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 المقدمة
إن الحمد هلل تعالى نحمده، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ باهلل تعالى من شرور أنفسنا،     

وسيئات أعمالنا، من يهد هللا تعالى فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 
 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد:

مام البخاري من مكانة كبيرة بين علماء الحديث في القديم والحديث فال يخفى على احد ما لإل    
وقد دانت له األمة بالفضل على ما قدم من خدمة  للسنة النبوية المطهرة فهو أول من ألف في 
الصحيح المجرد كتابا سماه )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا 

ذي هو اصح كتاب بعد كتاب هللا وذكر انه ال يخرج فيه إال حديثا عليه وسلم وسننه وأيامه ( ال
إال ما صح وتركت من  -أي من األحاديث -: " ما أدخلت في كتابي الجامعصحيحا حيث قال

فدلت عبارته أنه لم يستوعب الصحيح وإنما هناك أحاديث صحيحة عنده  1الصحاح لحال الطول"
ن تلك األحاديث تبين أن اغلبها  في كتاب العلل الكبير ولم يخرجها وبعد االستقراء والتفتيش ع

لإلمام الترمذي فقمت بجمع تلك األحاديث ودراستها وحاولت جاهدا معرفة أسباب عدم تخريج 
، وقد جاءت هذه الدراسة من باب ما جاء فيمن قتل قتيال فله اإلمام البخاري لها في صحيحه

وهو أخر باب من أبواب العلل الكبير وقفت  -ابةسلبه إلى باب ما جاء أن دعوة المسلم مستج
بعد دراسة سابقة من أول كتاب العلل إلى  -فيه على حديث صححه البخاري في هذا الكتاب

 باب ما جاء في النقل .
 وكانت منهجيتي كاآلتي :

اقتصرت في جمعي ألحاديث البحث على كتاب العلل الكبير لإلمام الترمذي وبترتيب أبي  أوال:
القاضي ، فقد رتبه على حسب ما رتب الترمذي كتابه الجامع ، إذ األحاديث في كتاب  طالب

العلل متفرقة منثورة فال تضبطها أبواب تذكر فيها، والتي كان تصحيحها والحكم عليها أجوبة من 
 اإلمام البخاري على أسئلة تلميذه الترمذي.

منها ما يعتبر نصا في التصحيح ومنها تعددت عبارات البخاري في الحكم على األحاديث  ثانيا:
 ما يفهم منه الترجيح.

 اقتصرت على األحاديث التي ورد الحكم عليها بالتصحيح نصا وهذه العبارات هي : ثالثا:

                                                 
 1/54، وتوضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار:1/16 :شرح التبصرة والتذكرة1
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)حديث فالن صحيح( و)هو عندي صحيح( و)هذا حديث صحيح( و)هو حديث صحيح( 
و)الحديثان جميعًا  )كالهما صحيح( و)هو صحيح أيضا( )كل الروايات عندي صحيح(و

 صحيحان( و)وارى حديث فالن صحيحًا( و)هو الصحيح(.
 أما العبارات التي يراد بها الترجيح فهي :  رابعا:

قال الترمذي: َقاَل ُمَحمٌَّد: َأَصحُّ َشْيٍء ِعْنِدي ِفي التَّْخِليِل َحِديُث  *حديث فالن أصح مثال ذلك
 .1ُعْثَماَن ، ُقْلُت: ِإنَُّهْم َيَتَكلَُّموَن ِفي َهَذا اْلَحِديِث َفَقاَل: ُهَو َحَسنٌ 

 الصحيح ما روى فالن عن فالن.*
 .*أرجو أن يكون صحيحاً 

 *وهذا أصح عندي من حديث فالن .
 *أيهما أصح ؟ فقال : يحتمل عنهما كليهما . 

 *يحتمل أن يكون كله صحيحًا. 
 *وهذا عندنا أصح . 

كانت األحاديث من باب من قتل قتيال فله سلبه  إلى باب ما جاء أن دعوة المسلم  سادسا:
 مستجابة وكان عددها سبعة أحاديث .

 جاءت الدراسة وفق الخطوات اآلتية : سابعا:
 ذكر الحديث . .1
 ثم تخريجه. .2
باقي و ثم الحكم عليه من خالل دراسة اإلسناد والحكم على رجاله، وحكم اإلمام البخاري،  .3

 األئمة عليه .
 ثم ذكر سبب عدم التخريج إن أمكن التوصل إليه.  .4

وقد قسمت البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة ، ذكرت في المبحث األول منهما تعريفًا    
اري والترمذي وبكتاب العلل الكبير لإلمام الترمذي،  وجعلت المبحث موجزا جدا باإلمامين البخ
 الثاني لدراسة األحاديث .

هذا فما كان من خطأ فمني وما كان من صواب فبتوفيق هللا، وهللا اسأل أن ينفع به أن      
 .يضاعف األجر والمثوبة ويغفر التقصير والزلل انه ولي ذلك والقادر عليه

 
 

                                                 
 33علل الترمذي: 1
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 المبحث األول
 لتعريف بالبخاري وشروطه ، والترمذي وكتابه العلل الكبيرا

 المطلب األول: التعريف باإلمام البخاري :
ولد سنة  ،أبو عبد هللا الجعفي البخاري  ،هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة

وحدث  ، أدرك طائفة من صغار أتباع التابعين(1)هـ(256( ، وتوفي في شوال سنة )هـ194)
 ،وخالد بن يحيى ،بن سالم البيكندياومن كبار شيوخه محمد  ،وعن خلق كثير سواهم ،عنهم

، وقد تتلمذ وأخذ عن اإلمام البخاري خلق كثير (2)وغيرهم ،وأحمد بن إشكاب ،وأبو عاصم النبيل
ومحمد بن  ،وأبو داود  ،و الترمذي ،من أشهرهم األئمة مسلم  ،فيهم الحفاظ والفقهاء وغيرهم

 .(3)وغيرهم ،نصر المروزي 
لقد كان لإلمام البخاري اهتمام كبير وعناية شديدة بنشر العلم ، واتخذت طريقته في ذلك      

 ،وسائل متعددة ومتنوعة،فعمل على نشر علمه بالتحديث واإلمالء والتصنيف في أنواع العلوم
)صحيح بـلجامع الصحيح المعروف ومن أهم ما صنفه ا،فتحقق النفع به في حياته وبعد مماته

وخلق  ،دواألدب المفر ،وكتاب الكنى،والتاريخ الصغير،والتاريخ األوسط،والتاريخ الكبير،البخاري(
 .(4)وغيرها من المصنفات ،وهي كتب مطبوعة،أفعال العباد

 
 المطلب الثاني : شروط البخاري في صحيحه

وتركت من الصحاح  ،كتابي الجامع إال ما صحما أدخلت في : ))إن قول البخاري المتقدم    
يعني أن عنده أحاديث صححها لكنه لم يخرجها في صحيحه إما ألنها تخالف ، (5)((لحال الطول

 شرطه في هذا الكتاب أو ألسباب أخرى، فما هو شرط البخاري في صحيحه؟.
لم يصرح اإلمام البخاري بشروطه، ولقد حاول بعض العلماء بيانها من خالل استقراء صحيح     

البخاري، فذكروا أن شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي 
المشهور من غير اختالف بين الثقات األثبات ، ويكون إسناده متصاًل غير مقطوع ، أما بالنسبة 

                                                 
وتهـذيب  ،14/391، وسير أعالم النبالء: 24/465:  وتهذيب الكمال ،2/564 :ينظر: مولد العلماء ووفياتهم(1)

 .252وطبقات الحفاظ:  ،33-5/30: التهذيب
 .5/30وتهذيب التهذيب: ،396-12/392وسير أعالم النبالء: ،1/89واللغات:ينظر: تهذيب األسماء (2)
 .31-5/30، و12/397، و1/91ينظر: المصادر أنفسها: (3)
 .253وطبقات الحفاظ: ،375والمقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد: ،321ينظر: الفهرست:(4)
 .1/54تنقيح األنظار: ، وتوضيح األفكار لمعاني 1/16شرح التبصرة والتذكرة: (5)
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 ،فلم يكتف بالمعاصرة بين الرواة إلثبات اتصال السند ،فيه ل السند فقد كان شرطه شديداً التصا
 .(1)بل البد عنده من ثبوت اللقاء بين الراويين

والصحابي إن كان له راويان فصاعدًا فحسن ، وإن لم يكن إال راٍو واحد وصح الطريق        
: إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصاًل ، إليه كفى، وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه هللا

وأن يكون راويه مسلمًا صادقًا غير مدلس، وال مختلط، متصفًا بصفات العدالة ، ضابطًا ، 
وأن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده متحفظًا ، سليم الذهن ، قليل الوهم، سليم االعتقاد، 

الزمة طويلة سفرا وحضرا، وإنه قد يخرج أحيانا ما بالثقات المتقنين المالزمين لمن أخذوا عنه م
يعتمده عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في اإلتقان والمالزمة لمن رووا عنه، فلم يلزموه إال 

 .(2)مالزمة يسيرة
 

 المطلب الثالث: التعريف باإلمام الترمذي
ولم يذكر المؤرخون سنة  ،أبو عيسى الترمذي ،هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى     

هـ(، ومات رحمه هللا 210وقال الذهبي: حدود) ،هـ(209والدته ولكن قدرها بعضهم سنة )
وعمرو بن  ،وعلي بن حجر ،وإسحاق بن راهويه ،قتيبة بن سعيد :،من أهم شيوخه(3)هـ(279سنة)

أبو بكر أحمد  :، وأما من أخذ عنه فالكثير من طلبة العلم ومن أشهرهم(4)وغيرهم ،علي الفالس
 ،ومكي بن نوح ،وحماد بن شاكر الوراق ،وأحمد بن عبد هللا المروزي  ،بن إسماعيل السمرقندي

 .(5)وغيرهم
وضمنها الفوائد الغزيرة  ،وصار بها يعرف ،فاشتهرت بعده ،لقد أودع الترمذي علمه تصانيفه    

شهر وهو أ)السنن(  بـومن أهم ما صنفه الجامع المشهور  ،والعلم الكثير الذي استقاه من شيوخه
 ،واألسماء والكنى ،والزهد ،وكتاب التاريخ -مطبوعةكتب وهي –وكتاب العلل ، والشمائل ،كتبه

 .(6)وغيرها من المصنفات
 

                                                 
 .1/46وتوضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار: ،52ينظر: تدريب الراوي:(1)
 . 1/67: ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي (2)
. وسـير 250والحطـة فـي ذكـر الصـحاح السـتة: ،1/213اللبـاب فـي تهـذيب األنسـاب: ،9/153ينظر الثقـات : (3)

 .13/270أعالم النبالء:
 .282وطبقات الحفاظ: ،13/271ينظر: سير أعالم النبالء:(4)
 .282، و13/271: امأنفسه درانوالمص ،9/154ينظر: الثقات: (5) 
 .282وطبقات الحفاظ: ،9/154ثقات: ينظر: ال(6)
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 المطلب الرابع : التعريف بكتاب العلل الكبير

من المعلوم عند المشتغلين في علوم السنة أن علم العلل يعد من أدق مباحث هذه العلوم وقد 
اعتنى به مبكرا طائفة من أعلم الممارسين لصنعة الحديث النبوي، فال يذكر واحد منهم إال وينظر 

ة إليه على انه من جبال هذا العلم، فمن ال يعرف اإلئمة أحمد والبخاري وأبا حاتم وأبا زرع
والدارقطني وغيرهم الكثير، وممن وضع قدما راسخا في هذا الفن اإلمام الترمذي، وال شك أن 
اإلمامة في هذا العلم بل أي علم ال يمكن أن تثبت ألحد إال من خالل شهادة العلماء له، أو من 

 ممن خالل ما له من مؤلفات تقع بين يدي العلماء فيحكموا عليه. وإن األمام الترمذي رحمه هللا
فيعد كتابه حاز األمرين، فهذا كتابه العلل الكبير معدود كواحد من أهم المؤلفات في علم العلل، 

 واحدًا من الكتب المهمة والقيمة المصنفة في العلل.
لقد ضمن الترمذي رحمه هللا كتابه العلل الكبير مجموعة من األسئلة في األحاديث والرجال     

 إلمام البخاري رحمه هللا ،فهو أقرب  إلى كتب السؤاالت .والتي كان يوجهها لشيخه ا
إن علل الترمذي مثل أغلب كتب العلل غير مرتب على األبواب أو المسانيد مما يجعل       

الوصول إلى الحديث فيه شئ من الصعوبة مما جعل القاضي أبا طالب يعمد إلى هذا الكتاب 
-دت فيه ترتيب كتاب العلل ألبي عيسى الترمذي بالتغيير في الترتيب فقال : ))هذا كتاب قص

على نسق كتاب الجامع له ، حتى يسهل فيه طلب الحديث ، إذ األحاديث فيه مفرقة  -رحمه هللا
منثورة فال تضبطها أبواب، فنظرت فيها فرددت أحاديث كتاب العلل إلى ما يليق بها من كتب 

إلى آخر الجامع ، إال أن يكون كتاب لم  الجامع ، فجعلت الطهارة في كتاب الطهارة ، وهكذا
يكن فيه في كتاب العلل حديث فأني أسقطه ، وأدخلت أحاديث هذه الكتب تحت أبوابها التي هي 
تبويب الترمذي على ما أذكره ، وذلك إما أن يكونالحديث المذكور في العلل مذكورًا بعينه في 

و عيسى بأن يقول : في الباب عن فالن من ذلك الباب من كتاب الجامع ، وإما بأن ينبه عليه أب
الصحابة، ويكون الحديث في العلل مخرجًا عن ذلك الصحابي ، وإما أن يكون مطابقًا للحديث 
الذي تضمنه الباب وفي معناه ، فعلى هذا النحو جعلت األحاديث تحت األبواب ، وأسقطت من 

د تجيء في كتاب العلل أحاديث ال تراجم األبواب ما لم يكن في كتاب العلل فيه أحاديث ، وق
 .1يذكرها أبو عيسى في الجامع ، وال يبوب فيه بابًا يقتضي أن تجعل فيه ...((

لقد اكتسبت المادة العلمية في العلل الكبير أهمية كبيرة لجملة أمور لعل أهمها أنها في أكثرها     
ري وليس للترمذي ، إذ ال يكاد آراء للبخاري في العلل ومعرفة الرجال ، حتى كأن الكتاب للبخا

                                                 
 . 18علل الترمذي الكبير : 1
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يخلو حديث من قول الترمذي : وسألت محمدًا عن هذا الحديث، واألمر اآلخر أن الذي يسأل 
البخاري هو من أرباب هذا الشأن العارف بمواطن األوهام واللبس ، إذ هو ممن دار عليهم هذا 

ي غالبها من األحاديث العلم في زمنه أال وهو الترمذي، ثم أن األحاديث المعلة فيه هي ف
 .1المشهورة المتداولة بين الناس

 
 المبحث الثاني

 األحاديث التي صححها البخاري في العلل الكبير ولم يخرجها في صحيحه
 بابماجاءفيمنقتلقتيالفلهسلبهالمطلب األول : 

 قال اإلمام الترمذي:
 :حدثناحسينبنمهديالبصريحدثناأبوالمغيرةحدثناصفوانبنعمروقال

 .أخبرناعبدالرحمنبنجبيربننفيرعنأبيهعنعوفبنمالكوخالدبنالوليدأنالنبيصلىاللهعليهوسلملميخمسالسلب
 .2هوحديثصحيح:سألتمحمداعنهذاالحديثفقال

 التخريج 
ثناأبوالمغيرة: قال( 16822)رقم28/26:أخرجهأحمد : كتاب وأبوداود به،عنصفوانبنعمرو،،حدَّ
ثناسعيدبنمنصور،قال: قال( 2721)رقم  3/72، بابفيالسلباليخمس -الجهاد  : حدَّ
ثناِإسم ( ، بإسناده إلى 1278رقم) 6/505 :،والبيهقيفيالسننبهو،ر بنعماِعيلبنعياش عنصفواناحدَّ

(قال: 4844)رقم 11/179أبي داود، به، وابن حبان:
: وأبويعلىبه، أخبرناعمربنمحمدالهمداني،حدثناعمروبنعثمان،حدثناالوليدبنمسلم،عنصفوانبنعمرو،

 :قالو حدثناأبوهمام،حدثنابقيةبنالوليد،قال: (7192) و( 7191)برقمي 13/148-149
بن  عنصفوانكالهما بقية وإسماعيل ،إسماعيل حدثناأبوهمام،حدثني

 .،عنعبدالرحمنبنجبيربننفير،عنأبيه،عنخالدبنالوليد،بهعمرو
 تراجمالرواة

منالحاديةعشرةماتسنة،صدوق ،الحسينبنمهديبنمالكاألبليبضمالهمزةوالموحدةأبوسعيدالبصري  .1
 .3ن ومائتينسبعوأربعي

 .1ومائتين ثقةمنالتاسعةماتسنةاثنتيعشرة، عبدالقدوسبنالحجاجالخوالنيأبوالمغيرةالحمصي .2

                                                 
 ، بتصرف يسير . 83-1/82ينظر : شرح علل الترمذي : 1
 (.469رقم) 258العلل الكبير للترمذي: 2
 2/372، وتهذيب التهذيب: 1/336، وتنظر ترجمته في: الكاشف: 169تقريب التهذيب: 3
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ابنالمباركوالوليدوَأُبواليمانهصفوانبنعمروبنهرمَأُبوعمروالسكسكي،َسِمَعَعْبدالرَّْحَمنبنجبير،روىعن .3
 :َكاَنَيْحَيىالقطانِعْندهصفوانأرفعمنَعْبدالرَّْحَمنْبنيزيد،َوَقاَليزيدْبنَعْبدرِبهِ  :،َقاَلعلي

 .2ماتصفوانسنةخمسوخمسينومائة
 .3ومائة ثقةمنالرابعةماتسنةثمانيعشرة،عبدالرحمنبنجبيربننفيرالحضرميالحمصي .4
فكأنههوماوف،وألبيهصحبة،ثقةجليلمنالثانيةمخضرم،جبيربننفيربنمالكبنعامرالحضرميالحمصي .5

 .4دإالفيعهدعمرماتسنةثمانينوقيلبعدها
، ويقالغيرذلك، عوفبنمالكاألشجعيأبوحماد .6

 .5صحابيمشهورمنمسلمةالفتحوسكندمشقوماتسنةثالثوسبعين
منكبارالصحابةوكا،خالدبنالوليدبنالمغيرةبنعبداللهبنعمربنمخزومالمخزوميسيفاللهيكنىأباسليمان .7

، نإسالمهبينالحديبيةوالفتح
 .6وكانأميراعلىقتاألهاللردةوغيرهامنالفتوحإلىأنماتسنةإحدىأواثنتينوعشرين

 الحكم على الحديث:
بدالقدوسبنالحجاجالخوالنيفمنرجااللشإسنادهصحيحعلىشرطمسلم،رجالهثقاترجالمسلمغيرأبيالمغيرةوهوع

 .يخين
 بيان سبب عدم تخريج البخاري للحديث:

أن رجال هذا السند ليسوا على شرط البخاري في صحيحه غير  .1
 فهو من رجاله. عبدالقدوسبنالحجاجالخوالنيأبوالمغيرةالحمصي

أن البخاري قد عقد بابا في كتاب فرض الخمس سماه  .2
،من منلميخمساألسالب،ومنقتلقتيالفلهسلبهمنغيرأنيخمس،وحكماإلمامفيهباب

 :أبيقتادةرضياللهعنه،قالحديث
 

                                                                                                                                            

 .360تقريب التهذيب: 1
 .1/405، والكاشف: 4/308التاريخ الكبير: 2
، وتهذيب        1/624، والكاشف:5/267، وتنظر ترجمته في: التاريخ الكبير: 338تقريب التهذيب: 3

 .6/154التهذيب:
 .2/64، وتهذيب التهذيب: 138تقريب التهذيب: 4
 .433تقريب التهذيب : 5
 .191المصدر السابق: 6
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خرجنامعرسوالللهصلىاللهعليهوسلمعامحنين،فلماالتقيناكانتللمسلمينجولة،فرأيترجالمنالم

......إلشركينعالرجالمنالمسلمين،فاستدرتحتىأتيتهمنورائهحتىضربتهبالسيفعلىحبلعاتقه
 1« .....منقتلقتياللهعليهبينةفلهسلبه»: وجلسالنبيصلىاللهعليهوسلمفقال قال:ى أن 
 .الحديث

 ماجاءفيأمانالمرأةوالعبدالثاني: باب  المطلب
 قال اإلمام الترمذي:        

 :« حدثنايحيىبنأكثمحدثناابنأبيحازمعنكثيربنزيدعنالوليدبنرباحعنأبيهريرةعنالنبيصلىاللهعليهوسلمقال
 :سألتمحمداعنهذاالحديثفقال .تجيرعلىالمسلمين :يعني » . إنالمرأةلتأخذللقوم

 .2بنزيدسمعمنالوليدبنرباحوالوليدبنرباحسمعمنأبيهريرةوالوليدبنرباحمقاربالحديثاهوحديثصحيحوكثير 
 التخريج

( ، 1579رقم) 4/141: بابماجاءفيأمانالعبدوالمرأة  -: أبواب السير أخرجهالترمذي
 ،والحاكمبه حدثناسليمانبنبالل عنكثيربنزيد،: حدثناالخزاعيقال: قال( ،8780رقم)14/386:أحمدو 
 9/160 :،والبيهقي (2624رقم) 2/153

 بلفظ يجير على أمتي أدناهم..بنزيد،بهذااإلسنادامنطريقعبدالعزيزبنأبيحازم،عنكثير (18169رقم)
 تراجمالرواة
حيىبنأكثمبنمحمدبنقطنالتميميالمروزيأبومحمدالقاضيالمشهورفقيهصدوقإالأنهرميبسرقةي .1

الحديثولميقعذلكلهوإنماكانيرىالروايةباإلجازةوالوجادةمنالعاشرةماتفيآخرسنةاثنتينأوثالثوأر 
 .3بعينولهثالثوثمانونسنة

وقال ابن  عبدالعزيزبنأبيحازمسلمةبندينارالمدني قااللعجليوابننميرثقة .2
 .4دوقفقيهمنالثامنةماتسنةأربعوثمانينوقيلقبلذلكصحجر 

قال بنصافنةوهيأمهابنزيداألسلميثمالسهميموالهمأبومحمدالمدنييقاللهر كثي .3
، اْلَمَدِنّيَسِمَعسالمْبنَعْبداللَّهوالوليدْبنرباح دكثيربنزيالبخاري:

بنمعينليسبهبأسوقالمعاويةبنصالاقالعبداللهبنأحمدعنأبيهماأرىبنبأساوقالعبداللهبنالدورقيعن

                                                 

 ( .3142رقم) 4/92صحيح البخاري:1
 (.475رقم) 261العلل الكبير للترمذي: 2
 .588، وتقريبالتهذيب11/179، وتهذيب التهذيب: 2/361الكاشف: 3
 .6/333ذيب:تهذيبالته.، 1/654،والكاشف: 356تقريبالتهذيب: 4
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بنعمارالموصليثقةوقاليعقوببنشيبةليسبذاكالساقطوإلىالضعفماهووقاحوغيرهعنبنمعينوقاال
ألبوزرعةصدوقفيهلينوقاألبوحاتمصالحليسبالقوييكتبحديثهوقااللنسائيضعيفوقالبنعديوتر 

وقال ابن حجر بنحبانفيالثقاتاوىعنهنسخولمأربهبأساوأرجوأنهالبأسبهوذكره
 .1قيخطىءمنالسابعةماتفيآخرخالفةالمنصورصدو 

الوليدبنرباحالدوسيالمدنيمولىبنأبيذبابروىعنأبيهريرةوسهلبنحنيفوسلماناألغروعنهأبناهمح .4
 :صالحوقااللبخاري  :مدومسلموكثيربنزيداألسلميقاألبوحاتم

قال الذهبي وابن  وأرخوفاتهسنةسبععشرةومائة :حسنالحديثوذكرهبنحبانفيالثقاتقلت
 .2حجر صدوق 

أبو هريرة: عبد الرحمن بـن صـخر الصـحابي الجليـل، أجمـع أهـل الحـديث علـى أنـه  .5
( 78أكثــر الصــحابة حــديثًا، مــات ســنة ســبع أو ثمــان أو تســع وخمســين وهــو ابــن )

 .3سنة
 الحكم على الحديث:

 وقالهذا إسناد حسن ألن رجاله كلهم بمرتبة صدوق ، والحديث بهذا اللفظ انفرد الترمذي به،    
، ويبدو أن اإلمام هذاحديثصحيح: فقال( يعنيالبخاري ) حسنغريب،وسألتمحمدا: بعد أن أخرجه

البخاري قد صحح معناه بحسب ما بوب وأخرج في صحيحه من حديث أم هانىء على ما 
 سيأتي.

، 4ذمةالمسلمينواحدة،يسعىبهاأدناهموفيه:عليعند أحمد حديث عنويشهد له 
 .5لى المسلمين أدناهم(،وفيه)يجير عوعنعبداللهبنعمرو

 
 
 

                                                 

،  8/413، و تهذيبالتهذيب: 2/144،والكاشف:  5/493، الثقات: 7/216التاريخ الكبير: 1
 ..549تقريبالتهذيب

 .581، وتقريب التهذيب : 11/133، وتهذيب التهذيب: 2/351، الكاشف: 7/354ينظر: الثقات: 2
، والطبقات الكبرى 7/427ابة : ، واإلصابة في تمييز الصح4/1768ينظر: اإلستيعاب في معرفة األصحاب: 3

 .3/199البن سعد:
 (.615رقم) 2/52مسند أحمد:4
 (.7012برقم )11/587المصدر نفسه: 5
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، 1حديثالمسلمونتتكافأدماؤهمويسعىبذمتهمأدناهممتفقعليهمنحديثعليويشهد له 
 2حديثأجرنامنأجرتمتفقعليهئوفيالبابعنأمهان

وللطبرانيعنأنسأنزينبأجارتأباالعاصوأنأمهانىءأجا،3وألبيداودعنعائشةإنكانتالمرأةلتجيرعلىالمؤمنينفيجوز
وأخرجالطبرانيمنحديثأمسلمةقصةأبيالعاصوزينبوفيهاأالوإ،4رتعقيالأخاهافأجازذلكالنبيصلىاللهعليهوسلم

 .5نهيجيرعلىالمسلمينأدناهم
 فيرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره، وهللا أعلم.

 بيان سبب عدم التخريج 
أخرج أصل المسألة من حديث أم هانئ في كتاب الجزية  أن البخاري  .1

بابأمانالنساءوجوارهنحدثناعبداللهبنيوسف،أخبرنامالك،عنأبيالنضر،مولىعمربنعبيدهللا،أنأبامرة
: ،مولىأمهانئبنتأبيطالب،أخبرهأنهسمعأمهانئبنتأبيطالب،تقول

: ره،فسلمتعليه،فقالذهبتإلىرسوالللهصلىاللهعليهوسلمعامالفتح،فوجدتهيغتسلوفاطمةابنتهتست
: أناأمهانئبنتأبيطالب،فقال: ،فقلت«منهذه؟»
: ،فلمافرغمنغسله،قامفصلىثمانيركعاتملتحفافيثوبواحد،فقلت«مرحبابأمهانئ»

: يارسوالللهزعمابنأميعليأنهقاتلرجالقدأجرتهفالنبنهبيرة،فقالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم
 .6وذلكضحى: ،قالتأمهانئ«قدأجرنامنأجرتياأمهانئ»

 عبدالعزيزبنأبيحازمرجال إسناده ليسوا على شرط البخاري غير  .2
أن ابن أبي حازم ربما لم يثبت عند البخاري سماعه من كثير بن زيد  .3

قاألحمدلميكنيعرفبطلبالحديثإالكتبأبيهفإنهميقولونإنهسمعهاوكانيتفقهلميكنبالمدينةبعدمالكأفقهم
 .7نهويقاألنكتبسليمانبنباللوقعتإليهولميسمعهاوقدروىعنأقواملميكنيعرفأنهسمعمنهم

                                                 

( ، وصحيح مسلم: كتاب الحج 3179رقم) 4/102بابإثم من عاهد ثم غدر:  -صحيح البخاري: كتاب الجزية 1
 (.1370- 467رقم) 2/994: باب بابفضاللمدينة،ودعاءالنبيصلىاللهعليهوسلمفيهابالبركة...  –
( ، وصحيح مسلم: كتاب 3171رقم) 4/100باب أمان النساء وجوارهن :  –صحيح البخاري: كتاب الجزية 2

 (.386-82رقم) 1/498باب استحباب صالة الضحى  :  –صالة المسافرين وقصرها 
 (.2764رقم) 3/84باب في أمان المرأة:  –سنن أبي داود: كتاب الجهاد 3
 (.1048رقم) 22/426الكبير للطبراني: المعجم 4
 (.1047رقم) 22/425المصدر نفسه: 5
 (.3171رقم) 4/100صحيح البخاري: 6
 .6/333تهذيب التهذيب: 7
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كذا يحيى بن أكثم: و  .4
حاديثلميسمعهاقالصالحبنمحمدكانعندهحديثكثيرإالأنيلماكتبعنهوذلكأنهيحدثعنعبداللهبنإدريسبأ

 .1منه
 ماجاءفيمايكرهمنالخيلالثالث: المطلب

 قال اإلمام الترمذي:     
هريرةعنالنبيصيحدثنامحمدبنالمثنىحدثناوهببنجريرعنشعبةعنعبداللهبنيزيدهوالنخعيعنأبيزرعةبنعمروعنأب

 روىسفيان،عنسلمبن :سألتمحمداعنهذاالحديثفقال .لىاللهعليهوسلمأنهكرهالشكالمنالخيل
 :وكانأحمدبنحنبليرىأنحديثشعبةوهمويقول. عنأبيهريرة،عبدالرحمنعنأبيزرعة

 :وأرىحديثشعبةصحيحاقاألبوعيسى :قالمحمد .إنماأرادشعبةحديثسلمبنعبدالرحمن
 .2وقديحتمألنيكوناروياهجميعاعنأبيزرعة .حديثسلمبنعبدالرحمنهوصحيحعندهمليسفيهكالم

 التخريج
ثنامحمدبنجعفر عنشعبة،: قال( 9896) رقم 2/457 :أخرجهأحمد  2/460:وفيبه، حدَّ

ثناعبدالرحمن،وحجاج عنشعبة،: قال( 9935)رقم : في كتاب االمارة، باب ما يكره ومسلمبه، حدَّ
َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوُزَهْيُر ْبُن 1875 ، رقم3/1491من الخيل: ( وَحدَّ

َثَنا َوِكيٌع، َعْن ُسْفَياَن َحْرٍب، َوَأُبو كُ  : والنَّسائي،بهَرْيٍب، َقاَل َيْحَيى: َأْخَبَرَنا، وَقاَل اآْلَخُروَن: َحدَّ
: قال(4392رقم) 4/315:وفيالكبرى ( 3566رقم) 6/219 باب الشكال في الخيل –كتاب الخيل 

ثنامحمدبنجعفر: أخبرناإسحاقبنإبراهيم،قال ثنابشر : ،قالبنمسعودوأنبأناإسماعيال( ح) حدَّ حدَّ
 .به عنشعبة،

 تراجمالرواة
محمدبنالمثنىبنعبيدالعنزيبفتحالنونوالزايأبوموسىالبصريالمعروفبالزمنمشهوربكنيتهوباسمهثقةثبتم .1

 .3نالعاشرةوكانهووبندارفرسيرهانوماتافيسنةواحدةأيسنةاثنتينوخمسين
 .4وهبابنجريرابنحازمابنزيدأبوعبداللهاألزديالبصريثقةمنالتاسعةماتسنةستومائتين .2
حافظمتقنكانالثورييقولهوأميرالشعبةبنالحجاجبنالوردالعتكيموالهمأبوبسطامالواسطيثمالبصريثقة .3

 .5مؤمنينفيالحديثوهوأولمنفتشبالعراقعنالرجالوذبعنالسنةوكانعابدامنالسابعةماتسنةستين
                                                 

 .  11/180تهذيب التهذيب: 1
 (.510رقم) 278العلل الكبير للترمذي: 2
 .505تقريب التهذيب: 3
 .585المصدر نفسه: 4
 .543المصدر السابق: 5



   

 
 

816 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
Issn : 2071- 6028 

 مذيومل خيرجها يف صحيحهاألحاديث اليت صححها اإلمامالبخاري يف كتاب العلل الكبريللرت احملور الثاني : السنة النبوية وقضاياها املعاصرة

روىلهمسلموالنسائيحديثاواحدعبداللهبنيزيدالنخعيالكوفيعنأبيزرعةفيشكااللخيلصدوق،منالسادسة .4
 .1قاألحمدصوابهسلمبنعبدالرحمنأخطأشعبةفياسمهافيكراهيةالشكالمنالخيل

أبوزرعةابنعمروبنجريربنعبداللهالبجليالكوفيقيالسمههرموقيلعمرووقيلعبداللهوقيلعبدالرحمنوقيلجر  .5
 .2يرثقةمنالثالثة

 : تقدمت ترجمته في الحديث السابق. أبوهريرة .6
 الحكم على الحديث

هذا إسناد رجاله ثقات غير عبد هللا بن يزيد فهو صدوق، وقد تابعه سلم بن عبد الرحمن عند 
 مسلم فيكون الحديث صحيحا لغيره، وهللا أعلم.

 –وأخطأأيضاد: وقد ضعف اإلمام أحمد وابن معين هذا الحديث لعلة وهم شعبة، قال اإلمام أحم
 .3فيسلمبنعبدالرحمنفقالعبداللهبنيزيدفيحديثالشكالمنالخيلقلباسمه-أي شعبة 

بن يحيىوقال
، 4الحديثالذييرويعنسلمبنعبدالرحمنكرهالشكالفيالخيليخطىءفيهشعبةيقولعنعبداللهبنيزيدمعين:

 .حديثسلمبنعبدالرحمنهوصحيحعندهمليسفيهكالم : قاألبوعيسى
 .5وقديحتمألنيكوناروياهجميعاعنأبيزرعة

 بيان سبب عدم التخريج
أن اإلمام البخاري صحح الحديث على العموم، فهو صحيح عنده لكنه ال يوافق خصوص     

 شرطه في كتابه، ففيه عبد هللا بن يزيد النخعي ليس من رجاله في الصحيح.
 ماجاءفيجلودالميتةإذادبغتالمطلب الرابع: 

 الترمذي:قال اإلمام 
 :عنعبيداللهعنابنعباسعنميمونةفسألتمحمداعنهذافقال :وقااللزهري 

 .6هذاكلهصحيحيحتمألنيكونروىعنميمونةوعنسودة
قال الترمذي في الجامع:      

وقدرويمنغيروجهعنابنعباس،عنالنبيصلىاللهعليهوسلمنحوهذاورويعنابنعباس،عنميمونة،عنالنبيصلىالله
                                                 

 .329، وتقريب التهذيب: 12/99، وتهذيب التهذيب: 8/223الكبير: التاريخ 1
 .641المصدر نفسه:2
 .1/516العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد برواية ابنه عبد هللا: 3
 .4/58رواية الدوري:  –تاريخ ابن معين 4
 (.510رقم) 278العلل الكبير للترمذي: 5
 (.515رقم)  278المصدر السابق: 6
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وسمعتمحمدايصحححديثابنعباس،عنالنبيصلىاللهعليهوسلم،وحديثابنعباس1عليهوسلم،ورويعنه،عنسودة
: عنميمونة،وقال

أحتمألنيكونروىابنعباس،عنميمونة،عنالنبيصلىاللهعليهوسلم،وروىابنعباس،عنالنبيصلىاللهعليهوسلم،ول
 .2ميذكرفيهعنميمونة

باس عن النبي قلت: يتبين من قول الترمذي أن اإلسناد المقصود بالتصحيح هو الذي فيه بن ع
. والحديث اخرجه صلى هللا عليه وسلم ، وابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى هللا عليه وسلم

« إنما حرم أكلها»فقالوا: إنها ميتة فقال: « هال أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟»مسلم بلفظ 
 .قال أبو بكر، وابن أبي عمر، في حديثهما عن ميمونة رضي هللا عنها

 التخريج:
: قال( ،363رقم)1/276 باب طهارة جلود الميتة بالدباغ: –: كتاب الحيض مسلم أخرجه   

 ، جميعاوابنأبيعمروعمرو الناقد، أبوبكربنأبيشيبة،يحيى بن يحيى،و  حدثنا
 4/65باب في أهب الميتة:  –: كتاب اللباس وأبوداودبه،  عنسفيانبنعيينة،عنالزهري،

 وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف، حدثنامسدد،ووهببنبيان: قال( ،4120رقم)
 7/171باب جلود الميتة:  –به، والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة  حدثناسفيان،عنالزهري،

باب  –به، وابن ماجه: كتاب اللباس  حدثناسفيان،عنالزهري،: أخبرناقتيبة،قال( ، قال:4234رقم)
بن  حدثناأبوبكربنأبيشيبة حدثناسفيان: قال( ، 3610م)رق 2/1193لبس جلود الميتة إذا دبغت: 

: قال ( ، 26795رقم) 44/378به،  وأحمد في مسنده:  ،عنالزهري،عيينة
 ( ،317رقم) 1/318به، والحميدي في مسنده:  حدثناسفيان،عنالزهري،

 به.عنسفيانبنعيينة،عنالزهري،
 تراجم الرجال:

شهاب بن عبد هللا بن الحارث بن زهرة  محمد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن -1
متفق على جاللته  ،الفقيه الحافظ ،أبو بكر هوكنيت ،الزهري  ،القرشي، بن كالب

وقيل قبل ، مات سنة خمس وعشرين، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة ،وإتقانه وثبته
 .3ذلك بسنة أو سنتين
                                                 

( ، 27418رقم) 45/408أخرجه أحمد في مسنده: حديث سودة 1
قال:حدثناابننمير،عنإسماعيل،عنعامر،عنعكرمة،عنابنعباس،عنسودةزوجالنبيصلىاللهعليهوسلمقالت: " 

 ماتتشاةلنافدبغنامسكهافمازلناننبذبهحتىصارشنا.وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال البخاري.
 .4/221جامع الترمذي: 2
 .11/199وتهذيب التهذيب: ، 506تقريب التهذيب : 3



   

 
 

818 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
Issn : 2071- 6028 

 مذيومل خيرجها يف صحيحهاألحاديث اليت صححها اإلمامالبخاري يف كتاب العلل الكبريللرت احملور الثاني : السنة النبوية وقضاياها املعاصرة

قةفقيهثبتمنالثالثةماتدونالمائةسنعبيداللهابنعبداللهابنعتبةابنمسعودالهذليأبوعبداللهالمدنيث -2
 .1ةأربعوتسعينوقيلسنةثمانوقيلغيرذلك

عبداللهبنعباسبنعبدالمطلببنهاشمبنعبدمنافابنعمرسوالللهَصلَّىاللُهَعَلْيِهَوَسلََّم،ولدقباللهجرةبث -3
الثسنينودعالهرسوالللهَصلَّىاللُهَعَلْيِهَوَسلََّمبالفهمفيالقرآنفكانيسمىالبحروالحبرلسعةعلمه،مات

 .2حابةسنةثمانوستينبالطائف،وهوأحدالمكثرينمنالصحابة،وأحدالعبادلة،منفقهاءالص
ميمونةبنتالحارثالهالليةزوجالنبيصلىاللهعليهوسلمقيلوكاناسمهابرةفسماهاالنبيصلىاللهعلي -4

 .3هوسلمميمونةوتزوجهابسرفسنةسبعوماتتبهاودفنتسنةإحدىوخمسينعلىالصحيح
 الحكم على الحديث:

، وأخرجه مسلم في 4هذا إسناد رجاله ثقات فيكون صحيحا وهللا أعلم، وقد صححه البخاري     
: النسائي قاألبوعبدالرحمنفي التخريج،و  كماتقدم صحيحه

 بنعبدهللا،عنابنعباسعنميمونةاأصحمافيهذاالبابفيجلودالميتة،إذادبغتحديثالزهريعنعبيدالله»
 .5واللهتعالىأعلم

 بيان سبب عدم التخريج:
أن البخاري رحمه هللا قد صحح حديث ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم من غير     

عن ميمونة عن النبي صلى هللا عليه  -أي ابن عباس-أن يذكر عن ميمونة، وصحح حديثه
وسلم كما تقدم، وقد اخرج في صحيحه طريق ابن عباس واكتفى به عن تخريج حديث ميمونة 

قال: الذي هو حديث الباب، ف
حدثناسعيدبنعفير،حدثناابنوهب،عنيونس،عنابنشهاب،حدثنيعبيداللهبنعبدهللا،عنابنعباسرضياللهعنهما،

: وجدالنبيصلىاللهعليهوسلمشاةميتة،أعطيتهاموالةلميمونةمنالصدقة،فقااللنبيصلىاللهعليهوسلم: " قال
 6«إنماحرمأكلها»: قال: إنهاميتة: قالوا«هالانتفعتمبجلدها؟»

والذي يبدو للباحث بعد جمع طرق الحديث واالطالع عليها أن ابن عباس سمع الحديث من أم 
المؤمنين ميمونة وكان أحيانا يذكرها في حديثه وأحيانا ال يذكرها، بدليل ما رواه عبد الرزاق في 

                                                 

 .372تقريب التهذيب: 1
 .309المصدر السابق: 2
 .753المصدر نفسه: 3
 .515العلل الكبير للترمذي: 4
 (.4251رقم) 7/175سنن النسائي: 5
 (1492رقم) 2/128باب الصدقة على موالي النبي صلى هللا عليه وسلم:  –صحيح البخاري: كتاب الزكاة 6
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: أخبرناابنجريج،عنعطاء،عنابنعباسقالمصنفه قال:
 .1«أالدبغتمإهابها»: هعليهوسلمأخبرتنيميمونة،أنشاةماتت،فقااللنبيصلىالل

 ماجاءفيأكاللضبعالمطلب الخامس: 
 قال اإلمام الترمذي

 :أخبرناابنجريجقال :حدثناابنأبيزائدةقالدحدثناهنا
 : أخبرنيعبداللهبنعبيدبنعميرأنعبدالرحمنبنعبداللهبنأبيعمارأخبرهقال

 :قلت .نعم :أصيدهي؟قال :قلت .نعم :سألتجابربنعبداللهعنالضبعآكلها؟قال
 .2هوحديثصحيح :نعمسالتمحمداعنهذاالحديثفقال :أسمعتذلكمنرسوالللهصلىاللهعليهوسلم؟قال

 : التخريج
ثناَيحيى،عنابنُجَرْيج: قال( ،14425رقم)22/316:أخرجهأحمد . ، بهحدَّ

ثناابنُجَرْيج: قال( 14449)رقم22/343:وفي ثناُمَحمدبنَبْكر،حدَّ  . ، بهحدَّ
: قال(1985رقم) 2/1235 :باب في جزاء الضبع -كتاب المناسك : والداِرِمي

 .، بهأخبرناأبوعاصم،عنابنُجَرْيج
في: و (851رقم) 2/200باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم:  -: أبواب الحج والترمذي

: قال(1791رقم) 3/305باب ما جاء في أكل الضبع:  –أبواب األطعمة 
ثناِإْسَماِعيلبنإبرا  ثناأحمدبنَمِنيع،حدَّ  .، بههيم،أخبرناابنُجَرْيجحدَّ

في: كتاب الصيد و (2836رقم) 5/191 باب ما ال يقتله المحرم: –: كتاب مناسك الحج والنَّسائي
ثناُسْفيان،قال: أخبرناُمَحمدبنَمْنُصور،قال: ،قال(4321رقم) 7/200باب الضب:  –والذبائح  : حدَّ

ثنيابنُجَرْيج  .، بهحدَّ
ثناُسْفيان،عنابنُجَرْيج: قال(، 2645رقم) 4/182: وابنخزيمة ثناَعْبدالَجبَّاربنالَعاَلء،حدَّ ( ح) حدَّ

ثناُمَحمدبنَعْبدهللِا،َيْعِنياألَْنَصاِري،أخبرناابنُجَرْيج ثناأبوُموَسى،وحدَّ  .، بهوحدَّ
 تراجم الرجال

 ثقةمنالعاشرةماتسنةثالثوأربعينالكوفيهنادبنالسريبكسرالراءالخفيفةابنمصعبالتميميأبوالسري .1
 .3ولهإحدىوتسعونسنةومائتين

                                                 

 (.188رقم) 1/63مصنف عبد الرزاق: 1
 (.551رقم) 297العلل الكبير للترمذي: 2
 .574تقريب التهذيب: 3
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يحيىبنزكريابنأبيزائدةالهمدانيبسكونالميمأبوسعيدالكوفيثقةمتقنمنكبارالتاسعةماتسنةثالثأوأربعوثم .2
 .1انينومائةولهثالثوستونسنة

عبدالملكبنعبدالعزيزبنجريجاألمويموالهمالمكيثقةفقيهفاضلوكانيدلسويرسلمنالسادسةماتسنةخم .3
 .2زالمائةولميثبتسينأوبعدهاوقدجازالسبعينوقيلجا

عبداللهبنعبيدبالتصغيرأيضابغيرإضافةابنعميربالتصغيرأيضاالليثيالمكيثقةمنالثالثةاستشهدغازي .4
 .3ومائة اسنةثالثعشرة

حليفبنيجمحالملقببالقسبفتحالقافوتشديدالمهملة،عبدالرحمنبنعبداللهبنأبيعمارالمكيوقدينسبإلىجده .5
 . 4ثقةعابدمنالثالثة

امبمهملةوراءاألنصاريثمالسلميبفتحتينصحابيابنصحابيغزاتسععشرةغجابربنعبداللهبنعمروبنحر  .6
 .5زوةوماتبالمدينةبعدالسبعينوهوابنأربعوتسعين

 الحكم على الحديث 
رجاله كلهم ثقات  إسنادهذا   

وعليه  علىشرطمسلم،عبداللهبنعبيدوعبدالرحمنبنعبداللهمنرجاله،وباقيرجاالإلسنادمنرجااللشيخينوهو 
 .يكون صحيحا وهللا أعلم

 بيان سبب عدم التخريج:
في إسناد الحديث من ليس من رجال البخاري في صحيحه هم هناد بن السري  
 .عبداللهبنعبيدوعبدالرحمنبنعبدهللاو 

 المطلب السادس: حديث الجساسة  
 قال اإلمام الترمذي:

 .6وحديثالشعبيعنفاطمةبنتقيسفيالدجالهوحديثصحيح: قالمحمد
  وهذا الحديث أخرجه االمام مسلم في صحيحه، قال:

 - ،كالهماعنعبدالصمد2،وحجاجبنالشاعر1حدثناعبدالوارثبنعبدالصمدبنعبدالوارث 
 - واللفظلعبدالوارثبنعبدالصمد

                                                 

 .590المصدر نفسه: 1
 .363المصدر نفسه: 2
 312المصدر السابق: 3
 .344المصدر نفسه: 4
 .136المصدر نفسه: 5
 ( .607رقم) 238العلل الكبير للترمذي: 6
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،شعبهمدان،أنهسأ7،حدثنيعامربنشراحياللشعبي6،حدثناابنبريدة5،عنالحسينبنذكوان4،عنجدي3حدثناأبي
: فقال - وكانتمنالمهاجراتاألول - أختالضحاكبنقيس،8لفاطمةبنتقيس

: لئنشئتألفعلن،فقاللها: حدثينيحديثاسمعتيهمنرسوالللهصلىاللهعليهوسلم،التسنديهإلىأحدغيره،فقالت
: أجلحدثينيفقالت

نكحتابنالمغيرة،وهومنخيارشبابقريشيومئذ،فأصيبفيأواللجهادمعرسوالللهصلىاللهعليهوسلم،فلماتأيمتخطبن
نبنعوففينفرمنأصحابرسوالللهصلىاللهعليهوسلم،وخطبنيرسوالللهصلىاللهعليهوسلمعلىموالهأسايعبدالرحم

: مةبنزيد،وكنتقدحدثت،أنرسوالللهصلىاللهعليهوسلم،قال
: أمريبيدك،فأنكحنيمنشئت،فقال: فلماكلمنيرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقلت«منأحبنيفليحبأسامة»
: صار،عظيمةالنفقةفيسبيالهلل،ينزلعليهاالضيفان،فقلتوأمشريكامرأةغنية،مناألن«انتقليإلىأمشريك»

: سأفعل،فقال
التفعلي،إنأمشريكامرأةكثيرةالضيفان،فإنيأكرهأنيسقطعنكخماركأوينكشفالثوبعنساقيك،فيرىالقوممنكبع»

 - «ضماتكرهينولكنانتقليإلىابنعمكعبداللهبنعمروابنأممكتوم
 - وهورجلمنبنيفهر،فهرقريشوهومنالبطنالذيهيمنه

: لتإليه،فلماانقضتعدتيسمعتنداءالمنادي،مناديرسوالللهصلىاللهعليهوسلم،يناديفانتق

                                                                                                                                            

عبدالوارثبنعبدالصمدبنعبدالوارثأبوعبيدةحفيدالذيقبلهصدوقمنالحاديةعشرةماتسنةاثنتينوخمسين.              تقريب 1
 .367التهذيب: 

حجاجبنأبييعقوبيوسفبنحجاجالثقفيالبغداديالمعروفبابنالشاعرثقةحافظمنالحاديةعشرةماتسنةتسعوخمسين.       تقريب 2
 .153التهذيب: 

ارثبنسعيدالعنبريموالهمالتنوريبفتحالمثناةوتثقياللنونالمضمومةأبوسهاللبصريصدوقثبتفيشعبةمنالتاسعبدالصمدبنعبدالو 3
 .365عةماتسنةسبعومائتين.     تقريب التهذيب: 

عبدالوارثبنسعيدبنذكوانالعنبريموالهمأبوعبيدةالتنوريبفتحالمثناةوتشديدالنونالبصريثقةثبترميبالقدرولميثبتعنهمنالثامنةمات4
 .367انينومائة.         تقريب التهذيب: سنةثم

الحسينبنذكوانالمعلمالمكتبالعوذيبفتحالمهملةوسكونالواوبعدهامعجمةالبصريثقةربماوهممنالسادسةماتسنةخمسوأربعين.    5
 .166تقريب التهذيب: 

ولهمائةسنة.   عبداللهبنبريدةبنالخصيباألسلميأبوسهاللمروزيقاضيهاثقةمنالثالثةماتسنةخمسومائةوقيلبلخمسعشرة6
 .297تقريب التهذيب: 

عامربنشراحياللشعبيبفتحالمعجمةأبوعمروثقةمشهورفقيهفاضلمنالثالثةقالمكحولمارأيتأفقهمنهماتبعدالمائةولهنحومنثماني7
 .287ن.   تقريب التهذيب: 

تقريب     فاطمةبنتقيسبنخالدالفهريةأختالضحاكصحابيةمشهورةوكانتمنالمهاجراتاألولوعاشتإلىخالفةمعاوية.  8
 .751التهذيب: 
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الصالةجامعة،فخرجتإلىالمسجد،فصليتمعرسوالللهصلىاللهعليهوسلم،فكنتفيصفالنساءالتيتليظهورالقوم  
: فلماقضىرسوالللهصلىاللهعليهوسلمصالتهجلسعلىالمنبر،وهويضحك،فقال

: " اللهورسولهأعلم،قال: قالوا«ونلمجمعتكم؟أتدر »: ،ثمقال«ليلزمكإلنسانمصاله»
إنيواللهماجمعتكملرغبةواللرهبة،ولكنجمعتكم،ألنتميماالداريكانرجالنصرانيا،فجاءفبايعوأسلم،وحدثنيحد

يثاوافقالذيكنتأحدثكمعنمسيحالدجال،حدثنيأنهركبفيسفينةبحرية،معثالثينرجالمنلخموجذام،فلعببهمالموج
واالجزيرةفلقيتهمدابةأهلبكشهرافيالبحر،ثمأرفئواإلىجزيرةفيالبحرحتىمغربالشمس،فجلسوافيأقربالسفينةفدخل

: أناالجساسة،قالوا: ويلكماأنت؟فقالت: ثيرالشعر،اليدرونماقبلهمندبره،منكثرةالشعر،فقالوا
: وماالجساسة؟قالت:أيهاالقومانطلقواإلىهذاالرجلفيالدير،فإنهإلىخبركمباألشواق،قال

: لماسمتلنارجالفرقنامنهاأنتكونشيطانة،قال
ذافيهأعظمإنسانرأيناهقطخلقا،وأشدهوثاقا،مجموعةيداهإلىعنقه،مابينركبفانطلقناسراعا،حتىدخلناالدير،فإ

: قدقدرتمعلىخبري،فأخبرونيماأنتم؟قالوا: ويلكماأنت؟قال: تيهإلىكعبيهبالحديد،قلنا
نحنأناسمنالعربركبنافيسفينةبحرية،فصادفناالبحرحيناغتلمفلعببناالموجشهرا،ثمأرفأناإلىجزيرتكهذه،فجلسن

: يرة،فلقيتنادابةأهلبكثيرالشعر،اليدرىماقبلهمندبرهمنكثرةالشعر،فقلناافيأقربها،فدخلناالجز 
: وماالجساسة؟قالت: أناالجساسة،قلنا: ويلكماأنت؟فقالت

اعمدواإلىهذاالرجلفيالدير،فإنهإلىخبركمباألشواق،فأقبلناإليكسراعا،وفزعنامنها،ولمنأمنأنتكونشيطانة،فقال
: نعم،قال: أسألكمعننخلها،هليثمر؟قلناله: ؟قالعنأيشأنهاتستخبر: أخبرونيعننخلبيسان،قلنا: 

: هلفيهاماء؟قالوا: عنأيشأنهاتستخبر؟قال: أخبرونيعنبحيرةالطبرية،قلنا: أماإنهيوشكأنالتثمر،قال
: عنأيشأنهاتستخبر؟قال: أخبرونيعنعينزغر،قالوا: أماإنماءهايوشكأنيذهب،قال: هيكثيرةالماء،قال

: نعم،هيكثيرةالماء،وأهلهايزرعونمنمائها،قال: ؟قلنالههلفيالعينماء؟وهليزرعأهلهابماءالعين
: نعم،قال: أقاتلهالعرب؟قلنا: قدخرجمنمكةونزليثرب،قال: أخبرونيعننبياألميينمافعل؟قالوا

: نعم،قال: قدكانذلك؟قلنا: كيفصنعبهم؟فأخبرناهأنهقدظهرعلىمنيليهمنالعربوأطاعوه،قاللهم
أماإنذاكخيرلهمأنيطيعوه،وإنيمخبركمعني،إنيأناالمسيح،وإنيأوشكأنيؤذنليفيالخروج،فأخرجفأسيرفياألرضف

 أوواحدا - الأدعقريةإالهبطتهافيأربعينليلةغيرمكةوطيبة،فهمامحرمتانعليكلتاهما،كلماأردتأنأدخلواحدة
: ها،قالتمنهمااستقبلنيملكبيدهالسيفصلتا،يصدنيعنها،وإنعلىكلنقبمنهامالئكةيحرسون -

 - «هذهطيبة،هذهطيبة،هذهطيبة»: قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم،وطعنبمخصرتهفيالمنبر
: فقااللناس«أالهلكنتحدثتكمذلك؟» - يعنيالمدينة

فإنهأعجبنيحديثتميم،أنهوافقالذيكنتأحدثكمعنه،وعنالمدينةومكة،أالإنهفيبحرالشأم،أوبحراليمن،الب»نعم،
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: وأومأبيدهإلىالمشرق،قالت«منقباللمشرق،ماهولمنقباللمشرقماهو،منقباللمشرقماهو 
 فحفظتهذامنرسوالللهصلىاللهعليهوسلم.

 التخريج:
باب في خروج الدجال ومكثه في  –كتاب الفتن وأشراط الساعة  أخرجه مسلم في صحيحه:    

باب في خبر  –سننه: كتاب المالحم  في داود، وأبو (2942-119رقم) 4/2261األرض...: 
( ، بإسناده إلى ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن 4325رقم) 4/118الجساسة: 
( ، بإسناده إلى قتادة 2253رقم) 4/521باب:  –، والترمذي في جامعه:أبواب الفتن فاطمة ، به

( ، بإسناده إلى داود بن أبي هند عن 4244رقم) 4/250عن الشعبي، به، والنسائي في الكبرى: 
رقم  2/1354باب فتنة الدجال وخروج عيسى...:  –الشعبي، به، وابن ماجه: كتاب الفتن 

(، 27101رقم) 45/57نده: (، بإسناده إلى مجالد عن الشعبي، به، وأحمد في مس4074)
(، بإسناده 6789رقم) 15/198بإسناده إلى مجالد عن الشعبي، به، وابن حبان في صحيحه: 

 إلى داود بن أبي هند عن الشعبي، به.
 بيان سبب عدم التخريج:

أن اثنين من رجال اإلسناد ليسا من رجال البخاري هما عبد الوارث بن عبد الصمد وحجاج بن 
 يكون الحديث ليس على شرطه في كتابه.الشاعر، وعليه 

 ماجاءأندعوةالمسلممستجابةالمطلب السابع: 
 قال اإلمام الترمذي:    

 :حدثناأبوكريبحدثناابنأبيزائدةعنأبيهعنخالدبنسلمةعنالبهيعنعروةعنعائشةقالت
 .1حهوحديثصحي : سألتمحمداعنهذاالحديثفقال،كانرسوالللهصلىاللهعليهوسلميذكراللهعلىكألحايينه

 التخريج:
 5/463باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة:  –أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الدعوات 

 1/282: بابذكراللهتعالىفيحااللجنابةوغيرها -( ، ومسلم في صحيحه: كتاب الحيض3384رقم)
( ، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العالء وإبراهيم بن موسى، به، وأبو داود في سننه: 373رقم)

( ، قال حدثنا 18رقم) 1/5باب في الرجل يذكر هللا تعالى على غير طهر:  –كتاب الطهارة 
على باب ذكر هللا عز وجل  –محمد بن العالء، به، وابن ماجه في سننه: كتاب الطهارة وسننها 

( ، قال حدثنا سويد بن سعيد عن يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، 302رقم) 1/110الخالء...: 
 حدثناخلفبنالوليد،حدثنايحيىبنزكريابنأبيزائدة،( قال:24409رقم) 40/473به، وأحمد في مسنده: 

                                                 

 (.669رقم) 359العلل الكبير للترمذي: 1
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( ، قال: حدثنا محمد بن العالء بن كريب،وعلي 207رقم) 1/104به، وابن خزيمة في صحيحه: 
: ن مسلم، قاال حدثنا ابن أبي زائدة، به، وأخرجه البخاري معلقا في بابب

، كل من تقدم ذكرهم قالوا: أحيانه، حتى 1/129: هليتتبعالمؤذنفاههاهناوهاهنا،وهليلتفتفياألذان
 الترمذي الذي ذكره في العلل الكبير بلفظ أحايينه، ذكره في الجامع بلفظ أحيانه. 

   :تراجمالرواة
محمدابنالعالءابنكريبالهمدانيأبوكريبالكوفيمشهوربكنيتهثقةحافظمنالعاشرةماتسنةسبعوأربعينوه .1

 .1وابنسبعوثمانينسنة
يحيى  .2

بنزكريابنأبيزائدةالهمدانيأبوسعيدالكوفيثقةمتقنمنكبارالتاسعةماتسنةثالثأوأربعوثمانينومائةولهثال
 .2ثوستونسنة

روزالهمدانيالوادعيأبويحيىالكوفيثقةوكانيدلسوسماعهمنزكرياابنأبيزائدةخالدويقالهبيرةبنميمونبنفي .3
 .3أبيإسحاقبأخرةمنالسادسةماتسنةسبعأوثمانأوتسعوأربعين

خالدبنسلمةبنالعاصبنهشامبنالمغيرةالمخزوميالكوفيالمعروفبالفأفأأصلهمدنيصدوقرميباإلرجاءو  .4
 .4بواسطلمازالتدولةبنيأميةهـ(132)بالنصبمنالخامسةقتلسنة

ذكرهابنحبانفيالثقاتوقاالبنسعد:كانثقةمعروفابا،مولىمصعبابنالزبيريقاالسمأبيهيساريِّ هِ عبداللهالبَ  .5
 .5صدوقيخطىءمنالثالثة، كناه الذهبي بأبي محمد وقال: وثق، وقال ابن حجر:لحديث

عروةابنالزبيرابنالعوامابنخويلداألسديأبوعبداللهالمدنيثقةفقيهمشهورمنالثالثةماتقباللمائة،سنةأرب .6
 . 6عوتسعينعلىالصحيح،ومولدهفيأوائلخالفةعثمان

عائشةبنتأبيبكرالصديقأمالمؤمنين  .7
الحميراء،أفقهالنساءمطلقاوأفضألزواجالنبيصلىاللهعليهوسلمإالخديجةففيهماخالفشهيرماتتسنة

 .7سينعلىالصحيحسبعوخم
 

                                                 

 500، وتقريب التهذيب: 9/385، وتهذيب التهذيب: 2/208، والكاشف: 1/205التاريخالكبير: 1
 .590تقريب التهذيب: 2
  .216تقريب التهذيب: 3
  .188، وتقريب التهذيب: 1/365الكاشف: 4
 .330، تقريب التهذيب: 6/90، وتهذيب التهذيب: 1/610والكاشف: 6/65التاريخ الكبير: 5
 .389تقريب التهذيب: 6
 .750تقريب التهذيب: 7
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 الحكم على الحديث:
هذا إسناد رجاله ثقات غير خالد بن سلمة وعبد هللا البهي، أما خالد بن سلمة فهو مختلف     

، 1قاألحمدوابنمعينوابنالمدينيثقةوكذاقالبنعمارويعقوببنشيبةوالنسائيفيه وغالب األئمة على توثيقه فقد
فهو صدوق يخطئ، كما تقدم قول ابن حجر فيه، وقال ابن حجر: صدوق، وأما عبد هللا البهي 

، ويبدو أنه 2فيكون اإلسناد حسنا وهللا أعلم، وقد صحح هذا الحديث اإلمام مسلم في صحيحه
، وقال الترمذي: حسن 4، وابن حبان3انتقى من حديثه، وصححه ابن خزيمة

 .5غريبالنعرفهإالمنحديثيحيىبنزكريابنأبيزائدة
 بيان سبب عدم التخريج:

 ناد الحديث ليس على شرط البخاري في صحيحه، فيه خالد بن سلمة إس .1
 وعبد هللا البهي ليسا من رجال البخاري في صحيحه.

 ابنالمدينييبدو أن البخاري قد خبر أحاديث خالد بن سلمة فقد نقل عن  .2
 .6لهنحوعشرةأحاديثقوله:

 
 

 الخاتمة
 وبعد:الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على حبيبه المصطفى، 

فقد يسر هللا تعالى إنجاز البحث، ويمكن أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها فيه فيما     
 يأتي:
 حكم على أحاديث بالصحة ولم يخرجها في صحيحه .اإلمام البخاريأن  .1
 أن أغلب األحاديث التي صححها وردت في كتاب العلل الكبير لإلمام الترمذي . .2
في العلل الكبير قد أخرجها في  صححها اإلمام البخاري بعض هذه األحاديث التي  .3

 صحيحه ، ونسبتها تعد األقل مع ما صححه ولم يخرجه في الصحيح .

                                                 

 .3/96تهذيب التهذيب: 1
 (.373رقم) 1/282صحيح مسلم: 2
 (.207رقم) 1/104صحيح ابن خزيمة: 3
 802رقم 3/81صحيح ابن حبان:4
 (.3384رقم) 5/364الجامع الكبير للترمذي: 5
 .3/96التهذيب: تهذيب 6
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منها ما هو نص في التصحيح جاءت ألفاظه أو عباراته في التصحيح مختلفة ومتعددة ،  .4
 .، ومنها ما هو مقصود منه الترجيح 

منها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ، أن الروايات المرجحة منها ما هو صحيح و  .5
وهذا يدل على أن التصحيح لم يكن مقصودًا منها وإنما كان المقصود بيان العلة ثم بيان 

 الراجح.
تبين بعد البحث أن كل األحاديث التي كانت موضوع هذه الدراسة صحيحة، والحكم  .6

( فانه حسن الن جميع إنالمرأةلتأخذللقوم) أبي هريرةعليها كما حكم البخاري، عدا حديث 
فالقول فيها قوله ، وإن خالفه بعض األئمة في ذلك اال في  ،رجال إسناده بمرتبة صدوق 

 الحديث المشار اليه. 
 تعددت أسباب عدم تخريج البخاري لألحاديث في صحيحه ، وفق ما يأتي: .7

لالختصار ألنه أخرج أصل الحديث، أي أخرج المتن بإسناد آخر أجود من   - أ
 اإلسناد المخرج أو مثله في القوة  .

أو ألنه ليس على شرطه في الرجال، فلم يخرج بعض األحاديث ألن واحدًا من  - ب
 رواة اإلسناد أو أكثر ليس من رجاله الذين تنطبق عليهم شروطه في الصحيح .

ت سماع بعض الرواة من بعض، وألجل ذاك تجده ال يخرج أو لالختالف في ثبو  - ت
 الحديث دفعًا لما قد يورد عليه من اعتراض .

  
 والحمد هلل أواًل وآخرًا.                                    
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 المصادر والمراجع
هـ(، حققه علي محمد البجاوي، 463في معرفة األصحاب: البن عبد البر )ت  اإلستيعاب .1

 هـ. 1412بيروت، ، دار الجيل، 1ط: 
اإلصابة في تمييز الصحابة: للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني  .2

 م.1992 -هـ1412، دار الجيل، بيروت، 1هـ(، حققه علي محمد البجاوي، ط: 852)ت
هـ(، حققه 233رواية الدوري( ألبي زكريا يحيى بن معين البغدادي)ت (عين: تأريخ ابن م .3

 مكة المكرمة. –د.احمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 
هـ(، دار الكتب العلمية، 463أحمد بن علي الخطيب البغدادي )تتاريخ بغداد: ألبي بكـر  .4

 بيروت. )د. ت(.
لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري، حققه السيد هاشم الندوي، مكتبة التاريخ الكبير:  .5

 الرياض الحديثة، الرياض. )د. ت( .
ـــــــــــــــدريب الـــــــــــــــراوي فـــــــــــــــي شـــــــــــــــرح تقريـــــــــــــــب النـــــــــــــــواوي: لجـــــــــــــــالل الـــــــــــــــدين الســـــــــــــــيوطي  .6 ت

ــــــــــــة، دار الفكــــــــــــر، بيــــــــــــروت،911)ت  -هــــــــــــ1420هــــــــــــ(، حققـــــــــــه عرفـــــــــــات العشـــــــــــا حسونـ
 م.2000

، دار أبي حزم، 1تقريب التهذيب: لإلمام ابن حجر العسقالني، حققه محمد عوامة، ط: .7
 م. 9 199-هـ1420بيروت، 

 م. 1996، دار الفكر، بيروت، 1النووي، ط:  لإلمامتهذيب األسماء واللغات:  .8
تهذيب التهذيب: لإلمام ابن حجر العسقالني، حققه الشيخ خليل مأمون شيحا وعمر  .9

 م. 1996-هـ1417، دار المعرفة، بيروت، 1ن مسعود، ط: السالمي وعلي ب
توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار: ألبي إبراهيم محمد بن إسماعيل المعروف باألمير  .10

 هـ(، علق عليه ووضع حواشيه1182الصنعاني )ت
 -هـ1417، دار الكتب العلمية، بيروت، 1أبو عبد الرحمن صالح بن محمد عويضة، ط: 

 م. 1997
هـ(، حققه السيد شرف الدين أحمد، 354لثقات: ألبي حاتم محمد بن حبان التميمي )ت:ا .11

 م. 1975 -هـ1395، دار الفكر، بيروت، 1ط: 
 أحمد محمد شاكر  هـ(، حققه279الجامع الكبير: لإلمام محمد بن عيسى الترمذي )ت .12

(وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف 3(ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1)جـ 
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 -هـ  1395مصر ،  -، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  2( ط:5، 4)جـ 
 . م 1975

الحطة في ذكر الصحاح الستة: ألبي الطيب السيد صديق حسن خان القنـوجي  .13
 م.1985 -هـ1405لمية، بيروت، ، دار الكتب الع1هـ(، ط: 1307)ت

هـ(، حققه حسين 255سنن الدارمي: لإلمام أبي محمد عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي )ت .14
 هـ. 2000 -هـ1421، دار المغني للنشر والتوزيع، السعودية، 1سليم أسد الداراني، ط: 

جع النسخ هـ(، را275سنن أبي داود: لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني )ت .15
بيروت. )د.  -وضبط األحاديث محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

 ت (. 
هـ(، حققه محمد عبد 458السنن الكبرى: لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت .16

 م. 2003 -هـ1424القادر عطا، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
 -، مؤسسة الرسالة 1بد المنعم شلبي، ط: السنن الكبرى للنسائي: حققه حسن ع .17

 م . 2001 -هـ 1421بيروت،
هـ(، حققه محمد فؤاد 275سنن ابن ماجه: لإلمام أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني )ت .18

 فيصل عيسى البابي الحلبي .  –عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية 
هـ(، حققه عبد 303النسائي )ت سنن النسائي: لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب .19

 م. 1986 -هـ 1406حلب ،  –، مكتب المطبوعات اإلسالمية  2الفتاح أبو غدة ، ط:
هـ(، حققه شعيب األرنؤوط 748سير أعالم النبالء: لشمس الدين الذهبي )ت .20

 هـ.1413، مؤسسة الرسالة بيروت، 9ومحمد العرقسوسي، ط: 
لدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الفضل زين ا يب:ألشرح التبصرة والتذكرة .21

ماهر  -عبد اللطيف الهميم  حققه هـ(806 تالرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )
 .م 2002 -هـ  1423لبنان،  –: دار الكتب العلمية، بيروت 1، ط:ياسين فحل

لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الحنبلي  شرح علل الترمذي : .22
 –الزرقاء  -، مكتبة المنار 1هـ( حققه الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، ط:795وفى: )المت

 م .1987 -هـ 1407األردن ، 
 صحيح البخاري: لإلمام البخاري، حققه محمد زهير بن ناصر الناصر، .23

، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، 1ط:  
 هـ. 1422
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، 1هـ( حققه شعيب األرنؤوط ، ط: 354ابن حبان: لمحمد بن حبان ألبستي )تصحيح  .24
 م.1986-هـ1408بيروت  -مؤسسة الرسالة

هـ( حققه محمد مصطفى 311صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة )ت .25
 م.1970-هـ1390بيروت  -األعظمي، المكتب اإلسالمي

حققه محمد فؤاد عبد  هـ(،261)ت صحيح مسلم: لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري  .26
 . بيروت -الباقي، دار إحياء التراث العربي 

 هـ1403طبقات الحفاظ: للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت،  .27
عبد القادر هـ(، حققه د. محمد 230الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع الزهري )ت .28

 . م 1990 -هـ  1410بيروت،  -، دار الكتب العلمية 1عطا، ط: 
علل الترمذي الكبير: لإلمام الترمذي، رتبه على كتاب الجامع: أبو طالب القاضي، حققه  .29

هـ 1428عمان،  –، الدار العثمانية 1السيد صبحي السامرائي، ومحمود محمد خليل، ط:
 م .2007 -

د العلل ومعرفة الرجال: لإلمام احمد بن حنبل برواية ابنه عبد هللا، حققه وصي هللا بن محم .30
 الرياض. -عباس، دار ألخاني

هـ(، 643علوم الحديث: ألبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ابن الصالح )ت .31
 م. 1986 -هـ1406، دار الفكر المعاصر، دمشق، 3حققه نور الدين عتر، ط: 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: البن حجر العسقالني، حققه محمد فؤاد عبد الباقي  .32
 هـ.1379لخطيب، دار المعرفة، بيروت، ومحب الدين ا

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد :لفتح المغيث بشرح ألفية الحديث .33
، 1هـ(حققه علي حسين علي، ط:902 تبن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )

 .م2003هـ / 1424مصر،  -مكتبة السنة 
 -هـ1398هـ(، دار المعرفة، بيروت، 385الفهرست: لمحمد بن إسحاق ابن النديم )ت .34

 م. 1978
، دار الفكر، بيروت، 1الكـاشف: للذهبي، قام بتوثيقه ومقابلته صـدقي جميل العطــار، ط:  .35

 م.1997 -هـ1418
هـ(، مكتبة المثنى، 606اللباب في تهذيب األنساب: لمجد الدين ابن األثير الجزري )ت .36

 بغداد. )د .ت(.  
 حلب. –ققه محمود إبراهيم زايد، دار الوعيالمجروحين: البن حبان ح .37
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هـ( حققه 405المستدرك على الصحيحين: لمحمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري )ت .38
 م.1990-هـ1411بيروت  -، دار الكتب العلمية1مصطفى عبد القادر عطا، ط

 ، مؤسسة الرسالة،1المسنـد: لإلمـام أحمد بن حنبل، حققـه الشيخ شعيب األرنؤوط، ط:  .39
 م .2001-هـ1421بيروت، 

هـ( حققه حسين 307مسند أبي يعلى: ألبي يعلى احمد بن علي التميمي الموصلي )ت .40
 دمشق. -سليم أسد، دار المأمون للتراث

، 2المصنف: ألبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، حققه حبيب الرحمن أألعظمي، ط .41
 هـ.1402بيروت، -المكتب اإلسالمي

هـ(، حققه حسين 219بكر عبد هللا بن الزبير أألسدي ألحميدي)ت  مسند ألحميدي: ألبي .42
 م.1996سوريا،  -، دار السقا، دمشق1سليم أسد الداراني، ط

 –، مكتبة ابن تيمية 2المعجم الكبير: للطبراني، حققه حمدي عبد المجيد السلفي، ط:  .43
 القاهرة .

د بن عبـدهللا بن مفلـح المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد: إلبراهيم بن محم .44
، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1هـ(، حققه عبدالرحمن بن سـليمان العثيمين، ط: 884)ت

 م.1990 -هـ1410
هـ(، حققه د. عبدهللا 397مولد العلماء ووفياتهم: لمحمد بن عبدهللا بن أحمد الربعي )ت .45

 هـ.1410، دار العاصمة، الرياض، 1أحمد سليمان الحمد، ط: 


