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 مناهج العلماء يف اختصار الكتب اْلُمسَندة
 " ُأمنوذجا  صحيح اإلمام البخاري"

 علي أبو الفتح حسني محزة  د.
 (السودان)  اخلرطوم ،جامعة النيلني ،كلية اآلداب،  قسم الدراسات اإلسالمية األستاذ املساعد يف

gmail.com@aliaboualfateh 
 
 

 ملخَّص البحث
ها، "، والكشف عن مناهج مؤل ِّفيصحيح اإلمام البخاريهتدف هذه الدراسة إىل بيان الكتب اليت اختصرت "

" ؛ حيث تتبلور مشكلتها يف أن "صحيح اإلمام البخاري، وعناية العلماء به"صحيح اإلمام البخاري"إظهار منزلة و 
راته جوانب التصنيف املختلفة، واليت منها كثرة خمتصراته؛ حيث كثرت خمتصقد وجد عنايًة عظيمة يف كثري من 

وتنوعت طرائق املختصرين له واختلفت مناهجهم يف تناوله؛ األمر الذي يدعو للوقوف على هذه املختصرات 
حيح صيف كوهنا تبحث عن أعظم كتاب من كتب السنة النبوية؛ حيث يعد "أتخذ هذه الدراسة أمهيتها و ودراستها.

اإلمام البخاري" أصح الكتب املصنفة بعد القرآن الكرمي، وألهنا تربز عناية العلماء السابقني والالحقني هبذا الكتاب، 
، الوصفيو التحليلي  االستقرائي وتُبني ِّ ما َحظي به من قبول ومكانة. وقد اتبع الباحث يف كتابة هذه الورقة املنهج

ر خمتصرات "صحيح البخاري" اليت وجدت عناية واشتهارًا هو "خمتصر وحتصل من خالل هذه الدراسة أن أكث
التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح"، وقد اتفقت مجيع الكتب اليت اختصرت "صحيح ب"الزبيدي" املعروف 

البخاري" سواء على انفراد أو ابجلمع بينه وبني مسلم اتفقت مجيعها على منهجية واحدة يف حذف األسانيد، 
املكرر من األحاديث، وأغلبها عنيت جبمع الرواايت. وأوصى الباحث اجلامعات ومراكز البحوث أبن تقرتح عدة و 

حبوث أو رسائل علمية تعىن بتتبع الكتب اليت ألفت عن "صحيح البخاري" من جهة االختصار والشرح والغريب 
 وحنو ذلك، وبيان مناهجها واملقارنة بينها.

 ذيب السنة. العناية ابلصحيحني. خمتصرات البخاري. اجلمع بني الصحيحني.هت الكلمات املفتاحية:
 

 
 املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، أمحده محد الشاكرين، وأشهد أال  إله إال  هو. عل م ابلقلم وأنعم ابحلكم، وسخ ر عباده لبث  
ت؛ى؛ بل  حممدًا عبده املصطفى ونبيه اجملالعلم ونشره منذ القدم، فسبحانه من إلٍه خبرٍي مدبٍر حكيم، وأشهد أن 
 الرسالة وأدى األمانة، وصلى هللا عليه وسلم يف اآلخرة واألوىل. أما بعد:

فإن التصانيف يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسطت واختصرت، وتنوعت طرائقها واختلفت 
فهم، ومن املسندة؛ تقريباً للعلم وتسهياًل للمناهجها، وأعظم ما ذاع وانتشر بني أهل األثر اختصار كتب احلديث 
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أكثر تلك املصنفات عناية، وأعظمها فائدة ودراية كتاب أيب عبد هللا البخاري املوسوم ابجلامع الصحيح، فقد ُعين 
به السابقون، ومل أيُل يف خدمته الالحقون، فاخُتصر وُهذ ِّب، ولُ ِّص وُشذ ِّب، فاستعنت هللا تعاىل يف ذكر تلك 

 ختصرات اليت ُعنيت به موضحاً ملناهجها ومبيناً لطرائقها. امل
  مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تتبلور مشكلة هذه الدراسة يف أنَّ "صحيح اإلمام البخاري" قد وجد عنايًة عظيمة يف كثري من جوانب التصنيف 
اختلفت مناهجهم يف املختصرين له و املختلفة، واليت منها كثرة خمتصراته؛ حيث كثرت خمتصراته وتنوعت طرائق 

  .، ويتفرع على ذلكتناوله؛ األمر الذي يدعو للوقوف على هذه املختصرات ودراستها
 عدد من األسئلة:

 ؟ُعين العلماء قدمياً وحديثاً ابختصار صحيح اإلمام البخاريهل  (1
 ؟ما هي املؤلفات اليت اختصرت صحيح البخاري (2
 زاهتا؟ي  ومناهجها ومَ  خمتصرات البخاريما هي طرائق  (3

  :أمهية املوضوع
 أتخذ هذه الدراسة أمهيتها من جهتني:

كوهنا تبحث عن أعظم كتاب من كتب السنة النبوية؛ حيث يعد "صحيح اإلمام البخاري" أصح الكتب األوىل:  
 املصنفة بعد القرآن الكرمي.

ول ومكانة، كما ا الكتاب، وتُبني ِّ ما َحظي به من قبألن الدراسة تربز عناية العلماء السابقني والالحقني هبذالثانية: 
 تدل تلك املختصرات على نوع من أنواع التأليف عظيمة النفع كثرية الفائدة.

 :أهداف البحث
 .، والكشف عن مناهج مؤل ِّفيهاصحيح اإلمام البخاريبيان الكتب اليت اختصرت  (1
 إظهار منزلة صحيح اإلمام البخاري، وعناية العلماء به. (2

  :يف البحث املنهج املتبع
 الوصفي.و االستقرائي التحليلي اتَّبع الباحُث يف إعداد هذا البحثِّ املنهَج 

  :هيكل البحث
 مقدمة ومطلبني وخامتة.اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون يف 

 .امقدمة: وفيها مشكلة الدراسة وأسئلتها وأمهيتها وأهدافها واملنهج املتبع فيه
 نبذة خمتصرة عن اإلمام البخاري وكتابه الصحيح، وفيه مقصدان:املطلب األول: 

 املقصد األول: ترمجة اإلمام البخاري.
 املقصد الثاين: التعريف ابجلامع الصحيح.
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 ، وفيه مقصدان:املراد ابملختصرات وأنواع خمتصرات البخاري: ثايناملطلب ال
 املراد ابملختصرات وفائدهتا.األول: املقصد 
 الثاين: أنواع خمتصرات صحيح البخاري وطرائقها وَمي زاهتا.املقصد 

  الامتة: وفيها النتائج والتوصيات.
 فهرس املصادر واملراجع.

 املطلب األول: نبذة خمتصرة عن اإلمام البخاري وكتابه الصحيح:
 وفيه مقصدان:

 املقصد األول: ترمجة اإلمام البخاري:
 مولده ونشأته:

 وسكون املوحدة الباء )بفتح بَ ر دِّز بَه فجده اجلعفي، بردزبه بن املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد هللا عبد أبو هو
، الزر اع سية:ابلفار  هاء(، ومعناه بعدها املوحدة الباء وفتح املعجمة الزاي وسكون املهملة الدال وكسر املهملة الراء
 قومه. دين على فارسياً  بردزبة وكان

 وتسعني بعأر  سنة شوال شهر من ليلة خلت عشرة لثالث الصالة بعد اجلمعة يوم البخاري يفاإلمام  ُولد  
 .(1)أايم مثانية مسافة مسرقند وبني بينها النهر وراء ما مدن أعظم من وهي ومائة ببخارى،
 .(2) الصغر منذ العلم طلب على وأقبل أمه، حجر يف فنشأ صغري وهو والده تويف
 طلبه للعلم:

 منه أسن هوو  أمحد وأخوه وأمه هو حج بلده، مث أهل من فسمع احلديث، ومساع العلم طلب يف صغري وهو اشتغل
 حمدثي أكثر ىلإ رحل مث من علماء مكة واملدينة، فسمع العلم، طلب يف وبقي أبمه أخوه فرجع ومئتني، عشر سنة

 وشهدوا ،بفضله واعرتفوا أهلها، إليه واجتمع مراراً  بغداد وقدم العراق، ومدن ومصر والشام خراسان يف األمصار
  أانس من مسعومصر، و  والكوفة ومرو ونيسابور والبصرة، من علماء بلخ ومسع والدراية، الرواية علمي يف بتفرده

 إال فيهم ليس اً نفس ومثانني عن ألف كتبت: "قال أنه عنه ونقل كثريين، وال تقى مجًا غفريًا من علماء عصره،
 .1)("حديث صاحب

 واإلتقان حلفظا ذوو األذكياء منه يتعجب ما حاله على املطلعون عنه ذكر احلفظ، سريع الذاكرة، قويَّ  وكان
 .(2)لقاؤه أبهل بغداد، وامتحاهنم له ذلك يف عنه نقل ما أعجب من ولعل سواهم. عمن فضالً 

 ثناء األئمة عليه:
                                                           

 (.1/477ه، )1379 بريوت، املعرفة، دار العسقالين، حجر ابن احلافظ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، (1)
 (. 478-1/477املصدر السابق، ) (2)
 (.404-12/394م، )1985 ه1405 الرسالة، مؤسسة األرانؤوط، شعيب الشيخ إبشراف احملققني من جمموعة: انظر: سري أعالم النبالء، ت (1)
 (.1/478،486،487انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، احلافظ ابن حجر العسقالين، ) (2)
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 وكذلك به، تليق اليت املنزلة وأنزلوه أهله هو مبا عنه حتدثوا وأقرانه، شيوخه من التقدير موضعَ  البخاري كان  وقد
 خاصني، مؤلفني يف العسقالين حجر وابن الذهيب الكبريان احلافظان مناقبه مجع وقد بعده، جاء أو عاصره ممن غريهم
 (3):ذلك من النماذج بعض ذكر هنا املناسب من ولعل

 وال وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول حبديث أعلم السماء أدمي حتت رأيت ما: "خزمية ابن األئمة إمام وقال -
 .(4)"البخاري إمساعيل بن حممد من له أحفظ

 .(5)"والعبادة الورع يف رأساً  العلم، يف رأساً  الذكاء، يف رأسا وكان: "الذهيب احلافظ ويقول -
 . "(1)احلديث ثقة الدنيا، وإمام احلفظ، جبل البخاري: هللا عبد أبو: "حجر ابن احلافظ وقال -
 أضرابه سائر على واملقدم أوانه يف به واملقتدى زمانه يف احلديث أهل إمام هو: "كثري  ابن احلافظ وقال -

 . (2)" وأقرانه
 مصنَّفاته:

 الصحيح"، امع"اجل كتابه  رأسها وعلى أجل ها انفعة، قي مة مبصنفات اإلسالمية املكتبة البخاري اإلمام أحتف قد
 والقراءة، الصالة يف اليدين ورفع، املفرد األدب: مؤلفاته النبوي، ومن احلديث يف املصنفة الكتب أصح هو الذي
، الكبري واجلامع ،والضعفاء، العباد أفعال وخلق، والصغري، واألوسط، الكبري والتأريخ، الوالدين وبر، اإلمام خلف
من كتبه  لكذ غري إىل، الصحابة ميوأسا، اهلبة وكتاب، األشربة وكتاب، الكبري والتفسري، الكبري واملسند

 .(3)ومصنفاته
 وفاته:

 وُدفن مسرقند، قرى من قرية َخر تَنك يف، الفطر عيد ليلة وكانت، العشاء صالة بعد السبت ليلة تويف اإلمام البخاري
 رمحه يوماً، شرع ثالثة إال سنة وستون اثنتان عمره ومدة ومائتني، ومخسني ست سنة الظهر صالة بعد الفطر يوم
 .(4)تعاىل هللا
 

                                                           

ه، ص: 1390، العدد الرابع، ربيع الثاين، 2املنورة، ط: ابملدينة اإلسالمية الصحيح، عبد احملسن العباد، اجلامعة اجلامع وكتابه البخاري اإلمام (3)
(34.) 
 (. 11/26م، )1986ه 1407البداية والنهاية، احلافظ ابن كثري، دار الفكر،  (4)
 (.2/104م، )1998ه 1419، 1لبنان، ط: -بريوت العلمية، الكتب تذكرة احلفاظ، احلافظ الذهيب، دار (5)
 (.468م، سوراي، ص: )1986ه 1406، 1ط:  –تقريب التهذيب،  احلافظ ابن حجر العسقالين، ت: حممد عوامة، دار الرشيد  (1)
 (.11/24البداية والنهاية، احلافظ ابن كثري، ) (2)
(، واألعالم، خري الدين الزركلي، دار 9/53بريوت، ) -العريب  الرتاث إحياء دار بريوت، - املثىن تبة( انظر: معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، مك3)

 (.6/34م، )2002، 15العلم للماليني، ط:
 ، كتاخبانةي(، واتريخ نيسابور، أبو عبد هللا احلاكم، تلخيص: الليفة النيسابور 12/466انظر: سري أعالم النبالء، احلافظ مشس الدين الذهيب، ) (4)

 (.1/29كرميي، )  هبمن الفارسية د. عن طهران، عر به – سينا ابن
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 املقصد الثاين: التعريف ابجلامع الصحيح:
 بصحيح لنبويا احلديث يف البخاري اإلمام صنَّفه الذي الكتاب تسمية واحلديث يف القدمي الناس بني اشتهر

 وسننه وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول حديث من املسند الصحيح هو: "اجلامع عند مصن ِّفه البخاري، ولكن امسه
 كتايب  يف وضعت ما: "قال أنه عنه الفربري عناية فائقة؛ فقد نقل العظيم هبذا املصنَّف البخاري ، وقد ُعين(1)وأايمه"

 أدخلت ما: "الق أنه عنه البحريي حممد بن عمر ونقل ،"ركعتني وصليت ذلك قبل اغتسلت إال حديثاً  الصحيح
 عنه ونقل ،"صحته وتيقنت ركعتني، وصليت تعاىل، هللا استخرت ما بعد إال حديثاً ( الصحيح اجلامع يعين) فيه
 حديث ألف مائةست من خرجته سنة عشرة لست الصحيح كتايب  صنفت: "قال أنه البخاري رساين بن الرمحن عبد

 .(2)"تعاىل هللا وبني بيين فيما حجة وجعلته
 من أبوابه اجمتر  يف ما على أيضا يشتمل فهو الكتاب موضوع هي اليت الصحيحة األحاديث وعالوة على

 ، (3) كتابه  موضوع يف داخال ليس مما ذلك وغري السلف أقوال وذكر واالستنباط التعليقات
ت  املنال يدةوهي بع ،واألبصار العقول وأدهشت األفكار وامتاز هذا الكتاب اجلليل برتاجم بديعة حري 

احلافظ ابن حجر  فيها القول فص ل وقد قرانئه، عن هلا بتحقيقه واشتهر نظرائه، عن فيها بتدقيقه انفرد املثال، منيعة
 . (1)كتاب "فتح الباري"  مقدمة يف

وقد أثىن على هذا الكتابِّ مجٌع من أهل العلم؛ بل انعقد إمجاعهم على تقدميه وقبوله، وهذه طائفة من 
 أقواهلم:
 القتباسل تصدى قد الصحيح جامعه يف البخاري هللا عبد أاب اإلمام رأيت وقد: "ابن حجر احلافظ قال -

 وانتشاطاً، نتزاعاا الروية مناهلهما من وكرع واستنباطاً، تقريرا - والسنة الكتاب يعين - البهية أنوارمها من
 ابلتسليم حيحالص يف كالمه  وتلقى واملوافق، املخالف له أذعن حىت مجع فيما السعادة نية حبسن ورزق

  .(2).."واملفارق املطاوع
 سائر وكذلك يهف ما وصحة - البخاري صحيح يعين - قبوله على العلماء وأمجع: "كثري  ابن احلافظ وقال -

 .(3) "…اإلسالم أهل

                                                           

م، ص: 1986ه 1406بريوت،  – املعاصر الفكر دار سوراي، -الفكر معرفة أنواع علوم احلديث، أبو عمرو بن الصالح، ت: نور الدين عرت، دار (1)
 (.1/8)(، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، 26)
 (.1/7(، وفتح الباري، )12/402انظر: سري أعالم النبالء، احلافظ الذهيب، ) (2)
 (.1/8فتح الباري شرح صحيح البخاري، ) (3)
 (.1/13انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ) (1)
 (.1/3املصدر السابق، ) (2)
 (.11/24البداية والنهاية، احلاظ ابن كثري، ) (3)
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 كتاب  إن مث: "لقا مث" العزيز هللا كتاب  بعد الكتب أصح وكتاابمها: "الصالح ابن عمرو أبو وقال احلافظ -
 .(5) "فوائد وأكثرمها الكتابني أصح البخاري
 هللا ابكت  بعد كتاب  أصح وهو اجملرد، الصحيح يف مصنف أول البخاري صحيح إن القول: وقصارى

 إال منها الفن هذا يف زوناملرب  اجلهابذة ينتقد مل كثرهتا  على وأحاديثه غريهم، على الرتبة يف مقدمون ورجاله العزيز،
 وغريها امليزات وهذه والدراية، الرواية بني هللا رمحه مؤلفه فيه مجع هذا كله ومع النقد، هذا سالمة عدم مع القليل
 اجلهود فيه وحديثاً  دمياً ق العلماء بذل فلقد به، التامة وعنايتهم فيه واشتغاهلم عليه العلماء إقبال يف السر توضح
 . (1)اهتمامهم من به جدير هو ما وأولوه الثمينة األوقات خدمته يف وصرفوا العظيمة

 وأنواع خمتصرات البخاري:ثاين: املراد ابملختصرات املطلب ال
 :وفيه مقصدان

 املراد ابملختصرات وفائدهتا: األول: املقصد 
تَِّصار" َل َفاظ فضول إلقاؤك ُهوَ  "االخ  ََذا مبعانية، إخالل غري من ال ُمؤلف ال َكاَلم من األ    فاَلن اختصر "قد وُلوَن:يَ قُ  َوهلِّ

 ابن قال.(2)األلفاظ نم فِّيهِّ  أدوها ممَِّّا أقل يفِّ  معانيهم َوأد ى ألفاظهم، فضول أل قى إِّذا َغريَها" أَو ال ُكوفِّي ني كتب
 أوساط أخذ اراالختص يقول: اللغة أهل بعض وكان معانيه، واستيجاز فضوله ترك: الكالم يف "واالختصار: فارس
  .(3)شعبه" وترك الكالم

 جهة من تنحصر خليفة: "وهيواملختصرات ضرب من ضروب التأليف ونوع من أنواعه. قال حاجي 
 أفادت ورمبا لالستحضار، املنتهي هبا ينتفع مسائل لرءوس تذكرة جتعل خمتصرات: األول :أصناف ثالثة يف املقدار
 املختصرات، قابلت مبسوطات: الثاين.الدقيقة العبارات من املعاين على هجومهم بسرعة األذكياء املبتدئني بعض
 .(4)عام" نفعها وهذه متوسطات،: الثالث.للمطالعة هبا ينتفع وهذه

قد سار املؤلفون منذ القدمي على اختصار كتب العلم، فال تكاد جتد فناً من الفنون إال وفيه املطول واملتوسط 
 ملختصراتاملصادر األصلية هي األصل، وهي أفضل من اواملختصر، واملختصرات بال شك فائدهتا جليلة. لكن تبقى 

وإن كان لكل ميزاته، وقد تفنن يف ذلك علماء احلديث، فأكثروا من اختصار الكتب املسندة؛ لكوهنا ، بال شك ٍ 
ماء ، وقد حبث علزبدة وصفوة وخالصة ولب األحاديث النبوية املأخوذة من الكتب واملصادر األصلية عموما

احلديث مسألة اختصار احلديث سواء أكان ذلك كتابة أو حتديثاً، وجعلوا لذلك شروطًا وضوابط حىت ال يقدم 
                                                           

 (.18علوم احلديث،أبو عمرو بن الصالح، ص: ) معرفة أنواع (5)
(، وقد استفدت من هذه الرسالة كثرياً فيما يتعلق هبذا املطلب. جزى 50العباد، ص: ) احملسن عبد الصحيح، اجلامع وكتابه البخاري انظر: اإلمام (1)

 هللا مؤلفها خرياً، ونفعنا بعلمه.
 (.40مصر، ص: ) – القاهرة والتوزيع، للنشر والثقافة العلم سليم، دار إبراهيم : حممدانظر: الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري، ت (2)
(، وكتاب العني، الليل بن أمحد 2/189م، )1979 ه 1399 مقاييس اللغة، أمحد بن فارس القزويين، دار الفكر، ت: عبد السالم حممد هرون،  (3)

 (.4/183السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، ) إبراهيم د. املخزومي، مهدي الفراهيدي، ت: د.
 (.1/38م، )1941بغداد،  – املثىن والفنون، حاجي خليفة، مكتبة الكتب أسامي كشف الظنون عن  (4)
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عليه من ال حيسنه، فيحدث الزي  والضالل والتحريف لسنة املختار صلى هللا عليه وسلم. قال اإلمام النووي: 
أصحاب احلديث جواز رواية بعض احلديث من العارف، إذا  الصحيح الذي ذهب إليه اجلماهري واحملققون من "

كان ما تركه غري متعلق مبا رواه، حبيث ال خيتل البيان، وال ختتلف الداللة يف تركه، سواء جوَّزان الرواية ابملعىن أم ال، 
 .(1)"وسواء رواه قبُل اتمًّا أم ال

 ومن فوائد املختصرات احلديثية:
 ذلك لعزوف العامة عن مطالعة املطوالت وقصر مهمهم عن التنقيب والتفتيش ؛تقريب السنة بني يدي األمة (1

يف الرواايت وسياقاهتا وأسانيدها، وقد مكث الناس زماانً يسمعون أبمهات كتب السنة لكن الناظر فيها 
ء، اقليل، واملقتين هلا أقل، فإن احلصول عليها يكون مكل ِّفاً جداً؛ الشتمال الكتاب الواحد على عدة أجز 

 فال يتسىن للدارس احلصول عليها الرتفاع كلفتها، وكذلك سهولة محل الكتاب يف األسفار وحنوها، فقد
 احململ. سهل لطيف جملد يف خيتصر جملدات الكتاب أصل يكون

 من بد ال ما لىع واالقتصار اململ، والتطويل التكرار، م؛ الجتنابللمبتدئني، وصغار طلبة العل تهامناسب (2
ها هذه ميزة يف املختصرات حيث حيذف فيها األسانيد اليت رمبا جيد املبتدئ نوع عنٍت يف مطالعتمعرفته، و 

أو قراءهتا، وقد ال يكون معني اً هبا يف الغالب؛ ألنه ليس من أهل النظر يف اإلسناد، إلرادته الفائدة العاجلة 
 . (2)من دون تطويل

مجع هذه م، و املهمة، وخاصة اليت عليها مدار اإلسالعلى األحاديث مؤلفوها  تصربعض املختصرات يق (3
ل الواحد منهم عددًا ليس ابلقليل من  األحاديث مما يعني الدارسني ال سيما املبتدئني منهم، فيحص ِّ
األحاديث املهمة اليت ال يستغين عن معرفتها مسلم، وخري مثال لذلك "كتاب األربعني" لإلمام أيب زكراي 

هنا على قلة أحاديثها واختصارها قد مجعت األحاديث اليت عليها مدار اإلسالم كما النووي رمحه هللا؛ فإ
صرح بذلك املؤلف نفسه، ومثل ذلك أيضاً كتابه "رايض الصاحلني" الذي وجد عناية من العامل والعامي، 

  فال خيلو بيت منه ومدارسة أحاديثه.
ط الع عليها وعلى ألفاظها ورواهتا ومن ، ومن مث يسهل االمجع رواايت وطرق احلديث يف مكان واحد (4

أخرجها من أصحاب الكتب املسندة، وما فيها من الشاهد للمسألة املعينة اليت سيق احلديث ألجلها. 
 وال مسعه من ضبع يعلم مل بطوله كتبته  لو ألين الطويل؛ احلديث اختصرت قال اإلمام أبو داوود: "ورمبا

 . (1)لذلك" فاختصرت منه، الفقه موضع يفهم

                                                           

 األثر، احلافظ أمحد بن حجر، ت: نور الدين أهل مصطلح يف الفكر خنبة توضيح (، ونزهة النظر يف1/49شرح صحيح مسلم، أبو زكراي النووي، ) (1)
 (.97م، ص: )2000ه 1421، 3دمشق، ط: الصباح، عرت، مطبعة

 (.1/38انظر: كشف الظنون، ) (2)
 (.24الصباغ، دار العربية، بريوت، ص: ) األشعث السجستاين، ت: حممد بن سليمان داود أبو رسالة اإلمام أيب داوود ألهل مكة، (1)
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؛ ألجل ما فيه من حذف األسانيد واملكررات، ومجع الروايت يف موضع واحٍد  احلفظ من املختصر سهولة (5
كل ذلك معني للحف اظ جدًا مما يسهل هلم احلفظ واختصار الوقت؛ فما يقضونه يف حفظ أصل كتاب 

 واحد من الكتب املسندة رمبا حفظوا فيه عدداً من تلك املختصرات.
ا وابجلملة فإن املختصرات يف سائر العلوم هلا ميزة علي ة وفوائد جلي ة يعرفها املعتين ابلكتب وما خير ج عليه 

 وما يقع عليها من عناية. 
 املقصد الثاين: أنواع خمتصرات صحيح البخاري وطرائقها وَمْيزاهتا:

 أوال : املختصرات املفردة:
 خاريالب اإلمام البخاري عدداً من املختصرات. قال: "ولكتابذكر صاحب كتاب "كشف الظنون" أن لصحيح  

، املتوىف القرطيب األنصاري، عمر بن العباس أمحد الدين أيب اإلمام مجال خمتصر الشيخ :منها ذكر، ما غري خمتصرات
 ،اخل...... .ابلتوفيق السنة أهل خص الذي هلل احلمد: )أوله .ابإلسكندرية وستمائة، ومخسني ست ،656 سنة

: وسبعمائة، ومساه وسبعني تسع ،779 سنة املتوىف احلليب، حبيب بن عمر بن حسن الدين الشيخ بدر وخمتصر
  .(1)(البخاري صحيح من املنتقى والقاري، السامع إرشاد)

 ( خمتصر القرطيب:  1
 غريبه. وبيان البخاري صحيح اختصارامسه: 

  .(2)ه( 656  نةس القرطيب )املتوىف األندلسي األنصاري إبراهيم بن عمر بن العباس أمحد أبو الدين ضياءخمتصره: 
 :(3)من خالل مطالعة مقدمة املؤلف يتبني أنه سار على هذا املنهج يف اختصاره للبخاريمنهجه: 
 حذف اإلسناد واالقتصار على ذكر الصحايب، وقد يذكر غريه إذا كان يف ذكره فائدة. -
 الروايت مساقاً وأحسنها سياقاً.حذف املكرر واختيار أكمل  -
 التقدمي والتأخري يف ترتيب األحاديث من غري تقيد برتتيب البخاري. -
 ترجم له برتاجم تكشف عن معاين أحاديثه، ويبدو أنه أغفل تراجم البخاري يف أصل الصحيح. -
 العناية بغريب احلديث وتوضيحه والكشف عن معناه. -

 املختصر؛ دال على مزاايه وفوائده.ما سبق من بيان منهجه يف ميزاته: 
ه 1435مل يطبع الكتاب إال طبعة واحدة يف مخسة جملدات، وقد طبعته دار النوادر سنة  عناية العلماء به:

 املطلب، ومل أقف على شرح له أو تعليق. عبد فوزي م، بتحقيق الدكتور رفعت2014
 

                                                           

 (.1/552)حاجي خليفة،  والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف  (1)
 (.1/186) م،2002 مايو ،15:ط للماليني، العلم دار الزركلي، الدين خري األعالم، انظر ترمجته: (2)
، 1غريبه، ضياء الدين أمحد بن عمر القرطيب، ت: رفعت فورزي عبد املطلب، دار النوادر، دمشق، ط: وبيان البخاري صحيح انظر: اختصار (3)

 (.12-1/11م، )2014 ه1435
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 ) ب ( خمتصر الّزبيدي:
 الصحيح. امعاجل ألحاديث الصريح التجريدامسه: 

  (1)ه(893): الزبيدي )املتوىف الدين زين الشرجي، اللطيف عبد بن أمحد بن أمحدخمتصره: 
قد بني  الزبيدي منهجه يف اختصار اجلامع الصحيح، ووضح طريقته يف اثبات األحاديث أو حذفها، وهذه منهجه: 

 :(2)مالمح املنهج الذي سار عليه
غري تكرار؛ ألن املعروف عن البخاري ذكر احلديث وتقطيعه يف جتريد أحاديث صحيح البخاري من  -

مواضع، فيكتفي الزبيدي بذكر احلديث الوارد أول مرة، وإذا وجدت زايدة يف املكرر أثبتها إذا كان يف 
 اثباهتا فائدة.

 حذف األسانيد، وذلك ليتسىن لطالب احلديث أخذه من غري تعب وعناء. -
راً يف موضع مث ذكره مبسوطًا يف موضع آخر، فإن الزبيدي يذكر احلديث إذا أورود البخاري حديثًا خمتص -

 املبسوط ويعرض عن املختصر.
 ذكر األحاديث املسندة فقط من غري ذكر املقطوع أو املعلق وحنوه.  -
 عليه هللا صلى النيب ذكر فيه وال ابحلديث، تعلق له ليس مما بعدهم فمن حذف اآلاثر الواردة عن الصحابة -

 وسلم.
 رواه. من لُيعلم حديث كل  يف احلديث روى الذي الصحايب ذكر اسم -
 عنها"، "عائشة رضي هللا عن: يقول أن االلتزام يف الغالب أبلفاظ الرواة الواردة عنهم من صي  األداء؛ مثل -

 وحنو ذلك.
ك املزااي حاجي ويؤكد تلما ذكر آنفاً من منهجية املؤلف يف املختصر تعد من أهم وأبرز مزااي هذا الكتاب، ميزاته: 
 اللطيف عبد نب أمحد بن العباس أمحد أيب الدين زين كشف الظنون" حيث قال: "وخمتصر الشيخ اإلمام" خليفة يف
 ألحاديث ح،الصري التجريد: )أحاديثه، ومساه فيه ومثامنائة جرد وتسعني ثالث ،893 الزبيدي املتوىف سنة الشرجي،
 يف ديثاحل ينظر أن أراد إذا اإلنسان األبواب؛ ألن يف تفرق ومجع ما تكرر، فيه ما الصحيح...(، حذف اجلامع

 يف وفرغ ...وشهرته احلديث، طرق بذلك كثرة املصنف ومقصود .جهد، بعد إال إليه، يهتدي يكاد ال ابب أي
 .(1)ومثامنئة" ومثانني تسع ،889 سنة شعبان،

 عناية العلماء به وكالمهم فيه:
 العلماء هبذا املختصر شروحاهتم عليه، وقد وجدت له مجلة شروحات. منها:يدل على عناية 

                                                           

 (.1/91انظر ترمجته: األعالم، خري الدين الزركلي، ) (1)
العلي،  صاحل كسرى  ،شليب املنعم عبد حسن: أحاديثه وخرج به انظر: مقدمة التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح، زين الدين الزبيدي، اعتىن (2)

 (.15-13م، ص: )2009ه 1430، 1سوراي، ط: – دمشق انشرون، الرسالة مؤسسة
 (.1/552كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، )  (1)
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، (ه 1227 سنة )املتوىف الشرقاوي إبراهيم بن حجازي بن هللا فتح املبدي يف شرح خمتصر الزبيدي: ملؤلفه عبد .1
 طبع يف ثالثة جملدات.

، طُبع (ه 1307 سنة )املتوىف البخاري الكنوجي حسن صديق الطيب أليب البخاري: أدلة حلل الباري عون .2
 ه، يف عشرة جملدات.1431يف دار النوادر، دمشق، 

مد يسري إبراهيم : للدكتور حم–حاشية على التجريد الصريح للزبيدي  –فتح الباري على خمتصر البخاري  .3
 املصري، طُبع إبشراف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر. 

جمموعة دروس فر غها طالب الشيخ، ومل يطبع بعد. لكنه موجود يف  شرح الشيخ عبد الكرمي الضري: وهو .4
 املكتبة الشاملة.

 هبا واعتىن ائة،امل على تزيد هلا يتعرض مل أحاديث عدة وأخذ على خمتصر الزبيدي: أنه قد فات خمتصره
 .(2)زبيديلا ابسم: زوائد مستقاًل، طبع صغري جزءٍ  يف الداغستاين الدين ضياء عمر احملدث الشيخ وذكرها

 ) ج ( خمتصر األلباين:
 خمتصر صحيح اإلمام البخاري.امسه: 

 .(3)العالمة احملدث حممد انصر الدين األلباينخمتصره: 
 :(4)ذكر األلباين منهجه يف خمتصره، وهذه أبرز مالمح هذا املنهجمنهجه: 
 مع اإلبقاء على راوي احلديث من الصحابة.  األسانيد حذف -
 .واحد مكان يف الرواايت مجع -
 .فأحياان اآلاثر وأما وضعفا، صحة املعلقة األحاديث على تكلم -
 .الغريب، وايضاح اجلمل الغامضة، وذكر النكت العلمية املفيدة األلفاظ شرح -
 كرتتيب  اريصحيح البخ ترتيب أعاد والكتب؛ حيث واألبواب واملعلقة املسندة واآلاثر األحاديث ترقيم -

 ضهابع يف والطرق الرواايت وإدخال واحد، مكان يف الرواايت مجيع بذكر وذلك مسلم، صحيح اإلمام
 .البعض

 ميزاته:
ذكر يف غالف املختصر أنه حوى مجيع أحاديثه املرفوعة واآلاثر املوقوفة؛ املوصولة منها واملعلقة مع حذف  -

مكاهنا  دة منها يفاألسانيد واملكررات من املتون، ومجيع الزوائد من الرواايت احملذوفة، ووضعت كل زاي

                                                           

 انظر: شرح الشيخ عبد الكرمي الضري على التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح، املكتبة الشاملة، ضمن جمموعة شروح احلديث اليت رقمت (2)
 آلياً.

 م.1987ه 1407، 1بن إبراهيم الشيباين، مكتبة السداوي، ط: انظر ترمجته: حياة األلباين وآاثره وثناء العلماء عليه، حممد (3)
 (.14-1/10م، )2002ه 1422، 1انظر: خمتصر صحيح اإلمام البخاري، حممد انصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرايض، ط: (4)
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املناسب هلا من األحاديث بطريقة علمية ال مثيل هلا؛ فيما أعلم؛ مجعت كل فوائد الصحيح إبذن هللا 
 تعاىل، وهلذا ذكروا أنه أحب كتبه إليه. 

 يناسبهم الذيو  العوام، يناسب ال لكنه العلماء، عن فضال طبقاهتم اختالف على العلم لطالب مناسبته -
 للزبيدي؛ لكونه مطواًل نسبياً، طُبع يف أربعة جملدات. البخاري" صحيح "خمتصر

 عن فضال صغري طخب واملعلقة كبري،  خبط كتبت  فاملسندة واملعلقة؛ املسندة واآلاثر الرواايت بني التمييز -
 تعليقاته، ويعد من املختصرات املعاصرة.

 عناية العلماء به:
 م.2002ه/ 1422ابلرايض، عام طُبع طبعتني؛ آخرمها طبعة مكتبة املعارف  -
قد أثىن عليه مجاعة من العلماء، وقد كتب يف ذلك األستاذ حممد إبراهيم الشيباين ضمن كتابه "حياة  -

، وكذلك ما سطره األستاذ حممد اجملذوب (1)األلباين" عدداً من الصفحات حول مكانة هذا املؤلف اجلليل
 . (2)يف كتابه "علماء ومفكرون عرفُتهم"

 خمتصر سعد الشثري. ) د (
 البخاري. صحيح خمتصرامسه: 

 .(1)الشثري العزيز عبد بن انصر بن سعدخمتصره: 
 :(2)ذكر الشيخ الشثري يف مقدمة كتابه منهجه يف هذا املختصر على هذا النحومنهجه: 
علَّقات -

ُ
 .ألهنا ليست على شرط البخاري يف الصحيح ؛حذف األسانيد وآاثر التابعني، وامل

 .أطراف احلديث يف املوطن األول من املواطن اليت ورَد فيها احلديثمجع  -
ية - تخالفة يف احلاشِّ

ُ
 .أشار للرواايت الواردة امل

 اشية.ذكَر مجيع تبويبات البخاري على احلديثِّ يف مجيع مواطنه وجعلها يف احل -
 .شرح بعض األلفاظ الغريبة -

 ميزاته: 
د يف اليت أورد املصنف حتتها احلديث، جبعلها يف موضع واح أهم ميزة هلذا املختصر هو ذكر مجيع الرتاجم -

 احلاشية.
ه/ 1423خمتصر الشثري من املختصرات املعاصرة. وقد طبع يف جزء واحد، يف دار ابلرايض، عام  -

 م.  2002
                                                           

 .(695-690انظر: حياة األلباين وآاثره وثناء العلماء عليه، حممد إبراهيم الشيباين، ص: ) (1)
 (.309-1/308) م،1992 ،4:ط الرايض، الشواف، دار اجملذوب، حممد عرفتهم، ومفكرون انظر: علماء (2)
  https://www.shamela.ws/index.php/author/666انظر ترمجته:   (1)
 (.6م، ص: )2002 ه1423 ،1:ط الرايض، والتوزيع، للنشر إشبيليا انظر: خمتصر صحيح البخاري، سعد بن انصر الشثري، دار  (2)

https://www.shamela.ws/index.php/author/666
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مل أقف على شرح هلذا املختصر، أو من تكلم فيه من العلماء؛ لكنه بال شك ينتظم يف سلك عناية العلماء به: 
اجلهود الرامية إىل تقريب السنة وتسهيلها لألمة؛ عالوة على كونه تكمياًل جلهود السابقني كما صرح خمتصره يف 

 املقدمة.
 املختصرات املشرتكة: : ا  اثني

نهج  ومنهج هذه الكتب قريب من م –البخاري ومسلم  –هنالك مجلة من الكتب اليت ُعنيت جبمع الصحيحني 
اكها يف الغالب على حذف األسانيد واملكرر، وذكر بعض الفوائد احلديثية كجمع كتب املختصرات؛ ذلك الشرت 

الرواايت، وشرح الغريب وحنو ذلك، ولست ههنا بصدد بيان مناهجها وميزاهتا إمنا أكتفي بذكر أمسائها وأمساء 
ه املقصود، صل بمؤلفيها، وبيان املعاصر منها وغري املعاصر، ومل أقصد االستيعاب بقدر ما قصدت ذكر ما حي

 ويكون تنبيهاً ونواة لدراسات وحبوث قادمة إبذن هللا تعاىل.
 اجلمع بني الصحيحني للحميدي:) أ ( 
 اجلمع بني الصحيحني.امسه: 

 .(1)(ه 488 سنة )املتوىف نصر احلميدي أيب فتوح بن حممدجامعه: 
؛ وقد أثىن وصاحبه من املتقدمنيالصحيحني،  أحاديث بني اجلمع يف املتخصص للباحث الكتب أفضل من وهو

 ، وطُبع الكتاب عدة طبعات.(2)عليه مجع من أهل العلم
 ) ب (  اجلمع بني الصحيحني لإلشبيلي:

 اجلمع بني الصحيحني.امسه: 
 .(3)(ه 582املتوىف سنة ) احلق بن عبدالرمحن اإلشبيلي عبدجامعه: 

م، بتحقيق الدكتور محد الغماس، 1999لرايض، سنة ابدار احملقق  يف طبعو  ،(4)وقد رت به أحسن ترتيب وأتقن صنعه
 .طه أبو سريح الدكتور ، بتحقيقببريوت مث طبعته دار الغرب اإلسالمي

 ) ج ( اجلمع بني الصحيحني للشامي:
 اجلامع بني الصحيحني.امسه: 

 ، معاصر.صاحل أمحد الشاميجامعه: 
، وطبعته أيضاً وزارة الشؤون اإلسالمية بقطر، ومسعت بعض جملدين م يف1993طبعته دار القلم يف دمشق يف العام 

 أشياخنا يثين على الكتاب جداً، ويذكر أنه من خري كتب اجلمع بني الصحيحني.
                                                           

 (.19/120انظر ترمجته: سري أعالم النبالء، ) (1)
 أعالم النبالء، الذهيب، (، وسري1/6الرايض، ) – الوطن البواب، دار حسني انظر: كشف املشكل من حديث الصحيحني، ابن اجلوزي، ت: علي (2)
(19/125.) 
 (.21/198انظر ترمجته: سري أعالم النبالء، ) (3)
 (.21/199انظر: املرجع السابق، ) (4)
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 ) د ( اجلمع بني الصحيحني لليحيي:
 .اجلمع بني الصحيحني للحفاظامسه: 

 .(1)) معاصر( حيىي بن عبد العزيز اليحىيجامعه: 
 جلمع األحاديث املتفق عليها، مث مفردات كل من البخاري ومسلم، – وليس حبثياً  – مشروعا عملياً وهو يعترب 

أبسهل طريقة، وأيسر عبارة، تقريبا ملن يرغب حبفظ الكتابني، تداوله طلبة العلم مصورا قبل أن يصري الشيخ إىل 
 .ه 1424عام  ابلرايضطبعه، فطبعته دار ابن اجلوزي 

 للصاغاين: الصحيحني اجلمع بني ) هـ (
 .مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار املصطفوية امسه:

  .(2)ه (650املتوىف سنة )حلسن بن حممد الصاغاين اجامعه: 
لنحو، وال أدري ا اقتصر الكتاب على األحاديث القولية فقط، ويالحظ عليه أنه رتب األحاديث فيه على كلمات

 هل طبع أم ال؟
 :للموصلي بني الصحيحنياجلمع ) و (  
 اجلمع بني الصحيحني.امسه: 

 .(3)ه (622املتوىف سنة حفص املوصلي، عمر بن بدر الكردي احلنفي )أبو جامعه: 
 م. بتحقيق الشيخ صاحل بن أمحد الشامي.1995طبع الكتاب ابملكتب اإلسالمي ببريوت سنة 

 ابملتفق عليه فقط:كتب مل جتمع بني الصحيحني يف مجيع األحاديث، وإمنا ُعنيت 
 :(4)هنالك كتب مل جتمع بني الصحيحني يف مجيع األحاديث، وإمنا ُعنيت ابملتفق عليه فقط، من ذلك

من أيسر كتب ، م(1967املتوىف سنة اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان: حممد فؤاد عبد الباقي ) (1
اد املنت على العلم، ومن اشتغل ابحلفظ، اعتمد يف إير اجلمع وأسهلها، وأقرهبا إىل نفوس املبتدئني من طلبة 

 بع.، وقد طبع عدة طبعات وال يزال يطألفاظ البخاري، ولكنه رتب األحاديث على أبواب صحيح مسلم
لعربية حملمد حبيب هللا الشنقيطي، طبعته دار إحياء الكتب ا: زاد املسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم (2

 م.ؤلفه أحاديث على حروف املعجيف مخسة جملدات، رتب م
عام لرايض، ابياسر بن إبراهيم السالمة، طبعته دار الوطن ل :اجلمع بني الصحيحني برواية اإلمام مسلم (3

ن غري م م، وهو كتاب متقن، قدم له الدكتور إبراهيم الالحم، سرد فيه املؤلف األحاديث سرداً 1999
  إن اختلف الصحايب.و  ،املتفق عليه ما اتفقا على متنهما تبويب، والتزم إيراد لفظ مسلم للحديث، وعد من

                                                           

  wthread.php?t=127052https://www.ahlalhdeeth.com/vb/shoانظر ترمجته: ملتقى أهل احلديث،  (1)
 (.283-23/282انظر ترمجته: سري أعالم النبالء، ) (2)
 (.22/287انظر ترمجته: املرجع السابق، ) (3)
  /https://ar.islamway.net/fatwa/72267يف موقع طريق اإلسالم فتوى عن أهم الكتب اليت عنيت ابلصحيحني،  (4)

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127052
https://ar.islamway.net/fatwa/72267/
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 كفاية املسلم يف اجلمع بني صحيحي البخاري ومسلم: حملمد أمحد بدوي. (4
 م.2000( هدي الثقلني يف أحاديث الصحيحني: حملمد لقمان السلفي، طبعته دار الداعي ابلرايض عام   5

 :اخلامتة
 .وفيها النتائج والتوصيات

  :النتائجأواًل: 
َكثُرت  الكتب اليت ُعنيت بصحيح البخاري مفرداً وكذا اليت عنيت به ومبسلم معاً، واستقصاء ذلك ومجعه  (1

 أظنه مما يصعب جداً.
حتصل عندي يف هذه الدراسة أربعة من الكتب املفردة يف اختصار صحيح البخاري، اثنان منها متقدمان  (2

 واثنان معاصران.
"التجريد بالبخاري اليت وجدت عناية واشتهارًا هو: "خمتصر الزبيدي" املعرف أكثر خمتصرات صحيح  (3

 الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح".
خمتصرات البخاري كثري منها متقدم، ومنها املعاصرة، وأشهر خمتصرات البخاري املعاصرة: خمتصر األلباين  (4

 وصاحل الشامي.
م على اء على انفراد أو ابجلمع بينه وبني مسلاتفقت مجيع الكتب اليت اختصرت صحيح البخاري سو  (5

 منهجية واحدة يف حذف األسانيد، واملكرر من األحاديث، وأغلبها عنيت جبمع الرواايت.
 الكتب اليت مجعت بني الصحيحني كثرية، وقد ذكرت منها إحدى عشر كتاابً. (6
 لى انفراد.ختصرهتما عالكتب املعاصرة اليت مجعت بني الصحيحني أكثر من الكتب املعاصرة اليت ا (7
 ما اختصر يف كتاب واحد من صحيح البخاري أسهل وأكثر عناية مما اختصر يف أكثر من ذلك. (8
من أكثر خمتصرات الصحيحني إفادة للحفاظ هو: "اجلمع بني الصحيحني" لليحى؛ لكونه صنعه هلذا  (9

 الغرض على وجه الصوص.
 :التوصياتاثنياً: 
ح اقرتاح عدة حبوث أو رسائل علمية تعىن بتتبع الكتب اليت عنيت بصحيعلى اجلامعات ومراكز البحوث  (1

 البخاري من جهة االختصار والشرح والغريب وحنو ذلك، وبيان مناهجها واملقارنة بينها.
على العلماء والباحثني شحذ اهلمم لوضع حواشي على تلك املختصرات، وإخراج املخطوطات اليت ألفت  (2

 وطباعتها وحتقيقها؛ نفعاً لألمة وخدمة للسنة.على الصحيحني أو أحدمها 
 ـــــــــ

 :املصادر واملراجع
، 1غريبه، ضياء الدين أمحد بن عمر القرطيب، ت: رفعت فورزي عبد املطلب، دار النوادر، دمشق، ط: وبيان البخاري صحيح اختصار (1

 م.2014 ه1435
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 م.2002 ،15:ط للماليني، العلم دار الزركلي، الدين خري األعالم، (2
 ه.1390 الثاين، ربيع الرابع، العدد ،2:ط املنورة، ابملدينة اإلسالمية اجلامعة العباد، احملسن عبد الصحيح، اجلامع وكتابه البخاري اإلمام (3
  م.1986 ه1407 الفكر، دار كثري،  ابن احلافظ والنهاية، البداية (4
 كرميي.  هبمن. د يةالفارس عن عر به طهران، – سينا ابن كتاخبانة  النيسابوري، الليفة: تلخيص احلاكم، هللا عبد أبو نيسابور، اتريخ (5
العلي،  صاحل سرىك  شليب، املنعم عبد حسن: أحاديثه وخرج به التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح، زين الدين الزبيدي، اعتىن (6

 م.2009ه 1430، 1سوراي، ط: – دمشق انشرون، الرسالة مؤسسة
 م.1998 ه1419 ،1:ط لبنان، -بريوت العلمية، الكتب دار الذهيب، احلافظ احلفاظ، تذكرة (7
 م، سوراي.1986 ه1406 ،1:ط  – الرشيد دار عوامة، حممد: ت العسقالين، حجر ابن احلافظ  التهذيب، تقريب (8
 م.1987ه 1407 ،1حياة األلباين وآاثره وثناء العلماء عليه، حممد بن إبراهيم الشيباين، مكتبة السداوي، ط: (9

 بريوت. العربية، دار الصباغ، حممد: ت السجستاين، األشعث بن سليمان داود أبو مكة، ألهل داوود أيب اإلمام رسالة (10
 م.1985 ه1405 الرسالة، مؤسسة األرانؤوط، شعيب الشيخ إبشراف احملققني من جمموعة: ت النبالء، أعالم سري (11
 م.1986 ه1406 بريوت، – دمشق كثري،  ابن دار احلنبلي، العماد بن احلي عبد ذهب، من أخبار يف الذهب شذرات (12
شرح الشيخ عبد الكرمي الضري على التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح، املكتبة الشاملة، ضمن جمموعة شروح احلديث اليت رقمت  (13

 آلياً.
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