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باب اخلاء والنون من كتاب الثالثي املعتل من حرف اخلاء من اجلزء
السادس-من تهذيب اللغة لإلمام االزهري (ت 370هـ)
أ.م.د .انور فارس عبد

م.م .غازي نايف محيد

جامعة تكريت كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم علوم القرآن
المقدمة
نحمده ونستعينه ونستغفره  ,ونعوُذ ِ
الحمد ِ
شرور ِ
ِ
َّ
أنفسنا و ِم ْن
باهلل ِم ْن
هلل
إن
َ
ُُ
ُُ
ُُ
ِِ
ِ ِ
ِ
أن آل
يضلل فال
وم ْن
ْ
هادي َلهُ  ,و ُ
أشهد ْ
َ
سيئات أعمالَنا ,م ْن يهده اهللُ فال مض َل َل ُهَ ,
أشهد َّ
عبدهُ ورسولُهُ .
وحدهُ ال شر َ
أن محمداً ُ
يك لَ ُه ,و ُ
إله إال اهللُ َ
َ

أما بعد :

وقد فضلّ ُه
فإن
طلب العلِم نعمةٌ عظيمةٌ  ,وطاع ٌة جليل ٌة ْ
َ
ِ
افل  ,فنافلةُ ِ
ِ
ِ
االمة على النو ِ
نافلة
أشرف من
وعلماء
االسالم
أئمةُ
العلم أفض ُل و ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ك َّ
صاحبِها  ,ومما
قاصر على
نفعها
العبادة  ,وذل َ
ٌ
نفعهُ متعد  ,والعبادةُ ُ
العلم ُ
ألن َ
ِ
ٍ
التنبيه عليه هو َّ
مارهُ  ,حاُلهُ في
شروط حتى
بد له من
ينبغي
العلم ال َ
ُ
يؤتي ث َ
أن َ
ْ
َ

اإلخالص ِ
بد ِ
ِ
ِ
تبارك وتعالى لقوِل ِه ﭽ ﮘ ﮙ
هلل
فيه من
ذلك حا ُل
َ
العبادات  ,فال َ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨﭼ

( )1

,

ِ
ِ
عمر ِ
ي
بن
الخطاب ) , )الذي أخرَج ُه البخار ُ
وقولُ ُه ) , )كما َ
جاء في حديث َ
قال سمعت رسو َل ِ
ِ
ِ
اهلل ( , )يقو ُل :
لكتابه
صحيح ِه وجعَل ُه مقدم ًة
في
ِ
الصحيح َ ,
ْ ُ
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ئ ما َنوى فَم ْن كانت ِه ْجرتُه إلى ُد ْنيا ي ِ
َعما ُل بِ ِّ ِ
ِ ِّ
ام ِر ٍ
ص ُيب َها
َ ُ
َ ُ
النيَّات َوِاَّن َما ل ُكل ْ
َ َ
((إنما ْاأل ْ َ
ٍ ِ
خطر
تعرف
اجَر إليه))( , )2ومما تقدم
ُ
امَأَرة َي ْنك ُح َها َف ِه ْجَرتُ ُه إلى ما َه َ
أو إلى ْ
َ
ِ
وعظيم ِ
معرض للوعي ِد الشدي ِد
االخالص من عبادتِ ِه فهو
غاب
االخالص
ٌ
قدرِه ْ
فمن َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِِ
عنه أبو ُهَرْيَرَة ()
جاء عن
ِّ
النبي ( (في الحديث الذي يرويه ُ
وحبوط عمله كما َ
َّ ِ
عز وج َل َال
َ
((م ْن تَ َعلَّ َم ِعْل ًما ِم َّما يبتغي ِب ِه َو ْجهُ اللَّ ِه َ
قال  ,قا َل  :رسو ُل الله (َ : )
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ضا من ُّ
ام ِة َ ,ي ْعنِي
الد ْنَيا لم َي ِج ْد َع ْر َ
يب بِه َعَر ً
َيتَ َعل ُمهُ إال لُيص َ
ف اْل َجَّنة يوم اْلقَي َ

يح َها))
ِر َ

()3

.

رسول ِ
ِ
اهلل ( , )تابعًا لسنتِ ِه لقوله تعالى
لهدي
يكون موافقًا
أن
وشرطهُ الثاني ْ :
ْ
َ
ُ
()4
اآليات في هذا المعنى كثيرةٌ  ,ولقوِل ِه
ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ  ,و ُ
ُ ِ
ِ
((م ْن َع ِم َل َع َم ًال
قال
) )كما في
قالت َ
حديث عائش َة (ْ )
رسول اهلل )َ : )
ِ
َم ُرَنا َفهَُو َرٌّد)) ( , )5وما ال يغف ُل عنهُ هو َّ
للعمل ب ِه ,
مطلوب
العلم
ٌ
ليس عليه أ ْ
أن َ
ألن ثمرةَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالعلم َّ ,
فقال
العمل
وجوب
يم على
العلم العم ُل َ ,
فأُ َذك ُر نفسي والقار َ
ئ الكر َ

ِ ِ
ِ
ٍ
يما أَ ْفَناهُ َ ,و َع ْن
(َ : ) 
ام ِة حتى ُي ْسأ َ
َل َع ْن ُع ُم ِره ف َ
يوم اْلقَي َ
((ال تَُزو ُل قَ َد َما َع ْبد َ
ِ ِِ ِ
ِِ
ِ ِِ ِ
ِ
يم أ َْب َالهُ))
يم أ َْن َف َق ُه َ ,و َع ْن ج ْسمه ف َ
يم َف َع َل َ ,و َع ْن َماله من أ َْي َن ا ْكتَ َسَبهُ َ ,وف َ
عْلمه ف َ
ف اْل ِعْلم بِاْلعم ِل َ ,فِإن أَجابه وِاالَّ
ِ
بن أبي
(, )6
وكان يقو ُل ُّ
(هتَ َ
طالب (َ : )
علي ُ
َ
ُ ََ
ْ َ َُ َ

أن االستكثار في ِ
غير ٍ
العلم ِمن ِ
ْارتَ َح َل)( , )7وال يخفى َّ
جج
عمل هو
استكثار ِم ْن ُح ِ
ٌ
َ
ِ
ِ
تثبيت ِ
ِ
ِ
ِ
وحفظه وذلك
العلم
الحرص على
فالحرص
القيامة ,
يوم
َ
َ
اهلل على عبده َ
ِ
بالعمل ب ِه
قال
حم اهللُ االمام احمد بن حنبل حين َ
ور َ
أخبار
النبي محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد
دين ِّ
ُ
ُ
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غبن عــن الحديـ ـ ِ
ـث وأهِل ِه
ال تر ِّ

نهار
أي ٌ
ليل والحديـ ـ ـ ُ
فالر ُ
ـث ُ

ِ
أثر الهدى
ولربما َجه ـ ـ َل الفتى َ

الشمس بازغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌة لها أنوا
و ُ

المبحث االول  :باب الخاء والنون من كتاب الثالثي المعتل من حرف الخاء من
الجزء السادس
حديث رقم ( )1خان
ق إالَّ ِ
المؤ ِم ُن ُي ْط َب ُع َعلَى ُك ِّل ُخلُ ٍ
الخ َيا َن َة
قال االزهري  :وفي الحديث ْ (( :
وال َك ِذ َب))(. )9

تخريج الحديث

ِ
شعب اإليمان قال  :أخبرنا
البيهقي في
اخرجه
ُّ

()10

أبو

عبد ِ
الحسين بن بشران  ,أنا أبو بكر محمد بن ِ
بن زكريا
اهلل الشافعي  ,ثنا
ُ
أحمد ُ
ُ
ُ
ي  ,ثنا شريح بن النعمان  ,ثنا سعيد بن زربي  ,عن ثابت البناني  ,عن
الجوهر ُّ
المؤ ِم ُن ُي ْط َب ُع َعلَى ُك ِّل
عبد اهلل بن أبي أوفى ) , (قال  :قال رسول اهلل (ْ (( : )
ق إالَّ ال َك ِذب ِ
ُخلُ ٍ
الخ َيا َن َة))  ,وسعيد بن زربي من الضعفاء (. )11
َ
واخرجه االمام احمد في المسند  ,وابن وهب في الجامع الحديث ,
وعبد الرزاق في المصنف  ,وابن ابي شيبة  ,وابو عبد اهلل الدورقي  ,وابن أبي
عاصم في السنة  ,والبزار في مسنده  ,وابو يعلى  ,والطبراني في المعجم الكبير ,
والقضاعي في مسند الشهاب  ,وابو عبد اهلل المقدسي في األحاديث المختارة  ,وابن
حجر في المطالب العالية(. )12
دراسة رجال اإلسناد
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 .1علي بن محمد بن عبد اهلل بن بشران بن محمد بن بشر بن مهران بن عبد اهلل
 ,أبو الحسين األموي المعدل  ,روى عن دعلج بن احمد  ,وأبا بكر الشافعي ,
وروى عنه الخطيب البغدادي وقال ( :كان صدوقا  ,ثقة ثبتا  ,حسن األخالق  ,تام
المروءة  ,ظاهر الديانة) ( ,ت 415هـ)

()13

.

 .2أبو بكر الشافعي  ,االمام الحجة المفيد  ,محدث العراق  ,محمد بن عبد اهلل بن
إبراهيم بن عبدويه  ,البغدادي  ,الشافعي  ,البزاز  ,روى عن موسى بن سهل ,
وأبا بكر بن أبي الدنيا  ,وروى عنه الدارقطني  ,وعمر بن شاهين

()14

 ,قال

الخطيب البغدادي ( ,كان ثقة  ,ثبتا  ,حسن التصانيف  ,وكتب عنه قديما ,
وحديثا) ( ,ت )354

()15

.

 .3احمد بن زكريا بن كثير بن عدى بن عبد السالم  ,أبو العباس  ,الجوهري ,
سمع شريح بن النعمان  ,وابراهيم بن حميد  ,روى عنه سعيد بن احمد البزار ,
()16

وأبو بكر الشافعي  ,وذكر الشافعي انه سمع منه في سنة ثمان وسبعين ومائتين
 ,قال الدار قطني (صدوق)

()17

.

ويقال  ,أبو
 .4سريج بن النعمان بن مروان الجوهري  ,اللؤلؤي  ,أبو الحسين ُ ,
وس ِعيد بن
الحسن البغدادي  ,أصله من خراسان َ ,رَوى َعن إسماعيل بن جعفر َ ,
( )18

ورَوى َعنه البخاري  ,وأحمد بن زكريا
عبد الرحمن الجمحي َ ,
(بغدادي ثقة)( , )19قال الذهبي (ثقة عالم)( , )20وقال ابن حجر (ثقة يهم قليال) ,

(ت 217هـ)  ,روى عنه البخاري  ,واألربعة

()21

 ,قال ابي حاتم

.

 . 5سعيد بن زربي الخزاعي البصري العباداني  ,أبو معاوية  ,ويقال أبو عبيدة ,
روى عن ثابت البناني  ,والحسن البصري  ,وروى عنه بشر بن الوليد الكندي ,
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()22

وزيد ابن عوف

 ,قال الذهبي (ضعفوه)
()25

الحديث)  ,روى له الترمذي

()23

()24

 ,وقال ابن حجر (منكر

.

 .6ثابت بن أسلم البناني  ,أبو محمد البصري  ,روى عن أنس بن مالك  ,وعبد
اهلل ابن الزبير بن العوام األسدي  ,وروى عنه أشعث بن براز الهجيمي  ,وثابت بن
عجالن الشامي( , )26قال الذهبي (كان رأسا في العلم والعمل)
(ثقة عابد) ( ,ت 127ه)

()28

()27

 ,وقال ابن حجر

.

 .7عبد اهلل بن أبي أوفي ) , )واسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد ,
شهد بيعة الرضوان  ,وروى عن النبي  , وروى عنه إبراهيم بن مسلم  ,والحكم
بن عتيبة  ,قال عمرو بن علي  ,وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة (ت
 87هـ) روى له (الستة())29

()30

.

الحكم على الحديث
ضعيف  ,وذلك لضعف سعيد بن
ٌ
أن َ
بعد دراسة رجال الحديث تبين ّ
سندهُ

زربي الخزاعي  ,وللحديث طرق اخرى ضعيفة وهي :

ال  :حديث ابن عمر ( : )اخرجه ابن أبي عاصم  ,والقضاعي  ,والبيهقي في
او ً
شعب االيمان  ,ومدار الحديث في هذا الطريق على (عبيد اهلل بن الوليد الوصافي
أبو إسماعيل الكوفي) قال الحافظ ابن حجر(ضعيف)
عبيد اهلل بن الوليد وهو ضعيف)

()32

( )31

 ,قال الهيثمي (فيه

.

ثانياً  :واما حديث سعد بن أبي وقاص ( )وله عنه طريقان :
الطريق االول  :عن علي بن هاشم بن البريد عن األعمش عن أبي إسحاق عن
مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعًا  ,أخرجه البزار  ,وابو يعلى ,والبيهقي في السنن
الكبرى  ,وشعب االيمان  ,والقضاعي  ,ابو عبد اهلل المقدسي  ,وابو عبد اهلل
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الدورقي في مسند سعد  ,وابن حجر العسقالني  ,قال الهيثمي (رواه البزار  ,وأبو
يعلى  ,ورجاله رجال الصحيح)

( )33

.

الطريق الثاني  :عن أبي شيبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد
ابن مالك به  ,اخرجه ,والبيهقي في السنن  ,وفي شعب االيمان  ,من طريقين :
االول وفيه عبد اهلل بن حفص الوكيل  ,قال الذهبي لقيه ابن عدي وقال كان
(يضع الحديث

()35( )34

)

ابن حجر (متروك

()36

 ,الثاني  :فيه ابو شيبة إبراهيم بن عثمان  ,قال فيه الحافظ
الحديث)

()37

 ,واخرجه ابن وهب  ,وابن ابي شيبة موقوفا

عن سعد (. )
ثالثاً  :حديث أبي أمامة ؛ فيرويه وكيع  :أخبرنا األعمش قال ُ :حدثت عن أبي

أمامة به  ,أخرجه االمام احمد  ,وابن أبي عاصم ورجاله ثقات  ,فهو صحيح لوال

جهالة شيخ األعمش  ,وقال الهيثمي ( :رواه أحمد وهو منقطع بين األعمش وأبي
أمامة)

()38

.

رابعاً  :حديث عبد اهلل بن أبي أوفى ؛ فيرويه سعيد بن زربي عن ثابت البناني عنه
مرفوعًا به  ,أخرجه البيهقي  ,وقال " :سعيد بن زربي من الضعفاء"  .وقال الحافظ
ابن حجر( :منكر الحديث)(.)39
والحديث سنده ضعيف ال يرتقي الى درجة القبول  ,الن من قيل فيه منكر الحديث
ال ينجبر ضعفه كونه اما فاسقا بغير الكذب  ,او يكون فاحش الغلط  ,او شديد
الغفلة  ,مع هذا يخالف الثقات .
غريب الحديث
ُي ْط َب ُع  :أي ُيخلق عليها

( )40

.
100

جملة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد ( )22العدد (( )12ج )2/كانون االول 2015م

ال ِخ َيا َن َة  :التخون أصله التنقص من الخيانة وفالن يتخونني حقي  ,أي يتنقصني ,
فكأن الذي يطرق أهله يتخونهم أي يتبع خيانتهم ونقصانهم  ,والخائن متنقص حق

من ائتمنه  ,وهو متخون أي متنقص في دينه

()41

.

المصادر والمراجع
المبحث الثاني
الحديث رقم ()2
حديث ابن مسعوٍد  :كان َر ُسو ُل اهلل (َ (( : )يتَ َخ َّولَُنا
قال االزهري  :ومنه
ُ
السآمة َعَل ْي َنا)) (. )42
ظ ِة َم َخافَ َة َّ
با ْل َم ْو ِع َ

تخريج الحديث

ف  ,قال أخبرنا
وس َ
اخرجه االمام البخاري في صحيحه  :قال حدثنا محمد بن ُي ُ
ش عن أبي و ِائ ٍل  ,عن ابن م ْس ُع ٍ
َع َم ِ
ود ( )قال  :كان النبي ()
ان  ,عن ْاأل ْ
ُس ْفَي ُ
َ
َ
آم ِة َعَل ْي َنا)) (.)43
اه َة َّ
َ (( :يتَ َخ َّولَُنا ِبا ْل َم ْو ِع َ
ظ ِة في ْاأل ََّي ِام َكَر َ
الس َ
واخرجه االمام مسلم في صحيحه (. )44

غريب الحديث
َيتَ َخ َّولَُنا  :أي يتعهدنا والخائل المتعهد للشيء  ,وقال أبو عمرو بن العالء إنما هو
يتحولنا بالحاء والمعنى يطلب أحوالنا التي تنشط فيها للموعظة (. )45

السامة  :الملل  ,الماللة مما يكثر لبثه فعال كان أو انفعاال
الخاتمة وأهم النتائج
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الحمد هلل رب العالمين  ,والصالة والسالم على رسوله األمين محمد بن عبد اهلل

وعلى اله الطيبين الطاهرين  ,وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين .

أما بعد  :فبعد إنجاز هذا البحث  ,وما بذل فيها من جهد في جمع ودراسة

أسانيد متون األحاديث الواردة في كتاب تهذيب اللغة  ,باب الخاء والنون  -من

كتاب الثالثي المعتل من حرف الخاء  ,توصلت في هذا البحث إلى نتائج أجملها

فيما يأتي :

ِ
الحديث مسألةٌ اجتهاديةٌ خاضعةٌ للنظر وفق الشروط المعروفة
الحكم على
 .1ان
َ
عند أهل الحديث  ,ولهذا تتفاوت احكام األئمة على بعض االحاديث فمنهم من
بناء على ما قام عندهُ من دالئل وامارات وما بذله
يصحح  ,ومنهم من يضعف ً ,
جهد واجتهاد في معر ِ
من ٍ
فة حكم الحديث .

 .2التنبيه على ان مذهب الجمهور وهو ان الحكم على االحاديث بما يناسبه من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عصر وانما هو
عصر دون
ضعف ال يختص بزمان دون زمان  ,وال
صحة او
با ٍ
ق فمن استجمع األهلية فله ان ينظر في اسانيد االحاديث ومتونها مع استئناسه
بأقوال المتقدمين في هذا الشأن كما نجد الحال عند أئمة الحديث في ِ
كل عصر

خالفا لما ذهب أليه ابن الصالح رحمه اهلل من انقطاع االجتهاد في العصور
ِ
انتهائه بانتهاء أئمة الحديث من المصنفين اصحاب السنن وغيرهم  ,قال
المتأخرة و
 :من رأى في هذه األزمان حديثا صحيح اإلسناد في كتاب أو جزء لم ينص على

صحته حافظ معتمد فال يحكم بصحته لضعف أهلية هذه األزمان

()47

.

وبناء على ما تقدم فقد ابذ ُل وسعاً في معرفة حكم الحديث صح ًة وضعفًا بناءا
.3
ً
على تطبيق قواعد اهل الحديث  ,وال شك ان فيها فسحةً ومجاالً واسعا لالجتهاد .
 .4ازددت ثق ًة وطمأنين ًة بما ذهب اليه علماء االسالم وأئمة الحديث من عظم قدر

الحديث وشرفه .
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 .5ان علم الحديث جدير بصرف االوقات النفيسة والجهود الكبيرة لخدمته
واستخراج مكنونه ألنه اصل عظيم من اصول هذا الدين .

والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين محمد بن عبد اهلل

وعلى اله وصحبه أجمعين .
ثبت المصادر والمراجع

 .1األحاديث المختارة  -أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي
المقدسي (ت 643ه) تحقيق  :عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش  -مكتبة
النهضة الحديثة  -مكة المكرمة – ط1410 -1ه .
 .2إيقاظ همم أولي األبصار  -صالح بن محمد بن نوح العمري (ت
1218ه)  -دار المعرفة  -بيروت –  , 30/1 : 1398الحطة في ذكر
الصحاح الستة  -أبو الطيب السيد صديق حسن القنوجي ( ,ت 1307هـ)
 دار الكتب التعليمية  -بيروت  -ط1405 - 1هـ1985 /م . .3البحر الزخار (مسند البزار)  ,أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق
البزار(ت 292ه)  ,تحقيق  :د .محفوظ الرحمن زين اهلل  -مؤسسة علوم
القرآن  ,مكتبة العلوم والحكم  -بيروت  ,المدينة – ط1409 - 1ه .
 .4بلوغ المرام من أدلة األحكام – اإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر
العسقالني ( ,ت 852ه)  ,دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت .
 .5تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  -أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى463 :هـ) المحقق :الدكتور بشار عواد
معروف  -دار الغرب اإلسالمي – بيروت – ط1422 - 1هـ  2002 -م
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 .6تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي – جالل الدين عبد الرحمن بن أبي
بكر السيوطي (ت 911ه) تحقيق  :عبد الرحمن المحمدي  ,دار الكتب
العلمية – بيروت – لبنان 1430ه ط2009 -1م .
 .7تذكرة الحفاظ  -أبو عبد اهلل شمس الدين محمد الذهبي (ت 748ه)  ,دار
الكتب العلمية  -بيروت  ,ط. 1
 .8تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم  -محمد بن أبي نصر
فتوح بن عبد اهلل بن فتوح ابن حميد بن يصل األزدي الحميدي (ت
488ه)  ,تحقيق  :الدكتورة  :زبيدة محمد سعيد عبد العزيز  ,مكتبة السنة
 القاهرة – مصر – ط1415 - 1ه1995 -م. .9تقريب التهذيب  -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي
( ,ت 852ه)  ,تحقيق  :محمد عوامة -دار الرشيد  -سوريا – ط- 1
1406ه 1986 -م .
.11

تهذيب الكمال  -يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي

( ,ت 742ه)  ,تحقيق  :د .بشار عواد معروف  -مؤسسة الرسالة -
بيروت – ط1400 -1ه 1980 -م .
.11

تهذيب اللغة – ألبي منصور محمد بن أحمد بن األزهر األزهري

الهروي (ت 370ه)  ,دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – 1425ه
2004م  ,تحقيق  :د .أحمد عبد الرحمن مخيمر .
.12

توجيه النظر إلى أصول األثر -طاهر الجزائري الدمشقي (ت

1338ه)  ,تحقيق  :عبد الفتاح أبو غدة  ,مكتبة المطبوعات اإلسالمية -
حلب – ط1416 –1ه 1995 -م .
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.13

التوضيح األبهر لتذكرة ابن الملقن في علم األثر -محمد بن عبد

الرحمن ابن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي ( ,ت 902ه) ,
تحقيق  :عبد اهلل بن محمد عبد الرحيم البخاري  -مكتبة أصول السلف -
السعودية –ط1418 - 1ه .
.14

توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار  ,اسم المؤلف :محمد بن

إسماعيل األمير الحسني الصنعاني (هـ 1182هـ )  ,تحقيق  :محمد
محي الدين عبد الحميد -المكتبة السلفية  -المدينة المنورة
.15

جامع االحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير) -

الحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 911ه)  ,للسيوطي .
.16

الجامع في الحديث  -عبد اهلل بن وهب بن مسلم القرشي أبو

محمد المصري (ت 197ه) تحقيق  :د  .مصطفى حسن حسين أبو
الخير  -دار ابن الجوزي -السعودية –ط1996 -1م .
.17

الجرح والتعديل  -عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو

محمد الرازي التميمي (ت 327ه)  ,دار إحياء التراث العربي  -بيروت
 1271ه 1952 -م  ,ط. 1.18

السنة  -عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت 287ه)

تحقيق  :محمد ناصر الدين األلباني  -المكتب اإلسالمي  -بيروت –
ط : 1400 -1باب ما يطبع المؤمن عليه .
.19

سنن أبي داود  -سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي

(ت 275ه) تحقيق  :محمد محيي الدين عبد الحميد  -دار الفكرَ :باب
طلَ ِب اْل ِعْلِم ِل َغ ْي ِر اللَّ ِه تَ َعالَى 323/3 :
في َ
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.21

سنن الترمذي  -محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (ت

279ه)  -تحقيق  :أحمد محمد شاكر وآخرون -دار إحياء التراث العربي
– بيروت – بال ط وسنة .
.21

سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني  -علي بن عمر أبو الحسن

الدارقطني البغدادي (ت  385هـ )  ,تحقيق  :د .موفق بن عبداهلل بن
عبدالقادر -مكتبة المعارف  -الرياض – ط1404 - 1هـ 1984 -م .
.22

الشذا الفياح من علوم ابن الصالح  -إبراهيم بن موسى بن أيوب

البرهان األبناسي (ت 802ه)  -تحقيق  :صالح فتحي هلل  -مكتبة
الرشد  -الرياض  -السعودية – ط1418 - 1هـ 1998 -م .
.23

شعب اإليمان  -أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458ه)

تحقيق  :محمد السعيد بسيوني زغلول  -دار الكتب العلمية  -بيروت ط1
 1410ه ..24

صحيح البخاري  -محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي

(ت 256ه)  ,تحقيق  :د .مصطفى ديب البغا  -دار ابن كثير  ,اليمامة
 بيروت – ط1407 – 3ه – 1987م.25

صحيح مسلم  -مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري

(ت 261ه)  ,تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي  -دار إحياء التراث العربي
– بيروت .
.26

غريب الحديث  -أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن

علي بن الجوزي (ت 597ه)  ,تحقيق  :الدكتور عبد المعطي أمين
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القلعجي  ,دار الكتب العلمية  -بيروت  -لبنان – ط1405 - 1ه-
1985م .
.27

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث  ,محمد جمال الدين

القاسمي (ت 1332هـ)  ,دار الكتب العلمية – بيروت – ط1399 - 1هـ
 1979م ..28

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  -محمد بن أحمد

أبو عبد اهلل الذهبي الدمشقي (ت 748ه)  ,تحقيق  :محمد عوامة  -دار
القبلة للثقافة اإلسالمية  ,مؤسسة علو  -جدة – ط1413 - 1ه -
1992م .
.29

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  -علي بن أبي بكر الهيثمي (ت

807ه)  ,دار الريان للتراث/دار الكتاب العربي  -القاهرة  ,بيروت –
1407ه .
.31

مسند أبي يعلى  -أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي

التميمي (ت 307ه)  ,تحقيق  :حسين سليم أسد  -دار المأمون للتراث
 دمشق –ط1404 -1ه1984 -م .مسند اإلمام أحمد بن حنبل  -حديث أبي أُمام َة اْلب ِ
ى
.31
ُّد ِّ
اهِل ِّى الص َ
َ َ َ
الن بن عم ِرو بن و ْه ٍب اْلب ِ
اهِل ِّى َع ِن النبي . 
َ
بن َع ْج َ َ
َْ
َ
.32

مسند الشهاب  -محمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهلل

القضاعي ,

(ت 454ه) ,تحقيق  :حمدي بن عبد المجيد

السلفي  -دار النشر  :مؤسسة الرسالة  -بيروت – ط1407 -2ه -
1986م .
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.33

مسند سعد بن أبي وقاص ( ,أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي

أبو عبد اهلل) ( ,ت  , ) 246تحقيق  :عامر حسن صبري  -دار
البشائر اإلسالمية  -بيروت –ط. 1407 -1
.34

المصنف  -أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211

ه) تحقيق  :حبيب الرحمن األعظمي -المكتب اإلسالمي  -بيروت –
ط1403 –2ه .
.35

مصنف ابن أبي شيبة  -أبو بكر عبد اهلل ابن محمد بن أبي شيبة

الكوفي (ت 235ه)  ,تحقيق  :كمال يوسف الحوت  -مكتبة الرشد -
الرياض – ط1409 -1ه .
.36

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  -أحمد بن علي بن حجر

العسقالني(ت 852ه)  ,دار العاصمة /دار الغيث  -السعودية –
1419ه  ,ط , 1تحقيق  :د .سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري –
باب عالمات االيمان .
.37

المعجم الكبير  -سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني

(ت 360ه)  ,تحقيق  :حمدي بن عبد المجيد السلفي -مكتبة الزهراء -
الموصل ط1404 -2ه1983 -م .
.38

المغني في الضعفاء  -اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن

عثمان الذهبي (ت 748ه)  ,تحقيق  :الدكتور نور الدين عتر .
.39

المفردات في غريب القرآن  -أبو القاسم الحسين بن محمد (ت

502هـ) تحقيق  :محمد سيد كيالني -دار المعرفة – لبنان .
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.41

مقدمة في أصول الحديث  -عبد الحق بن سيف الدين بن سعد

اهلل البخاري الدهلوي ( ,ت 1052ه)  ,تحقيق  :سلمان الحسيني الندوي
 دار البشائر اإلسالمية  -بيروت  -لبنان – 1406ه -ط1986 - 2م.
.41

المقنع في علوم الحديث  -سراج الدين عمر بن علي بن أحمد

األنصاري ,

(ت 804هـ) -تحقيق  :عبد اهلل بن

يوسف الجديع – ط1413 – 1هـ .
.42

النهاية في غريب الحديث واألثر  -أبو السعادات المبارك بن

محمد الجزري (ت 606ه)  ,تحقيق  :طاهر أحمد الزاوى  -محمود
محمد الطناحي  ,المكتبة العلمية  -بيروت – 1399ه 1979 -م .
.43

والنكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر  -للحافظ ابن

حجر العسقالني (ت 852ه) بقلم علي ابن حسن بن علي بن عبد الحميد
 دار ابن الجوزي– ط1427 - 10هاهلوامش
( - )1سورة البينة  :اآلية . 5
( – )2صحيح البخاري  -محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي (ت
256ه)  ,تحقيق  :د .مصطفى ديب البغا  -دار ابن كثير  ,اليمامة  -بيروت –
ف كان َب ْد ُء اْل َو ْح ِي إلى
ط1407 – 3ه – 1987م  :كتاب َب ْد ُء اْل َو ْح ِي  -باب َك ْي َ
رسول اللَّ ِه (َ )وَق ْو ُل اللَّ ِه َج َّل ِذ ْك ُرهُ (ِإَّنا أ َْو َح ْيَنا ِإَل ْي َك كما أ َْو َح ْيَنا إلى ُنوٍح َو َّ
ِّين
الن ِبي َ
من َب ْع ِد ِه)  , 1/3 :برقم . 1
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( - )3سنن أبي داود  -سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي (ت
طَل ِب اْل ِعْلِم
275ه) تحقيق  :محمد محيي الدين عبد الحميد  -دار الفكرَ :باب في َ
ِل َغ ْي ِر اللَّ ِه تَ َعاَلى  , 323/3 :برقم  , 3664قال الحاكم في المستدرك  :هذا حديث
صحيح رجال سنده ثقات رواته على شرط الشيخين ولم يخرجاه  ,وقال الذهبي في

التلخيص  :على شرطهما .
( – )4سورة آل عمران  :اآلية . 132
5
صْل ِح َج ْوٍر
اص َ
( ) – صحيح البخاري – كتاب الصلح َ -باب إذا ْ
طَل ُحوا على ُ

ود  , 959/2 :برقم . 2550
َف ُّ
الصْل ُح َم ْرُد ٌ

( - )6سنن الترمذي  -محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (ت 279ه)
 تحقيق  :أحمد محمد شاكر وآخرون -دار إحياء التراث العربي – بيروت – بالص َف ِة اْلِقيام ِة و َّ ِ
ط وسنة – ِكتَاب ِ
ق واْلورِع َ -باب ما جاء في َشأْن اْل ِح َس ِ
اب
الرَقائ ِ َ َ َ
ََ َ
ِ
ص ِ
يح .
اص  , 612/4 :برقم  , 2417قال الترمذي هذا َح ِد ٌ
ص ِح ٌ
يث َح َس ٌن َ
َواْلق َ

( - )7جامع االحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير)  -الحافظ جالل
الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 911ه)  ,للسيوطي  , 340/16 :برقم 8241
.
( - )8إيقاظ همم أولي األبصار  -صالح بن محمد بن نوح العمري (ت
1218ه)  -دار المعرفة  -بيروت –  , 30/1 : 1398الحطة في ذكر الصحاح
الستة  -أبو الطيب السيد صديق حسن القنوجي ( ,ت 1307هـ)  -دار الكتب
التعليمية  -بيروت  -ط1405 - 1هـ1985 /م . 45/1 :
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( - )9تهذيب اللغة – ألبي منصور محمد بن أحمد بن األزهر األزهري الهروي
(ت 370ه)  ,دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – 1425ه 2004م  ,تحقيق
 :د .أحمد عبد الرحمن مخيمر – باب الخاء والنون – خان . 88/6 :
( - )10وهي صيغة من صيغ أداء الحديث لمن تحمل الحديث بالسماع أو القراءة
على الشيخ أو اإلجازة وهي في القوة تكون بالمرتبة الثانية بعد سمعت ألنها صريحة
بالسماع من لفظ الشيخ  :ينظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي – جالل
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911ه) تحقيق  :عبد الرحمن
المحمدي  ,دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان 1430ه ط2009 -1م 8/2 :
و  , 9والنكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر  -للحافظ ابن حجر
العسقالني (ت 852ه) بقلم علي ابن حسن بن علي بن عبد الحميد  -دار ابن
الجوزي– ط1427 - 10ه  168 : ,و .169
( - )11شعب اإليمان  -أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458ه) تحقيق :
محمد السعيد بسيوني زغلول  -دار الكتب العلمية  -بيروت ط1410 - 1ه :
 , 324/4برقم .5267
( - )12مسند اإلمام أحمد بن حنبل  -حديث أبي أُمام َة اْلب ِ
ى بن
ُّد ِّ
اهِل ِّى الص َ
َ َ َ
َع ْجالَ َن بن َع ْم ِرو بن َو ْه ٍب اْلَبا ِهِل ِّى َع ِن النبي  , 252/5 : برقم , 22224
الجامع في الحديث  -عبد اهلل بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري (ت
197ه) تحقيق  :د  .مصطفى حسن حسين أبو الخير  -دار ابن الجوزي-
السعودية –ط1996 -1م  :هذا كتاب الصمت  -باب العزلة  , 605/2 :برقم
, 509المصنف  -أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت  211ه) تحقيق :
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حبيب الرحمن األعظمي -المكتب اإلسالمي  -بيروت –ط1403 –2ه  :باب
الكذب والصدق وخطبة ابن مسعود , 161/11 :برقم  , 20201مصنف ابن أبي
شيبة  -أبو بكر عبد اهلل ابن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت 235ه)  ,تحقيق :
كمال يوسف الحوت  -مكتبة الرشد  -الرياض – ط1409 -1ه  :كتاب األدب -
ما جاء في الكذب  , 236/5 :برقم  , 25604مسند سعد بن أبي وقاص ,
(أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي أبو عبد اهلل) ( ,ت  , ) 246تحقيق  :عامر
حسن صبري  -دار البشائر اإلسالمية  -بيروت –ط ,121/1 : 1407 -1برقم
 , 65السنة  -عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت 287ه) تحقيق :
محمد ناصر الدين األلباني  -المكتب اإلسالمي  -بيروت –ط : 1400 -1باب
ما يطبع المؤمن عليه  , 53/1:برقم  , 115 , 114البحر الزخار (مسند البزار) ,
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار(ت 292ه)  ,تحقيق  :د .محفوظ
الرحمن زين اهلل  -مؤسسة علوم القرآن  ,مكتبة العلوم والحكم  -بيروت  ,المدينة
– ط1409 - 1ه  :مما روى مصعب بن سعد عن أبيه سعد 341 – 340/3 :
 ,برقم  , 1139مسند أبي يعلى  -أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي
التميمي (ت 307ه)  ,تحقيق  :حسين سليم أسد  -دار المأمون للتراث  -دمشق
–ط1404 -1ه1984 -م  :مسند سعد بن أبي وقاص  , 67/2 :برقم , 711
المعجم الكبير  -سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت 360ه) ,
تحقيق  :حمدي بن عبد المجيد السلفي -مكتبة الزهراء  -الموصل ط-2
1404ه1983 -م  :خطبة ابن مسعود ومن كالمه  , 184/9 :برقم , 8909
مسند الشهاب -

محمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهلل القضاعي ( ,ت
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454ه) ,تحقيق  :حمدي بن عبد المجيد السلفي  -دار النشر  :مؤسسة الرسالة -
بيروت – ط1407 -2ه 1986 -م  :يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة
والكذب  , 344/1 :برقم  , 590 , 589األحاديث المختارة  -أبو عبد اهلل
محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي (ت 643ه) تحقيق  :عبد الملك
بن عبد اهلل بن دهيش  -مكتبة النهضة الحديثة  -مكة المكرمة – ط1410 -1ه
 , 285/3 :برقم  , 1062المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  -أحمد بن
علي بن حجر العسقالني(ت 852ه)  ,دار العاصمة /دار الغيث  -السعودية –
1419ه  ,ط , 1تحقيق  :د .سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري – باب
عالمات االيمان  , 387/12 :برقم . 2918
( - )13تاريخ بغداد  -أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت 463ه) ,
دار الكتب العلمية – بيروت . 98/12 :
( - )14تذكرة الحفاظ  -أبو عبد اهلل شمس الدين محمد الذهبي (ت 748ه)  ,دار
الكتب العلمية  -بيروت  ,ط. 880/3 : 1
( – )15ينظر  :تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . 456/5 :
( – )16ينظر  :المصدر نفسه . 161/4 :
( - )17سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني  -علي بن عمر أبو الحسن
الدارقطني البغدادي (ت

 385هـ ) ,

تحقيق  :د .موفق بن عبداهلل بن

عبدالقادر -مكتبة المعارف  -الرياض – ط1404 - 1هـ 1984 -م .92/1 :
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( – )18ينظر  :تهذيب الكمال  -يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي
( ,ت 742ه)  ,تحقيق  :د .بشار عواد معروف  -مؤسسة الرسالة  -بيروت –
ط1400 -1ه 1980 -م . 219 – 218/10 :
( - )19الجرح والتعديل  -عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد
الرازي التميمي (ت 327ه)  ,دار إحياء التراث العربي  -بيروت 1271 -ه -
1952م  ,ط. 304/4 : 1
( - )20الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  -محمد بن أحمد أبو
عبد اهلل الذهبي الدمشقي (ت 748ه)  ,تحقيق  :محمد عوامة  -دار القبلة
للثقافة اإلسالمية  ,مؤسسة علو  -جدة – ط1413 - 1ه 1992 -م . 426/1 :
( - )21تقريب التهذيب  -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ,
(ت

852ه)  ,تحقيق  :محمد عوامة  -دار الرشيد  -سوريا – ط1406 - 1ه

 1986م 229/1 :( – )22ينظر  :تهذيب الكمال للمزي . 431 – 430 /10 :
( - )23الكاشف للذهبي 435/1 :
( - )24المنكر  :ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو ارجح منه  ,ينظر  :التوضيح
األبهر لتذكرة ابن الملقن في علم األثر -محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن أبي
بكر بن عثمان السخاوي ( ,ت 902ه)  ,تحقيق  :عبد اهلل بن محمد عبد الرحيم
البخاري  -مكتبة أصول السلف  -السعودية –ط1418 - 1ه  , 47/1 :ومقدمة
في أصول الحديث  -عبد الحق بن سيف الدين بن سعد اهلل البخاري الدهلوي ,
(ت 1052ه)  ,تحقيق  :سلمان الحسيني الندوي  -دار البشائر اإلسالمية -
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بيروت  -لبنان – 1406ه -ط1986 - 2م  , 54/1 :توجيه النظر إلى أصول
األثر -طاهر الجزائري الدمشقي (ت 1338ه)  ,تحقيق  :عبد الفتاح أبو غدة ,
مكتبة المطبوعات اإلسالمية  -حلب – ط1416 –1ه 1995 -م . 515/1 :
( - )25تقريب التهذيب البن حجر . 235/1 :
( - )26تهذيب الكمال للمزي . 343 – 342/4 :
( - )27الكاشف للذهبي . 281/1 :
( - )28تقريب التهذيب البن حجر . 132/1 :
( – )29الستة  :البخاري  ,ومسلم  ,وأبو داود  ,والترمذي  ,والنسائي  ,وابن ماجه ,
واألربعة من عدا البخاري ومسلما  ,ينظر  :بلوغ المرام من أدلة األحكام –
اإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ( ,ت 852ه)  ,دار القلم
للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت .8-7:
( - )30تهذيب التهذيب البن حجر. 132/5 :
( – )31الصدر نفسه . 375/1 :
( - )32مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  -علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 807ه) ,
دار الريان للتراث/دار الكتاب العربي  -القاهرة  ,بيروت – 1407ه . 93/1 :
( – )33خالفت منهجي في هذا الحـديث ولـم اخرجـه مـن مجمـع الزوائـد كـون المؤلـف
(رحمـه اهلل) لـم يـذكر االســناد وانمـا اقتصـر علــى ذكـر الصـحابي( , )مجمــع
الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي . 92/1 :
( - )34الموضوع  :وهو المختلق المصنوع  ,وهو شر األحاديث الضعيفة وال تحل
روايته ألحد علم حاله في أي معنى كان إال مقرونا ببيان وضعه  ,بخالف غيره
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من األحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن  ,ينظر  :مقدمة ابن
الصالح  . 98/1 :الشذا الفياح من علوم ابن الصالح  -إبراهيم بن موسى بن
أيوب البرهان األبناسي (ت 802ه)  -تحقيق  :صالح فتحي هلل  -مكتبة الرشد
 الرياض  -السعودية – ط1418 - 1هـ 1998 -م . 223/1 :( - )35المغني في الضعفاء  -اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان
(ت 748ه)  ,تحقيق  :الدكتور نور الدين عتر :

الذهبي
. 335/1

( - )36المتروك  :وهو ما يرويه متهم بالكذب  ,وال يعرف إال من جهته  ,ويكون
مخالفاً للقواعد المعلومة  ,أو معروفاً بالكذب في غير الحديث النبوي  ,أو كثير
الغلط  ,أو الفسق  ,أو الغفلة  ,ينظر  :قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
(ت 1332هـ)  ,دار الكتب العلمية –

 ,محمد جمال الدين القاسمي

بيروت – ط1399 - 1هـ 1979 -م  , 131/1 :توجيه النظر إلى أصول األثر
لطاهر الجزائري . 574/2 :
( - )37تقريب التهذيب البن حجر . 92/1 :
( – )38مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي . 92/1 :
( - )39ينظر  :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي . 235/1 :
( – )40ينظر  :النهاية في غريب الحديث واألثر  -أبو السعادات المبارك بن
محمد الجزري (ت

606ه)  ,تحقيق  :طاهر أحمد الزاوى  -محمود محمد

الطناحي  ,المكتبة العلمية  -بيروت – 1399ه 1979 -م . 112/3 :
( - )41تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم . 209 - 208/1 :
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( - )42تهذيب اللغة لألزهري – باب الخاء والنون . 90/6 :
43
ظ ِة
( )  -صحيح البخاري  :كتاب العلم َ -باب ما كان النبي (َ )يتَ َخ َّولُهُ ْم بِاْل َم ْو ِع َ
واْل ِعْلِم َكي َال ي ْنِفروا  , 38/1 :برقم  , 68وباب من جع َل ِأل ْ ِ ِ ِ
ومةً
َ
ََ
ْ َ ُ
َّاما َم ْعلُ َ
َهل اْلعْلم أَي ً
َ
 , 39/1 :برقم  , 70وكتاب الدعوات  -باب اْلمو ِع َ ِ
اع ٍة :
اع ًة َب ْع َد َس َ
ظة َس َ
َ
َْ

 , 2355/5برقم . 6048

( - )44صحيح مسلم  -مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت
261ه)  ,تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي  -دار إحياء التراث العربي  -بيروت :
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ام ِة َواْل َجَّن ِة َو َّ
ظ ِة  , 2172/4 :برقم
ص ِاد في اْل َم ْو ِع َ
الن ِار َ -باب اال ْقت َ
كتَاب ص َفة اْلقَي َ
 , 2821و  , 2173/4برقم . 2821
( - )45غريب الحديث  -أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن
الجوزي (ت 597ه)  ,تحقيق  :الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي  ,دار الكتب
العلمية  -بيروت  -لبنان – ط1405 - 1ه1985 -م . 313/1 :
( – )46ينظر  :تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم  -محمد بن أبي
نصر فتوح بن عبد اهلل بن فتوح ابن حميد بن يصل األزدي الحميدي (ت 488ه)
 ,تحقيق  :الدكتورة  :زبيدة محمد سعيد عبد العزيز  ,مكتبة السنة  -القاهرة –
مصر – ط1415 - 1ه 1995 -م  , 66/1 :المفردات في غريب القرآن  -أبو
القاسم الحسين بن محمد (ت 502هـ) تحقيق  :محمد سيد كيالني -دار المعرفة
 لبنان . 251/1 :( – )47قال سراج الدين االنصاري فيه نظر ال جرم خالفه فيه النووي وقال األظهر
عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته  ,ينظر  :المقنع في علوم الحديث  -سراج
117

جملة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد ( )22العدد (( )12ج )2/كانون االول 2015م

الدين عمر بن علي بن أحمد األنصاري ( ,ت

804هـ) -تحقيق  :عبد اهلل بن

يوسف الجديع – ط1413 – 1هـ , 54/1 :توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار
 ,اسم المؤلف :محمد بن إسماعيل األمير الحسني الصنعاني (هـ 1182هـ ) ,
تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد -المكتبة السلفية  -المدينة المنورة :
. 102/1
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