ).٢/٦٩٦الفصل للوصل املدرج يف النقل ( )  ٥٩(
  ).١٠٩٦٩) رقم (١٦/٥٦٩مسند أمحد ط الرسالة ( )  ٦٠(
  ).٣/٤٥٣فتح الباري البن حجر ( )  ٦١(
) ٤/٣٢١)، وصــحيح ابــن خزميــة (٧٢٤٠) رقــم (١٢/١٨٠مســند أمحــد ط الرســالة ( )  ٦٢(

  ).٢٩٨١رقم (
  ).٣/١٢١٤مسلم ( صحيح )  ٦٣(
  ).٢/١١١٧صحيح مسلم ( )  ٦٤(
  ).١٧١-١/١٦٧صحيح مسلم ( )  ٦٥(
  ).٣/٣٥شرح النووي على مسلم ( )  ٦٦(
  ).٦٨٢-٢/٦٨٠صحيح مسلم ( )  ٦٧(
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  ).٩٨٧) رقم (٢/٦٨٢صحيح مسلم ( )  ٦٨(
  ).٢/٧٠٢صحيح مسلم ( )  ٦٩(
  ).٢/٧٩٠صحيح مسلم ( )  ٧٠(
  ).١١٢٢) رقم (٢/٧٩٠صحيح مسلم ( )  ٧١(
  ).١٩٤٥) رقم (٣/٣٤صحيح البخاري ( )  ٧٢(
  ).٣/١١٧٧صحيح مسلم ( )  ٧٣(
  ).٢٣٨١) رقم (٣/١١٥صحيح البخاري ( )  ٧٤(
  ).٣/١٢٤٩صحيح مسلم ( )  ٧٥(
  ).١٤٧٩-٣/١٤٧٨صحيح مسلم ( )  ٧٦(
  ).٣/١٦٧٥صحيح مسلم ( )  ٧٧(
  ).٢٤٦٥) رقم (٣/١٣٢صحيح البخاري ( )  ٧٨(
  ).٦٢٢٩() رقم ٨/٥١صحيح البخاري ( )  ٧٩(
  ).٤/١٧٤٨صحيح مسلم ( )  ٨٠(
  ).٤/٢٠٠٦صحيح مسلم ( )  ٨١(
  ).٤٥/٥١٧مسند أمحد ط الرسالة ( )  ٨٢(
  ).١٣/٥٦صحيح ابن حبان ( )  ٨٣(
  ).١١٧األدب املفرد للبخاري (ص:  )  ٨٤(
)، وتقريب التهذيب ١٦/  ٨ثقة فقيه حافظ، انظر ترمجته يف: �ذيب التهذيب ( )  ٨٥(

  ).٤١٩(ص: 
  ).٨٥/  ٨سنن النسائي ( )  ٨٦(
 ).٤٢٣/  ٤املستدرك على الصحيحني للحاكم ( )  ٨٧(
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  المصادر والمراجع
األدب املفــــرد: أليب عبــــد اهللا حممــــد بـــــن إمساعيــــل بــــن إبـــــراهيم بــــن املغــــرية البخـــــاري،  ) ١(

هـــ)، حققــه وقابلــه علــى أصــوله: مســري بــن أمــني الــزهريي، نشــر: مكتبــة ٢٥٦(املتــوىف: 
 م).١٩٩٨/هـ١٤١٩والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، (املعارف للنشر 

اإللزامات والتتبع للدارقطين: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهـدي بـن مسـعود  ) ٢(
هـــ)، دراســة وحتقيــق: الشــيخ ٣٨٥بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي الــدارقطين (املتــوىف: 

 –العلميـــة، بـــريوت أبـــو عبـــد الـــرمحن مقبـــل بـــن هـــادي الـــوداعي، الناشـــر: دار الكتـــب 
  م).١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥لبنان، الطبعة: الثانية، (

هــ)، حتقيـق ٢٣٣/هــ١٥٨تاريخ ابن معني (رواية الدوري): ليحىي بـن معـني أبـو زكريـا ( ) ٣(
د. أمحد حممد نـور سـيف، نشـر مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي، سـنة 

 م)، مكة املكرمة.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(

صــحيح البخــاري: أليب الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد تغليــق التعليــق علــى  ) ٤(
هـــ)، احملقــق: ســعيد عبــد الــرمحن موســى القزقــي، ٨٥٢بــن حجــر العســقالين (املتــوىف: 

األردن، الطبعــة األوىل،  –بــريوت ، عمــان  -الناشــر: املكتــب اإلســالمي ، دار عمــار 
  هـ.١٤٠٥

هـ)، دراسـة  ٨٥٢ين (ت: تقريب التهذيب: للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقال ) ٥(
  لبنان. –وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار املكتبة العلمية بريوت 

�ذيب التهذيب: لالمام احلافظ شيخ االسالم شهاب الدين أمحد بن علي بـن حجـر  ) ٦(
هـــــــ)، دار الفكــــــر للطباعــــــة والنشــــــر والتوزيــــــع، الطبعــــــة االوىل  ٥٢٨العســــــقالين (ت: 

  م).١٩٨٤/هـ١٤٠٤(

الكمــال: يوســف بــن الزكــي عبـــدالرمحن أبــو احلجــاج املــزي، حتقيــق: د. بشـــار  �ــذيب ) ٧(
 م)، بريوت.١٩٨٠/هـ ١٤٠٠عواد معروف، نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل (

التـــــاريخ الكبــــــري: ألىب عبـــــد اهللا حممــــــد بـــــن امساعيــــــل بـــــن ابــــــراهيم اجلعفـــــي البخــــــاري  ) ٨(
ـــق عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب ال٨٦٩/هــــ٢٥٦(ت علميـــة، الطبعـــة األوىل م)، حتقي

 م)، بريوت.٢٠٠٢/هـ١٤٢٢(
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الثقــات: حممـــد بـــن حبـــان بـــن أمحـــد أبــو حـــامت التميمـــي البســـيت، حتقيـــق الســـيد شـــرف  ) ٩(
 م)، بريوت.١٩٧٥ – ١٣٩٥الدين أمحد، نشر دار الفكر الطبعة األوىل (

التنكيل مبـا يف تأنيـب الكـوثري مـن األباطيـل: عبـد الـرمحن بـن حيـىي بـن علـي بـن حممـد  ) ١٠(
هــــ)، مـــع خترجيـــات وتعليقـــات: حممـــد ناصـــر ١٣٨٦علمـــي العتمـــي اليمـــاين (املتـــوىف: امل

عبـــد الـــرزاق محـــزة، الناشـــر: املكتـــب اإلســـالمي،  -زهـــري الشـــاويش  -الـــدين األلبـــاين 
  م).١٩٨٦-هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، (

جــامع الرتمــذي: حملمــد بــن عيســى أبــو عيســى الِرتِْمــذّي الســلمي، حتقيــق: أمحــد حممــد  ) ١١(
 شاكر وآخرون، نشر دار إحياء الرتاث العريب،  بريوت. 

اجلامع الصحيح املختصر: حملمد بن إمساعيل أيب عبداهللا البخاري اجلعفـي، حتقيـق: د.  ) ١٢(
  م)، بريوت.١٩٨٧/هـ١٤٠٧(مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، الطبعة الثالثة، 

اجلـــرح والتعـــديل: اليب حممـــد عبـــد الـــرمحن بـــن اىب حـــامت حممـــد بـــن ادريـــس بـــن املنـــذر  ) ١٣(
هـــ)، الطبعــة االوىل مطبعــة جملــس دائــرة املعــارف  ٣٢٧التميمــي احلنظلــي الــرازي (ت: 

ــــة حبيــــدرآباد الــــدكن  ــــاء الــــرتاث ١٩٥٢هـــــ ١٣٧١اهلنــــد ســــنة ( -العثماني م)، دار إحي
 العريب بريوت.

سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الـرواة وتعـديلهم: أليب عبـد اهللا أمحـد  ) ١٤(
هـــ)، حتقيــق: د. زيــاد ٢٤١بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين (املتــوىف: 

  هـ.١٤١٤املدينة املنورة، الطبعة األوىل،  -حممد منصور، نشر: مكتبة العلوم واحلكم 

لــدين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قَاْميــاز ســري أعــالم النــبالء: لشــمس ا ) ١٥(
هــ)، حتقيــق جمموعـة مــن احملققـني بإشـراف الشــيخ شـعيب األرنــاؤوط، ٧٤٨الـذهيب (ت

 لبنان. –م)، بريوت ١٩٨٥/هـ١٤٠٥نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة (

ين، أيب الســنن الكــربى: ألمحــد بــن احلســني بــن علــي بــن موســى اُخلْســَرْوِجردي اخلراســا ) ١٦(
هـــ)، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، نشــر: دار الكتــب ٤٥٨بكــر البيهقــي (املتــوىف: 

 م).٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤لبنات، الطبعة الثالثة، ( –العلمية، بريوت 
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السنن الكربى: أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراسـاين، النسـائي (املتـوىف:  ) ١٧(
بــريوت، الطبعــة  –مؤسســة الرسـالة  هــ)، حتقيــق: حسـن عبــد املـنعم شــليب، نشـر:٣٠٣

 م).٢٠٠١ -هـ ١٤٢١األوىل، (

شــرح علــل الرتمــذي: لعبــد الــرمحن ابــن رجــب احلنبلــي، حتقيــق: نــور الــدين عــرت، نشــر:  ) ١٨(
 هـ.١٣٩٨الطبعة األوىل سنة:  -دار املالح 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان: حملمد بن حبـان بـن أمحـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن  ) ١٩(
ــــَد، التم ــــدارمي، الُبســــيت (املتــــوىف: َمْعب هـــــ)، حتقيــــق: شــــعيب ٣٥٤يمــــي، أيب حــــامت، ال

 م).١٩٩٣ – ١٤١٤بريوت، الطبعة الثانية، ( –األرنؤوط، نشر: مؤسسة الرسالة 

صحيح ابن خزمية: أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر  ) ٢٠(
د مصطفى األعظمي، الناشر: هـ)، احملقق: د. حمم٣١١السلمي النيسابوري (املتوىف: 

 بريوت. –املكتب اإلسالمي 

صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايتـه مـن اإلسـقاط والسـقط: لعثمـان بـن  ) ٢١(
هــ)، احملقـق: ٦٤٣عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بـابن الصـالح (املتـوىف: 

ت، الطبعـــة الثانيـــة، بـــريو  –موفـــق عبـــداهللا عبـــدالقادر، الناشـــر: دار الغـــرب اإلســـالمي 
  هـ.١٤٠٨

الضــــعفاء واملرتوكــــون: لإلمــــام أيب احلســــن علــــي بــــن عمــــر الــــدارقطين، حتقيــــق: الشــــيخ  ) ٢٢(
  هـ)، بريوت. ١٤٠٥عبدالعزيز عزالدين السريوان، نشر دار القلم الطبعة األوىل (

هــ)، حتقيـق  ٣٠٣الضعفاء واملرتوكون: لالمام أمحـد بـن علـى بـن شـعيب النسـائي (ت  ) ٢٣(
 –م)، بــريوت  ١٩٨٦ -هـــ  ١٤٠٦هيم زايــد، دار املعرفــة، الطبعــة االوىل (حممــود ابــرا

  لبنان.

الضـــعفاء الكبـــري: أليب جعفـــر حممـــد بـــن عمـــرو بـــن موســـى بـــن محـــاد العقيلـــي املكـــي  ) ٢٤(
 –هـــ)، احملقـق: عبــد املعطـي أمــني قلعجـي، الناشــر: دار املكتبـة العلميــة ٣٢٢(املتـوىف: 

 م).١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤بريوت، الطبعة األوىل، (
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الطبقــات الكــربى: أليب عبــد اهللا حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلــامشي بــالوالء، البصــري،  ) ٢٥(
هــــ)، حتقيـــق: حممـــد عبـــد القـــادر عطـــا، ٢٣٠البغـــدادي املعـــروف بـــابن ســـعد (املتـــوىف: 

  م).١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بريوت، الطبعة: األوىل، ( –الناشر: دار الكتب العلمية 

لرمحن بن حممـد بـن إدريـس بـن املنـذر التميمـي، العلل البن أيب حامت: أليب حممد عبد ا ) ٢٦(
هــ)، حتقيـق: فريـق مـن البـاحثني بإشـراف ٣٢٧احلنظلي، الرازي ابـن أيب حـامت (املتـوىف: 

وعنايـــة د. ســـعد بـــن عبـــد اهللا احلميـــد و د. خالـــد بـــن عبـــد الـــرمحن اجلريســـي، الناشـــر: 
  م).٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧مطابع احلميضي، الطبعة األوىل، (

يف األحاديــث النبويــة.: أليب احلســن علــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي العلــل الــواردة  ) ٢٧(
هـــــ)، حتقيــــق ٣٨٥بـــن مســــعود بــــن النعمــــان بــــن دينــــار البغــــدادي الــــدارقطين (املتــــوىف: 

ـــة  الريـــاض، الطبعـــة األوىل  –وختـــريج: حمفـــوظ الـــرمحن زيـــن اهللا الســـلفي، نشـــر دار طيب
 م).١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(

محــد بــن علــي بـن حجــر أيب الفضــل العســقالين فـتح البــاري شــرح صــحيح البخـاري: أل ) ٢٨(
الشافعي، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي وعناية حمب الـدين اخلطيـب،  نشـر دار املعرفـة 

 هـ)، بريوت.١٣٧٩(

الفصـــل للوصـــل املـــدرج يف النقـــل: أليب بكـــر أمحـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت بـــن أمحـــد بـــن  ) ٢٩(
ن مطـر الزهـراين، الناشـر: هـ)، احملقق: حممد بـ٤٦٣مهدي اخلطيب البغدادي (املتوىف: 

 م).١٩٩٧هـ/١٤١٨دار اهلجرة، الطبعة األوىل، (

الكاشــف يف معرفــة مــن لـــه روايــة يف الكتــب الســتة: لالمـــام مشــس الــدين أيب عبـــد اهللا  ) ٣٠(
هــــ)، وحاشـــيته لالمـــام برهـــان ٧٤٨ – ٦٧٣حممـــد بـــن أمحـــد بـــن الـــذهيب الدمشـــقي (

هــــ)  ٨٤١ - ٧٥٣احللـــيب (الـــدين أيب الوفـــاء إبـــراهيم بـــن حممـــد ســـبط ابـــن العجمـــي 
رمحهمــا اهللا تعــاىل، حتقيــق: حممــد عوامــة، وأمحــد حممــد منــر اخلطيــب، دار القبلــة للثقافــة 

  م)، جدة.١٩٩٢/هـ١٤١٣االسالمية مؤسسة علوم القرآن، الطبعة األوىل (

الكامل يف ضعفاء الرجال: لعبداهللا بن عدي بن عبداهللا بن حممد أبـو أمحـد اجلرجـاين،  ) ٣١(
 -هــــــ ١٤٠٩)، حتقيـــــق: حيـــــىي خمتـــــار غـــــزاوي، دار الفكـــــر، ســـــنة (هــــــ٣٦٥/هــــــ٢٧٧(

  م)، بريوت.١٩٨٨
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لســان امليـــزان: أليب الفضـــل أمحــد بـــن علـــي بــن حممـــد بـــن أمحــد بـــن حجـــر العســـقالين  ) ٣٢(
اهلنــد، نشــر: مؤسســة األعلمــي  –هـــ)، حتقيــق: دائــرة املعــرف النظاميــة ٨٥٢(املتــوىف: 

 م).١٩٧١/هـ١٣٩٠لبنان، الطبعة الثانية، ( –للمطبوعات بريوت 

مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار: أليب بكر أمحد بـن عمـرو بـن عبـد اخلـالق بـن  ) ٣٣(
هــ)، حتقيـق: حمفـوظ الـرمحن ٢٩٢خالد بن عبيـد اهللا العتكـي املعـروف بـالبزار (املتـوىف: 

إىل  ١٠)، وعـادل بـن سـعد (حقـق األجـزاء مـن ٩إىل  ١زين اهللا، (حقـق األجـزاء مـن 
 -)، نشر: مكتبة العلوم واحلكـم ١٨د اخلالق الشافعي (حقق اجلزء )، وصربي عب١٧

 م).٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨املدينة املنورة، الطبعة األوىل، (بدأت 

مســند أيب يعلــى: أليب يعلــى أمحــد بــن علــي بــن املثُــىن بــن حيــىي بــن عيســى بــن هــالل  ) ٣٤(
ر املــأمون هـــ)، حتقيــق: حســني ســليم أســد، نشــر: دا٣٠٧التميمــي، املوصــلي (املتــوىف: 

 م).١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤دمشق، الطبعة األوىل، ( –للرتاث 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أليب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن  ) ٣٥(
عادل مرشد، وآخرون،  -هـ)، احملقق: شعيب األرنؤوط ٢٤١أسد الشيباين (املتوىف: 

سة الرسالة، الطبعة األوىل، بإشراف: د عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: مؤس
 م). ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١(

مسند أيب داود الطيالسـي: أليب داود سـليمان بـن داود بـن اجلـارود الطيالسـي البصـرى  ) ٣٦(
 –هـ)، حتقيـق: الـدكتور حممـد بـن عبـد احملسـن الرتكـي، نشـر: دار هجـر ٢٠٤(املتوىف: 

 م).١٩٩٩ -هـ ١٤١٩مصر، الطبعة األوىل، (

هــــ)، ٧٤٨د الرجـــال: لشـــمس الـــدين حممـــد بـــن أمحـــد الـــذهيب (ميـــزان االعتـــدال يف نقـــ ) ٣٧(
حتقيـق الشـيخ علـي حممــد معـوض، والشـيخ عـادل أمحــد عبـداملوجود، نشـر دار الكتــب 

 م)، مكان النشر بريوت.١٩٩٥العلمية، سنة (

مشــاهري علمــاء األمصــار وأعــالم فقهــاء األقطــار: حملمــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان  ) ٣٨(
هـــ)، حققــه ٣٥٤ميمــي، أبــو حــامت، الــدارمي، الُبســيت (املتــوىف: بــن معــاذ بــن َمْعبــَد، الت

 –ووثقــه وعلــق عليــه: مــرزوق علــى ابــراهيم، نشــر: دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع 
 م).١٩٩١ -هـ  ١٤١١املنصورة، الطبعة األوىل (
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مــنهج اإلمــام البخــاري يف تصــحيح األحاديــث وتعليلهــا ( مــن خــالل اجلــامع الصــحيح  ) ٣٩(
كــــــــــــر كــــــــــــايف، الناشــــــــــــر : دار ابــــــــــــن حــــــــــــزم بــــــــــــريوت، الطبعــــــــــــة : األوىل، ): أبــــــــــــو ب

  م).٢٠٠٠هـ/١٤٢٢(

ا�تىب من السـنن: ألمحـد بـن شـعيب أبـو عبـد الـرمحن النسـائي، حتقيـق: عبـدالفتاح أبـو  ) ٤٠(
ـــة،  –غـــدة، نشـــر: مكتـــب املطبوعـــات اإلســـالمية   –هــــ ١٤٠٦حلـــب، الطبعـــة الثاني

  سوريا. -م، حلب١٩٨٦

الضعفاء واملرتوكني لالمام احلافظ حممـد بـن حبـان بـن امحـد اىب ا�روحني من احملدثني و  ) ٤١(
ـــــع دار املعرفـــــة ٣٥٤حـــــامت التميمـــــي البســـــيت ( ـــــد، طب ـــــق حممـــــود ابـــــراهيم زاي هــــــ)، حتقي

 م)، بريوت.١٩٩٢-هـ١٤١٢(

املسـتدرك علــى الصــحيحني: حممــد بــن عبـداهللا أبــو عبــداهللا احلــاكم النيســابوري، حتقيــق  ) ٤٢(
ر الكتـــــــــــب العلميـــــــــــة، الطبعـــــــــــة األوىل مصـــــــــــطفى عبـــــــــــد القـــــــــــادر عطـــــــــــا، نشـــــــــــر دا

  لبنان. –م)، بريوت ١٩٩٠/هـ١٤١١(

املســـــند اجلــــــامع الصــــــحيح أليب احلســــــني مســــــلم بــــــن احلجــــــاج بــــــن مســــــلم القشــــــريي  ) ٤٣(
 النيسابوري: نشر دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت.

األرنــؤوط، نشــر املســند: لإلمــام أمحــد بــن حنبــل أيب عبــداهللا الشــيباين، حتقيــق شــعيب  ) ٤٤(
 القاهرة. –مؤسسة قرطبة 

املعجــم الكبــري: أليب القاســم الطــرباين ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي  ) ٤٥(
هـــــ)، حتقيــــق: محــــدي بــــن عبــــد ا�يــــد الســــلفي، دار النشــــر: ٣٦٠الشــــامي، (املتــــوىف: 

 القاهرة، الطبعة الثانية. –مكتبة ابن تيمية 

الــــــدين حممــــــد بــــــن أمحــــــد بــــــن عثمــــــان الــــــذهيب املغــــــين يف الضــــــعفاء: لإلمــــــام مشــــــس  ) ٤٦(
هــــــ)، حتقيـــــق الـــــدكتور نـــــور الـــــدين عـــــرت، نشـــــر دار الكتـــــب العلميـــــة، ٧٤٨/هــــــ٦٧٣(

 م، بريوت.١٩٩٧

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج: أليب زكريا حميي الدين حيىي بـن شـرف النـووي  ) ٤٧(
الثانيـــــة، بـــــريوت، الطبعـــــة  –هــــــ)، الناشـــــر: دار إحيـــــاء الـــــرتاث العـــــريب ٦٧٦(املتـــــوىف: 

 هـ.١٣٩٢
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املوقظـــة يف علـــم مصـــطلح احلـــديث: لشـــمس الـــدين أيب عبـــد اهللا حممـــد بـــن أمحـــد بـــن  ) ٤٨(
هــ)، اعتـىن بـه: عبـد الفتـاح أبـو ُغـّدة، الناشـر: ٧٤٨عثمان بـن قَاْميـاز الـذهيب (املتـوىف: 

 هـ. ١٤١٢مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب، الطبعة: الثانية، 
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