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 املقدمة
الحمُد هلل رب ِّ العالمين، والصالة والسالم على خاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أما        

بعد:فإن  غاية اإلنسان في هذه الدنيا هو أن يحقق العبودية هلل عز  وجل، والعلم من أجل مقامات العبودية وذلك ألنه يتعلق بنصوص 
الكتاب والسنة، ألنهما مصدر العلوم ورأسها.وعلم الحديث من أشرف العلوم وأنفعها لتعلقه بكالم النبي صلى هللا عليه  الوحيين، أعني:

ولما كان األمر كذلك انبرى علماء األمة من كل حدب (1)   چڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ٿ چ   وسلم الذي قال هللا تعالى فيه
صور لالعتناء بهذا العلم الجليل، فأفنوا أعمارهم ونذروا حياتهم خدمة لسنته صلى هللا عليه  وصوب، على اختالف لغاتهم وعلى مر الع

وسلم، وكان من هؤالء الجبال اإلمامين الجليلين )البيهقي والذهبي( الذين ملؤا الدنيا بمصنفاتهم والتي تدل على رسوخهم وتضلعهم بهذا 
تفاوت عقول الناس في الحفظ والفهم، ولهذا نرى كثيرًا من العلماء يتعقب ما كتبُه العلم الجليل.وقد اقتضت حكمة هللا عز  وجل أن ت

واب حسبما رآُه من خالل استقراٍء ألقوال أهل العلم وبحسب ما احتفت به القرائن التي تساعدُه   في سلفُه، والكلُّ ُيريد أن يصل إلى الصَّ
هـ(، إذ رأى أن كتاب السنن 458كثيرة على كتاب السنن الكبرى للبيهقي )ت    هـ( تعقبات748الحكم.لهذا فقد وجدُت لإلمام الذهبي )ت  

، فاختصره الذهبي وزاد عليه بنفائس (2)الكبرى للبيهقي كبير الحجم فعزم على أن يحذف أسانيد الكتاب كي ال يطول ويملُُّه أهل العلم
وتعقبات وتعليقات مهمة، وحينما اطلعت على تعقبات الذهبي وجدتُه تارًة يوافق البيهقي في الحكم، وتارًة يتكلم الذهبي على الراوي أو 

كوت، وتارًة يكون الذهبي مخالفًا لحكم البيهقي، وهذا األخير هو الذي لفت إليَّ نظري   الحديث مع أنَّ البيهقي كان في معرض السُّ
د وعزمُت أن أشتغل به كي يتبين لي أيهما كان صائبًا في اجتهاده.وال يخفى علينا أنَّ البيهقي والذهبي إمامان في هذا الفن وليس المقصو 

كون كتاب السنن تتبع أخطائهما فمثلي ال يستطيع أن يرتقي ولو شيئا قلياًل إلى ما وصال إليه.إنَّما كان غرضي من هذا البحث أن ي
ي  الكبرى للبيهقي مقرونًا باسم الذهبي ال ينفك عنُه، كما ُقرن اسم اإلمام الذهبي بمستدرك الحاكم فال يكاد ينفك عنُه، وكذلك الرغبة ف

 مدى إصابة اإلمام الذهبي من هذه التعقبات.وقد اشتمل هذا الموضوع على مقدمة ومبحثين وخاتمة: 
 لغة والصطالحًا ومتى بدأ.المبحث األول: معنى التعقب 

 المبحث الثاني: دراسة التعقبات.
وقد جاء المبحث الثاني على خمسة تعقبات كلُّها من كتاب الطهارة إلى باب الرخصة في البنيان، بدأت بتخريج الحديث وعزوه إلى 

 ات الرواة.مصادره، وبيَّنُت طرق الحديث لتكتمل صورة الدراسة وحتى يسهل الوقوف على مخالفات وموافق
 ونبهت أيضًا على تصحيفات لبعض الرواة وبينت الصواب في ذلك.

 املبحث األول: معنى التعقب لغة واصطالحا ومتى بدأ.
قال ابن فارس: العين والقاف والياء أصالن صحيحان، أحدهما يدلُّ على تأخير شئ وإتيانه بعد غيره، ومنه  أواًل: التعقب في اللغة:  

هللا عليه وسلم عاقٌب، ألنَّه عقب من كان قبله من األنبياء عليهم السالم... وتعقبت ما صنع فالن أي: تتبعُت أثره، سم ِّيَّ النبي صلى  
ة.  (3) واألصل اآلخر: العقبة: طريق في الجبل، وجمعها: عقاب، ثم ردَّ إلى كل شئ فيه علوٍ  أو شدَّ

ل مرَّة... وتعقب الخبر تتبعه، ويقال: تعقبت األمر إذا تدبرته، والتعقب وقال ابن منظور: تعقبت الخبر إذا سألت غير من كنت   سألته أوَّ
 التدبر والنظر ثانية، قال طفيل الغنوي: 

 إذا استدبرت ايامنا بالتعقب   فلن يجد األقوام فينا مسبة
نظر فيه، أي: لم أرخص لنفسي التعقب فيه يقول: إذا تعقبوا أيامنا لم يجدوا فينا مسبة، ويقال: لم أجد عن قولك متعقبا أي: رجوعًا أ

ألنظر آتيه أم أدعه، وفي األمر معقب، أي: تعقب، قال تعالى )ال معقب لحكمه( أي: ال راد لحكمه .... وتعقبت الرجل إذا أخذته  
وقال الزبيدي: (5) آخر.  وقال المناوي: التعقيب أن يؤتى بشئ بعد(4)بذنب كان فيه، وتعقبت عن الخبر إذا شككت فيه، وعدت للسؤال عنه.

 (6)وتعقَّب الخبر: تتبَّعُه، ويقال: تعقبت األمر: إذا تدبَّرته، والتعقب: التدبر والنظر ثانية.....

 فمن خالل اللغة نستطيع أن نصوَغ لُه تعريفًا اصطالحيا فنقول:  ثانيًا: التعقُّب اصطالحًا:
ه ونقضه وإبطاله من خالل أدلة وبراهين.  هو التتبع والفحص لكالم الغير، والنظر فيه بتدبر لرد ِّ

 ثالثًا: متى بدأ التعقب؟
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لى حساب الحق، وبما أن الدين علمنا أالَّ إنَّ الدين اإلسالمي هو دين التثبت والحجة والبرهان، ولهذا ليس في دين هللا مجامالت ع
عصمة ألحد سوى النبي صلى هللا عليه وسلم، فحينئٍذ سوف يكون قول أي شخص معرض لألخذ أو الرد، فليس هناك أحد معصوم 

رضي هللا عنهم، عن الخطأ إال األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم.وقد نشأت هذه التربية أي: تربية التعقب والتتبع منذ عهد الصحابة  
فقد ذكرت لنا الروايات أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه خطب الناس فحمد هللا تعالى وأثنى عليه وقال:أال ال تغلوا في صداق النساء 
  فإنه ال يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أو سيق إليه إالَّ جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم 

ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين كتاب هللا عز وجل أحق أن يتبع أو قولك؟ قال : بل كتاب هللا عز  نزل  
پ   پ  پ  ڀ  چ   وجل ، فما ذلك ؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء وهللا عز وجل يقول في كتابه :

أحد أفقه من عمر ، مرتين أو ثالثاً  ثم رجع إلى المنبر فقال للناس : إني نهيتكم أن تغالوا  فقال عمر : كل    (7)چ   ڀ  ڀ  ڀ
وهذه التعقبات قد أصابت بعضها، والبعض اآلخر لم يحالفها الصواب، لكنها   (8)في صدق النساء أال فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.

 فإنَّ المتعق ِّب والمتعقَّب عليه قادهما اجتهادهما بما توضحت لديهما من األدلة. تدلُّ على منهجية ورسوخ في العلم، وأيضًا 
 املبحث الثاني: دراسة التعقبات

التعقب االول:قال البيهقي: أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ، نا أبو حفص عمر بن محمد الفقيه ببخارى، أنا صالح بن محمد بن حبيب 
سف بن خالد، عن الضحاك بن عثمان، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  الحافظ، ثنا ابو كامل، ثنا يو 

(تخريج الحديث:أخرجُه  10(قال الذهبي: بل واٍه جدًا.) 9))ثمن الكلب خبيث وهو أخبث منه((.يوسف بن خالد هو السمتي، غيره أوثق منه.)
ومن طريقه   –(  12ناني، نا محمد بن أحمد بن داود بن أبي عتاب،وأخرجُه الحاكم) ( قال: ثنا محمد بن أحمد بن زيد الح11الدارقطني) 

كالهما )محمد بن أحمد بن أبي   قال: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ،  -البيهقي
حاك بن عثمان، عن ابن عباس مرفوعا. عتاب( و )صالح بن محمد بن حبيب( قاال: ثنا أبو كامل، ثنا يوسف بن   خالد، عن الضَّ

 الدراسة:
متي، وهذا ما فهمُه الذهبي ولهذا تعقب عليه، وفهمُه أيضًا ابن الترك ماني إنَّ عبارة اإلمام البيهقي واضحٌة في توثيق يوسف بن خالد السَّ

(وعليه فال ُيحمل قول البيهقي إالَّ 13الثقة، وإْن كان ذلك الغير أوثق منُه(.) إذ قال: )في هذا الكالم توثيق لُه، ألنَُّه شارك ذلك الغير في  
على هذا المفهوم وهو توثيقُه ليوسف بن خالد السمتي، قال ابن التركماني: )فإن كان أراد بذلك تضعيفُه أخطأ في عبارته، وإْن كان  

د صرَّح األئمة ببيان درجة يوسف بن خالد من الجرح، فابن معين قال  (وق14من كالمه فليس األمر كذلك(.)   هو المفهومأراد توثيقُه كما  
(وقال أبو زرعة  17(وقال البخاري: )سكتوا عنُه(.) 16(.وقال أيضًا: )كذَّاب خبيث عدو هللا(.) 15فيه: )زنديق كذَّاب، ال ُيكتب عنُه شئ(.) 

ع الحديث على الشيوخ، ويقرأ عليهم، ثمَّ يرويها عنهم، ال  (وقال ابن حبان: )كان يض18الرَّازي: )ذاهب الحديث، اضرب على حديثه(.) 
واية عنُه بحيلة وال االحتجاج به بحال(.) ديد لـيوسف بن خالد    (19تحلُّ الر  ثين قد أيَّدوا ابن معين في تجريحه الشَّ وقد وجدُت بعض المحد ِّ

متي، فمن هؤالء المؤي ِّدين:  الس 
أبو حاتم الرَّازي حيث قال: )أنكرُت قول يحيى بن معين فيه أنَُّه زنديق حتى حمل إلي كتاب قد وضعه في التجهم بابًا بابًا ينكر   -1

 (20الميزان في القيامة، فعلمت أنَّ يحيى بن معين ال يتكلم إالَّ عن بصيرة وفهم(.)
 (21كذَّاب زنديق كما قال ابن معين(.) )بل هو – بعد أن ذكر كالم الحاكم والذهبي  – قال ابن الملقن  -2
يوان على كالم ابن معين في قوله: ) كذَّاب زنديق(.)  -3  (22اعتمد اإلمام الذهبي في كتابه الد ِّ

 وأيضًا فإنَّ العلماء جعلوُه في الكتب التي ُتعنى بالضعفاء والمتروكين فمن هذه الكتب:
 (23النَّسائي، وقال متروك الحديث.)  -1
 (24العقيلي.) -2
 (25الدارقطني.)  -3
 (26ابن الجوزي.)  -4

وقد وقع تصحيف في كتاب ابن الجوزي عندما ذكر الراوي فقال: يوسف بن خالد بن عمر، وهذا خطأ، والصواب )عمير(.وقد تتبعت 
(،  28(، وقال أيضًا: )متروك()27كالم الذهبي من خالل كتبه فوجدتُه أنَُّه قد اتفقت كلمتُه في تجريح يوسف بن خالد السمتي، فقال: )تركوه()
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(.فتبيَّن أنَّ عبارة البيهقي فيها تساهل شديد وأنَّ تعقب الذهبي كان صحيحًا في محله، بدليل النُّقوالت الكثيرة 29وقد وصفُه بأنَُّه هالك) 
ى تركه، وهذا يصبُّ في  عن أئمة الحديث في بيان درجة يوسف بن خالد السمتي، زيادة على أنَّ بعض العلماء قد نقل اإلجماع عل

ة قول اإلمام الذهبي.قال ابن عدي: )وقد أجمعوا على تركه(.)   (31(وقال ابن عبد الهادي: )ويوسف بن خالد أجمعوا على تركه(.) 30صحَّ
بأنَُّه قال )ويوسف ( قد حصل لُه لبس حينما شرع في شرح حديث الباب، وذلك حينما نسب إلى الحاكم  32وأودُّ اإلشارة إلى أنَّ المناوي) 

ة الحاجة إليه(، مع أنَّ الحاكم لم يصدر حكمًا على يوسف بن خالد السمتي، وإنَّما الذي قال )يوسف واٍه( هو الذه بي،  واٍه خرَّجتُه لشدَّ
 والذي قال )خرجته لشدة الحاجة اليه( هو الحاكم. 

 التعقب الثاني:
الفضل   البيهقي: وبما أخبرنا محمد بن موسى بن  أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار، ثنا أحمد بن مهران  قال  ثنا  بن شاذان، 

األصبهاني، ثنا أبو زكريا هو يحيى بن هاشم السمسار، ثنا االعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد هللا بن مسعود، قال سمعت رسول 
نه يطهر جسده كله، فإن لم يذكر احدكم اسم هللا على طهوره هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ))إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم هللا عليه، فإ

، فإذ ا قال  لم يطهر اال ما مر  عليه الماء، فإذا فرغ احدكم من طهوره فليشهد ان ال اله اال هللا وأن  محمدا عبده ورسوله ثم  ليصل ِّ عليَّ
بن هاشم، ويحيى بن هاشم متروك الحديث، وقد    ذلك فتحت له أبواب الرحمة((.هذا ضعيف ال أعلمُه رواُه عن األعمش غير يحيى

 ( 34(قال الذهبي: بل كذ اب.)33روي عن ابن عمر من وجه آخر.)
( قال:  36( قال: حدثنا محمد بن الحسين بن علي، ثنا محمد بن خلف االعور،وأخرجُه الدارقطني.)35أخرجُه ابن عدي)تخريج الحديث:

(: حدثنا محمد بن عبد هللا بن ابراهيم، ثنا محمد بن 37حدثنا الحسين بن أحمد بن أبي الشوك، حدثنا الحسن بن ُمْكَرم،وأيضًا قال) 
( قال: حدثنا أحمد بن  39وأخرجُه ابن شاهين)  (: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن ُسَنْين،38غالب،وأيضًا قال) 

( قال: حدثنا طلحة بن عبيد هللا بن موسى االنصاري، 40محمد بن يزيد الزعفراني، نا ابراهيم بن عبد الرحيم،وأخرجُه ابن جميع الصيداوي) 
حيى، ثنا ( قال: حدثنا الحسين بن علي بن بكر، ثنا ابراهيم بن محمد بن ي41حدثنا موسى بن اسحاق،وأخرجُه أبو ُنعيم األصبهاني) 

قال: حدثنا محمد    -(44(، وابن عساكر)43ومن طريقه الشجري)  –(  42علي بن محمد بن عبد الوهاب المرُّذي،وأخرجُه أبو بكر الشافعي) 
بن غالب،جميعهم )محمد بن خلف األعور، الحسن بن ُمْكَرم، محمد بن غالب، إسحاق ابن إبراهيم بن ُسَنْين، إبراهيم بن عبد الرحيم، 

اسحاق، علي بن محمد بن عبد الوهاب المرُّذي(، قالوا: حدثنا يحيى بن هاشم، حدثنا األعمش، عن شقيق بن سلمة، عن    موسى بن
.وُأشير إلى أنَّ الذهبي  (45)ابن عبد هللا بن مسعود مرفوعًا.وقد تصحَّف )يحيى بن هاشم( إلى )يحيى بن هشام( في كتاب معجم الشيوخ

 وهي: )اسم هللا عليه(، )على طهوره(، )من طهوره(.قد حذف من المتن بعض الكلمات 
 :الدراسة
(  ولم يرتضِّ 46قد تبيَّن أنَّ مدار الحديث على يحيى بن هاشم وهو ابن كثير ابو زكريا السمسار الغساني الكوفي سكن بغداد.)       

الذهبي على حكم البيهقي بقوله )متروك الحديث( بل تعقَّبه بقوله )بل كذ اب(، ولهذا سوف أنقُل أقوال أهل العلم في حكمهم على الراوي 
لنا درجتُه في ميزان الرجال بين أهل العلم.  قال علي بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي بخط يده قال: أبو زكريا كي تتضح  

السمسار كذاب خبيث، دجال عدو هللا، كان جارنا ههنا، وكان يحدث بحديث إسماعيل بن أبي خالد عن مصعب بن سعد، فقلُت لُه  
(.  48(.وقال ابن معين: السمسار كذَّاب خبيث، هو الدَّجال)47سماعيل أو عن األعمش؟ فقال: ال)تلك األيام: عندك كتاب عندك شئ عن إ

(.وقال صالح جزرة: رأيت يحيى بن هاشم وكان 50(.وقال أحمد بن حنبل: آه آه ال يكتب حديثُه)49وقال أيضًا: ليس بالثقة كذاب خبيث) 
(وقال أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمع منُه أبي  52الحديث على الثقات من حديثه) (.وقال العقيلي: كان يضع 51يكذب في الحديث)

(.وقال ابن حبان: كان مم ن يضع الحديث على الثقات ويروي عن 53ولم يحدثني عنُه، وقال: كان يكذب وكان ال يصدق، ترك حديثُه) 
نعة وال الرواية بحال) األثبات األشياء المعضالت، ال يحل  كتابة حديثه إال  على جهة التعج (.وقال ابن عدي: يضع 54ب ألهل الص 

 (.فهذه األقوال تدلُّ على أنَُّه كان يكذب ويضع األحاديث ويسرقها، ولهذا نرى فيه هذا التوهين الشديد لعلماء الحديث. 55الحديث ويسرقُه) 
إنَّ الحافظ ابن حجر قد رد  هذه الرواية حاكمًا (، إال  56وقد جاءت رواية عن يحيى بن معين تصف يحيى بن هاشم السمسار بالخرف)

(.وقد وجدت بعض العلماء قد 57عليها بالشذوذ، حيث قال: )هذه الرواية شاذة، وأكثر الرواة عن يحيى بن معين نقلوا عنًه تكذيبُه()
تطمئن إليه النفس هو ما (.وعليه فالذي  58تساهل في حكمه على يحيى بن هاشم السمسار مثل الدارقطني حيث قال عنُه: )ضعيف()
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حكم عليه الذهبي بأنَُّه )كذاب( وذلك لألقوال المستفيضة عن أهل العلم.وقد فات على الذهبي أن يتعقب على البيهقي حينما قال: ال 
ين السبكي   (.وأما تاج59أعلم رواُه عن االعمش غير يحيى بن هاشم.وأيضًا حينما نقل الزيلعي كالم البيهقي ارتضاُه ولم يعق ِّب عليه) الد ِّ

(.وقد ردَّ الحافظ ابن حجر على البيهقي وتعقَّب عليه بأنَّ يحيى  60فقال: وهذا الحديث تفرَّد به يحيى بن هاشم السمسار عن األعمش)
ْمر(.قال الحافظ: بل تابعُه محمد بن جابر اليم امي بن هاشم قد ُتوبع على روايته من قبل راويين وهما )محمد بن جابر، وعمرو بن شِّ

عن األعمش، أخرجُه أبو الشيخ في كتاب الثواب مقتصرًا على أواخره، وفيه المقصود، ومحمد بن جابر أصلح حااًل من يحيى بن هاشم 
ْمر الجعفي الكوفي، أخرجُه اإلسماعيلي في جمعه حديث األعمش من طريق سعيد بن 61وهللا أعلم)  (.وقال أيضًا: وتابعه عمرو بن شِّ

(.وقد نقل السيوطي كالم ابن  62شمر، عن األعمش، كرواية محمد بن جابر، وعمرو متروك، متهم بالوضع)  عثمان، عن عمرو بن
 (.فالحديث قد بقيَّ على ضعفه وإن توبع. 63حجر هذا حرفيًا في تحفة األبرار)

 التعقب الثالث:
قال البيهقي: وروي من حديث ابن عمر وأنس في هذا الحديث ))اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين((. خرجناه في 

 (. 65(.قال الذهبي: ما ثبت ذا) 64الدعوات)
( 67مة،وابن ماجه) ( قال: حدثنا معاوية بن عمرو، عن زائدة بن قدا66حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه: فقد أخرجُه: أحمد) التخريج:

قال)  الحباب،وأيضًا  الحسين بن علي، وزيد بن  الرحمن، حدثنا  أبو 68فقال: حدثنا موسى بن عبد  (: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا 
( قال: حدثنا محمد بن النضر  70( قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا حسين بن علي الجعفي،والطبراني)69نعيم،والدوالبي)

ني) ( قال:  71األزدي، ثنا معاوية بن عمرو،وأيضًا قال: حدثنا ابو مسلم الكشي، ثنا الربيع بن يحيى األشناني، قاال ثنا زائدة،وابن الس 
محمد بن عمرو،   حدثنا ابن منيع، حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد، حدثنا الحسين بن علي الجعفي،وقال أيضًا: حدثنا عبد الرحيم بن

ني حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا أبو نعيم،وقال أيضًا: وأخبرنا بن منيع، حدثنا أبو هاشم الرفاعي، حدثنا زيد بن الحباب،وقال أيضًا: واخبر 
نعيم، محمد بن أحمد بن عثمان، حدثنا ابراهيم بن نصر، حدثنا عبد هللا بن رجاء،جميعهم: )زائدة بن قدامة، وزيد بن الحباب، أبو  

حسين بن علي الجعفي، عبد الرحيم بن زيد العم ِّي، عبد هللا بن رجاء(،  قالوا: عن عمرو بن عبدهللا ابن وهب، حدثنا زيد العم ِّي، عن  
أنس بن مالك رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ))من توضأ فأحسن الوضوء ثم  قال: ثالث مرات أشهد ان ال اله  

أشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه فتحت لُه ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيُّها شاء((.كلُّهم رووها بدون هذه الزيادة التي ذكرها اال هللا و 
البيهقي وهي ))اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين((.وأم ا حديث ابن عمر رضي هللا عنه فسأشير إليه في ضوء دراستي 

 للحديث.
 إنَّ قول الذهبي )ما ثبت ذا( إمَّا أن يكون مقصدُه أنَُّه لم يثبت أنَّ هذا الحديث مخرَّج في كتاب الدعوات، وإمَّا أن يكون مقصدهُ اسة:الدر 

الدعوات  الحديث في كتاب  لم أجد هذا  فهو في محله ألني  بالمقصد االول  اراد  فإن  الصحة،  الحديث من حيث  يثبت هذا  لم  أنَُّه 
ورأُي الباحث أنَّ هذا سبق قلم من البيهقي رحمُه هللا تعالى وذلك ألني وجدت الحديث في السنن الصغرى، فلما كان الحديث (.72للبيهقي) 

نبُه لُه ارتباط بالدعاء أحال البيهقي هذا الحديث لكتابه الدعوات سهوًا منُه رحمُه هللا تعالى، وقد فات على الذهبي أن يكمل تعق بُه، وي
ي السنن الصغرى، ولكن ُه اكتفى بقوله )ما ثبت ذا(.فقد قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد أنَّ الحديث ف

بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، حدثنا خالي محمد بن سعيد بن زائدة االسدي، حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي، عن  
ة، حدثني ابن عمر وأنس بن مالك: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ مر ة مرة ، ثم قال: ))هذا وضوء أبيه، عن معاوية بن قر  

الصالة الذي ال يقبل هللا الصالة إال  به((، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: ))هذا وضوء من توضأ ضع ف هللا لُه األجر مرتين((، ثم 
ذا وضوئي ووضوء األنبياء قبلي ووضوء ابراهيم خليل الرحمن، من توضأ ثم قال: أشهد أنَّ ال اله إال توضأ ثالثًا ثالثًا، فأتم ، قال: ))ه 

هللا وحده ال شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ابواب الجنة يدخل  
لثاني وهي ان  هذه الزيادة  لم تثبت، فنقول: إنَّ اإلمام البيهقي قد ساقها في السنن الكبرى (وإن أراد الذهبي المقصد ا73من ايها شاء((.)

بصيغة التمريض وهذا يدل  على انها ضعيفة، وذلك ألجل زيد بن الحواري، ابو الحواري العمي، فجمهور العلماء على تضعيفه.قال أبو 
(.وقال ابن حجر:  75قال ابو زرعة: )ليس بالقوي واهي الحديث ضعيف()(.و 74حاتم: )ضعيف الحديث، يكتب حديثه وال يحتج به() 

 (.77.وقد رد  هذه الزيادة الحافظ ابن حجر وجزم بانها غير ثابتة)(76))وهو عندي ال يجوز االحتجاج بخبره، وال اكتبه اال لالعتبار(
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البيهقي: أخبرنا ابو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا ابو بكر محمد بن بكر، ثنا ابو داود، نا حيوة بن شريح،    قال   التعقب الرابع:
ثنا بقية، عن بحير يعني ابن سعيد، عن خالد يعني ابن معدان، عن بعض أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم، أن النبي صلى هللا  

النبي صلى هللا عليه وسلم ان يعيد الوضوء عليه وسلم ورأى رجال يصلي وفي ظهر قد الماء فأمره  مه لمعة قدر الدرهم لم يصبها 
 (.79(.   قال الذهبي: ما أراه اال متصال)78والصالة.  كذا في هذا الحديث وهو مرسل وروي في حديث موصل)

( 82اهيم ابن أبي العباس، وأخرجه ابو داود) قال: حدثنا ابر   -(81ومن طريقه ابن الجوزي)  –(  80الحديث اخرجه أحمد)   تخريج الحديث 
 قال: حدثنا حيوة بن شريح، كالهما )ابراهيم بن ابي العباس، وحيوة بن شريح( قاال: عن بقية بن الوليد، به. إالَّ انَّ في مسند االمام

 لوضوء دون الصالة.أحمد كانت رواية بقية بن الوليد بصيغة التحديث، وأيضًا فإنَّ رواية االمام احمد اقتصرت على ا
 الدراسة:        
لقد حكم البيهقي على هذا الحديث بأنه مرسل، وقد تتبعت أحكامه على هذا الحديث في ضوء كتبه فوجدته يقول عنه تارة )        
( البيهقَي في حكمهما على الحديث بأنُه 86(، وبدُر الدين العيني)85(. وقد تبع ابُن القطان الفاسي)84(، واخرى )وهذا منقطع() 83مرسل()

الذهبي وغيره من العلماء الحكم على الحديث بأنه مرسل، وذلك الن المرسل في اصطالح المحدثين هو: )ما رواه التابعي مرسل.ولقد رد   
(. وهذا التعريف ال ينطبق على حديث الباب، وذلك ان خالد بن معدان قد اسند هذا الحديث الى  87عن النبي صلى هللا عليه وسلم() 

: )وليس كما قال، فإنَّ المرسل ما رواه -بعد أن نقل كالم البيهقي  - سلم. قال ابن عبد الهاديبعض صحابة النبي صلى هللا عليه و 
 () (.  وقال ابن رجب الحنبلي: 88التابعي عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وهذا من رواية بعض اصحابه عنه، وجهالة الصحابة ال تضرُّ

صال يحتج به، كما نص االمام احمد وكذا ابن عمار الموصلي، ومن االصوليين )لو قال التابعي أخبرني بعض الصحابة، لكان حديثا مت
(. ومعلوم ان الذي اسند الحديث الى صحابة النبي صلى هللا عليه وسلم هو خالد ابن معدان بن ابي كريب 89ابو بكر الصيرفي وغيره()

بة، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، أدرك سبعين  الكالعي، ابو عبد هللا الشامي الحمصي، وثقُه العجلي، ويعقوب بن ابي شي
(. وعليه فجهالة الصحابة عند المحدثين غير معتبرة ألنهم عدول.  90هـ() 103رجاًل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم، توفي سنة ) 

ثون قاطبة ان جهالة اسم الصحابي غير قادحة في (وكذا قال الشيخ تقي 91االسناد(.)   قال عالء الدين مغلطاي: )والذي عليه المحد ِّ
لعدم ذكر الصحابي الراوي، وليس هذا مما يجعل الحديث في حكم المرسل المردود  - هو مرسل - الدين في االمام: )يريد البيهقي بقوله

قال ابن التركماني:    (. ومن ث مَّ  فالحكم على الحديث بأنَّه مرسل ليس بصحيح وإنَّما هو موصول كما قال الذهبي.92عند اهل الحديث() 
عن الذين -(. وقال مغلطاي  93)تسمية هذا مرسال ليس جيدا الن خالدا هذا ادرك جماعة من الصحابة وهم عدول فال يضرهم الجهالة() 

: )وفي ذلك نظر لما قال االثرم، قلت البي عبد هللا: يعني: حديث خالد إسناد جيد؟ قال: نعم،    -حكموا على حديث الباب باإلرسال
قلت ألبي عبد هللا: اذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم، ولم يسمه والحديث صحيح؟ قال: 

د  95(.  قال ابن عبد الهادي )وقد احتج به االمام احمد ....، تحد ث فيه البيهقي وابن حزم وغيرهما بغير مستند قوي()94نعم() (. وقد جو 
ابن  الحديث  صحيح()   سند  قوي  جيد  سند  )وهذا  فقال:  الحديث 96كثير،  هذا  )واسناد  فقال:  الهادي  عبد  ابن  أيضًا  ده  جو  (.وممن 

(.ومن المناسب أن ُأشير الى ما توهمه ابن الملقن حيث أن ه قد نقل عن البيهقي بأنه قال عن هذا الحديث: )منقطع( في كتابه 97جيد()
نقطع( عن حديث أبي المتوكل عن عمر، وليس عن حديث خالد بن معدان. وأمر آخر ال بد (.   ولكن البيهقي قال )م98الخالفيات)

من التنبه له وهو: أنه قد ُعلِّم من خالل تخريج الحديث أن الحاكم لم يخرج الحديث، إال أنني وجدت كثيرا من العلماء نصَّ على أن  
 الحاكم قد أخرج هذا الحديث في المستدرك.

 (. 99تقي الدين قوال في االمام بانه قال )ان الحاكم رواه في المستدرك()فقد نقل الزيلعي عن  -1
إال  ان الحديث ال يوجد في المستدرك وقد خرجناه سابقا، وسكوت الزيلعي دليل على انه موافق بكون الحديث في المستدرك واال    

 لتعقبه في ذلك. 
 (.100وقد عزا مغلطاي الحديث الى مستدرك الحاكم)  -2
 (.101وأما ابن التركماني فقال: )والحاكم اورد هذا الحديث في المستدرك() -3

ل،  التعقب الخامس: قال البيهقي: أخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان، انا احمد بن عبيد الصفار، ثنا تمام، نا موسى يعني ابن اسماعي
ثنا وهيب، نا عمرو بن يحيى، عن ابي زيد، عن معقل بن ابي معقل االسدي، قال:))نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يستقبل القبلتين 
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قال ابو داود: ابو زيد   /ل أو بغائط((. أخبرنا  ابو علي الروذباري، أنا ابو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا موسى ابن اسماعيل، فذكره بمثلهببو 
 (. قال الذهبي: ال يدرى من هو؟ 102هو مولى لبني ثعلبة)

قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن    -(105الضحاك)  (، ابو بكر بن104ومن طريقه ابن ماجه)  -(103أخرجه ابن ابي شيبة)  تخريج الحديث:
احمد) وأخرجه  يسار،  بن  قال) 106سليمان  وأيضًا  العطار،  يعني  داود  حدثنا  النضر،  ابو  حدثنا  قال:  حدثنا 107(  عفان،  حدثنا   :)

يزيد بن سنان، قال  ( قال: حدثنا  109( قال: حدثنا موسى بن اسماعيل، قال ثنا وهيب، وأخرجه الطحاوي)108وهيب،وأخرجه ابو داود) 
ثنا ابن ابي مريم، قال ثنا داود العطار، ثالثتهم )سليمان بن يسار، داود العطار، وهيب بن خالد( قالوا: حدثنا عمرو ابن يحيى، عن  

 ابي زيد مولى بني ثعلبة، به.
فنا   إنَّ سكوت البيهقي عن قول ابي داود )ابو زيد هو مولى لبني ثعلبة( دليل على انه اخذ   الدراسة:  بقوله واكتفى به، واال لتعقبه وعر 

حال الراوي، الن من منهجية البيهقي انه يبدي رأيه في االحاديث التي يرويها. فمدار الحديث على ابي زيد مولى الثعلبيين، قيل اسمه 
(.وقال مغلطاي: 111الوحدان ) (وقد ذكره مسلم في  110الوليد، وقد حكم عليه العلماء بالجهالة. إذ قال علي بن المديني: )ليس بمعروف()

. وقال ابن حجر: )هو حديث ضعيف ألنَّ فيه راويًا (101)فإنه لم يروه عنه غير عمرو(  -اي زيد  -)هذا سند ضعيف للجهل بحال راويه
الحال()  الحجة() 112مجهول  به  تقوم  فال  مجهول،  )وهو  الشوكاني:  )اسن113(.وقال  بأنَُّه  الحديث  ذكر  حينما  النووي  قول  اد  (.واما 

 ، فليس في محله. وعليه فالراوي مجهول وتعقب الذهبي كان صحيحًا. (114حسن() 
 اخلامتة:

 ان علم التعقبات موجود منذ فجر الصحابة رض هللا عنهم أجمعين. -1
 إن كتاب السنن الكبرى من كتب الحديث المهمة، ولهذا اعتنى به اإلمام الذهبي، وكانت عنايته به في أمرين: -2

األول: اختصره وهذ به كي يسهل أخذه لطالب العلم، وذلك ألن الكتاب كبير الحجم وهمم الناس تتضائل جيال بعد آخر، فحذف األسانيد  
 واقتصر على المتن. 

الثاني: أضاف الذهبي تعقبات وتعليقات مهمة على الكتاب، وتعقبات الذهبي في الغالب كانت موجزة وقصيرة، والسبب هو خوفه من  
 لة الكتاب، فلو أطال الذهبي في التعقبات لفات المقصود من التهذيب واالختصار الذي شرع من أجله. إطا
 كانت تعقبات الذهبي بعبارات تدل على علمه الغزير، فلم يجرح البيهقي أو يتهمه، وهذا هو حال العلماء الربانيين. -3
 يكون حكمه هو الصواب. لم تكن تعقبات الذهبي دائما على الصواب، بل وجدنا ان البيهقي  -4
 سوف تصدر سلسلة تعقبات متكاملة عن هذا الكتاب بإذن هللا تعالى. -5

 مصادر البحث:
الكتور287االحاد والمثاني، احمد بن عمرو بن الضحاك )ت   -1 الراية   هـ(، حققه:  الجوابرة، دار  الرياض،    -باسم فيصل احمد 

 . م1991الطبعة االولى 
هـ(، حققه: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود، دار  630اسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن االثير )ت   -2

 .بيروت -الكتب العلمية
 .هـ، دائرة المعرف العثمانية حيد اباد1359، الطبعة الثانية هـ(584االعتبار في الناسخ والمنسوخ من االثار، الحازمي )ت  -3
هـ(، حققه: الدكتور ابو حماد صغير احمد بن محمد حنيف، دار  318االوسط في السنن واالجماع والقياس، ابن المنذر )ت   -4

 . م1985الرياض، الطبعة االولى   -طيبة
هـ(، حققه: مصطفى أبو الغيط وعبد هللا  804الكبير، ابن الملقن )ت البدر المنير في تخريج االحاديث واالثار الواقعة في الشرح   -5

 . م 2004الرياض، الطبعة االولى، سنة  -بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة
بيروت،   -هـ(، حققه: عبد هللا محمد الدرويش، دار الفكر807بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي )ت   -6

 . م1994سنة 
بيروت،   -هـ(، حققه: عبد هللا محمد الدرويش، دار الفكر807بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي )ت   -7

 . م1994سنة 
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الرياض، الطبعة    -هـ(، حققه: الحسين آيت سعيد، دار طيبة628بيان الوهم وااليهام الواقعين في كتاب االحكام، ابن القطان )ت   -8
 . م1997االولى 

مكة المكرة، الطبعة   -هـ(، مركز البحث العلمي واحياء التراث االسالمي233رواية الدوري، ابن معين )ت    - تاريخ ابن معين -9
 . م1979االولى، سنة 

 هـ(، حققه: سيد هاشم الندوي، دار الفكر. 256التاريخ الكبير، البخاري )ت  -10
هـ(، حققه: الدكتور 463العلماء من غي أهلها ووارديها، الخطيب البغدادي )ت  تاريخ مدينة السالم واخبار محدثيها وذكر قطانها   -11

 .م2001بشار عواد معروف، دار الغرب االسالمي، الطبعة االولى 
هـ(، حققه: عمر بن غرامة العمري، دار  571تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من االماثل، ابن عساكر )ت   -12

 . م1995بيروت، سنة  -الفكر
)ت   -13 السيوطي  االذكار،  بنكت  االبرار  التراث911تحفة  مكتبة  متو،  الدين  حققه: محي  االولى    -هـ(،  الطبعة  المنورة،  المدينة 

 م. 1987
 بيروت. -هـ(، دار الكتب العلمية1353تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري )ت  -14
بيروت،   -ققه: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلميةهـ(،  ح597التحقيق في أحاديث الخالف، ابن الجوزي )ت   -15

 هـ. 1415سنة 
بيروت،   -هـ(، حققه: محمد حسن اسماعيل، دار الكتب العلمية385الترغيب في فضائل االعمال وثواب ذلك، ابن شاهين )ت   -16

 . م2004الطبعة االولى، سنة  
  - هـ(، حققه: محمود احمد ميرة، المطبعة العربية الحديثة382ي )ت  تصحيفات المحدثين، الحسن بن عبد هللا بن سعيد العسكر  -17

 هـ. 1402القاهرة، سنة 
الرياض، الطبعة    -هـ(، حققه: سامي محمد جاد هللا، دار اضواء السلف 744تعليقه على علل ابن ابي حاتم، ابن عبد الهادي )ت   -18

 . م2003االولى، سنة 
 م. 1999 -ققه: سامي محمد سالمة، دار طيبة، الطبعة الثانيةهـ(، ح774تفسير القران العظيم، ابن كثير )ت  -19
بيروت،    -التقييد وااليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، زين الدين العراقي )ت هـ(، حققه: عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر -20

 . م1970الطبعة االولى 
محمد عبد الكبير حققه: مصطفى بن أحمد العلوي , هـ(،  463التمهيد لما في الموطأ من المعاني واالسانيد، ابن عبد البر )ت   -21

 هـ. 1387المغرب، سنة   –البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
سامي بن محمد بن جاد هللا وعبد العزيز بن ناصر  هـ(، حققه:  744تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ابن عبد الهادي )ت   -22

 . م2007بعة االولى  الرياض، الط –الخباني، أضواء السلف 
 م. 1984الطبعة االولى بيروت ،  -هـ(، دار الفكر852تهذيب التهذيب، ابن حجر )ت   -23
بيروت، الطبعة الثانية   -هـ(، حققه: الكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة742تهذيب الكمال في اسماء الرجال، المزي ) -24

 . م1987
 م.1975شرف الدين احمد، دار الفكر، الطبعة االولى هـ(، حققه: السيد 354الثقات، ابن حبان )ت  -25
بيروت، الطبعة   –هـ(، حققه: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب  761جامع التحصيل في احكام المراسيل، العالئي )ت   -26

 . م1986الثانية 
 . بيروت -راث العربيهـ(، حققه: احمد محمد شاكر، دار احياء الت279الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، الترمذي )ت  -27
 . م1952بيروت، الطبعة االولى، سنة   -هـ(، دار إحياء التراث العربي327الجرح والتعديل، ابو حاتم )ت  -28
بيروت،   - هـ(، حققه: حسين اسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة676خالصة االحكام في مهمات السنن وقواعد االسالم، النووي )ت   -29

 م. 1997الطبعة االولى 
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 هـ. 1413بيروت، الطبعة االولى  -هـ(، حققه: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية360براني )ت الدعاء، الط -30
هـ(، حققه: حماد بن محمد االنصاري، مكتبة  748ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، الذهبي )ت   -31

 هـ. 1387مكة المكرة، سنة  -النهضة الحديثة
ن تكلم فيه وهو موثق، الذهبي )ت هـ(، حققه: محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني، مكتبة المنار ـ  ذكر أسماء م -32

 . م1986الزرقاء، الطبعة االولى  
العراقي )ت   -33 الرحيم بن الحسين  الفضل عبد  هـ(، حققه: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد  806ذيل ميزان االعتدال، أبو 

 م. 1995بيروت، الطبعة االولى   –علمية الموجود، دار الكتب ال
 هـ(، حققه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بيروت. 273سنن ابن ماجه، ابن ماجه القزويني )ت  -34
 . م1997بيروت، الطبعة االولى    -هـ(، حققه: عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد، دار ابن حزم 275سنن ابي داود، ابو داود )ت   -35
 . م1966بيروت، سنة  -هـ(، حققه: عبد هللا هاشم اليماني، دار المعرفة385الدارقطني، االمام الدارقطني )ت سنن  -36
 . م1966بيروت، سنة   -هـ(، حققه: السيد عبد هللا هاشم يماني المدني، دار المعرفة385سنن الدارقطني، الدارقطني )ت   -37
 م. 1989المنصورة، الطبعة االولى    -المعطي امين قلعجي، دار الوفاء  هـ(، حققه: الدكتور عبد458السنن الصغير، البيهقي )ت   -38
لبنان، الطبعة الثانية سنة    -هـ(، حققه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت458السنن الكبرى، االمام البيهقي )ت   -39

 . م2003
هللا الحميد، وخالد بن عبد هللا الجريسي، الطبعة   هـ(، حققه: الدكتور سعد بن عبد412سؤاالت السلمي للدارقطني، السلمي )ت   -40

 هـ.1427الرياض، سنة  -االولى
 . م1982بيروت، الطبعة االولى   -هـ(، حققه: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة748سير اعالم النبالء، الذهبي )ت   -41
بيروت،   -ابراهيم زايد، دار الكتب العلميةهـ(، حققه: محمود  1250السيل الجرار المتدفق على حدائق االزهار، الشوكاني )ت   -42

 هـ. 1405الطبعة االولى 
الشذا الفياح من علوم ابن الصالح، ابراهيم بن موسى بن ايوب البرهان االبناسي، )ت هـ(، حققه: صالح فتحي هلل، مكتبة  -43

 . م1998الرياض، الطبعة االولى    -الرشد
 . م1983بيروت، الطبعة الثانية    -د زهير الشاويش، المكتب االسالميهـ(، شعيب االرنؤوط، ومحم516، البغوي )ت  شرح السنة -44
 م.1999السعودية، الطبعة االولى    -هـ(، حققه: كامل عويضة، مكتبة نزار مصطفى الباز762شرح سنن ابن ماجه، مغلطاي )ت   -45
 . م 1999الرياض، الطبعة االولى    -هـ(، حققه: ابو المنذر خالد ابراهيم المصري، مكتبة الرشد855شرح سنن ابي داود، العيني ) -46
بيروت، الطبعة الثانية   -هـ(، حققه: خالد عبد الفتاح شبل، دار الكتب العلمية795شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي )ت   -47

 م. 2007
 هـ. 1399بيروت، الطبعة االولى   -هـ(، حققه: محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية310شرح معاني االثار، الطحاوي )ت  -48
)ت   -49 خزيمة  ابن  خزيمة،  ابن  االسالمي311صحيح  المكتب  االعظمي،  مصطفى  محمد  الدكتور  حققه:  سنة   -هـ(،  بيروت، 

 م. 1970
 . م1986لبنان، الطبعة االولى، سنة    -هـ(، حققه: محمود ابراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت256الضعفاء الصغير، البخاري )ت   -50
بيروت، الطبعة االولى،    -هـ(، حققه: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية322الضعفاء الكبير، العقيلي )ت   -51

 . م1984سنة 
الدار قطني )ت   -52 المعرف385الضعفاء والمتروكون،  القادر، مكتبة  الطبعة    -هـ(، حققه: موفق بن عبد هللا بن عبد  الرياض، 

 . م1984االولى، سنة 
هـ(، حققه: الدكتور محمود محمد الطناحي، و الدكتور عبد الفتاح محمد  771ن السبكي )ت  طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدي -53

 هـ. 1413  -الحلو، دار هجر للطباعة، الطبعة الثانية
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هـ(،  حققه: صبحي السامرائي، وابو المعاطي  279رتبه على كتب الجامع أبو طالب القاضي ، الترمذي )ت    -علل الترمذي الكبير -54
 . م1989بيروت، الطبعة االولى  -حمد خليل، مكتبة النهضة العربيةالنوري، محمود م

الرياض، الطبعة   -هـ(، حققه: الدكتور محفوظ الرحمن زين هللا، دار طيبة385العلل الواردة في االحاديث النبوية، الدارقطني )ت   -55
 م. 1985االولى 

الرياض، الطبعة الثانية،   -حمد عباس، دار الخانيهـ(، حققه: وصي هللا بن م241العلل ومعرفة الرجال، احمد بن حنبل )ت   -56
 . م2001سنة
 . م1998بيروت ، الطبعة االولى     -هـ(، حققه: الدكتور عبد عبد الرحمن كوثر، دار االرقم364عمل اليوم والليلة، ابن السني )ت   -57
 هـ. 1379بيروت، سنة  -هـ(، دار المعرفة852فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر )ت   -58
 هـ. 1412الرياض، سنة   -هـ(، حققه: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة الراشد414وائد، تمام الرازي )ت الف -59
 . 1972بيروت، الطبعة الثانية، سنة  -هـ(، دار المعرفة1031فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي )ت  -60
 . م1988بيروت، الطبعة الثالثة، سنة    -دار الفكرهـ(، حققه: يحيى مختار غزاوي،  365الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي )ت   -61
 .هـ(، دار الكتاب االسالمي430كتاب أخبار أصبهان، أبو ُنعيم االصبهاني )ت  -62
 . م 1983بيروت، الطبعة الثالثة، سنة  -هـ(، عالم الكتاب477كتاب األمالي )الشهيرة االمالي الخميسية(، الشجري )ت  -63
الكويت، الطبعة    -هـ(، حققه: بدر عبد هللا البدر، منشورات مركز الوثائق والتراث والوثائق458كتاب الدعوات الكبير، البيهقي )ت   -64

 م. 1989االولى 
بيروت، الطبعة    -هـ(، حققه: أبو الفداء عبد هللا القاضي، دار الكتب العلمية597كتاب الضعفاء والمتروكين، ابن الجوزي )ت   -65

 . م1986االولى، سنة 
الضعفاء   -66 )ت  كتاب  النسائي  للثقافة، 303والمتروكين،  الكتاب  مؤسسة  الحوت،  يوسف  بن  وكمال  الضاوي  بوران  حققه:  هـ(، 

 م. 1985لبنان، الطبعة االولى، سنة  -بيروت
هـ(، حققه: حلمي كامل أسعد  354كتاب الفوائد الشهير بالغيالنيات، الحافظ ابي بكر محمد بن عبد هللا بن ابراهيم الشافعي )ت   -67

 . م 1977ادي، دار ابن الجوزي، الطبعة االولى، سنة عبد اله
 - هـ(، حققه: محمود ابراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت354كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ابن حبان )ت   -68

 .لبنان
 . م1992، الطبعة االولى  الرياض -هـ(، حققه: الدكتور احمد بن ميرين سياد البلوشي، ، مكتبة الكوثر341كتاب المعجم، )ت  -69
بيروت، الطبعة   -هـ(، حققه: الدكتور عمر عبد السالم تدمري، مؤسسة الرسالة402كتاب معجم الشيوخ، ابن ُجميع الصيداوي )ت   -70

 . م1985االولى، سنة 
دار القبلة    هـ(، حققه: محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب،748الكشاف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، الذهبي )ت   -71

 . م1992جدة، الطبعة االولى، سنة  –
بيروت، الطبعة    – الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، ابن سبط العجمي )ت (، حققه: صبحي السامرائي، مكتبة النهضة   -72

 . م1987االولى، سنة 
  - م حمدي المدني، المكتبة العلمية هـ(، حققه: ابو عبد هللا السورقي، وابراهي463الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي )ت   -73

 .المدينة المنورة
 . م1999بيروت، الطبعة االولى  -هـ(، حققه: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية310الكنى واالسماء، الدوالبي )ت  -74
الطبعة الثالثة  بيروت،    -هـ(، حققه: دائرة المعرف النظامية، مؤسسة االعالمي للمطبوعات852لسان الميزان، ابن حجر )ت   -75

 . م1986
النسائي )ت   -76 السنن،  المطبوعات االسالمية303المجتبى من  ابو غدة، مكتب  الفتاح  الثانية   -ه(، حققه: عبد  الطبعة  حلب، 

 . م1986
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 جدة.  -هـ(،حققه: محمد نجيب المطيعي، مكتبة االرشاد676المجموع شرح المهذب للشيرازي، النووي )ت  -77
لبنان،   -هـ(، حققه: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت405م الحاكم )ت  المستدرك على الصحيحين، االما -78

 . م2002الطبعة الثانية، سنة 
 . م1984دمشق، الطبعة األولى    –هـ(، حققه: حسين سليم اسد، دار المأمون للتراث  307مسند ابي يعلى، ابو يعلى الموصلي )ت   -79
 .القاهرة -هـ(، مؤسسة قرطبة241بل )ت مسند أحمد بن حنبل، االمام احمد بن حن -80
 . م1984بيروت، الطبعة االولى    – هـ(، حققه: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة  360مسند الشاميين، الطبراني )ت   -81
الرياض، الطبعة االولى    -(، حققه: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد235المصنف في الحديث واالثار، ابن ابي شيبة )ت   -82

 هـ. 1409
 .هـ(، حققه: ابو عبد الرحمن صالح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء االثرية351معجم الصحابة، ابن قانع )ت  -83
 . م1983الموصل، الطبعة الثانية    -هـ(، حققه: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم360المعجم الكبير، الطبراني )ت   -84
القاهرة، الطبعة االولى    -حلب  -هـ(، حققه: الدكتور عبد المعطي امين قلعجي، دار الوعى 458معرفة السنن واالثار، البيهقي ) -85

 . م1991
المدينة المنورة، الطبعة    -هـ(، حققه: محمد صالح عبد العزيز المراد، الجامعة االسالمية748المقتنى في سرد الكنى، الذهبي )ت   -86

 . هـ1408االولى، سنة 
بيروت، الطبعة   -هـ(، حققه: عبد هللا عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية307الجارود )ت  المنتقى من السنن المسندة، ابن   -87

 م. 1988االولى 
بيروت، الطبعة االولى   -هـ(، حققه: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية261المنفردات والوحدان، مسلم )ت   -88

 م. 1988
هـ(، حققه: دار المشكاة للبحث العلمي، باشراف ابي تميم  748بيهقي، االمام الذهبي )ت  المهذب في اختصار السنن الكبير لل -89

 م. 2001ياسر بن ابراهيم، دار الوطن للنشر، الطبعة االولى، سنة 
 .بيروت -هـ(، حققه: علي محمد البجاوي، دار المعرفة748ميزان االعتدال في نقد الرجال، الذهبي )ت  -90
 . م1988االردن، الطبعة االولى    -هـ(، حققه: سمير بن امين الزهيري، مكتبة المنار385شاهين )ت    ناسخ الحديث ومنسوخه، ابن -91
  - دمشق  -هـ(، حققه: حمدي عبد المجيد السلفي، دار ابن كثير852نتائج االفكار في تخريج أحاديث االذكار، ابن حجر )ت   -92

 . م1995بيروت، الطبعة الثانية 
 . جدة -هـ(، حققه: محمد عوامة، مؤسسة الريان 762الهداية، الزيلعي )ت  نصب الراية الحاديث -93
هـ(، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي، الطبعة 1250نيل االوطار من احاديث سيد االخيار شرح منتقى االخبار، الشوكاني )ت   -94

 . االخيرة
)ت   -95 العجلي  الثقات،  مكت261ومعرفة  البستوي،  العظيم  عبد  العليم  عبد  حققه:  الدار هـ(،  االولى    - بة  الطبعة  المنورة،  المدينة 

 . م1985
 اهلوامش

 

 . 4-3( النجم:  1)
 (. 1/5قال الذهبي: ))لم أختصر من أحاديث الكتاب شيئًا، بل اختصرت األسانيد، فإنَّ بها طال الكتاب ....((. )المهذب  (2)
 (. 653 - 650( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، اعتنى به: محمد عوض، دار احياء التراث العربي، الطبعة األولى، ص )3)
   . 1/615يروت، الطبعة األولى ب -( لسان العرب، ابن منظور، دار صادر 4)
 (. 102م، ص ) 1990القاهرة، الطبعة األولى  -( التوقيف على مهمات التعريف، المناوي، حققه: عبد الخالق ثروت، عالم الكتب5)
 . 3/356( تاج العروس 6)
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 . 20( النساء: 7)
 (. 14114) 7/233. والبيهقي في السنن الكبرى 1/159( أخرجه سعيد بن منصور في سننه 8)
البيهقي )ت    (9) العلمية، بيروت458السنن الكبرى، االمام  القادر عطا، دار الكتب  الثانية سنة    -هـ(، حققه: محمد عبد  لبنان، الطبعة 

 (، كتاب الطهارة، باب المنع من االنتفاع بجلد الكلب والخنزير، وانها نجسان وهما حيان. 61رقم ) 30-1/29م،  2003
هـ(، حققه: دار المشكاة للبحث العلمي، باشراف ابي تميم ياسر 748ر السنن الكبير للبيهقي، االمام الذهبي )ت  المهذب في اختصا  (10)

 (. 54رقم )  20/م،  ا201بن ابراهيم، دار الوطن للنشر، الطبعة االولى، سنة 
 (. 4رقم ) 1/63م، 1966بيروت، سنة   -رفة هـ(، حققه: عبد هللا هاشم اليماني، دار المع385سنن الدارقطني، االمام الدارقطني )ت  (11)
لبنان، الطبعة   -هـ(، حققه: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت405المستدرك على الصحيحين، االمام الحاكم )ت    (12)

 (. 553رقم ) 1/257م، 2002الثانية، سنة 
 1/20 بيروت،   -هـ(، دار الفكر750الجوهر النقي، ابن التركماني )ت  (13)
 . 1/20الجوهر النقي   (14)
مكة المكرة، الطبعة االولى،   -هـ(، مركز البحث العلمي واحياء التراث االسالمي233رواية الدوري، ابن معين )ت    -تاريخ ابن معين  (15)

 (. 3556م، رقم ) 1979سنة 
)ت    (16) حنبل  بن  احمد  الرجال،  ومعرفة  الخاني241العلل  دار  عباس،  محمد  بن  هللا  وصي  حققه:  الثانية،   -هـ(،  الطبعة   الرياض، 

 (.3932رقم ) 3/14م،  2001سنة
(، والضعفاء الصغير، البخاري )ت 3426رقم )  8/388هـ(، حققه: سيد هاشم الندوي، دار الفكر،  256التاريخ الكبير، البخاري )ت    (17)

 (. 410م، رقم )1986لبنان، الطبعة االولى، سنة   -هـ(، حققه: محمود ابراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت256
 (. 925رقم )  9/221م،  1952بيروت، الطبعة االولى، سنة  -هـ(، دار إحياء التراث العربي327التعديل، ابو حاتم )ت الجرح و  (18)
لبنان،   -هـ(، حققه: محمود ابراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت354كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ابن حبان )ت    (19)

 . 3/131م،  1992
 (. 925رقم ) 9/221تعديل، ابو حاتم الرازي الجرح وال (20)
هـ(، حققه: مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن  804البدر المنير في تخريج االحاديث واالثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن )ت    (21)

 . 6/443م،  2004الرياض، الطبعة االولى، سنة  -سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة
هـ(، حققه: حماد بن محمد االنصاري، مكتبة 748الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، الذهبي )ت  ( ديوان  22)

 (. 4802رقم )  447هـ، ص 1387مكة المكرة، سنة  -النهضة الحديثة
 - ة الكتاب للثقافة، بيروتهـ(، حققه: بوران الضاوي وكمال بن يوسف الحوت، مؤسس303كتاب الضعفاء والمتروكين، النسائي )ت    (23)

 م. 1985لبنان، الطبعة االولى، سنة 
بيروت، الطبعة االولى،   -هـ(، حققه: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية322ينظر: الضعفاء الكبير، العقيلي )ت   (24)

 (. 2082رقم )  4/453م،  1984سنة 
الرياض، الطبعة   -هـ(، حققه: موفق بن عبد هللا بن عبد القادر ، مكتبة المعرف538ينظر: الضعفاء والمتروكون، الدار قطني )ت    (25)

 (. 601رقم ) 403م، ص  1984االولى، سنة 
بيروت، الطبعة  -هـ(، حققه: أبو الفداء عبد هللا القاضي، دار الكتب العلمية597ينظر: كتاب الضعفاء والمتروكين، ابن الجوزي )ت  (26)

 (. 3747رقم ) 220 - 3/219م، 1986االولى، سنة 
  – هـ(، حققه: محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة  748الكشاف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، الذهبي )ت   (27)

 (. 6432رقم )  2/399م، 1992جدة، الطبعة االولى، سنة 
المدينة المنورة، الطبعة   -يز المراد، الجامعة االسالميةهـ(، حققه: محمد صالح عبد العز 748المقتنى في سرد الكنى، الذهبي )ت    (28)

 (. 1902هـ، رقم ) 1408االولى، سنة 
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 (. 2488رقم )  1/648بيروت،   -هـ(، حققه: علي محمد البجاوي، دار المعرفة 748ميزان االعتدال في نقد الرجال، الذهبي )ت   (29)
م،  1988بيروت، الطبعة الثالثة، سنة    - ى مختار غزاوي، دار الفكرهـ(، حققه: يحي365الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي )ت    (30)
 (. 2067رقم ) 161  -7/159
الرياض، الطبعة   -هـ(، حققه: سامي محمد جاد هللا، دار اضواء السلف744تعليقه على علل ابن ابي حاتم، ابن عبد الهادي )ت    (31)

 .128م، ص  2003االولى، سنة 
 (.3563رقم )   3/339،  1972بيروت، الطبعة الثانية، سنة    -هـ(، دار المعرفة1031ير، المناوي )ت  فيض القدير شرح الجامع الصغ  (32)
 (. 198رقم ) 1/73السنن الكبرى، البيهقي  (33)
 (. 174رقم )  1/47المهذب، الذهبي   (34)
 (. 2153رقم )  7/252( الكامل  في ضعفاء الرجال 35)
رقم    1/73م،  1966بيروت، سنة    -هـ(، حققه: السيد عبد هللا هاشم يماني المدني، دار المعرفة385سنن الدارقطني، الدارقطني )ت    (36)
(11 .) 
 1/73المصدر نفسه  (37)
 . 1/73المصدر نفسه  (38)
بيروت، الطبعة   -لكتب العلميةهـ(، حققه: محمد حسن اسماعيل، دار ا 385الترغيب في فضائل االعمال وثواب ذلك، ابن شاهين )ت    (39)

 (. 100رقم ) 40م، ص  2004االولى، سنة 

بيروت، الطبعة   - هـ(، حققه: الدكتور عمر عبد السالم تدمري، مؤسسة الرسالة402كتاب معجم الشيوخ، ابن ُجميع الصيداوي )ت    (40)
 (. 252رقم ) 292م، ص  1985االولى، سنة 

 . 1/198هـ(، دار الكتاب االسالمي، 430كتاب أخبار أصبهان، أبو ُنعيم االصبهاني )ت  (41)
هـ(، حققه: حلمي كامل أسعد عبد  354بالغيالنيات، الحافظ ابي بكر محمد بن عبد هللا بن ابراهيم الشافعي )ت  كتاب الفوائد الشهير    (42)

 (. 482رقم )  1/431م،  1977الهادي، دار ابن الجوزي، الطبعة االولى، سنة  

 . 1/43م،  1983الثالثة، سنة  بيروت، الطبعة -هـ(، عالم الكتاب477( كتاب األمالي )الشهيرة األمالي الخميسية(، الشجري )ت 43)
 - هـ(، حققه: عمر بن غرامة العمري، دار الفكر571تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من االماثل، ابن عساكر )ت  (44)

 . 52 - 33/51م، 1995بيروت، سنة 
 (. 252) 292( ينظر: كتاب معجم الشيوخ ص 45)
(، الكشف الحثيث عمن رمي 2153رقم )   7/251(، الكامل، ابن عدي،  815رقم )  9/195ينظر الجرح والتعديل، ابو حاتم الرازي،    (46)

رقم    281م، ص  1987بيروت، الطبعة االولى، سنة    –بوضع الحديث، ابن سبط العجمي )ت (، حققه: صبحي السامرائي، مكتبة النهضة  
(843 .) 

هـ(، حققه: الدكتور بشار 463تاريخ مدينة السالم واخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غي أهلها ووارديها، الخطيب البغدادي )ت    (47)
 (. 7431رقم ) 16/245م،  2001عواد معروف، دار الغرب االسالمي، الطبعة االولى 

 . 1/51تاريخ ابن معين  (48)
 . 1/51المصدر نفسه  (49)
 . 16/245الم تاريخ اإلس (50)
 (. 9643رقم ) 4/412ميزان االعتدال،   (51)
 . 4/432ضعفاء العقيلي،  (52)
 (. 815رقم ) 9/195( الجرح والتعديل، 53)
 . 2/385( المجروحين  54)
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 (. 2153رقم )  252  -7/251( الكامل، 55)
 (. 3759رقم ) 3/204(، و الضعفاء والمتروكين، البن الجوزي 7431رقم ) 16/245( ينظر: تاريخ بغداد، 56)
م،  1986بيروت، الطبعة الثالثة    -هـ(، حققه: دائرة المعرف النظامية، مؤسسة االعالمي للمطبوعات852لسان الميزان، ابن حجر )ت    (57)
 (. 985رقم ) 280  -6/279
  -  الجريسي، الطبعة االولىهـ(، حققه: الدكتور سعد بن عبد هللا الحميد، وخالد بن عبد هللا412سؤاالت السلمي للدارقطني، السلمي )ت    (58)

 (. 334هـ ، ص ) 1427الرياض، سنة 
الزيلعي )ت    (59) الهداية،  الراية الحاديث  الحديث762ينظر: نصب  البنوري، دار  هـ ،  1357مصر، سنة    -هـ(، حققه: محمد يوسف 
1/40 . 
طناحي، و الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هـ(، حققه: الدكتور محمود محمد ال771طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي )ت    (60)

 . 5/83هـ ، 1413 -دار هجر للطباعة، الطبعة الثانية
بيروت،   - دمشق  -هـ(، حققه: حمدي عبد المجيد السلفي، دار ابن كثير852نتائج االفكار في تخريج أحاديث االذكار، ابن حجر )ت    (61)

 . 1/252م، 1995الطبعة الثانية 
 . 1/252( نتائج األفكار 62)
م،  1987المدينة المنورة، الطبعة االولى    - هـ(، حققه: محي الدين متو، مكتبة التراث911تحفة االبرار بنكت االذكار، السيوطي )ت    (63)

 (. 40ص)
 (. 370رقم )  1/127السنن الكبرى،  (64)
 (. 322رقم ) 1/82( المهذب، 65)
 (. 13818رقم ) 3/265القاهرة،   -سة قرطبةهـ(، مؤس241( مسند أحمد بن حنبل، االمام احمد بن حنبل )ت 66)

 (. 469رقم ) 1/159هـ(، حققه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بيروت، 273( سنن ابن ماجه، ابن ماجه القزويني )ت (67
 ( المصدر نفسه. 68)
رقم )    2/244م،  1999االولى    بيروت، الطبعة  -هـ(، حققه: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية310( الكنى واالسماء، الدوالبي )ت  69)

2589 .) 
رقم    1/140هـ ،  1413بيروت، الطبعة االولى    - هـ(، حققه: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية360الدعاء، الطبراني )ت  (  70)
(387 .) 

م،  1998بيروت ، الطبعة االولى     -هـ(، حققه: الدكتور عبد عبد الرحمن كوثر، دار االرقم 364عمل اليوم والليلة، ابن السني )ت    (71)
 (. 33رقم ) 41 -40ص 

الكويت، الطبعة  -هـ(، حققه: بدر عبد هللا البدر، منشورات مركز الوثائق والتراث والوثائق458( كتاب الدعوات الكبير، البيهقي )ت 72)
 م. 1989االولى 

م،  1989المنصورة، الطبعة االولى    - هـ(، حققه: الدكتور عبد المعطي امين قلعجي، دار الوفاء458( السنن الصغير، البيهقي )ت  73)
 (. 109رقم )  1/53
 (. 2535رقم ) 3/560الجرح والتعديل،  (74)
 (. 2535) 3/560( الجرح والتعديل 75)

 (. 746رقم ) 3/352م ، 1984الطبعة االولى  بيروت ،  -هـ(، دار الفكر852حجر )ت ( تهذيب التهذيب، ابن (76
 .1/241( ينظر: نتائج االفكار، 77)
 (. 392رقم )  1/135السنن الكبرى،  (78)
 (. 341رقم ) 1/88( المهذب، 79)
 (.15534رقم )  3/424المسند  (80)
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بيروت، سنة   -هـ(،  حققه: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية597التحقيق في أحاديث الخالف، ابن الجوزي )ت  (81)
 (. 158رقم ) 1/164هـ ،  1415

  م، 1997بيروت، الطبعة االولى    -هـ(، حققه: عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد، دار ابن حزم275سنن ابي داود، ابو داود )ت    (82)
 (. 175رقم )  1/92
م،  1991القاهرة، الطبعة االولى    -حلب  -هـ(، حققه: الدكتور عبد المعطي امين قلعجي، دار الوعى 458معرفة السنن واالثار، البيهقي )  (83)
 (. 743رقم ) 1/312
 (. 115رقم )  1/55( السنن الصغير، 84)
الرياض،    -هـ(، حققه: الحسين آيت سعيد، دار طيبة628طان )ت  ينظر: بيان الوهم وااليهام الواقعين في كتاب االحكام، ابن الق  (85)

 (. 597رقم ) 1/595م، 1997الطبعة االولى 
م،  1999الرياض، الطبعة االولى    -هـ(، حققه: ابو المنذر خالد ابراهيم المصري، مكتبة الرشد855ينظر: شرح سنن ابي داود، العيني )  (86)
1/406 . 
المدينة   -هـ(، حققه: ابو عبد هللا السورقي، وابراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية463الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي )ت    (87)

 (.  21المنورة، ص )
 . 1/80تعليقة على علل ابن ابي حاتم،  (88)
م،   2007بيروت، الطبعة الثانية    -ل، دار الكتب العلميةهـ(، حققه: خالد عبد الفتاح شب795( شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي )ت  89)

 (. 124ص )
(،  2464رقم )   4/196م،  1975هـ(، حققه: السيد شرف الدين احمد، دار الفكر، الطبعة االولى  354( ينظر: الثقات، ابن حبان )ت  90)

بيروت، الطبعة الثانية    -ف، مؤسسة الرسالة هـ(، حققه: الكتور بشار عواد معرو 742وينظر: تهذيب الكمال في اسماء الرجال، المزي )
 (. 222رقم ) 3/102(، وينظر تهذيب التهذيب، 1653رقم )  173 - 8/176م،  1987

م،  1999السعودية، الطبعة االولى    -هـ(، حققه: كامل عويضة، مكتبة نزار مصطفى الباز762( شرح سنن ابن ماجه، مغلطاي )ت  91)
1/942 . 
 . 2/239البدر المنير،  (92)
 1/83  الجوهر النقي (93)
 .1/942( شرح سنن ابن ماجة، 94)
سامي بن محمد بن جاد هللا وعبد العزيز بن ناصر الخباني، هـ(، حققه:  744( تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ابن عبد الهادي )ت  95)

 (. 256رقم ) 1/225م،  2007الرياض، الطبعة االولى   –أضواء السلف 
 . 3/56م،  1999 -هـ(، حققه: سامي محمد سالمة، دار طيبة، الطبعة الثانية774العظيم، ابن كثير )ت ( تفسير القران 96)
 .  1/80( تعليقه على علل ابن ابي حاتم، 97)
 . 2/239البدر المنير،  (98)
 . 1/35جدة،  -هـ(، حققه: محمد عوامة، مؤسسة الريان 762( نصب الراية الحاديث الهداية، الزيلعي )ت 99)
 .1/942شرح سنن ابن ماجة،  (100)
 . 1/84الجوهر النقي   (101)
 (. 434رقم )  1/148السنن الكبرى،  (102)
هـ  1409الرياض، الطبعة االولى    -(، حققه: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد235( المصنف في الحديث واالثار، ابن ابي شيبة )ت  103)

 (. 1603رقم ) 1/39، 
 (. 319)رقم   1/115سنن ابن ماجه،  (104)
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الرياض، الطبعة   -هـ(، حققه: الكتور باسم فيصل احمد الجوابرة، دار الراية 287االحاد والمثاني، احمد بن عمرو بن الضحاك )ت    (105)
 (. 1057رقم ) 2/59م، 1991االولى 

 (. 17872رقم ) 4/210المسند،  (106)
 (. 17874رقم )  4/210المصدر نفسه،  (107)
 . (10رقم )  1/21سنن ابي داود،  (108)
الطحاوي )ت    (109) العلمية310شرح معاني االثار،  النجار، دار الكتب  الطبعة االولى    - هـ(، حققه: محمد زهري  هـ ، 1399بيروت، 
4/233 . 
 (, 473رقم ) 12/113( تهذيب التهذيب، 110)
بيروت، الطبعة االولى   -ميةهـ(، حققه: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العل261( المنفردات والوحدان، مسلم )ت  111)

 (. 974رقم ) 208م، ص 1988
 .  1/246هـ ، 1379بيروت، سنة  -هـ(، دار المعرفة852فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر )ت  (112)
بيروت، الطبعة   - هـ(، حققه: محمود ابراهيم زايد، دار الكتب العلمية1250السيل الجرار المتدفق على حدائق االزهار، الشوكاني )ت    (113)

 . 1/69هـ ، 1405االولى 
، بيروت  -هـ(، حققه: حسين اسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة 676( خالصة االحكام في مهمات السنن وقواعد االسالم، النووي )ت  114)

 (. 338رقم ) 1/145م، 1997الطبعة االولى 


