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روايات املوثقني يف شيخ يف الصحيحني واجملتىب (دراسة نقدية)

د .فتح الرضبن القرشي 

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. May Allah guide us to righteousness.

مدخل:

معلوم عند علماء احلديث وجود بعض الرواة ادلتكلم فيهم ُب صحيحي البخاري ومسلم ،فهذا أمر ال
خيفى على احمل ِّدثْب ،وال خيفى على اإلمامْب البخاري ومسلم (رضبهما هللا) ،فهما ينتقيان من حديث
ضعفاً ِمن قِبَلهما ،أو ِمن قِبَل غّبمها ِمن
ادلتكلم فيهم ما ُُيَزُم أنَّو
صحيح مقبول ،سواء كان ىذا الراوي ُم َ
ٌ
احملدثْب .
ومن ادلعلوم أيضاً أن البخاري ومسلماً مل يرويا احلديث عن ضعيف إال وىو مقرون بغّبه أو تابعو الثقات،
ومل يرويا عن مدلس حٌب يصرح بالسماع سواءً ُب نفس الرواية أو ُب رواية أخرى ُب الصحيحْب.
ذكر العالمة ادلعلمي (رضبو هللا) :إن الشيخْب خيرجان دلن فيهم كالم ُب مواضع معروفة ،أحدىا :أن
يؤدي اجتهادمها إىل أن ذلك الكالم ال يضره ُب روايتو البتة ،كما أخرج البخاري لعكرمة .
الثاين :أن يؤدي اجتهادمها إىل أن ذلك الكالم إمنا يقتضي أنو ال يصلح لالحتجاج بو وحده ،ويريان أنو
يصلح ألن حيتج بو مقروناً ،أو حيث تابعو غّبه ،وضلو ذلك .
ثالثها :أن يريا أن الضعف الذي ُب الرجل خاص بروايتو عن فالن من شيوخو ،أو برواية فالن عنو ،أو دبا
مسع منو من غّب كتابو ،أو دبا مسع منو بعد اختالطو ،أو دبا جاء عنو عنعنو وىو مدلس ،ومل يأت عنو من
وجو آخر ما يدفع ريبة التدليس .فيخرجان للرجل حيث يصلح ،وال خيرجان لو حيث ال يصلح"(.)1



كلية أصول الدين ،اجلامعة اإلسالمية العاملية  -إسالم آباد .
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وقال الذىيب (رضبو هللا)" :فما ُب الكتابْب  -يعِب صحيحي البخاري ومسلم  -حبمد هللا رجل احتج بو
البخاري أو مسلم ُب األصول ورواياتو ضعيفة ،بل حسنة أو صحيحة  ...ومن خرج لو البخاري أو

مسلم ُب الشواىد وادلتابعات ففيهم َمن ُب حفظو شيء ،وُب توثيقو تردد"(.)2
قللُ :يب التنبو إىل عدم صحة االستدالل على ثقة الراوي بإخراج البخاري أو مسلم لو ،وإمنا ينبغي
ُ
النظر ُب كيفية إخراج البخاري أو مسلم لو ،ىل أخرجا لو ُب األصول؟ وما ىي األحاديث الٍب
أخرجاىا ،ىل ذلا شواىد ومتابعات؟ فإن أخرجا لو – كالمها أو أحدمها  -حديثاً ُب األصول صحيحاً
لذاتو ،فهذا الذي ُب أعلى درجات التوثيقّ ،أما من أخرجا لو ُب ادلتابعات أو صحيحاً لغّبه فهذا يشملو
اسم الصدق العام ،ولكن قد ال يكون ُب أعلى درجات التوثيق.
وىذا ىو الذي أبرزه ابن حجر من منهج البخاري بقولو" :فأما إن خرج لو ُب ادلتابعات والشواىد

والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج لو منهم ُب الضبط وغّبه ،مع حصول اسم الصدق ذلم"(.)3
رد ابن الصالح على من عاب على اإلمام مسلم بروايتو ُب صحيحو عن صباعة من الضعفاء علم
وقد َّ
الطعن فيهم ،وليسوا من شرط الصحيح بأجوبة منها" :أن يكون ذلك واقعاً ُب الشواىد وادلتابعات ال ُب
ٍ
بإسناد آخر
األصول ،وذلك بأن يذكر احلديث أوالً بإسناد نظيف رجالو ثقات وُيعلو أصالً ٍب يتبع ذلك
أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجو التأكيد بادلتابعة ،أو لزيادة فيو تنبو على فائدة فيما قدمو"(.)4

شرط النسائي يف اجملتيب:

أما النسائي فلو شرط ُب اجملتىب بينو العلماء ،قال أبو الفضل بن طاىر ادلقدسي" :سألل اإلمام أبا
القاسم سعد بن علي الزصلاين دبكة عن حال رجل من الرواة ،فوثقو ،فقلل :إن أبا عبد الرضبن النسائي
()5

ضعفو ،فقال" :يا بِب! إن أليب عبد الرضبن ُب الرجال شرطاً أشد من شرط البخاري ومسلم"
وقد قال احلافظ " :كم من رجل أخرج لو أبو داود والَبمذي ذبنب النسائي إخراج حديثو  ،بل ذبنب
إخراج حديث صباعة ُب الصحيحْب"(.)6

وشرطو بيّنو بقولو" :دلا عزمل على صبع كتاب السنن ،استخرت هللا تعاىل ُب الرواية عن شيوخ كان ُب

()7

القلب منهم بعض الشيء ،فوقعل اخلّبة على تركهم ،فَبكل صبلة من احلديث كنل أعلو فيو عنهم" .
قلل :فمن ىؤالء عبد هللا بن ذليعة ،قال احلافظ أبو طالب أضبد بن نصر البغدادي" :من يصرب على ما
صرب عليو أبو عبد الرضبن؟! كان عنده حديث ابن ذليعة ترصبة ترصبة فما حدث هبا ،وكان ال يرى أن

حيدث حبديث ابن ذليعة"(.)8

وقال ابن رجب مرجحاً لو على أيب داود والَبمذي فيمن خيرج لو" :وأما النسائي فشرطو أشد من ذلك،
وال يكاد خيرج دلن يغلب عليو الوىم ،وال دلن فحش خطؤه وكثر"(.)9
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وأطلق بعض العلماء على كتاب النسائي اسم (الصحيح) ،جاء ىذا عن احلفاظ ،أيب علي النيسابوري،
وأيب أضبد بن عدي ،والدارقطِب ،وابن منده ،وعبد الغِب بن سعيد األزدي ،واحلاكم ،وأيب يعلي اخلليلي،

واخلطيب البغدادي ،وأيب طاىر السلفي ،وذلك من أجل ما رأوه ُب كتابو من قوة شرطو وربريو(.)10
وال شك ُب أن صحيح البخاري أصح وأعلى شرطاً من سنن النسائي ،وللدارقطِب جزء صغّب ُب الرجال
الذين خرج ذلم البخاري وأعرض عنهم النسائي كإمساعيل بن أيب أويس.
وىكذا كانل ميزة سنن النسائي ُب ضيق شرطو ُب التصحيح ودقة مقاييسو ُب القبول لدرجة أن أبا
احلسن ادلعافري (ت 484ىـ) تلميذ ابن عبد الرب ع ّدهُ سلك أغمض وأجل ما سلكو األئمة الستة من

مسالك( .)11فشرطو ُب اجملتىب ىو أقوى الشروط بعد الصحيحْب ،شلا دفع الذىيب إىل القول" :ومل يكن
أحد ُب رأس الثالشبائة أحفظ من النسائي ،ىو أحذق باحلديث وعللو ورجالو من مسلم ،ومن أيب داود،
ومن أيب عيسى ،وىو جار ُب مضمار البخاري ،وأيب زرعة"(.)12

واخلالصة أنو ليس من شرط األئمة البخاري ومسلم والنسائي (رضبهم هللا) أال خيرجوا عن رواة متكلم
فيهم أو موصوفْب بالضعف ،وذلك أل ّن الراوي الضعيف أو ادلتكلم فيو ال يلزم أن ترد صبيع مروياتو  -ما
شيخ دون شيخ ،أو ُب ٍ
ضعفاً ُب ٍ
بلد
حال دون حال ،أو ُب ٍ
دام غّب متهم بالكذب  ،-إذ قد يكون ُم َ ّ

دون بلد ،أو ُب حديث معْب دون أحاديث أخر ،وضلو ذلك من أنواع التضعيف ( ،)13فال ُيوز أن نرد
صبيع مروياتو حينئذ ،بل نقبل حديثو الذي تبْب لنا أنو ضبطو وحفظو وأداه كما حفظو ،ونرد حديثو
الذي تبْب لنا أنو أخطأ فيو ،ونتوقف فيما مل يتبْب لنا شأنو.
ىذا ىو منهج احملدثْب ُب التعامل مع صبيع مرويات الرواة الضعفاء ،ويسمى منهج "االنتقاء من أحاديث

الضعفاء"( ، )14يعِب تصحيح أحاديث بعض الرواة ادلتكلم فيهم بالضعف إذا تبْب أهنم قد حفظوا ىذا
احلديث خبصوصو ،سباما كما أننا قد نرد حديث الراوي الثقة إذا تبْب أنو مل حيفظ ىذا احلديث ادلعْب ،أو
خالف فيو من ىو أوثق منو وأحفظ ،وهللا ادلوفق واذلادي إىل سواء السبيل.

موضوع البحث:

معْب عند البخاري ومسلم والنسائي ُب كتبهم –
موضوع ىذا البحث روايات الضعفاء ادلوثقْب ُب شيخ ّ
الصحيحان واجملتىب  -وُييب عن السؤالْب التاليْب:
من ىم الرواة الضعفاء ادلوثقون ُب شيخ الذين أخرج ذلم البخاري ومسلم والنسائي؟
كيف أخرج ىؤالء األئمة أحاديث ادلوثقْب ُب شيخ؟

قسمت هذا البحث إىل مبحثني:
ُ

ادلبحث األول :عقدتو لَباجم الضعفاء ادلوثقْب ُب شيخ عند البخاري ومسلم والنسائي.
وادلبحث الثاين :لدراسةأحاديث الضعفاء ادلوثقْب ُب شيخ عند ىؤالء األئمة ُب  ،وفيو مطالب ىي:
ادلطلب األول :أحاديث ادلوثقْب ُب شيخ عند اإلمام البخاري.
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ادلطلب الثاين :أحاديث ادلوثقْب ُب شيخ عند اإلمام مسلم.
ادلطلب الثالث :أحاديث ادلوثقْب ُب شيخ عند اإلمام النسائي.
وجعلل خاسبة فيها اخلالصة وأىم النتائج.
ُ
وهللا ادلوفق واذلادي إىل سواء السبيل،،،

املبحث األول

الضعفاء املوثقون يف شيخ

عند البخاري ومسلم والنسائي يف الصحيحني واجملتىب
أخرج ىؤالء األئمة ألربعة من الرواة الضعفاء ادلوثقْب ُب شيخ ،ىم :ىشام بن سعد واتفقوا عليو! وحيٓب

()15

الضحاك انفرد بو البخاري دوهنم ،وقرة بن عبد الرضبن ،ورلالد بن سعيد أخرج ذلما مسلم دوهنم .
بن ّ
شيخ
صبعل ىؤالء الرواة من خالل تتبع أقوال النقاد الٍب تفيد توثيق الراوي الضعيف أو قبول حديثو عن ٍ
ُ
خاصة كتب رجال الصحيحْب -
معْب ،وذلك بالرجوع إىل ّأمهات الكتب ادلعتمدة ُب الرجال ّ -
اخلاصة بَباجم الكتب الستّة ،وأمهها هتذيب الكمال للم ّذي ،وهتذيب التهذيب وتقريب
والكتب ّ
فدرسل ترصبة الراوي ،وتتبع أقوال النقاد فيوٍ ،بّ النظر ُب ىذه األقوال ووضع
التهذيب البن حجر.
ُ
خالصة ذلذه األقوال ،فأقول وباهلل التوفيق:
قرة بن عبد الرضبن بن ِحْي ِويل  -دبهملة مفتوحة ٍب ربتانية وزن جربيل  -ادلعافري ادلصري ،يقال امسو حيٓب.
من السابعة مات سنة سبع وأربعْب ( .)16أخرج لو مسلم ،وأبو داود ،والنسائي ( ،)17والَبمذي ،وابن
ماجة.

قال اإلمام أضبد" :منكر احلديث جداً" ( .)18وقال حيٓب بن معْب" :ضعيف احلديث" .وقال أبو حاًب:
"ليس بقوي"( .)19وقال أبو زرعة" :األحاديث الٌب يرويها مناكّب"(.)20
ذكره ابن حبان ُب الثقات ،ونقل قول األوزاعي" :أعلم الناس بالزىري قرة بن عبد الرضبن بن

حيويل"(ٍ ،)21ب نقل ابن حبان استنكار أبو حاًب الرازي أن يكون قرة أعلم الناس بالزىري ،وأن كل شيء
روي عنو ال يكون ستْب حديثًا ،بل أتقن الناس بالزىري :مالك ،ومعمر ،والزبيدي :ويونس ،وعقيل،
وابن عيينة ،ىؤالء الستة أىل احلفظ واإلتقان ،والضبط ،وادلذاكرة ،وهبم يعترب حديث الزىري إذا خالف
بعضا ُب شيء يرويو .وترجم ابن حبان لقرة مرة أخرى ُب مشاىّب علماء
بعض أصحاب الزىري ً

األمصار(.)22
ووجو ابن حجر قول األوزاعي بأ ّن قرة أعلم حبال الزىري من غّبه ال فيما يرجع إىل ضبط احلديث وىذا
ّ

ىو الالئق .خاصة أ ّن قرة قال :مل يكن للزىري كتاب إال كتاب فيو نسب قومو" (.)23
قال ابن عدي" :ولقرة أحاديث صاحلة يرويها عنو رشدين وسويد بن عبد العزيز ،وابن وىب واألوزاعي
وغّبىم وصبلة حديثو عند ىؤالء ومل أر ُب حديثو حديثاً منكراً جداً فأذكره وأرجو أنو ال بأس بو"(.)24
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خاصة ،واألوزاعي إمام حجة ،وكفى بشهادتو لشيخو قرة،
اخلالصة :أنّو ضعيف ويقبل حديثو ُب
الزىري ّ
ّ
خاصة إذا كان الراوي عنو ابن وىب ،أو األوزاعي ،أو سويد بن عبد العزيز.
اذلمداين  -بسكون ادليم  -أبو عمرو الكوُب ،من
ُرلَالد  -بضم أولو وزبفيف اجليم  -بن سعيد بن عمّب ْ
صغار السادسة مات سنة أربع وأربعْب ( ،)25أخرج لو مسلم ،وأبو داود ،والنسائي ،والَبمذي ،وابن

ماجة.

()26

قال البخاري" :كان حيٓب القطان يضعفو وكان ابن مهدي ال يروي عنو"  .وقال ابن عدي" :ورلالد لو
عن الشعيب عن جابر أحاديث صاحلة وعن غّب جابر من الصحابة أحاديث صاحلة وصبلة ما يرويو عن
الشعيب وقد رواه عن غّب الشعيب ولكن أكثر روايتو عنو وعامة ما يرويو غّب زلفوظ"(.)27
قال أبو بكر بن أيب خيثمة" :مسعل حيٓب بن معْب يقول :رلالد ضعيف واىى احلديث .قلل :كان حيٓب
بن سعيد القطان يقول :لو أردت أن يرفع ىل رلالد حديثو كلو رفعو ،قال :نعم ،قللَ :وِملَ يرفع حديثو؟

قال :لضعفو"(.)28
وقال ابن أيب حاًب" :حدثنا أضبد بن سنان قال مسعل عبد الرضبن بن مهدى يقول" :حديث رلالد عند
األحداث حيٓب بن سعيد ،وأىب أسامة ،ليس بشئ ،ولكن حديث شعبة ،وضباد بن زيد ،وىشيم ،وىؤالء
القدماء .يعِب أنو تغّب حفظو ُب آخر عمره"(.)29

وقال ابن حبان" :وكان رديء احلفظ يقلب األسانيد ويرفع ادلراسيل ال ُيوز االحتجاج بو"(.)30
اخلالصة :رلالد ضعيف بسبب تغّب حفظو ُب آخر عمره ،ورواية األكابر شعبة ،وضباد بن زيد ،وىشيم،
مقبولو ،وذبنب رواية األحداث كيحٓب بن سعيد ،وأبو أسامة إالّ إذا توبعوا ،وهللا أعلم.
ىشام بن سعد ادلدين أبو عباد أو أبو سعيد ،موىل آل أيب ذلب ،القرشي ،يتيم زيد بن أسلم .من كبار

السابعة مات سنة ستْب أو قبلها( .)31أخرج لو البخاري تعليقاً ،ومسلم ،وأبو داود ،والنسائي ،والَبمذي،
وابن ماجة.
قال اإلمام أضبد" :مل يكن ىشام باحلافظ" ( .)32وقال أيضاً" :كان حيٓب بن سعيد ال حيدث عنو" (.)33
"وقال الدوري عن ابن معْب" :مسعل حيٓب يقول :كان داود بن قيس يعُب الفراء صاحل احلديث .وىشام
إيل منو" ( .)34وقال أيضاً" :صاحل وليس دبَبوك احلديث" ( .)35وقال
بن سعد فيو ضعف وداود أحب ّ

أيضاً" :ليس بذاك القوي"(.)36
وقال أبو زرعة" :زللو الصدق وىو أحب إيل من ابن إسحاق .وقال أبو حاًب :يكتب حديثو وال حيتج

بو ،ىو وزلمد بن إسحاق عندي واحد" ( .)37وقال النسائي :ضعيف" ( .)38قال ابن عدي" :مع ضعفو

يكتب حديثو"(.)39

وقال أبو داود" :ىشام بن سعد أثبل الناس ُب زيد بن أسلم"(.)40
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قال ابن حبان" :كان شلن يقلب األسانيد وىو ال يفهم ويسند ادلوقوفات من حيث ال يعلم فلما كثر
سلالفتو األثبات فيما يروي عن الثقات بطل االحتجاج بو وإن اعترب دبا وافق الثقات من حديثو فال

ضّب"(.)41
اخلالصة :ضعيف يعترب حديثو ،وىو أثبل الناس ُب زيد بن أسلم كما قال أبو داود (رضبو هللا) ،وهللا
أعلم.
حيٓب بن عبد هللا بن الضحاك البابلٍب  -دبوحدتْب والم مضمومة ومثناة ثقيلة  -أبو سعيد احلراين ابن
امرأة األوزاعي ،من التاسعة مات سنة شباين عشرة

( .)42أخرج لو البخاري تعليقاً ،والنسائي ُب

الكربي(.)43
أّن مل أكتب عنو من
قال أبو حاًب" :مسعل النفيلى حيمل عليو وقال ىل كتبل عنو؟ فقلل :ال ،أومهتو ِّ
َّ
حران وقد كان توَب .وقال أبو زرعة :ال أحدث عنو .ومل يقرأ علينا حديثو"(.)44
أجل ضعفو ،وإمنا قدمل ّ
()45
ورد ذلك اإلمام أضبد بقولو" :أما السماع فال
قال ابن معْب" :مل يسمع من األوزاعي شيئاً
ّ .
يدفع"( .)46وىي حكاية منقطعة السند( ،)47كيف وىو ابن امرأتو؟!.
وقال ابن عدي" :وليحٓب البابلٍب عن األوزاعي أحاديث صاحلة ،وُب تلك األحاديث أحاديث ينفرد هبا
عن األوزاعي ،ويروى عن غّب األوزاعي من ادلشهورين واجملهولْب ،والضعف على حديثو ِّبْب"(.)48

وقال ابن حبان" :كان كثّب اخلطأ ال يدفع عن السماع ،ولكنَّو يأٌب عن الثقات بأشياء معضالت شلن
كان يهم فيها حٌب ذىب حالوتو عن القلوب دلا شاب أحاديثو ادلناكّب ،فهو عندي فيما انفرد بو ساقط

االحتجاج ،وفيما مل خيالف الثقات معترب بو ،وفيما وافق الثقات زلتج بو"(.)49
خاصة فيما يتابع عليو ال ما ينفرد بو ،وهللا أعلم.
اخلالصة:
ٌ
ضعيف عند صباىّب الن ّقاد ،إالّ ُب األوزاعي ّ
املبحث الثاين

أحاديث املوثقني يف شيخ

عند البخاري ومسلم والنسائي يف الصحيحني واجملتىب

تقدم أ ّن األئمة البخاري ومسلم والنسائي ،مل خيرجوا عنهم إالّ نادراً ،حيث بلغ رلموع ما أخرج ذلم
الضحاك.
البخاري ثالثة أحاديث فقط :اثنان ذلشام ،وواحد ليحٓب بن ّ

و ّأما اإلمام مسلم ،فقد بلغ رلموع ما أخرج ذلم ثالثة عشر حديثاً :حديثاً واحداً لقرة بن عبد الرضبن،
وحديثاً واحداً جملالد بن سعيد ،وأحد عشر حديثاً ذلشام بن سعد.
أخرج اإلمام النسائي لو ٍ
احد من الرواة الضعفاء ادلوثقْب ُب شيخ ،ىو :ىشام بن سعد .وأخرج لو حديثاً
واحداً.
درسل تلك األحاديث عند األئمة ُب ثالثة مطالب ،فاألول ألحاديثهم عند البخاري ،والثاين ألحاديثهم
ُ
عند مسلم .والثالث ألحاديثهم عند النسائي.
املطلب األول :أحاديث املوثقني يف شيخ عند اإلمام البخاري:
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أوالً :حديث ىشام بن سعد:
تعرى ادلدينة ،ربل
احلديث األول :أخرجو معلقاً بصيغة اجلزم ُب كتاب احلج ،باب كراىية النيب  أن ّ
احلديث رقم ( ،)1890فقال (رضبو هللا):
ِ
ِِ
ِ ٍ
َسلَ َم،
ثَ ،ع ْن َخالِ ِد بْ ِن يَِز َ
" َح َّدثـَنَا َْحي َٓب بْ ُن بُ َك ٍّْبَ ،ح َّدثـَنَا اللَّْي ُ
يدَ ،ع ْن َسعيد بْ ِن أَِيب ىالَلَ ،ع ْن َزيْد بْ ِن أ ْ
ِ ِ
ِ
ك
ااُ َعْنوُ ،قَ َ
َع ْن أَبِ ِيوَ ،ع ْن ُع َمَر َر ِض َي َّ
اج َع ْل َم ْوٌِب ُِب بـَلَد َر ُسول َ
ال« :اللَّ ُه َّم ْارُزقِِْب َش َه َاد ًة ُِب َسبِيل َ
كَ ،و ْ
ال ابن زري ٍع ،عن رو ِح ب ِن ال َق ِ
اس ِم ،عن َزي ِد ب ِن أَسلَم ،عن أَبِ ِيو ،عن ح ْفصةَ بِنْ ِ
ل ُع َمَر َر ِض َي َّ
َ ،»وقَ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ْ
َْ َ َ
ااُ
َْ ْ ْ ْ َ َْ
ٍ
عْنـهما ،قَالَلَِ :مسعل عمر َضلوه وقَ َ ِ
ِ
ِ
ل ُع َمَر َر ِض َي َّ
صةََ ،مس ْع ُ
ال ى َش ٌامَ ،ع ْن َزيْدَ ،ع ْن أَبِيوَ ،ع ْن َح ْف َ
ااُ
ْ ْ ُ ُ َ َ َُْ َ
َ َُ
َعنْوُ(.)50

قلل :وصلو بن سعد عن زلمد بن إمساعيل بن أيب فديك عنو ولفظو عن حفصة أهنا مسعل أباىا يقول:
ُ
()51
َّن َشاءَ" .
ااَ يَأٌِْب بِأ َْم ِرِه أ َّ
فذكر مثلو ،وُب آخره" :إِ َّن َّ
قال ابن حجر" :أراد البخاري هبذين التعليقْب بيان االختالف فيو على زيد بن أسلم فاتفق ىشام بن
سعد وسعيد بن أيب ىالل على أنو عن زيد عن أبيو أسلم عن عمر وقد تابعهما حفص بن ميسرة عن
زيد عند عمر بن شبة وانفرد روح بن القاسم عن زيد بقولو عن أمو وقد رواه بن سعد عن معن بن عيسى
عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر فذكره مرسالً.
وللحديث طريق أخرى أخرجها البخاري ُب تارخيو من طريق زلمد بن عبد هللا بن عبد الرضبن بن زلمد
بن عبد هللا القارئ ،عن جده ،عن أبيو زلمد ،عن أبيو عبد هللا أنو مسع عمر يقول ذلك.
وطريق أخرى أخرجها عمر بن شبة من طريق عبد هللا بن دينار عن بن عمر عن عمر إسنادىا
صحيح"(.)52

قلل :ىذا احلديث شلا أعلو الدارقطِب ُب تتبعاتو على الصحيحْب ،فقال" :وأخرج البخاري عن ابن بكّب،
ُ
عن الليث ،عن خالد عن سعيد بن أيب ىالل ،عن زيد بن أسلم عن أبيو عن عمر" :اللهم ارزقِب شهادة
ُب سبيلك ،واجعل موٌب ُب بلد رسولك"قال :وقال يزيد بن زريع عن روح عن زيد عن أمو عن حفص
عن عمر .وقال ىشام بن سعد عن زيد عن أبيو عن حفصة عن عمر"(.)53
قال ابن حجر" :الظاىر أنو كان عند زيد بن أسلم عن أبيو عن عمر وعن أمو عن حفصة عن عمر؛ ألن
الليث وروح بن القاسم حافظان وأسلم موىل عمر من ادلالزمْب لو العارفْب حبديثو.
وُب سياق حديث زيد بن أسلم عن أمو عن حفصة زيادة على حديثو عن أبيو عن عمر كما بينتو ُب
كتاب تغليق التعليق ( )54فدل على أهنما طريقان زلفوظان وأما رواية ىشام بن سعد فإهنا غّب زلفوظة

ألنو غّب ضابط"(.)55
احلديث الثاين :أخرجو معلقاً بصيغة اجلزم ُب كتاب ادلغازي ،باب غزوة ذات الرقاع ،ربل احلديث رقم
( ،)4131فقال (رضبو هللا):
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يد ال َقطَّا ُن ،عن َحيٓب ب ِن سعِ ٍ
"ح َّدثـَنا مسدَّد ،ح َّدثـَنا َحيٓب بن سعِ ٍ
يد األَنْصا ِر ِي ،ع ِن ال َق ِ
اس ِم بْ ِن ُزلَ َّم ٍدَ ،ع ْن
َ ّ َ
َ ْ َْ ْ َ
َ َ ُ َ ٌ َ َ َْ ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صالِ ِح ب ِن خ َّو ٍ
ِ
وم ا ِإل َم ُام ُم ْستَـ ْقب َل القْبـلَةَ ،وطَائ َفةٌ منْـ ُه ْم َم َعوُ،
اتَ ،ع ْن َس ْه ِل بْ ِن أَِيب َحثْ َمةَ ،قَ َ
َ ْ َ
ال« :يـَ ُق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ومو َن فَـيَـ ْرَك ُعو َن ِألَنْـ ُف ِس ِه ْم
ق
ـ
ي
ٍب
،
ة
ع
ك
ر
و
ع
م
ين
ذ
ل
ا
ب
ي
ل
ص
ي
ـ
ف
،
و
د
الع
ىل
إ
م
ه
وى
ج
و
،
و
د
الع
ل
ب
ق
َوطَائَِفةٌ ِم ْن َ َ ُ ّ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ّ َُ َ ّ
َ َ َ ُ َْ َ ً َُّ َ ُ ُ
ِ
ِِ
ِ
ك ،فَـيـرَكع هبِِم رْكعةً ،فَـلَو ثِنْتَ ِ
ِِ
انٍُ ،بَّ
ب َى ُؤالَء إِ َىل َم َق ِام أُولَئ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
َرْك َعةًَ ،ويَ ْس ُج ُدو َن َس ْج َدتَـ ْْب ُب َم َكاهن ْمٍُ ،بَّ يَ ْذ َى ُ
ِ
الر ْضب ِن ب ِن ال َق ِ
يـَرَك ُعو َن ويَس ُج ُدو َن َس ْج َدتَـ ْ ِ
اس ِمَ ،ع ْن
ْب» َح َّدثـَنَا ُم َسد ٌ
َّدَ ،ح َّدثـَنَا َْحي َٓبَ ،ع ْن ُش ْعبَةََ ،ع ْن َعْبد َّ َ ْ
َ ْ
ْ
أَبِ ِيو ،عن صالِ ِح ب ِن خ َّو ٍ
ااِ،
اتَ ،ع ْن َس ْه ِل بْ ِن أَِيب َحثْ َمةََ ،ع ِن النِ ِّ
َّيب ِ :مثْـلَوَُ ،ح َّدثَِِب ُزلَ َّم ُد بْ ُن ُعبَـْي ِد َّ
َْ َ ْ َ
اسم ،أَخبـرِين صالِح بن خ َّو ٍ
ال :ح َّدثَِِب ابن أَِيب حا ِزٍم ،عن َحيٓبَِ ،مسع ال َق ِ
اتَ ،ع ْن َس ْه ٍلَ :ح َّدثَوُ :قَـ ْولَوُ،
َ ْ ََ َ ُ ْ ُ َ
ْ ُ َ َ ْ َْ َ
قَ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّيب ُِ ب َغ ْزَوةِ بَِِب
تَابـَ َعوُ اللَّْي ُ
صلَّى النِ ُّ
ثَ ،ع ْن ى َش ٍامَ ،ع ْن َزيْد بْ ِن أ ْ
َسلَ َم ،أ ََّن ال َقاس َم بْ َن ُزلَ َّمدَ ،ح َّدثَوَُ :
أَْمنَا ٍر(.)56
قلل :وصلو البخاري ُب التاريخ الكبّب" :وقال حيٓب بن بكّب :حدثنا الليث ،عن ىشام بن سعد ،عن
ُ
زيد بن أسلم ،مسع القاسم بن زلمد؛ أن النيب  صلى ُب غزوة بِب أمنار ..ضلوه"(.)57

الضحاك:
ثانياً :حديث حيٓب بن ّ
أخرجو معلقاً بصيغة اجلزم ُب كتاب احلج ،باب نزول النيب  مكة ،ربل احلديث رقم (  ،)1590فقال
(رضبو هللا):
ي ،ح َّدثـَنا ِ
ِ
يد ،ح َّدثـَنَا األَوز ِ
يَ ،ع ْن أَِيب َسلَ َمةََ ،ع ْن أَِيب ُىَريْـَرَة
اع ُّي ،قَ َ
الَ :ح َّدثَِِب ُّ
الزْى ِر ُّ
َْ
الول ُ َ
" َح َّدثـَنَا احلُ َمْيد ُّ َ َ َ
ِ
ِ
َّح ِر ،وُىو دبُِِبَْ « :ضلن نَا ِزلُو َن َغ ًدا ِخبَْي ِ
ف بَِِب كِنَانَةَ،
ال :قَ َ
ااُ َعْنوُ ،قَ َ
َر ِض َي َّ
ال النِ ُّ
َّيب  م َن الغَد يـَ ْوَم الن ْ َ َ ً
ُ
ِ
ِ
ك أ ََّن قُـري ًشا وكِنَانَةََ ،ربالََفل علَى ب ِِب ى ِ
اش ٍم َوبَِِب
ك ادل َح َّ
ث تَـ َق َ
َحْي ُ
امسُوا َعلَى ال ُك ْف ِر» يـَ ْع ِِب َذل َ
َ ْ َ َ َ
صَ
بَ ،و َذل َ َ ْ َ
ُ
ِ
ِ
ب ،أ َْو بَِِب ادلطَّلِ ِ
َعْب ِد ادلطَّلِ ِ
َّيب .»
وى ْمَ ،ح ٌَّب يُ ْسل ُموا إِلَْي ِه ُم النِ َّ
وى ْم َوالَ يـُبَايِ ُع ُ
ب :أَ ْن الَ يـُنَاك ُح ُ
ُ
اب ،وقَاالَ :ب ِِب ى ِ
ِ
ِ
ال ُسالَمةُ ،عن ع َقي ٍل ،وَحيٓب بن الض َّ ِ
اش ٍمَ ،وبَِِب
َّحاكَ ،ع ِن األ َْوَزاع ِّي ،أ ْ
َخبَـَرِين ابْ ُن ش َه ٍ َ َ َ
َوقَ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ
ااِ« :بَِِب ادلطَّلِ ِ
ادلطَّلِ ِ
ب أَ ْشبَوُ»(.)58
ال أَبُو َعْب ِد َّ
ب ،قَ َ
ُ
ُ
قال ابن حجر" :ليس لو ُب البخاري إال ىذا ادلوضع  ...وطريقو ىذه وصلها أبو عوانة ُب صحيحو،
واخلطيب ُب ادلدرج ( ،)59وقد تابعو على اجلزم بقولو" :بِب ىاشم وبِب ادلطلب" ،زلمد بن مصعب عن

األوزاعي ،أخرجو أضبد( )60وأبو عوانة"(.)61
وجاء من طريق الوليد « ب ِِب ى ِ
اش ٍم ،وبَِِب ادلطَّلِ ِ
شك عند أضبد وابن خزدية(.)62
ب» من غّب ّ
َ َ
َ
ُ
قلل :فيكون ىذا من حسان حديثو عن األوزاعي ،وىذا من البخاري اختيار لسماع حيٓب من األوزاعي
ُ
تبعاً لإلمام أضبد ،وهللا ادلوفق.
املطلب الثاين :أحاديث املوثقني يف شيخ عند اإلمام مسلم
أوالً :حديث قرة بن عبد الرضبن:
أخرجو مقروناً مع عمرو بن احلارثُ ،ب كتاب الطالق ،باب بيع القالدة فيها خرز وذىب ،ربل
احلديث رقم ( ،)1591فقال (رضبو هللا):
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"حدثِب أبو الطاىر ،أخربنا ابن وىب ،عن قرة بن عبد الرضبن ادلعافري ،وعمرو بن احلارث ،وغّبمها ،أن
عامر بن حيٓب ادلعافري ،أخربىم ،عن حنش ،أنو قال :كنا مع فضالة بن عبيد ُب غزوة ،فطارت يل
وألصحايب قالدة فيها ذىب وورق وجوىر ،فأردت أن أشَبيها ،فسألل فضالة بن عبيد ،فقال :انزع
ذىبها فاجعلو ُب كفة ،واجعل ذىبك ُب كفةٍ ،ب ال تأخذن إال مثالً دبثل ،فإين مسعل رسول هللا ،
يقولَ « :م ْن َكا َن يـُ ْؤِم ُن بِاهللِ َوالْيَـ ْوِم ْاا ِخ ِر ،فَ َال يَأْ ُخ َذ َّن إَِّال ِمثْالً دبِِثْ ٍل»(.)63
ثانياً :حديث رلالد بن سعيد:
أخرجو مقروناً مع ٍ
صباعة ُب كتاب الطالق ،باب ادلطلقة ثالثاً ال نفقة ذلا ،ربل احلديث رقم ( ،)1480
فقال (رضبو هللا):
" حدثِب زىّب بن حرب ،حدثنا ىشيم ،أخربنا سيار ،وحصْب ،ومغّبة ،وأشعث ،ورلالد ،وإمساعيل بن أيب
ُْبَ ،وَال نـَ َف َقةًَ ،وأ ََمَرِين
خالد ،وداود ،كلهم عن الشعيبُ ،ب حديث فاطمة بنل قيس« :فَـلَ ْم َُْي َع ْل ِيل ُسك َ
أَ ْن أ َْعتَ َّد ُِب بـي ِ
ل ابْ ِن أُِّم َمكْتُ ٍوم»(.)64
َْ

ثالثاً :حديث ىشام بن سعد:
تقدم أ ّن اإلمام مسلم أخرج لو أحد عشر حديثاً ،لكن كلها ُب ادلتابعات.
احلديث األول :أخرجو اإلمام مسلم متابعةً ُب كتاب اإلديان ،باب معرفة طريق الرؤية ،ربل احلديث رقم
( ،)302فقال (رضبو هللا):
"وحدثِب سويد بن سعيد ،قال :حدثِب حفص بن ميسرة ،عن زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يسار ،عن
أيب سعيد اخلدري ،أن ناسا ُب زمن رسول هللا  قالوا :يا رسول هللا ،ىل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال
ِ
ض ُّارو َن ُِب رْؤي ِة الشَّم ِ ِ
اب؟ َوَى ْل
رسول هللا « :نـَ َع ْم» قَ َ
الَ « :ى ْل تُ َ
س َم َع َها َس َح ٌ
س بالظَّ ِه َّبة َ
َُ ْ
ص ْح ًوا لَْي َ
تُض ُّارو َن ُِب رْؤي ِة الْ َقم ِر لَيـلَةَ الْب ْد ِر صحوا لَي ِ
اب؟»...
َ
س ف َيها َس َح ٌ
ُ َ َ ْ َ َ ًْ ْ َ
قال مسلم :قرأت على عيسى بن ضباد زغبة ادلصري ىذا احلديث ُب الشفاعة ،وقلل لو :أحدث هبذا
احلديث عنك أنك مسعل من الليث بن سعد ،فقال :نعم ،قلل لعيسى بن ضباد :أخربكم الليث بن
سعد ،عن خالد بن يزيد ،عن سعيد بن أيب ىالل ،عن زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يسار ،عن أيب
ِ
َّم ِ
س
سعيد اخلدري ،أنو قال :قلنا :يا رسول هللا ،أنرى ربنا؟ قال رسول هللا َ « :ى ْل تُ َ
ض ُّارو َن ُِب ُرْؤيَة الش ْ
ص ْح ٌو» قلنا :ال ،وسقل احلديث حٌب انقضى آخره وىو ضلو حديث حفص بن ميسرة،
إِذَا َكا َن يـَ ْوٌم َ
وزاد بعد قولو بغّب عمل عملوه ،وال قدم قدموه ،فيقال ذلم« :لَ ُك ْم َما َرأَيْـتُ ْم َوِمثْـلُوُ َم َعوُ» ،قال أبو سعيد:
بلغِب أن اجلسر أدق من الشعرة ،وأحد من السيف ،وليس ُب حديث الليث ،فيقولون :ربنا أعطيتنا ما مل
تعط أحدا من العادلْب وما بعده " ،فأقر بو عيسى بن ضباد.
وحدثناه أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثنا جعفر بن عون ،حدثنا ىشام بن سعد ،حدثنا زيد بن أسلم
بإسنادمها ضلو حديث حفص بن ميسرة إىل آخره ،وقد زاد ونقص شيئاً"(.)65
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قال النووي" :ومراد مسلم (رضبو هللا) أ ّن زيد بن أسلم رواه عن عطاء عن أيب سعيد ،ورواه عن زيد ثالثة
من أصحابو حفص بن ميسرة ،وسعيد بن أيب ىالل ،وىشام بن سعد ...و ّأما روايو ىشام من حيث

اإلسناد فهي بإسناديهما ،ومن حيث ادلًب ضلو حديث حفص ،وهللا أعلم"(.)66
قلل :ىذا من صحيح حديثو من غّب طريق زيد بن أسلم ،وهللا ادلوفق.
ُ
احلديث الثاين :أخرجو اإلمام مسلم متابعةً ُب كتاب الزكاة ،باب إٍب مانع الزكاة ،ربل احلديث رقم
( ،)987فقال (رضبو هللا):
" وحدثِب سويد بن سعيد ،حدثنا حفص يعِب ابن ميسرة الصنعاين ،عن زيد بن أسلم ،أن أبا صاحل
ِ
ذكوان ،أخربه أنو مسع أبا ىريرة ،يقول :قال رسول هللا « :ما ِمن ص ِ
ب ذَ َى ٍ
اح ِ
ب َوَال فِض ٍَّةَ ،ال يـُ َؤّدي
َ ْ َ
ِمْنـها حقَّها ،إَِّال إِ َذا َكا َن يـوم الْ ِقيام ِةِ ،
ص َفائِ ُح ِم ْن نَا ٍر.» ...
ص ّف َح ْ
ل لَوُ َ
َْ ُ َ َ ُ
َ َ َ
وحدثِب يونس بن عبد األعلى الصدُب ،أخربنا عبد هللا بن وىب ،حدثِب ىشام بن سعد ،عن زيد بن
أسلمُ ،ب ىذا اإلسناد دبعُب حديث حفص بن ميسرة ،إىل آخره ،غّب أنو قال« :ما ِمن ص ِ
اح ِ
ب إِبِ ٍل َال
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْوى هبَا َجنْبَاهُ
َّها» وَمل يـَ ُقل« :منْـ َها َحق َ
يـُ َؤّدي َحق َ
َّها» وذكر فيو «َال يـَ ْفق ُد منْـ َها فَصيالً َواح ًدا» وقال« :يُك َ
َو َجْبـ َهتُوُ َوظَ ْهُرهُ»(.)67

قلل :لو متابعات أوردىا اإلمام مسلم بعد ىذا احلديث ( ،)68فدلل على أ ّن ىذا من صحيح حديث
ُ
ىشام بن سعد عن زيد بن أسلم.
احلديث الثالث :أخرجو اإلمام مسلم متابعةً ُب كتاب الزكاة ،باب قبول الصدقة من الكسب الطيب
وتربيتها ،ربل احلديث رقم ( ،)1014فقال (رضبو هللا):
" حدثنا قتيبة بن سعيد ،حدثنا يعقوب يعِب ابن عبد الرضبن القاري ،عن سهيل ،عن أبيو ،عن أيب ىريرة،
ب طَيِّ ٍ
َح ٌد بِتَ ْمرةٍ ِم ْن َكس ٍ
َخ َذ َىا هللاُ بِيَ ِمينِ ِو.» ...
صد ُ
ب ،إَِّال أ َ
أن رسول هللا  ،قالَ« :ال يـَتَ َ
ْ
َّق أ َ َ
وحدثِب أمية بن بسطام ،حدثنا يزيد يعِب ابن زريع ،حدثنا روح بن القاسم ،ح وحدثنيو أضبد بن عثمان
األودي ،حدثنا خالد بن سللد ،حدثِب سليمان يعِب ابن بالل ،كالمها عن سهيل ،هبذا اإلسنادُ ،ب
ِ
ب الطَّيِّ ِ
حديث روح « ِمن الْ َكس ِ
ض ُع َها ُِب َم ْو ِضعِ َها».
ض ُع َها ُِب َح ّق َها» وُب حديث سليمان «فَـيَ َ
ب فَـيَ َ
َ ْ
وحدثنيو أبو الطاىر ،أخربنا عبد هللا بن وىب ،أخربين ىشام بن سعد ،عن زيد بن أسلم ،عن أيب صاحل،
عن أيب ىريرة ،عن النيب  ،ضلو حديث يعقوب ،عن سهيل"(.)69

قلل :ىذا من صحيح حديثو من طريق زيد بن أسلم ،وهللا ادلوفق.
ُ
احلديث الرابع :أخرجو اإلمام مسلم متابعةً ُب كتاب الصيام ،باب التخيّب ُب الصوم والفطر ُب السفر،
ربل احلديث رقم ( ،)1122فقال (رضبو هللا):
" حدثنا عبد هللا بن مسلمة القعنيب ،حدثنا ىشام بن سعد ،عن عثمان بن حيان الدمشقي ،عن أم
ض أَس َفا ِرهِ ُِب يـوٍم ش ِد ِ
ِ ِ
احلَِّرَ ،ح ٌَّب
يد ْ
َْ َ
الدرداء ،قالل :قال أبو الدرداء« :لَ َق ْد َرأَيْـتُـنَا َم َع َر ُسول هللا ُِ ب بـَ ْع ِ ْ
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ول هللاِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
َ و َعْب ُد هللاِ بْ ُن
صائِ ٌم ،إَِّال َر ُس ُ
إِ َّن َّ
الر ُج َل لَيَ َ
َح ٌد َ
ض ُع يَ َدهُ َعلَى َرأْسو م ْن شدَّة ا ْحلَِّرَ ،وَما منَّا أ َ
احةَ»(.)70
َرَو َ

قلل :مل ينفرد بو ىشام بل وافقو عليو الثقات ،من غّب طريق زيد بن أسلم .فقد ذكره مسلم متابعةً
ُ
ٍ
حلديث جاء قبلو من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز ،عن إمساعيل بن عبيد هللا بو،
بنحوه(.)71

وأخرج البخاري من طريق عبد الرضبن بن زيد بن جابر ،أ ّن إمساعيل بن عبيد هللا ح ّدثو عن ِّأم الدرداء،
عن أيب الدرداء بو ،بنحوه(.)72

قلل :ىذا من صحيح حديثو من غّب طريق زيد بن أسلم ،وهللا ادلوفق.
ُ
احلديث اخلامس :أخرجو اإلمام مسلم متابعةً ُب كتاب البيوع ،باب كراء األرض ،ربل احلديث رقم
( ،)1536فقال (رضبو هللا):
"حدثِب أبو الطاىر ،وأضبد بن عيسى ،صبيعاً عن ابن وىب ،قال ابن عيسى :حدثنا عبد هللا بن وىب،
حدثِب ىشام بن سعد ،أن أبا الزبّب ادلكي ،حدثو ،قال :مسعل جابر بن عبد هللا ،يقول :كنا ُب زمان
ل
رسول هللا  نأخذ األرض بالثلث أو الربع بادلاذيانات ،فقام رسول هللا ُ ب ذلك فقالَ « :م ْن َكانَ ْ
ِ
ْها»(.)73
لَوُ أ َْر ٌ
َخاهُ ،فَِإ ْن َملْ ديَْنَ ْح َها أ َ
ض فَـلْيَـ ْزَر ْع َها ،فَِإ ْن َملْ يـَْزَر ْع َها فَـلْيَ ْمنَ ْح َها أ َ
َخاهُ فَـلْيُ ْمسك َ
ول هللاِ  نـَ َهى َع ْن كَِر ِاء
قلل :ذكره اإلمام مسلم متابعةً ضمن طرق حديث جابر رضي هللا عنو «أ ََّن َر ُس َ
ُ
ْاأل َْر ِ
ض» .من طريق أيب خيثمة عن أيب الزبّب عن جابر ،ومن طريق زىّب حدثنا أبو الزبّب عن جابر بو
بنحوه ،ومن طريق أيوب عن أيب الزبّب ،عن جابر بو بنحوه.
وأخرج البخاري من طريق ابن عيينو ،عن ابن جريج ،عن عطاء ،عن جابر بو بنحوه(.)74
قلل :ىذا من صحيح حديثو من غّب طريق زيد بن أسلم ،وهللا ادلوفق.
ُ
احلديث السادس :أخرجو اإلمام مسلم متابعةً ُب كتاب الوصية ،باب كراىة تفضيل بعض األوالد ُب
اذلبة ،ربل احلديث رقم ( ،)1627فقال (رضبو هللا):
"حدثنا أبو خيثمة زىّب بن حرب ،وزلمد بن ادلثُب العنزي ،واللفظ البن ادلثُب ،قاال :حدثنا حيٓب وىو ابن
سعيد القطان ،عن عبيد هللا ،أخربين نافع ،عن ابن عمر ،أن رسول هللا  قالَ « :ما َح ُّق ْام ِر ٍئ ُم ْسلِ ٍم،
ِ ِِ
يل لَْيـلَتَـ ْ ِ
ْب ،إَِّال َوَو ِصيَّتُوُ َمكْتُوبَةٌ ِعْن َدهُ».
لَوُ َش ْيءٌ يُِر ُ
يد أَ ْن يُوص َي فيو ،يَبِ ُ
وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثنا عبدة بن سليمان ،وعبد هللا بن منّب ،ح وحدثنا ابن منّب ،حدثِب
أيب ،كالمها عن عبيد هللا ،هبذا اإلسناد ،غّب أهنما قاال« :ولَو َشيء ي ِ
يد أَ ْن
وصي فِ ِيو» ،ومل يقوال« :يُِر ُ
َ ُ ٌْ ُ
ي ِ
وص َي فِ ِيو».
ُ
وحدثنا أبو كامل اجلحدري ،حدثنا ضباد يعِب ابن زيد ،ح وحدثِب زىّب بن حرب ،حدثنا إمساعيل يعِب
ابن علية ،كالمها عن أيوب ،ح وحدثِب أبو الطاىر ،أخربنا ابن وىب ،أخربين يونس ،ح وحدثِب ىارون
بن سعيد األيلي ،حدثنا ابن وىب ،أخربين أسامة بن زيد الليثي ،ح وحدثنا زلمد بن رافع ،حدثنا ابن
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أيب فديك ،أخربنا ىشام يعِب ابن سعد ،كلهم عن نافع ،عن ابن عمر ،عن النيب  دبثل حديث عبيد
ِ ِِ
يد أَ ْن ي ِ
وص َي فِ ِيو» ،كرواية
هللا ،وقالوا صبيعا« :لَوُ َش ْيءٌ يُوصي فيو» ،إال ُب حديث أيوب ،فإنو قال« :يُِر ُ ُ

حيٓب ،عن عبيد هللا"(.)75
قلل :ىذا من صحيح حديثو من غّب طريق زيد بن أسلم ،وهللا ادلوفق.
ُ
احلديث السابع :أخرجو اإلمام مسلم متابعةً ُب كتاب اإلمارة ،باب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفًب
وربذير الدعاة إىل الكفر ،ربل احلديث رقم ( ،)1851فقال (رضبو هللا):
" حدثنا عبيد هللا بن معاذ العنربي ،حدثنا أيب ،حدثنا عاصم وىو ابن زلمد بن زيد ،عن زيد بن زلمد،
عن نافع ،قال :جاء عبد هللا بن عمر إىل عبد هللا بن مطيع حْب كان من أمر احلرة ما كان ،زمن يزيد بن
معاوية ،فقال :اطرحوا أليب عبد الرضبن وسادة ،فقال :إين مل آتك ألجلس ،أتيتك ألحدثك حديثا
ِ
اع ٍة ،لَ ِق َي هللاَ يـَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة َال
مسعل رسول هللا  يقولو :مسعل رسول هللا  يقولَ « :م ْن َخلَ َع يَ ًدا م ْن طَ َ
ح َّجةَ لَو ،ومن مات ولَيس ُِب عن ِق ِو بـيـعةٌ ،مات ِميتةً ج ِ
اىلِيَّةً».
ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُُ َْ َ َ َ َ َ
وحدثنا ابن منّب ،حدثنا حيٓب بن عبد هللا بن بكّب ،حدثنا ليث ،عن عبيد هللا بن أيب جعفر ،عن بكّب بن
عبد هللا بن األشج ،عن نافع ،عن ابن عمر ،أنو أتى ابن مطيع ،فذكر عن النيب  ضلوه.
حدثنا عمرو بن علي ،حدثنا ابن مهدي ،ح وحدثنا زلمد بن عمرو بن جبلة ،حدثنا بشر بن عمر ،قاال
صبيعا :حدثنا ىشام بن سعد ،عن زيد بن أسلم ،عن أبيو ،عن ابن عمر ،عن النيب  دبعُب حديث

نافع ،عن ابن عمر"(.)76
قلل :ىو من صحيح حديثو من طريق زيد بن أسلم ،وهللا ادلوفق.
ُ
احلديث الثامن والتاسع :أخرجو اإلمام مسلم متابعةً ُب كتاب اللباس والزينة ،باب النهي عن اجللوس ُب
الطرقات وإعطاء الطريق حقو ،ربل احلديث رقم ( ،)2121فقال (رضبو هللا):
"حدثِب سويد بن سعيد ،حدثِب حفص بن ميسرة ،عن زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يسار ،عن أيب
سعيد اخلدري ،عن النيب  قال« :إِيَّا ُكم واجللُوس بِالطُّرقَ ِ
ات» قالوا :يا رسول هللا ما لنا بد من رلالسنا
َْ ُ َ ُ
ِ
ِ
َِّ
يق َحقَّوُ» ،قالوا :وما حقو؟ ،قال:
س فَأ َْعطُوا الطَّ ِر َ
نتحدث فيها ،قال رسول هللا « :فَإذَا أَبـَْيتُ ْم إال الْ َم ْجل َ
ِ
َّه ُي َع ِن الْ ُمْن َك ِر».
ص ِرَ ،وَك ُّ
« َغ ُّ
ف ْاألَ َذىَ ،وَرُّد َّ
الس َالِم َو ْاأل َْمُر بِالْ َم ْعُروفَ ،والنـ ْ
ض الْبَ َ
وحدثناه حيٓب بن حيٓب ،أخربنا عبد العزيز بن زلمد ادلدين( ،ح) وحدثناه زلمد بن رافع ،حدثنا ابن أيب
فديك ،أخربنا ىشام يعِب ابن سعد كالمها ،عن زيد بن أسلم هبذا اإلسناد مثلو"(.)77
قلل :دلسلم طريقان ذلشام بن سعد كما ىو ظاىر ،متابعةً حلفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم ،كذا
ُ

أخرجو البخاري ( .)78ومن طريق زىّب ،عن زيد بن أسلم بو بنحوه ( .)79فهذا من صحيح حديث ىشام

بن سعد من طريق زيد بن أسلم ،وهللا ادلوفق.
احلديث العاشر :أخرجو اإلمام مسلم متابعةً ُب كتاب السالم ،باب الطّبة والفأل وما يكون فيو من
الشؤم ،ربل احلديث رقم ( ،)2226فقال (رضبو هللا):
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"وحدثنا عبد هللا بن مسلمة بن قعنب ،حدثنا مالك ،عن أيب حازم ،عن سهل بن سعد ،قال :قال
رسول هللا « :إِ ْن َكا َن ،فَ ِفي الْ َم ْرأَةِ َوالْ َفَر ِس َوالْ َم ْس َك ِن» .يـَ ْع ِِب الش ُّْؤَم.
وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثنا الفضل بن دكْب ،حدثنا ىشام بن سعد ،عن أيب حازم ،عن سهل
بن سعد ،عن النيب  دبثلو"(.)80

قلل :ىو من صحيح حديثو من غّب طريق زيد بن أسلم ،وهللا ادلوفق.
ُ
احلديث احلادي عشر :أخرجو اإلمام مسلم متابعةً ُب كتاب الرب والصلة وااداب ،باب النهي عن لعن
اب وغّبىا ،ربل احلديث رقم ( ،)2598فقال (رضبو هللا):
الدو ّ
" حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثنا معاوية بن ىشام ،عن ىشام بن سعد ،عن زيد بن أسلم ،وأيب
ِ
ْب َال يَ ُكونُو َن ُش َه َداءََ ،وَال
حازم ،عن أم الدرداء ،عن أيب الدرداء ،مسعل رسول هللا  ،يقول« :إِ َّن اللَّ َّعان َ
ُش َف َعاءَ يـَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة»(.)81
لو متابعات من طريق معمر ،عن زيد بن أسلم ( .)82وإسناده صحيح ،رجالو ثقات رجال الشيخْب .ومن
طريق حفص بن ميسرة،عن زيد بن أسلم( .)83ومن طريق زلمد بن جعفر قال :أخربين زيد بن أسلم(.)84
قلل :ىو من صحيح حديثو من غّب طريق زيد بن أسلم ،وهللا ادلوفق.
ُ
املطلب الثالث :أحاديث املوثقني يف شيخ عند اإلمام النسائي
أخرج اإلمام النسائي لو ٍ
احد من الرواة الضعفاء ادلوثقْب ُب شيخ ،ىو :ىشام بن سعد .وأخرج لو حديثاً
ضعف ىشام بن سعد ،وهللا ادلوفق.
واحداً .ويشار إىل أ ّن النسائي ّ

حديث ىشام بن سعد ،أخرجو اإلمام النسائي مقروناً بعمرو بن احلارث (ُ ،)85ب كتاب قطع السارق،

باب الثمر يسرق بعد أن يؤويو اجلرين ،احلديث رقم ( .)4959قال (رضبو هللا):
"قال احلارث بن مسكْب ،قراءة عليو وأنا أمسع ،عن ابن وىب ،قال :أخربين عمرو بن احلارث ،وىشام
بن سعد ،عن عمرو بن شعيب ،عن أبيو ،عن جده عبد هللا بن عمرو ،أن رجال من مزينة أتى رسول هللا
ال
صلى هللا عليو وسلم فقال :يا رسول هللا! كيف ترى ُب حريسة اجلبل؟ فقالِ « :ى َي َوِمثْـلُ َها َوالنَّ َك ُ
ِ ِ
ِِ
ٍِ
اح ،فَـبَـلَ َغ َشبَ َن الْ ِم َج ِّن ،فَ ِف ِيو قَطْ ُع الْيَ ِدَ ،وَما َملْ يـَْبـلُ ْغ َشبَ َن
يما َآواهُ الْ ُمَر ُ
س ُِب َش ْيء م َن الْ َماشيَة قَطْ ٌع ،إَّال ف َ
َولَْي َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ات نَ َك ٍال» .قال :يا رسول هللا! كيف ترى ُب الثمر ادلعلق؟ قالُ « :ى َو
الْم َج ِّن ،فَفيو َغَر َامةُ مثْـلَْيو َو َجلَ َد ُ
ِ ِ
ٍِ
ِ
ين ،فَ َما أ ُِخ َذ ِم َن ا ْجلَ ِري ِن
َوِمثْـلُوُ َم َعوَُ ،والنَّ َك ُ
س ُِب َش ْيء م َن الث ََّم ِر الْ ُم َعلَّق قَطْ ٌع ،إَّال ف َ
يما َآواهُ ا ْجلَ ِر ُ
ال َولَْي َ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ات نَ َك ٍال»(.)86
فَـبَـلَ َغ َشبَ َن الْم َج ِّن فَفيو الْ َقطْ ُعَ ،وَما َملْ يـَْبـلُ ْغ َشبَ َن الْم َج ِّن فَفيو َغَر َامةُ مثْـلَْيو َو َجلَ َد ُ
قال احلاكم" :ىذه سنة تفرد هبا عمرو بن شعيب بن زلمد ،عن جده عبد هللا بن عمرو بن العاص .إذا

كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة ،فهو كأيوب ،عن نافع ،عن ابن عمر"(.)87
قلل :ىو من صحيح حديثو عن غّب طريق زيد بن أسلم ،وهللا ادلوفق.
ُ
أهم النتائج اليت توصلت إليها:
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أوالً :أخرج اإلمام البخاري لراويْب فقط من الرواة الضعفاء ادلوثقْب ُب شيخ ،ومل خيرج عنهما إالّ نادراً،
ثالثة أحاديث فقط :اثنان ذلشام ،وواحد ليحٓب بن الضحاك ،أخرجها ذلما تعليقاً بصيغة اجلزم ،وىي
صحيحة.
ثانياً :أخرج اإلمام مسلم لثالثة منهم ،ومل خيرج عنهم إالّ نادراً أيضاً ،حيث بلغ رلموع ما أخرجو ذلم
ثالثة عشر حديثاً :حديثاً واحداً لقرة بن عبد الرضبن ،وحديثاً واحداً جملالد بن سعيد ،وأحد عشر حديثاً
ذلشام بن سعد:
حديث قرة بن عبد الرضبن :أخرجو مقروناً مع عمرو بن احلارثُ ،ب كتاب الطالق ،باب بيع القالدة فيها
خرز وذىب ،ربل احلديث رقم (.)1591
حديث رلالد بن سعيد :أخرجو مقروناً مع ٍ
صباعة ُب كتاب الطالق ،باب ادلطلقة ثالثاً ال نفقة ذلا ،ربل
احلديث رقم (.)1480
حديث ىشام بن سعد :أخرج لو أحد عشر حديثاً ،كلها ُب ادلتابعات .منها سبعة أحاديث من صحيح
حديثو من طريق زيد بن أسلم ،وأربعة أحاديث من صحيح حديثو من غّب طريق زيد بن أسلم ،وهللا
ادلوفق.
ثالثاً :أخرج اإلمام النسائي لو ٍ
احد منهم ،ىو :ىشام بن سعد .أخرج لو حديثاً واحداً .ويشار إىل أ ّن
ضعفو.
النسائي ّ

ومرد ذلك عند الشيخْب اشَباط
رابعاً :الشيخان والنسائي يع ّدون مقلْب ُب روايتهم عن ىؤالء الضعفاءّ ،
الصحة ،وعند النسائي شرطو ُب الرجال ،وهللا ادلوفق.

الھوامش
()1التنكيل دبا ُب تأنيب الكوثري من األباطيل :عبد الرضبن بن حيٓب بن علي بن زلمد ادلعلمي العتمي
اليماين (ادلتوَب1386 :ىـ) ،مع زبرُيات وتعليقات :زلمد ناصر الدين األلباين  -زىّب الشاويش  -عبد
الرزاق ضبزة ،الناشر :ادلكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية1406( ،ىـ1986-م).)692/2( ,
( )2ادلوقظة للذىيب (ص.)81-79 :
( )3ىدي الساري (ص)381:
()4
()5
()6
()7
()8
()9

صيانة صحيح مسلم :البن الصالح (ص.)97-96 :
شروط األئمة الستة ،البن طاىر (ص.)104 :
النكل على كتاب ابن الصالح البن حجر (.)75 /1
أخرجو ابن طاىر ُب "شروط األئمة الستة "(ص )104 :وإسناده صحيح.
سؤاالت السلمي (النص.)33 :
شرح علل الَبمذي (.)398 /1
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( )10انظر :النكل على كتاب ابن الصالح البن حجر (  ،)75 /1وربرير علوم احلديث للجديّع ( /2
.)863
( )11انظر مقدمة احلافظ السيوطي لشرحو على النسائي ادلسمى زىر الرىب على اجملتىب (.)4/1
( )12سّب أعالم النبالء :لشمس الدين أبو عبد هللا زلمد بن أضبد بن عثمان بن قَ ْادياز الذىيب
(ت748ىـ) ،ربقيق رلموعة من احملققْب بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،نشر مؤسسة الرسالة ،الطبعة
الثالثة (1405ىـ1985/م) ،بّبوت – لبنان.)133 /14( ,
( )13راجع :شرح علل الَبمذي البن رجب (.)732/2
( )14انظر :منهج اإلمام البخاري أليب بكر كاُب (ص.)148-144 :
( )15انظر" :التجريح والتعديل النسيب ُب نقد الرواة" للدكتور حيٓب زلمود القضاة ،كلية الفكر اإلسالمي
1423ىـ2002/م .و"الرواة
والدعوة والعقيدة اإلسالمية ُب جامعة ص ّدام للعلوم اإلسالمية ،عام
الضعفاء ادلوثقون نسبياً ومنهج الرواية عنهم ُب الكتب الستة" للدكتورزلمد عودة أضبد احلوري كلية
الشريعة ُب جامعة الّبموك – إربد األردن ،عام 1426ىـ2005/م.
( )16انظر ترصبتو ُب :هتذيب التهذيب (  .)373/8و تقريب التهذيب :للحافظ أضبد بن علي بن
حجر العسقالين (ت 852 :ىـ) ،دراسة وربقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،طبعة دار ادلكتبة العلمية
بّبوت – لبنان( ,ص.)519 :
303ىـ)،
()17السنن الكربى :أيب عبد الرضبن أضبد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي (ادلتوَب:
1421ىـ -
ربقيق :حسن عبد ادلنعم شليب ،نشر :مؤسسة الرسالة – بّبوت ،الطبعة األوىل( ،
2001م) )417 /10(,رقم ( ،)11899وليس لو رواية ُب اجملتىب.
( )18الضعفاء الكبّب للعقيلي (.)485/3
()19اجلرح والتعديل :اليب زلمد عبد الرضبن بن اىب حاًب زلمد بن ادريس بن ادلنذر التميمي احلنظلي
الرازي (ت 327 :ىـ) ،الطبعة االوىل مطبعة رللس دائرة ادلعارف العثمانية حبيدرآباد الدكن  -اذلند سنة
(1371ىـ 1952م) ،دار إحياء الَباث العريب بّبوت.)132/7( ,
( )20اجلرح والتعديل البن أيب حاًب (.)132/7
()21الثقات :زلمد بن حبان بن أضبد أبو حاًب التميمي البسٍب ،ربقيق السيد شرف الدين أضبد ،نشر
دار الفكر الطبعة األوىل (1975 – 1395م) ،بّبوت.)343/7( ,
( )22مشاىّب علماء األمصار البن حبان (ص.)301 :
( )23هتذيب التهذيب :لالمام احلافظ شيخ االسالم شهاب الدين أضبد بن علي بن حجر العسقالين
(ت 528 :ىـ) ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة االوىل (1404ىـ1984/م).)373/8( ,
( )24الكامل ُب ضعفاء الرجال (.)184/7
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( )25انظر ترصبتو ُب :التاريخ الكبّب للبخاري حبواشي ادلطبوع (  .)9/8والكامل ُب ضعفاء الرجال
( .)169/8واجلرح والتعديل البن أيب حاًب ( .)361/8واجملروحْب البن حبان (.)10/3
( )26التاريخ الكبّب :ألىب عبد هللا زلمد بن امساعيل بن ابراىيم اجلعفي البخاري (ت 256ىـ869/م)،
ربقيق عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1422ىـ2002/م) ،بّبوت (.)9/8
( )27الكامل ُب ضعفاء الرجال (.)169/8
( )28اجلرح والتعديل البن أيب حاًب (.)361/8
( )29اجلرح والتعديل البن أيب حاًب (.)361/8
( )30اجملروحْب البن حبان (.)10/3
( )31انظر ترصبتو ُب:اجلرح والتعديل البن أيب حاًب (  .)61/9وسؤاالت أيب داود لإلمام أضبد (ص:
 .)220وتاريخ ابن معْب  -رواية الدوري (  .)195/3والضعفاء وادلَبوكون للنسائي (ص.)104 :
والكامل ُب ضعفاء الرجال ( .)411/8واجملروحْب البن حبان ( .)89/3وهتذيب التهذيب (.)37/11
وتقريب التهذيب (ص.)572 :
( )32اجلرح والتعديل البن أيب حاًب (.)61/9
( )33سؤاالت أيب داود لإلمام أضبد بن حنبل ُب جرح الرواة وتعديلهم :أليب عبد هللا أضبد بن زلمد بن
حنبل بن ىالل بن أسد الشيباين (ادلتوَب241 :ىـ) ،ربقيق :د .زياد زلمد منصور ،نشر :مكتبة العلوم
واحلكم  -ادلدينة ادلنورة ،الطبعة األوىل1414 ،ىـ(,ص.)220:
( )34تاريخ ابن معْب (رواية الدوري) :ليحٓب بن معْب أبو زكريا ( 158ىـ233/ىـ) ،ربقيق د .أضبد
زلمد نور سيف ،نشر مركز البحث العلمي وإحياء الَباث اإلسالمي ،سنة ( 1399ىـ 1979 -م)،
مكة ادلكرمة .)195/3( ,
( )35اجلرح والتعديل البن أيب حاًب (.)61/9
( )36هتذيب التهذيب (.)37/11
( )37اجلرح والتعديل البن أيب حاًب (.)62/9
( )38الضعفاء وادلَبوكون للنسائي (ص.)104 :
( )39الكامل ُب ضعفاء الرجال (.)411/8
( )40هتذيب التهذيب (.)37/11
( )41اجملروحْب البن حبان (.)89/3
( )42انظر ترصبتو ُب :الكاشف ُب معرفة من لو رواية ُب الكتب الستة (  .)369/2وتقريب التهذيب
(ص.)593 :
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( )43أخرج لو النسائي ُب السنن الكربى (  )337/9برقم ( )10690وأعلو باالختالف على األوزاعي
فيو ،وبرقم ( )10692وأعلو أيضاً باالختالف على عبيد هللا بن عمر.
( )44اجلرح والتعديل البن أيب حاًب (.)164/9
( )45الكامل ُب ضعفاء الرجال (.)119/9
( )46التاريخ الكبّب للبخاري حبواشي زلمود خليل (.)288/8
( )47سّب أعالم النبالء ط احلديث (.)399/8
( )48الكامل ُب ضعفاء الرجال (.)120/9
( )49اجملروحْب البن حبان (.)127/3
( )50صحيح البخاري (.)23/3
( )51الطبقات الكربى ط العلمية (.)252/3
( )52فتح الباري البن حجر (.)101/4
( )53اإللزامات والتتبع للدارقطِب :أبو احلسن علي بن عمر بن أضبد بن مهدي بن مسعود بن النعمان
بن دينار البغدادي الدارقطِب (ادلتوَب385 :ىـ) ،دراسة وربقيق :الشيخ أبو عبد الرضبن مقبل بن ىادي
الوداعي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بّبوت – لبنان ،الطبعة :الثانية1405 ( ،ىـ 1985 -م)( ,ص:
.)265
( )54تغليق التعليق على صحيح البخاري :أليب الفضل أضبد بن علي بن زلمد بن أضبد بن حجر
العسقالين (ادلتوَب852 :ىـ) ،احملقق :سعيد عبد الرضبن موسى القزقي ،الناشر :ادلكتب اإلسالمي  ،دار
عمار  -بّبوت  ،عمان – األردن ،الطبعة األوىل1405 ،ىـ.)137/3( ,
( )55فتح الباري البن حجر (.)358/1
( )56صحيح البخاري (.)114/5
( )57التاريخ الكبّب للبخاري حبواشي زلمود خليل (.)276/4
( )58صحيح البخاري (.)148/2
( )59الفصل للوصل ادلدرج ُب النقل (.)696/2
( )60مسند أضبد ط الرسالة ( )569/16رقم (.)10969
( )61فتح الباري البن حجر (.)453/3
( )62مسند أضبد ط الرسالة (  )180/12رقم (  ،)7240وصحيح ابن خزدية (  )321/4رقم
(.)2981
( )63صحيح مسلم (.)1214/3
( )64صحيح مسلم (.)1117/2
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( )65صحيح مسلم (.)171-167/1
( )66شرح النووي على مسلم (.)35/3
( )67صحيح مسلم (.)682-680/2
( )68صحيح مسلم ( )682/2رقم (.)987
( )69صحيح مسلم (.)702/2
( )70صحيح مسلم (.)790/2
( )71صحيح مسلم ( )790/2رقم (.)1122
( )72صحيح البخاري ( )34/3رقم (.)1945
( )73صحيح مسلم (.)1177/3
( )74صحيح البخاري ( )115/3رقم (.)2381
( )75صحيح مسلم (.)1249/3
( )76صحيح مسلم (.)1479-1478/3
( )77صحيح مسلم (.)1675/3
( )78صحيح البخاري ( )132/3رقم (.)2465
( )79صحيح البخاري ( )51/8رقم (.)6229
( )80صحيح مسلم (.)1748/4
( )81صحيح مسلم (.)2006/4
( )82مسند أضبد ط الرسالة (.)517/45
83
بد،
( ) صحيح ابن حبان بَبتيب ابن بلبان :حملمد بن حبان بن أضبد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
التميمي ،أيب حاًب ،الدارمي ،البُسٍب (ادلتوَب354 :ىـ) ،ربقيق :شعيب األرنؤوط ،نشر :مؤسسة الرسالة
– بّبوت ،الطبعة الثانية1993 – 1414( ،م).)56/13( ,
( )84األدب ادلفرد :أليب عبد هللا زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغّبة البخاري( ،ادلتوَب256 :ىـ)،
حققو وقابلو على أصولو :مسّب بن أمْب الزىّبي ،نشر :مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة
األوىل1419( ،ىـ1998/م)( ,ص.)117 :
( )85ثقة فقيو حافظ ،انظر ترصبتو ُب :هتذيب التهذيب ( ،)16 / 8وتقريب التهذيب (ص.)419 :
( )86سنن النسائي (.)85 / 8
( )87ادلستدرك على الصحيحْب للحاكم (.)423 / 4

