


 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٥٥                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

  

   ثانياجمللس ال ختريج
  أمايل املخلدي من

  احلسن بن أمحد بن حممد املخلدي
  ) هـ٣٨٩املتوىف سنة (

  
  حممد بن تركي الرتكي. د

  أستاذ احلديث املشارك بقسم الثقافة اإلسالمية
  كلية التربية ، جامعة امللك سعود

  ـ ه١٤٢٦
  

  
  ملخص البحث

يقوم هذا البحث على التخريج املوسع لألحاديث الواردة يف الس الثاين مـن أمـايل               
  .املخلدي ، واليت بلغت عشرة أحاديث 

  .وكان الباحث قد انتهى من ختريج الس األول ، ونشر يف عدد سابق 
باالختالفـات  وقد حاول الباحث الوصول إىل مجيع الطرق هلذه األحاديث ، مع العناية             

الواردة يف هذه الطرق ، وبيان العلل املوجودة فيها ، مث الترجيح بينها ، ببيان الوجه الراجح مـن                   
  .املرجوح 
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وتبني من خالل البحث تفرد املخلدي ببعض الطرق ، واألحاديث اليت مل يقف عليهـا               
  . الباحث عند غريه 

  . املوفق مث ختم البحث بصنع فهارس لألحاديث واملراجع ، واهللا
  

  ة ــــاملقدم
ف األنبياء واملرسـلني نبينـا      احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشر        

  .، عليه وعلى آله أفضل الصالة وأمت التسليم حممد
  :أما بعد 

فهذا هو ختريج الس الثاين من أمايل املخلدي ، بعد أن أمتمت ختـريج الـس         
لى نشره يف جملة جامعة أم القرى ، فأحببت أن أكمـل            األول منها ، ومتت املوافقة ع     

  .العمل يف هذه االس ، لكي أمتكن بعد ذلك من نشرها كلها إن شاء اهللا 
وقد أشرت يف مقدميت لتخريج الس األول إىل أمهية كتب التخريج عمومـاً ،              

  .وهذه االس خصوصاً 
مايل ، ولذا فلن أكـرر مـا        كما كتبت هناك ترمجة للمخلدي ، وتعريفاً ذه األ        

  .كتبته هناك 
ويف اخلتام فهذا جهد بشري ، ولن خيلو من النقص واخللل ، كما هـي طبيعـة                 
البشر ، ولكن حسيب أين بذلت فيه وسعي وطاقيت ، فما كان فيه من صواب فبتوفيق                
من اهللا وحده ، وما كان فيه من خلل وخطأ فمين ومن الشيطان، وأسأل اهللا ـ عـز   

  . أن يعفو ذلك عين وجلّ ـ
كما أسأله ـ عز وجلّ ـ أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهـه الكـرمي ، وأن     

  .جيعله من العلم الذي ينتفع به ، إنه ويل ذلك والقادر عليه 
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى               

  .آله وصحبه أمجعني 

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٥٧                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

   من أمايل املخلديختريج اجمللس الثاني

  :احلديث األول 

كـرم ،   سراج ، ثنا عقبة بـن م       أخربنا أبو العباس حممد بن إسحاق ال       :قال املخلدي   
حدثنا عبدالوهاب الثقفي ، ثنا هشام بن حسان ، عن عبيداهللا بن عمر ، عـن                : قال

« :  قـال  سعيد بن أيب سعيد ، عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا   
لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل صالة ، وأخـرت العـشاء إىل                

  .»نصف الليل

  :ختريج احلديث 

   .١/٧١٧أخرجه من طريق املخلدي السمعاين يف املنتخب من معجم الشيوخ 

 ، ويف حديثه    )١١٣٤(وقد أخرجه املخلدي عن أيب العباس السراج ، وهو يف مسنده            
  . ، عن عقبة بن مكرم )٢٠٠٤( ٢/٩٤، و)١٩٢٢( ٣/٧٣

  . ، عن حممد بن عبداهللا بن بزيع )٣٠٢٣( ٣/٢٨٩وأخرجه النسائي يف الكربى 

  . ، عن حيىي بن حكيم )٢٥( ١/٣٠٦ )١(وابن خزمية يف التوحيد

  .كلهم عن عبدالوهاب الثقفي به 

  :وتوبع عبدالوهاب 

طريق حممد   ، من    )٢٠٠٣( ٢/٩٤ ، ويف حديثه     )١١٣٤(أخرجه السراج يف مسنده     
  .بن بكر ا

 ، من   ٢/٢٤٦ ، والعقيلي يف الضعفاء      )١٥١( ١/٤٢٦والطوسي يف خمتصر األحكام     
  .طريق عبداألعلى السامي 
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  .كلهم عن هشام بن حسان ، عن عبيداهللا بن عمر ، عن سعيد ، عن أيب هريرة 

وخالفهم عبداهللا بن خلف الطفاوي ؛ فرواه عن هشام ، عن عبيداهللا بن عمر ، عـن                 
  :افع ، عن ابن عمر ن

 ، والطحاوي يف شرح معاين      )٣/٤٦٧أطراف الغرائب   (أخرجه الدارقطين يف األفراد     
   .٢/٢٤٦ ، والعقيلي يف الضعفاء ١/٤٣اآلثار 

  .كلهم من طرٍق عن عبداهللا بن خلف به 

  . ، من رواية هشام به ١/٢٤٦وذكره ابن عدي يف الكامل 

بن خلف الطفاوي ، عن هشام بن حسان ، وغريه    تفرد به عبداهللا    « : وقال الدارقطين   
  .»يرويه عن هشام ، عن سعيد ، عن أيب هريرة 

  .»هذا حديث غريب « : وقال الطحاوي 

  .»وهذا خطأ « : وقال ابن عدي 

 وقد  )٢(»يف حديثه وهم ونكارة     « : عبداهللا بن خلف هذا ، قال عنه العقيلي         : قلت  
  .ته منكرة ال تثبت خالف الثقات يف هذه الرواية ، فرواي

  :وقد توبع هشام على هذا الوجه ، ولكن من طريق ضعيف 

 ، والدواليب   ١/٤٢١ ، وابن عدي     )١٣٣٨٩( ١٢/٣٧٥فأخرجه الطرباين يف الكبري     
   .٥/٣٥٨ ، واخلطيب ١/١٤٣يف الكىن 

، يب حامت ، عن عبيداهللا ، عن نافع     كلهم من طريق حممد بن صاحل النطاح ، عن أرطأة أ          
  . عمر عن ابن

واحلديث عن عبيداهللا ، عن نافع ، عن ابن عمر خطأ ، إمنا يرويه              « : وقال ابن عدي    

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٥٩                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

  .»عبيداهللا ، عن سعيد املقربي ، عن أيب هريرة 

  »  تفرد به أرطأة ، عن عبيداهللا إن هذا مما: يقال : قال لنا أبو نعيم « : وقال اخلطيب 

، طريق حممد بن صاحل النطـاح     من  ) ٩٤٣١( ١٠/١٩٨وأخرجه الطرباين يف األوسط     
  .عن أرطأة ، عن ابن جريج ، عن عبيداهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر 

مل يرو هذا احلديث عن ابن جريج إال أرطأة أبو حامت ، تفـرد بـه   « : وقال الطرباين   
  .»حممد بن صاحل 

 يزيده  ، وقد اضطرب فيه ، مما     )٣(ومداره يف الوجهني على أرطأة ، وهو ضعيف       : قلت  
  .ضعفاً 

وعليه فال يثبت هذا الوجه عن هشام ، وال عن عبيداهللا ، ومنه يتبني أن الراجح عـن                  
  .عن عبيداهللا بن عمر ، عن سعيد ، عن أيب هريرة : هشام هو 

  :وتوبع هشام بن حسان على هذا الوجه الراجح عنه 

ديثه  ، والسراج يف ح    )٧٨٤٥( ١٣/٢٤٤ ، وأمحد    )١٦٧( ١/٢٠٩أخرجه الترمذي   
  . ، من طريق عبدة بن سليمان )١١٣٤( ، ويف مسنده )٢٠٠١ ، ٢٠٠٠( ٣/٩٣

 ١/٢٢٦، و )٢٨٧( ١/١٠٥ ـ وعنه ابـن ماجـه    ١٦٩ ، ١/١٦٨وابن أيب شيبة 
 ، مـن  )٣٨( ، والدارقطين يف الرتول )٩٥٩٢( ١٥/٣٦٣ ـ ، ورواه أمحد  )٦٩١(

  .طريق ابن منري 

 ١/٢٢٦، و )٢٨٧( ١/١٠٥جـه   ـ وعنه ابـن ما  ١٦٩ ، ١/١٦٨وابن أيب شيبة 
  . ـ عن أيب أسامة )٦٩١(

   .)٢١٠٦( ١/٥٥٥وعبدالرزاق 

ــسائي يف الكــربى )٩٥٩١( ١٥/٣٦٢ ، ويف )٧٤١٢( ١٢/٣٧٤وأمحــد   ، والن
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 ٤/٣٩٩ ، وابن حبـان      )٢٤( ١/٣٠٦ ، وابن خزمية يف التوحيد       )٣٠٢٢( ٣/٢٨٩
 ، وابـن    )٣٨( ، والدارقطين يف الـرتول         )١٥٣٩ ،   ١٥٣٨( ٤/٤٠٥، و   )١٥٣١(

 ، من   )ب/١٣ق  ( ، وابن خريون يف الفوائد العوايل        )٨٧٦( ٣/٢٩٥منده يف التوحيد    
  .)٤(عدة طرق عن حيىي بن سعيد

  . ، من طريق ابن منري )٣٨( ، والدارقطين يف الرتول )٩٥٩٢( ١٥/٣٦٣وأمحد 

   .)١٢٣١(واحلسني املروزي يف زياداته على الزهد 

  . ، من طريق محاد بن زيد )٣٠٢٠( ٣/٢٨٨والنسائي يف الكربى 

 ، مـن طريـق      )٣٠٢٥ ،   ٣٠٢٤ ،   ٣٠٢١( ٢٩٠ ،   ٣/٢٨٩والنسائي يف الكربى    
  .عبداهللا بن املبارك ، وخالد بن احلارث 

 ، من طريق عبداهللا بـن       )١١٣٤( ، ويف مسنده     )١٩٩٩( ٣/٩٣والسراج يف حديثه    
  .رجاء 

لدارقطين يف الرتول    ، وا  )١١٣٤( ، ويف مسنده     )٢٠٠٢( ٣/٩٤والسراج يف حديثه    
 ، من طريق إسحاق بـن يوسـف    )٥١٠ص  ( ، والسلمي يف طبقات الصوفية       )٣٩(

  .األزرق 

، ١/٤٤لطحاوي يف شرح معاين اآلثار       ، وا  )٥١١( ١/٣٤٩وابن أيب عاصم يف السنة      
  .)٥( ، من طريق محاد بن سلمة)٤٠(والدارقطين يف الرتول 

  .العطار  ، من طريق داود )١٥٤٠( ٤/٤٠٦وابن حبان 

 ، من طريق املعتمـر      ٩/٣٤٦ ، واخلطيب يف تاريخ بغداد       )٤٢(والدارقطين يف الرتول    
  .)٦(بن سليمانا

  . ، من طريق روح بن القاسم )٤٣(والدارقطين يف الرتول 

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٦١                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

  . ، من طريق أبان بن يزيد العطار ١٠/٣٥٤ويف العلل 

  .لى السامي  ، من طريق عبداألع)٣٠٣( ١/٣٢٥وأبو الفضل الزهري يف حديثه 

  . ، من طريق محاد بن مسعدة ١/٣٦والبيهقي يف الكربى 

أبو محزة ، وثابت بن يزيد ، ومعمر ، كما ذكـر الـدارقطين يف العلـل                 : وتابعهم  
١٠/٣٥٢.   

  .كلهم عن عبيداهللا بن عمر ، عن سعيد بن أيب سعيد ، عن أيب هريرة 

  .» السواك عند كل صالة ألمرم ب« : وقال البعض يف متنه كما أخرجه املخلدي 

  .» ألمرم بالسواك مع الوضوء « : وقال األكثر 

فإذا مضى ثلث الليل نـزل اهللا       « : كما زاد بعضهم فيه ، واقتصر عليه البعض اآلخر          
هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل مـن              : إىل السماء الدنيا فقال     

  .»  حىت يطلع الفجر .تائب فأتوب عليه ، هل من داع فأجيبه 

وخالف من تقدم بقية بن الوليد ؛ فرواه عن عبيداهللا ، عن سعيد ، عن أبيه ، عن أيب                   
  :هريرة 

 ، ويف   )٤٤( ، والدارقطين يف الـرتول       )٣٠٢٦( ٣/٢٩٠أخرجه النسائي يف الكربى     
  . ، من طريق بقية به )٥/٢٩٠أطراف الغرائب (األفراد 

  .» هذا خطأ « : وقال النسائي 

  .»تفرد به بقية ، عن عبيداهللا ، عن املقربي ، عن أبيه « : وقال الدارقطين يف األفراد 

  :وتوبع عبيداهللا على هذا الوجه ، ولكن من طريق ضعيف 

 ، عن قتيبة ، عن الليـث ، عـن أيب            )٣٠٢٧( ٣/٢٩٠أخرجه النسائي يف الكربى     
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  .، عن سعيد ، عن أبيه ، عن أيب هريرة معشر

  .ر ، وهو ضعيف وفيه أبو معش

واحلديث من الوجه الراجح صحيح ، فمداره على عبيداهللا بن عمر ، عن سعيد بن أيب                
  .سعيد املقربي ، عن أيب هريرة 

  .)٧(وعبيداهللا ، وسعيد ، كالمها ثقة

كما روي احلديث عن سعيد ، وعن أيب هريرة من طرق أخرى ، ووقع يف بعـضها                 
  .اختالف كثري يطول استقصاؤه 

، ٣/٢٨٨، وسنن النسائي الكربى     ) ٢٠٤٧( ١٠/٣٥١لذلك علل الدارقطين    وانظر  
 ، ١/٦٨ وما بعده ، وبذل اإلحسان )١٣(وما بعدها ، وكتاب الرتول للدارقطين رقم        

  .ما بعدها 

  

  :احلديث الثاين 

 أخربنا أبو نعيم عبدامللك بن حممد بن عِدي ، ثنا أبو زيد عمر بن شبةَ                :قال املخلدي   
البصري ، ثنا عبدالوهاب الثقفي ، ثنا أيوب ، عن أيب قالبة ، عن أنس ـ رضي اهللا  

  .أُمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة : عنه ـ قال 

  :ختريج احلديث 

 ،  )١٣٧٢( ٢/١٠٦١ابن عساكر يف معجم شـيوخه       : أخرجه من طريق املخلدي     
حوادث ووفيات  ( ٢٤/١٣١م   ، ويف تاريخ اإلسال    ٣/٨١٨والذهيب يف تذكرة احلفاظ     

 ـ ، والـسبكي يف   ١/٢٠٨ ـ وعنه ابن كثري يف طبقات الشافعية  )٣٣٠ ـ  ٣٢١
   . ٣/٣٣٧طبقات الشافعية 

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٦٣                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

  .كلهم من طريق املخلدي 

  . ، عن عبيداهللا بن عمر القواريري )٣٧٨/٥( ١/٢٨٦وأخرجه مسلم 

 عبدالرب يف  ، وابن)٩٢٤( ١/٤٤٨  ـ ومن طريقه الدارقطين  )٦٢٧( ٢/٣والنسائي 
 ـ ، ورواه احلـاكم   )٣٨٨( ٢/١٠ ، واجلوزجاين يف األباطيـل  ١٨/٣١٥التمهيد 

 ٢/٢٥٣ ، ويف معرفة السنن واآلثـار  ١/٤١٣ ـ وعنه البيهقي يف الكربى  ١/١٩٨
  . ـ ، من طريق قتيبة بن سعيد )٢٥٩٣(

 ـ ومن طريقه البيهقي يف معرفة السنن واآلثـار   )٧٢( ١/١٨٦والشافعي يف السنن 
  . ـ )٢٥٨٧( ٢/٢٥١

   .١/٢٠٥وابن أيب شيبة يف املصنف 

   ٢/٤ أبـو نعـيم يف املــستخرج    ـ ومـن طريقـه   )١٢٠٠١( ١٩/٦٠وأمحـد  
  .ـ )٨()٨٣٤(

  .بندار:  ، من طريق حممد بن بشار ١/٤١٣ ، والبيهقي )٣٦٦( ١/١٩٠وابن خزمية 

 ، ١/٣٢٨ ـ ومـن طريقـه أبـو عوانـة      )٤٣٢٠( ٤/٢٦٩وابن معني يف تارخيه 
ص ( ، وأبو أمحد احلاكم يف شعار أصـحاب احلـديث            )٩٢٥( ١/٤٤٨لدارقطين  وا
 ، ويف الـصغرى  ١/٤١٣ ـ وعنه البيهقـي يف الكـربى    ١/١٩٨ ، واحلاكم )٥٦
 ـ ومن طريق البيهقي  )٢٥٩٢( ٢/٢٥٣ ، ويف معرفة السنن واآلثار )٢٨١( ١/١٢٠

  .)٩( ـ ، كلهم من طريق حيىي بن معني)٢(العراقي يف حديثه 

  . ، من طريق عبدان ١/٣٢٨و عوانة وأب

  .)١٠(كلهم عن عبدالوهاب بن عبدايد الثقفي

  :وتوبع عبدالوهاب 
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 )٢٣٨٩( ٤/١٧٤ ، ويف التاريخ الكبري      )٦٠٥( ٢/٩٨أخرجه البخاري يف صحيحه     
 ١/٣٠٣ ، وابـن اجلـوزي يف التحقيـق          ٣/١٥٢ـ ومن طريقه ابن حزم يف احمللى        

 ، ١/٣٢٧ ـ ومن طريقه أبو عوانـة   )٥٠٩( ١/٣٩٦ورواه أبو داود  ـ ،  )٣٦٣(
 ١/١١٦ ـ ، ورواه الدارمي  ١/٤١٣والبيهقي  ، ١٨/٣١٦وابن عبدالرب يف التمهيد 

 ، وأبـو  )٣٧٦( ١/١٩٤وابن خزميـة    ،   )١٦٠( ١/١٥٨ ، وابن اجلارود     )١١٩٦(
، والطحاوي يف شرح معاين     )١١٦٨ (٣/٢٠ املنذر يف األوسط     وابن ،   ١/٣٢٨عوانة  
، ويف املؤتلـف واملختلـف      )٩٢١ (١/٤٤٧لدارقطين يف السنن    وا ،   ١/١٣٣اآلثار  

، وأبو أمحـد احلـاكم يف       ) ١٣٤ص  ( ، واحلاكم يف معرفة علوم احلديث        ٣/١٢٣٩
 ، ويف  ٤١٣ ، و    ١/٤١٢ ، والبيهقي يف الكـربى         )٥٦ص  (شعار أصحاب احلديث    

 ، من   ١٢/١٢٥ ، واملزي يف ذيب الكمال       )٢٥٩٤( ٢/٢٥٣معرفة السنن واآلثار    
  .طريق محاد بن زيد ، عن مساك بن عطية 

 ، وأبو نعيم يف املستخرج      )٣٦٦( ١/١٩٠ ، وابن خزمية     )٣٧٨/٥( ١/٢٨٦ومسلم  
  . ، من طريق عبدالوارث بن سعيد ١/٤١٢، والبيهقي )١١()٨٣٤( ٢/٤

، وابـن عبـدالرب يف    ١/٣٢٧ ـ ومن طريقه أبو عوانة  )٥٠٩( ١/٣٩٦وأبو داود 
 ، وأبو أمحد احلـاكم يف       )٢٧٩٢( ٥/١٧٩ورواه أبو يعلى    ـ ،     ١٨/٣١٦التمهيد  

  . ، من طريق وهيب )٥٦ص (شعار أصحاب احلديث 

 ، والسراج )٣٧٥( ١/١٩٤ ـ ومن طريقه ابن خزمية  )١٧٩٤( ١/٤٦٤وعبدالرزاق 
 ،  ٩٢٢( ٤٤٩ ،   ١/٤٤٨ ، والـدارقطين     ١/٣٢٨ ، وأبو عوانـة      )٤١(يف مسنده   

 ، وابن حزم    )٢٧٩( ١/١٢٠ ، ويف الصغرى     ١/٤١٣  ، والبيهقي يف الكربى    )٩٢٧
كلهم من طريق عبدالرزاق ، عن .  ـ  )٤٠٥( ٢/٢٥٤ ، والبغوي ٣/١٥٢يف احمللى 

  .معمر 
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 ٤/٥٦٦ ، وابن حبـان      )١٣٤( ، والقطيعي يف جزء األلف دينار        ١/٣٢٩وأبو عوانة   
مـشق   ـ ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ د )٤٣( ، والغطريفي يف حديثه )١٦٧٥(

، )٢٦١( ١/٢٩١ ـ ، ورواه متام يف فوائده  ١٦/٣٥٥ ، والذهيب يف السري ٥٤/٤٠٥
 ، وابـن    )٥( ، والشاموخي يف أحاديثه عن شيوخه        )٩٣٤(وابن املقرىء يف معجمه     

 ، كلهم من طريق حممد بن كثري ، عـن           )٦٩٠( ١/٥٥٦عساكر يف معجم شيوخه     
  .)١٢(شعبة

  . من طريق عبيداهللا بن عمرو اجلزري ، ١/١٣٢والطحاوي يف شرح معاين اآلثار 

 ، من طريق    )٧٢٨( ٢/٨٨ ، واخلطيب يف الفقيه واملتفقه       )٩٢٨( ١/٤٤٩والدارقطين  
  .خارجة 

  . ، من طريق سعيد بن أيب عروبة ١/٣٠٩وأبو نعيم يف ذكر أخبار أصبهان 

  . به )١٣(كلهم عن أيوب

  :وتوبع أيوب 

 ٢/٢٥٣بغوي يف شـرح الـسنة    ـ ومن طريقه ال )٦٠٣( ٢/٩٢أخرجه البخاري 
 ٦/٥٧١ ، و)٦٠٧( ٢/١٠٠و  ، )٦٠٦( ٢/٩٨ ـ ، ورواه البخاري أيضاً  ٤٠٣(
 ، والترمـذي    )٥١٠( ١/٣٩٦ ، وأبـو داود      )٣٧٨( ١/٢٨٦ ، ومسلم    )٣٤٥٧(
 ، وأبـو داود الطيالـسي       )٧٣٠ ،   ٧٢٩( ١/٢٤١ ، وابن ماجـه      )١٩٣( ١/٢٣٥
ـ ١/٣٢٧ ـ ومن طريقه أبو عوانة  )٢٢٠٩( ٣/٥٦٧  ١/٤٦٤ ، ورواه عبدالرزاق  
 ،  )١٢٩٧١( ٢٠/٢٨٨وأمحـد    ،   ١/٢٠٥وابن أيب شيبة يف املـصنف        ،   )١٧٩٥(

 ،  )١٦١ ،   ١٥٩( ١/١٥٧ ، وابن اجلـارود      )١١٩٨ ،   ١١٩٦( ١/١١٦والدارمي  
  ٣٦٨ ،   ٣٦٧ ،   ٣٦٦( ١٩١ ،   ١/١٩٠وابن خزمية    ،   )٢٧٩٣( ٥/١٨٠أبو يعلى   و

ورواه الطوسي يف خمتـصر األحكـام     ـ ، ١/٤١٢البيهقي  ، ـ ومن طريقه  )٣٦٩
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 ، وأبـو عوانـة      )٤٠ ،   ٣٩ ،   ٣٨،  ٣٧ ،   ٣٦(، والسراج يف مسنده     ) ١٧٦( ٢/٨
 ، وابن   ١٣٣ ،   ١/١٣٢ ، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار        ٣٢٨ ،   ٣٢٧ ،   ١/٣٢٦

 ٤/٥٦٨ ، وابـن حبـان       )١١٦٥( ٣/١٩ ، و    )١١٦١( ٣/١٢املنذر يف األوسط    
ــط   ، وا)١٦٧٨( ٤/٥٧١و  ، )١٦٧٦( ــرباين يف األوس  ، )٥٩٨١( ٦/٤٥٩لط

ــدارقطين  ــن عــدي يف الكامــل  ، )٩٢٦ ، ٩٢٣( ١/٤٤٨وال ، )١٤(٣/٩٠٨واب
 ـ ،  ٢/٤١٠ ـ ومن طريقه السيوطي يف بغيـة الوعـاة   )٤٤(والغطريفي يف حديثه 

 ، وابـن املقـرىء يف       )٥٠٤(ورواه أبو جعفر البختري يف احلادي عشر من فوائده          
 ، ويف الـصغرى  ٤١٣ ، ٤١٢ ، ١/٣٩٠ يف الكـربى     ، والبيهقـي   )٩١٣(املعجم  

 ، وابـن عبـدالرب يف   )٢٥٩٦( ٢/٢٥٣ ، ويف معرفة السنن واآلثار    )٢٧٨( ١/١١٩
 ، والشاموخي   )١٢٨ص  ( ، والسهمي يف تاريخ جرجان       ٣١٦ ،   ١٨/٣١٥التمهيد  

ويف  ،   ١٠/١٢٣ ،     ٣/١٠٦ ، واخلطيب يف تاريخ بغداد       )٦(يف أحاديثه عن شيوخه     
 ،  )٥٠٤( ٢/٨٤٧ويف املتفـق واملفتـرق       ،   )٧٢٧ ،   ٧٢٦( ٢/٨٧املتفقه  الفقيه و 

 ٢/٣٠٤ ، والذهيب يف معجم الشيوخ الكبري        )٤٠٤( ٢/٢٥٣والبغوي يف شرح السنة     
)٨٧٠(.   

  .من عدة طرق عن خالد احلذاء 

  . ، من طريق سليمان التيمي ١/٣٢٨وأخرجه أبو عوانة 

  .البة ، عن أنس ، حنوه  عن أيب ق)أيوب ، خالد ، سليمان(ثالثتهم 

أن احلديث صحيح ، وقد أخرجه البخاري ومسلم ، كما تقـدم ، واهللا              : واخلالصة  
  .أعلم 

  :وروي من طرق أخرى عن أنس ويف ثبوا نظر 

 ، مـن    )٦٨٣ ،   ١٨٠( ، وابن املقرىء يف معجمه       ٣٢٩ ،   ١/٣٢٨أخرجه أبو عوانة    
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  .)١٥(طريق سعيد بن أيب عروبة ، عن قتادة

 ، وابـن    )١٠٧٢( ٢/٢٢٧ ، ويف الـصغري      )٨٤٤٩( ٩/٢٠٧ين يف األوسط    والطربا
 ، والرافعـي يف     )٢٢٧( ٣/٨٩٧ ، واخلليلي يف اإلرشاد      ٦/٢٢٩٤عدي يف الكامل    

  .)١٦( ، من طريق شعبة٣/٢٥تاريخ قزوين 

  .كالمها عن قتادة عن أنس مثله 

أطـراف  (د   ، والدارقطين يف األفـرا     )١١٦٦( ٣/١٧وأخرجه ابن املنذر يف األوسط      
 ، والنسفي يف القنـد يف       ))١١٤٣( ٢/٢٠١ ، و  )١١١٠( ٢/١٩١الغرائب واألفراد   

كلهم من طريق عثمان بن صاحل ، عن ابن هليعة ، عـن              . )١٦٨(ذكر علماء مسرقند    
  .عقيل ، عن الزهري ، عن أنس 

  .)١٧(»هذا حديث منكر « : وقال أبو زرعة 

  .)١٨(»هذا باطل « : وقال اإلمام أمحد 

  . »عن ابن هليعة عن عقيل تفرد به عثمان بن صاحل« :  الدارقطين وقال

 ، من طريق محيـد بـن        )٢٥٩٨( ٢/٢٥٤وأخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار       
  .عبداهللا بن هالل ، عن أنس حنوه 

  .ومحيد بن عبداهللا مل أقف له على ترمجة ، والذي يروي عن أنس هو محيد بن هالل 

 ، من طريق عثمان بن عبدالرمحن اجلمحي ،         ٥/١٨٠٩لكامل  وأخرجه ابن عدي يف ا    
  .عن محيد ، عن أنس مثله 

  .)١٩(وفيه عثمان بن عبدالرمحن ، وهو منكر احلديث

  . ، من طريق كثري بن عبداهللا الناجي ، عن أنس ٦/٢٠٨٥وأخرجه ابن عدي 
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  .)٢٠(وفيه كثري ، وهو متروك احلديث

عبد اهللا بن مسلم بـن       ، من طريق     ٣٣/٢٠٠تاريخ دمشق   وأخرجه ابن عساكر يف     
  . إبراهيم بن هدبة عن أنس ، عنرشيد 

   )٢١(وفيه عبداهللا بن مسلم متهم بالوضع

 ، من طريـق     )٨٢٦( ٢/٨٨أطراف الغرائب واألفراد    (وأخرجه الدارقطين يف األفراد     
  .حصني بن خمارق ، عن داود بن أيب هند ، عن أنس 

  . » حصني بن خمارق عن داود :ادةتفرد به أبو جن« : وقال الدارقطين 

 
  :احلديث الثالث 

 أخربنا أبو الوفاء املؤمل بن احلسن بن عيسى املاسرجسي ، ثنا حممـد              :قال املخلدي   
بن حيىي ، ثنا حجاج األمناطي ، ثنا محاد ، عن محيد ، وداود ، وعامر األحول ، عـن       

ج على أصحابه وهـم      خر عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول اهللا              
يتنازعون يف القَدر ؛ هذا يرتع آية ، وهذا يرتع آية ، فوقف كأمنا فُقـيء يف وجهـه                   

أذا أمرمت ، أو هلذا وكلتم ؟ تضربون كتـاب اهللا بعـضه             « : حب الرمان ، فقال     
  . » ما أُمرمت به فاتبعوه ، وما نهيتم عنه فاجتنبوه! ببعض 

  :ختريج احلديث 

 ،  )١٩٨٥( ٢/٣٠٩ ، و  )١٢٧٦( ١/٢٣٩ )كتاب القدر (يف اإلبانة   أخرجه ابن بطة    
  .من طريق حممد بن عبدالرمحن الضيب 

  . ، عن إبراهيم )١٧٧(والقطيعي يف جزء األلف دينار 

  . كالمها عن حجاج بن منهال األمناطي ، عن محاد ، به 
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  .مطر الوراق : وزادا يف شيوخ محاد 

  :وتوبع حجاج 

، مـن   )٢٢()٤٤٠( ، والبيهقي يف القضاء والقـدر        )٦٨٤٦( ١١/٤٣٤أخرجه أمحد   
  .طريق يونس بن حممد 

  . ، عن هدبة )٤١٥( ١/٢٨٩وابن أيب عاصم يف السنة 

  .)٢٣( ، من طريق جعفر بن سلمة األعرج)١٣٣٠( ٢/١٨٢والطرباين يف األوسط 

 ، والبيهقي يف القضاء     )١١١٨( ٤/٦٩٣والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة        
   ، من طريق أسد بن موسى )أ/٥ق ( ، واملستغفري يف فضائل القرآن )٤٤٠(لقدر وا

 ، من طريق عبـداهللا      )١١١٩( ٤/٦٩٣والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة        
  .بن سوار ا

  . ، من طريق غسان بن مالك ، وأيب مطيع )٤٧( ١/٣٢٧واهلروي يف ذم الكالم 

  .، به حنوه )٢٤(كلهم عن محاد بن سلمة

  :وخالفهم حجاج بن حممد 

، ود ومطر وعامر ، عن عمرو بن شعيب      فرواه عن محاد ، عن محاد بن أيب سليمان ودا         
  :عن أبيه ، عن جده 

بن ا عن عباس بن موسى ، عن سهل         )ا/٧٣ق  (أخرجه الدارقطين يف الثاين من األفراد       
  .حبر ، عن حجاج به 

إن كان حفظه فهو حديث غريـب       عن محاد ، ف   : كذا قال محاد    « : وقال الدارقطين   
من حديث محاد بن أيب سليمان ، عن عمرو بن شعيب ، ومل نكتبه إال عنه ، وإمنـا                   
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  .» يعرف هذا من حديث محاد ، عن محيد الطويل وداود بن أيب هند ومن ذُكر معه 

  .ولعله تصحف على حجاج اسم محيد فظنه محاد ، واهللا أعلم : قلت 

  :وجه األول عن داود وتوبع محاد يف روايته لل

 ، من طريق إمساعيل     )١٨٠( ١/١٢٩ ، والاللكائي    )٦٨٤٥( ١١/٤٣٤أخرجه أمحد   
  .بن علية ا

 ، واهلـروي يف ذم الكـالم        )٦٦٦٨( ١١/٢٥٠ ، وأمحد    )٨٥( ١/٣٣وابن ماجه   
  . ، من طريق أيب معاوية )٤٧( ١/٣٢٦

  .، عن عمرو بن شعيب ، به حنوه )٢٥(كلهم عن داود بن أيب هند

  :بع داود ومن تقدم معه وتو

 ١١/٣٥٣ ـ ومـن طريقـه أمحـد     )٢٠٣٦٧( ١١/٢١٦أخرجه معمر يف اجلامع 
 ١/٢٠٤ ، واآلجري يف الشريعة )٤٣ص ( ، والبخاري يف خلق أفعال العباد )٦٧٤١(
 ٢/٦١٢ ، وابن بطـة يف اإلبانـة         )٣٠١٩( ٤/١٧ ، والطرباين يف األوسط      )١٥٠(
 ، ويف املـدخل إىل الـسنن        )٢٢٥٨( ٢/٤١٧ ، والبيهقي يف شعب اإلميان       )٧٩٤(
 ، والبغوي يف شرح الـسنة       )٤٧( ١/٣٢٧ ، واهلروي يف ذم الكالم       )٧٩٠( ٢/٢٥٩
  .   ـ )١٢١( ١/٢٦٠

  .)٢٦(كلهم من طريق عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري

 ، وابن أيب عاصـم يف       ٤/١٩٢ ، وابن سعد يف الطبقات       )٦٧٠٢( ١١/٣٠٤وأمحد  
 ، من طريق    )٤٨( ١/٣٢٩ ، واهلروي يف ذم الكالم       )٨١٢( ٢/١٠٨اآلحاد واملثاين   

  .أيب حازم 

  . ، من طريق حسني املعلم )٣٥٣ص (وأبو عبيد يف فضائل القرآن 
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 ، واهلـروي يف ذم      )٧٣٥( ٢/٧٣٩بغية الباحث   (واحلارث بن أيب أسامة يف مسنده       
يق ليث بن    ، من طر   )أ/٥ق  ( ، واملستغفري يف فضائل القرآن       )٤٧( ١/٣٢٧الكالم  

  .أيب سليم 

  . ، من طريق سليمان طرخان التيمي )٥١٩( ١/٣١٥والطرباين يف األوسط 

  .)٢٧(كلهم عن عمرو بن شعيب به حنوه 

  :وللحديث طرق أخرى عن عبداهللا بن عمرو 

 ـ ،  ٥/٦٣ ـ ومن طريقه ابن حزم يف اإلحكام  )٢٦٦٦( ٤/٢٠٥٣أخرجه مسلم 
 ـ ومن طريقه اهلروي  )٣٦( ١/١٦٤ اجلديد القسم(ورواه سعيد بن منصور يف سننه 

 ٦/٤٥٠ ، والبزار )٦٨٠١( ١١/٤٠٥ ـ ، ورواه أمحد  )٥٤( ١/٣٣٦يف ذم الكالم 
 ،  )١١٨٣٠( ١٠/٣٩٩ ، ويف    )٨٠٤١( ٧/٢٩٠ ، والنسائي يف الكـربى       )٢٤٨٩(

 ،   )١٤٩( ١/٢٠٣ ، واآلجري يف الـشريعة       )٢٤٧٢( ٣/٢٢٤والطرباين يف األوسط    
 ٣٣٧ ،   ١/٣٣٦ ، واهلـروي يف ذم الكـالم         )٧٩٥( ٢/٦١٢انـة   وابن بطة يف اإلب   

 سري أعالم النـبالء   ، والذهيب يف    )٢٢٥٩ (٢/٤١٧ي يف شعب اإلميان     ، والبيهق )٥٤(
١٢/٢٢٠.   

أن : ، عن عبداهللا بن ربـاح  )٢٨(كلهم من طريق محاد بن زيد ، عن أيب عمران اجلوين   
ماً ، فـسمع أصـوات رجلـني     يوهجرت إىل رسول اهللا : عبداهللا بن عمرو قال  

إمنـا  « :  يعرف الغضب يف وجهه ، فقال        اختلفا يف آية ، فخرج علينا رسول اهللا         
  .)٢٩(»هلك من كان قبلكم باختالفهم يف الكتاب 

 ـ ومن طريقه اآلجـري يف الـشريعة    )١٠٢١٥( ١٠/٥٢٨وأخرجه ابن أيب شيبة 
 ، وابن )١/١٥٧مع الزوائد كما يف جم( ـ ، ورواه الطرباين يف الكبري  ١٥١( ١/٢٠٤

 ٢/٨٥ ، ويف    )٥٢( ١/٣٣٣ ، واهلروي يف ذم الكالم       )٧٩٣( ٢/٦١٢بطة يف اإلبانة    
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)١٧٦(.   

، عـن   )٣٠(كلهم من طريق ابن منري ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبداهللا بـن يزيـد                
  .عبدالرمحن بن ثوبان ، عن عبداهللا بن عمرو حنوه 

  .)٣١(هو ضعيفويف إسناده موسى بن عبيدة الربذي ، و

 ، من طريق قيس بن الربيع ، عن جابر اجلعفـي ،             )٢٤٩٠( ٦/٤٥١وأخرجه البزار   
  .عن عبدالرمحن بن سابط ، عن عبداهللا بن عمرو ، حنوه 

  .)٣٢(ويف إسناده جابر اجلعفي ، وهو ضعيف

 ، من طريق عبيداهللا بن زحر ، عن علي          )٥٣( ١/٣٣٤وأخرجه اهلروي يف ذم الكالم      
  .اين ، عن القاسم ، عن أيب أمامة ، عن عبداهللا بن عمرو حنوه بن يزيد األهلا

ويف إسناده علي بن يزيد ، وهو ضعيف ، وخاصة يف روايته عن القاسم ، ومن رواية                 
  .)٣٣(عبيداهللا بن زحر عنه

  .واحلديث صحيح ، وقد أخرجه مسلم ، كما تقدم 

 ، وما   ١/٢٩٩لكالم  كما إن له شواهد كثرية صحيحة ، انظرها بتوسع يف كتاب ذم ا            
  .بعدها 

  

  :احلديث الرابع 

 أخربنا عبداهللا بن حممد بن مسلم اإلسفراييين ، ثنـا سـليمان بـن               :قال املخلدي   
عن نـصر بـن     ،  )٣٤(عبداحلميد البهراين ، أخربين نصر بن خزمية احلضرمي ، عن أبيه          

ثين حنظلة  حد:  أبو عمران الكالعي قال      )٣٥(حدثين وهب : علقمة، عن ابن عائذ قال      
  . » خري أعمالكم اجلهاد« :  يقول مسعت رسول اهللا :  أنه قال )٣٦(الكاتب
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  :ختريج احلديث 

ثنا العباس بن اخلليل بن جابر الطـائي        :  ، قال    ٥/٤٥٥أخرجه ابن حبان يف الثقات      
 ثنا نصر بن خزمية بن علقمة بن حمفوظ بـن علقمـة              : قال  ، حبمص من أصل كتابه   

عـن  ،   حمفوظ بن علقمة      :عن أخيه ،   عن نصر بن علقمة       ، نا أىب  ث  : قال  ، احلضرمي
 يب   ثنا حنظلة الكاتب أنه مسـع الـن         : قال موهب أبو عمران     : قال ،)٣٧(ئذبن عا ا
وخـري  ،   والطاعة مفتاح اجلنة      ، فإن رأس اإلسالم الطاعة   ،  امسعوا وأطيعوا   « : قولي

  . » أعمالكم اجلهاد

  .ة ، وأبوه ، مل أقف هلما على ترمجة إسناده ضعيف ؛ نصر بن خزمي: قلت 

غريب ، تفرد به نـصر بـن        « : وقد أخرج له ابن مندة حديثاً ذا اإلسناد ، وقال           
  .)٣٨(»علقمة 

« : وذكر احلافظ ابن كثري له حديثاً من روايته عن أبيه ، بباقي اإلسناد ، وقال عنـه                  
  .)٣٩(»حديث غريب 

  .)٤٠(»يب إسناده غر« :وذكره يف موضع آخر ، وقال 

  

  :احلديث اخلامس 

ثنا أبو غسان مالك    :  أخربنا حممد بن محدون بن خالد بن يزيد ، قال            :قال املخلدي   
بن حيىي مبصر ، ثنا معاوية بن حيىي الشامي ، ثنا األوزاعي ، عن بالل بن سعد ، عن                   ا

كتب من هم برباط «  :قال رسول اهللا : عبداهللا بن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ قال   
اهللا بني عينيه براءة من النفاق ، فإذا خرج راجالً وكلّ اهللا به مالئكة حيفظونه مـن                 
بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن يساره ، فإذا ما هو وصـل كانـت دعوتـه                  
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مستجابة ، فإن هو مات فهو شهيد ، وهو وافد الناس يشفع هلم يوم القيامة ، فإن                 
  .  » ني يشفع هلم يوم القيامةهو قُتل فهو شهيد ، وهو وافد لسبع

  :ختريج احلديث 

  .مل أقف على من أخرجه 

منكـر  « : وإسناده ضعيف جداً ؛ فيه معاوية بن حيىي ، قال فيه أبو أمحد احلـاكم                
  .)٤١(»احلديث 

 
  :احلديث السادس 

 أخربنا أبو العباس السراج ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبدالعزيز ـ يعين  :قال املخلدي 
« :   قـال  بن حممد ـ ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن رسـول اهللا   ا

  .» ويلٌ لألعقاب من النار 

  :ختريج احلديث 

 ، والـسبكي يف     ١٦/٥٤٠الذهيب يف سري أعالم النبالء      : أخرجه من طريق املخلدي     
   .)٧٩ص (معجم الشيوخ 

  ) ١٩٢٠ (٣/٧٣ حديثه و موجود يفوقد رواه املخلدي عن أيب العباس السراج ، وه

  . ، عن قتيبة بن سعيد )٤١( ١/٨٩وأخرجه الترمذي 

  . ، عن أمحد بن عبدة )١٦٢( ١/٨٤وابن خزمية 

  . كلهم عن عبدالعزيز بن حممد الدراوردي 

  :وتوبع الدراوردي 
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 ، وأبـو نعـيم يف       )١٦٢( ١/٨٤ ، وابن خزمية     )٢٤٢/٣٠( ١/٢١٥أخرجه مسلم   
  . طريق جرير  ، من)٥٧٠( ١/٣٠٥املستخرج 

  . ، من طريق عبدالعزيز بن املختار )٤٥٣( ١/١٥٤وابن ماجه 

 ، وأبـو عوانـة   )٧٧٩١( ١٣/٢٠٣ ـ ومن طريقه أمحد  )٦٣( ١/٢١وعبدالرزاق 
  . ـ عن معمر ١/٢٥٢

  . ، من طريق وهيب )٩٠٤٦(١٥/١٨وأمحد 

 ، من طريـق     ١/٣٨ ، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار        ٨/٢٠٢والطربي يف تفسريه    
  .سليمان بن بالل 

 ، مـن    )٣٦( ١/٢١٤ ، والطوسي يف خمتصر األحكام       ٨/٢٠٢والطربي يف تفسريه    
  .طريق خالد بن عبداهللا 

 ، من طريق روح بـن       )٧١٣( ١/٤٠٣ ، والطرباين يف األوسط      ١/٢٥٢وأبو عوانة   
  .القاسم 

  .كلهم عن سهيل بن أيب صاحل به مثله 

 حممد بن زياد ، وقد رويت عنه من عـدة           وله طريق أخرى عن أيب هريرة ، من رواية        
  :طرق 

 ـ ومن طريقـه مـسلم    ١/٢٦ ، وابن أيب شيبة )١٦٥( ١/٣٢١أخرجه البخاري 
 ، واخلطيب يف الفصل     )٥٦٩( ١/٣٠٥ ، وأبو نعيم يف املستخرج       )٢٤٢/٢٩( ٢١٤/

 ، والنسائي )٢٤٢/٢٩( ١/٢١٤ ـ ، ورواه مسلم  ١/١٦٣للوصل املدرج يف النقل 
 ـ ومن طريقه أبو عوانـة   )٢٦٠٨( ٤/٢٢٨ وأبو داود الطيالسي  ،)١١٠( ١/٧٧
 ، واخلطيب يف    ١/٦٩ ، والبيهقي    )٥٦٩( ١/٣٠٤ ، وأبو نعيم يف املستخرج       ١/٢٥٢
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 ـ ، ورواه أبو عبيـد يف كتـاب الطهـور     ١/١٦٠الفصل للوصل املدرج يف النقل 
ــ ،   ١/١٦٢ ـ ومن طريقه اخلطيب يف الفصل للوصل املدرج يف النقـل   )٣٧٢(

 ١٥/١٧٤ ، وأمحد    )٤٩ ،   ٤٨( ١٢٩ ،   ١/١٢٨ورواه إسحاق بن راهويه يف مسنده       
 ، واخلطيـب يف  )٥٦٩( ١/٣٠٥ ـ ومن طريقه أبو نعيم يف املـستخرج   )٩٣٠٤(

 ، )٩٥٥٤( ١٥/٣٤١ ، و )٧١٢٢( ١٢/١٨ ـ ، ورواه أمحد أيضاً  ١/١٦٢الفصل 
 ، )٧١٣( ١/١٤٥ ، والــدارمي )١٠٤٥٩( ١٦/٢٨٢ ، و )١٠٠٩٢( ١٦/١٠٨و 

 ، وأبـو عوانـة      ٨/٢٠١ ، والطربي يف تفـسريه       )٧٩ ،   ٧٨( ١/٧٥وابن اجلارود   
 ، وابـن املنـذر يف       )١١٣١( ١/٣٣١ ، وأبو القاسم البغوي يف اجلعديات        ١/٢٥٢

 ، وابن حبـان     ١/٣٨ ، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار        )٤٠٢( ١/٤٠٦األوسط  
 ، ويف ذكـر أخبـار       )٥٦٩( ١/٣٠٤ ، وأبو نعيم يف املستخرج       )١٠٨٨( ٣/٣٦٨

 ، مـن  ١٦٤ ـ  ١/١٦٠ ، واخلطيب يف الفـصل  ١/٦٩ ، والبيهقي ٢/٦٤أصبهان 
  .)٤٢(طريق شعبة

 ، والبيهقي   )٥٦٧( ١/٣٠٣ ، وأبو نعيم يف املستخرج       )٢٤٢/٢٨( ١/٢١٤ومسلم  
   ، من طريق الربيع بن مسلم١/٦٩

  .، عن معمر )٧٨١٦( ١٣/٢٢١ ـ وعنه أمحد )٦٢( ١/٢١وعبدالرزاق 

ــد وأ  ، ١٠٠٢٤( ١٧٦ ، ١٦/٧٥ ، ويف )٩٢٨٣ ، ٩٢٦٥( ١٦١ ، ١٥/١٥١مح
  . ، من طريق محاد بن سلمة ٨/٢٠١ ، والطربي يف تفسريه )١٠٢٤٨

  . ، من طريق عبداهللا بن شوذب )١٢٨٨( ٢/٢٥٣والطرباين يف مسند الشاميني 

  . ، من طريق احلجاج بن أرطاة ٣/١١٧٨وابن عدي يف الكامل 

  .اد ، عن أيب هريرة حنوه كلهم عن حممد بن زي

  .واحلديث صحيح متفق عليه ؛ فقد أخرجه البخاري ومسلم ، وكما تقدم 
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  :كما روي من طرق أخرى عن أيب هريرة ، ولكنها ال تثبت 

 ، من طريق أيب عاصم ، عـن         )١١٧٨( ٣/٥٩٧فقد أخرجه ابن األعرايب يف معجمه       
  .ريرة ابن عجالن ، عن املقربي ، عن أيب سلمة ، عن أيب ه

وهذه الرواية ال تثبت عن أيب هريرة ، والصواب يف رواية ابن عجالن أـا عـن أيب                  
  .سلمة ، عن عائشة 

بن ايروى عن أيب عاصم النبيل عن       « : وأشار الدارقطين إىل خطأ هذه الرواية ، فقال         
 ووهم فيه الذي رواه عن أيب عاصم         ، عجالن عن املقربي عن أيب سلمة عن أيب هريرة        

  .)٤٣( » املعروف ذا اإلسناد عن أيب سلمة عن عائشة عن النيبو، 

 ، من طريق ميناء بن أيب مينـاء ، عـن أيب             ٦/٢٤٥١كما رواه ابن عدي يف الكامل       
  .هريرة 

  .)٤٤(وفيه ميناء ، وهو متفق على تضعيفه

  

  :احلديث السابع 

ء ، ثنا احلسني بـن   أخربنا مكي بن عبدان التميمي ، ثنا عمار بن رجا   :قال املخلدي   
: علي اجلعفي ، عن زائدة ، عن عبداهللا بن حممد بن عقيل ، عن جابر بن عبداهللا قال                   

أنه من مات يعبد اهللا خملصاً قلبه حرمه        : ناد يف الناس    « :  لعمر   قال رسول اهللا    
  . » اهللا على النار

  !يا رسول اهللا ؛ إذاً يتكلوا : قال 

  . » فدعهم إذاً« : قال 
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  :ج احلديث ختري

   .)١٠٣٨(أخرجه عبد بن محيد 

   .)١٨٢٠( ٣/٣٥٢وأبو يعلى 

  . كالمها عن أيب بكر بن أيب شيبة ، عن حسني بن علي ، عن زائدة به حنوه 

  :وخولف احلسني بن علي 

،  بن حممد بن عقيل ، عن ابن عمر        خالفه بدل بن احملرب ؛ فرواه عن زائدة ، عن عبداهللا          
  :عن عمر بن اخلطاب 

  . ، عن عمرو بن علي )١٧٤( ١/٢٧٦خرجه البزار أ

، ) ١٤٦٢ (٣/١٤٨١لطرباين يف الدعاء     ، وا  )٥٢٧( ٢/٨٠٣وابن خزمية يف التوحيد     
  .من طريق إسحاق بن إبراهيم الصواف 

  . ، عن حممد بن حيىي ٢/٨٠٤وابن خزمية يف التوحيد 

  .  ، من طريق حممد بن املثىن١/١٥٨وأبو نعيم يف ذكر أخبار أصبهان 

  .كلهم عن بدل بن احملرب به حنوه 

وال نعلم روى ابن عقيل عن ابن عمر إال هذا احلديث ، وإمنـا رواه               « : وقال البزار   
عنه زائدة ، وقد روى حسني بن علي ، عن زائدة ، عن ابن عقيل ، عـن جـابر ،                     

  .)٤٥(»فخالف بدالً من أحفظ من بدل ، ولكنه سلك اجلادة 

ح عن زائدة ؛ إذ أن راويه ، وهو احلسني بن علي ثقة ثبـت ،                ولعل الوجه األول أرج   
، ومن خالفه وهو بدل متكلم يف روايته عن         )٤٦(وعده احلافظ ابن حجر صاحب زائدة     

ضعيف حدث عـن    « : زائدة ، وقد ضعف يف هذا احلديث خاصة ، قال الدارقطين            

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٧٩                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

عن ابن عمـر عـن       حممد بن عقيل     زائدة حبديث مل يتابع عليه ، حديث لعبداهللا بن        
  .)٤٧(»عمر

  .كما تقدم استنكار البزار لرواية بدل هذه ، واهللا أعلم 

  .)٤٨(ويف إسناده من وجهه الراجح عبداهللا بن حممد بن عقيل ، وهو ضعيف

 أن رجالً سـأل الـنيب     : ولكن احلديث روي من طرق أخرى صحيحة عن جابر          
  ،  دخل اجلنـة   اًشرك باهللا شيئ  يمن مات ال    «  : ما املوجبتان ؟ فقال النيب      : فقال  

  : »  دخل النار اًشرك باهللا شيئيومن مات 

 )٤٣(  ـ ومن طريقه ابن عبداهلادي يف مسألة التوحيد  )١٥١( ١/٩٤أخرجه مسلم 
 ١/١٦٧ ـ ومن طريقه أبو نعيم يف املـستخرج   )١٥٢٠٠( ٢٣/٣٧٥ـ ، وأمحد 

 ٤/١٨٨علــى  ، وأبــو ي)١٥٢٠٢( ٢٣/٣٧٧ ـ ، ورواه أمحــد أيــضاً  )٢٦٧(
 ،  )٥٧١ ،   ٥٧٠( ٢/٨٥٥ ، و  )٥٦٦( ٢/٨٥١، وابن خزمية يف التوحيـد       )٢٢٧٨(

 ، وأبو نعيم يف     )٧٧ ،   ٧٦( ١/٢١٨ ، وابن منده يف اإلميان       ١٨ ،   ١/١٧وأبو عوانة   
ص ( ، ويف االعتقاد     ٧/٤٤ ، والبيهقي يف السنن الكربى       )٢٦٧( ١/١٦٧املستخرج  

 ،  ١/٤٤٠، ويف تفـسريه     )٥٠ (١/٩٥ والبغوي يف شرح الـسنة        ، )٢٤٣ ،   ٢٤٢
   .)٥٥(وعبدالغين املقدسي يف التوحيد 

  .طلحة بن نافع : كلهم من طريق األعمش ، عن أيب سفيان 

 ، وابـن    )١٩٧٠٩( ١٠/٤٦٢ ، ومعمر يف اجلـامع       )١٥٢( ١/٩٤وأخرجه مسلم   
ــدعاء  ــضيل يف الـ ــد )١٠(فـ    ٢٣/٢٦١، و ) ١٤٤٨٨ (٢٢/٣٧٢ ، وأمحـ

يف ، وابن خزمية    ) ١٠٦٢( محيد   ، وعبد بن  )٤٩()١٥٢١٠( ٢٣/٣٨١، و   ) ١٥٠١٦(
 ،  ٧٤( ١/٢١٧ ، وابن منده يف اإلميان       ١/١٨ ، وأبو عوانة     )٥٦٧( ٢/٨٥٢التوحيد  

 ، وابـن أيب زمـنني يف تفـسريه          )٧٤٠٦( ٨/١٩٩ ، والطرباين يف األوسـط       )٧٥
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، ويف ذكر أخبار أصبهان     ) ١٦٩ ،   ٢٦٨( ١/١٦٨، وأبو نعيم يف املستخرج      ١/٣٧٨
ص ( ، واحلاكم يف معرفة علوم احلديث        ١٤/٢٩٠ ، واخلطيب يف تاريخ بغداد       ٢/٧٤

 ـ وعنه أبو حممد اخلـالل   ٢/٤٢٠أطراف الغرائب ( ، والدارقطين يف األفراد )١٩٥
 ـ ، ورواه البيهقي يف شعب اإلميان  )٨٧(يف ذكر من مل يكن عنده إال حديث واحد 

  ) .٥٤(حيد و ، وعبدالغين املقدسي يف الت)٣٦٥( ١/٣٣٠

  .كلهم من طريق أيب الزبري 

  . ، عن قتادة )١٩٧٠٨( ١٠/٤٦١وأخرجه معمر يف اجلامع 

 ،  وأبو نعيم     )٧٤٣( ١/٣٩٠ ، وابن األعرايب يف معجمه       )١٤٧١١( ٢٣/٥٩وأمحد  
  . ، من طريق بكر بن عبداهللا املزين ٢/٢٣١يف احللية 

 ، مـن    )١٣٦( صفة النفاق     ، وأبو نعيم يف    )٥٦٩( ٢/٨٥٣وابن خزمية يف التوحيد     
  .طريق وهب بن منبه 

  . ، من طريق سليمان بن قيس )٥٧٢( ٢/٨٥٦وابن خزمية يف التوحيد 

 ، وأبو نعـيم     )٢٠٧( ٣/٨٢٣ ، واخلليلي يف اإلرشاد      ٣/٩٠٩وابن عدي يف الكامل     
  . ، من طريق حمارب بن دثار ٧/٢٦٣يف احللية 

  . من طريق ماعز التميمي  ،)١٠٢٠( ٢/١١٥والطرباين يف مسند الشاميني 

  .كلهم عن جابر حنوه 

أن الطريق اليت أخرجها املخلدي ال تثبت ، ولكن احلديث صحيح مـن             : واخلالصة  
طرق أخرى عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ وقد أخرج بعضها اإلمام مسلم ، كمـا    

  .تقدم ، واهللا أعلم 

  

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٨١                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

  :احلديث الثامن 

 حدثنا موسى بن احلكم      ،   يب محزة البلخي  أخربنا أمحد بن حممد بن أ      :قال املخلدي   
  ، عن عائشة بنت طلحـة    ،  عن طلحة بن حيىي     ،  ياث  ِغ حدثنا حفص بن      ، ويشطَال

ـ رضي اهللا عنهاـ   أم املؤمننيعن عائشة يف جنازة صـيب     أدرك النيب   : قالت 
    . عصفور من عصافري اجلنة ؛ طوىب له : فقالت عائشة .األنصارصبيان من 

 وهم يف أصالب     وخلق هلا أهالً    ،  إن اهللا خلق اجلنة     !وما يدريك يا عائشة     « :قال
  . »  وهم يف أصالب آبائهم وخلق هلا أهالً ، وخلق النار ،آبائهم

  :ختريج احلديث 

، والذهيب  )١٧( ٢/٣٢أخرجه من طريق املخلدي قوام السنة يف احلجة يف بيان احملجة            
   .٣/٨٠١ تذكرة احلفاظ  ، ويف١٤/٤٦٢يف سري أعالم النبالء 

 ـ ومن طريقـه   )٤٦٨٠( ٥/٢٣٣ ، وأبو داود )٢٦٦٢( ٤/٢٠٥٠وأخرجه مسلم 
 ، وأبو )٢٠٠٩٥( ١١/١٢٤ ـ ، ورواه عبدالرزاق  )٧٠(البيهقي يف القضاء والقدر 

 ـ وعنه اخلطيـب يف   )٤٠٣( ، وأبو العباس األصم يف أماليه )٤٥٥٣( ٨/٤١يعلى 
 ، ويف القضاء )١٩٥( ورواه البيهقي يف االعتقاد  ـ ، ١١١ ، ١١/١١٠تاريخ بغداد 

 ، وابن عساكر يف تـاريخ       ٢/٥٣ ، وأبو نعيم يف ذكر أخبار أصبهان         )٦٤١(والقدر  
  . ، من طريق سفيان الثوري ٦٩/٢٤٩دمشق 

   ٤٢/٤٨٤ ، وأمحــد )٨٢( ١/٣٢ ، وابــن ماجــه )٢٦٦٢( ٤/٢٠٥٠ومــسلم 
   ١/٣٨٨جـري يف الـشريعة    ـ وعنـه اآل  )٤٧(، والفريايب يف القدر ) ٢٥٧٤٢(
، )١٠٧٣ (٤/٦٦٥اعتقاد أهل السنة    ـ ، ورواه الاللكائي يف شرح أصول        ) ٤٤٤(

  .من طريق وكيع 

 ، مـن    )٦١٧٣( ١٤/٤٧بان  ـــ ، وابن ح   )٢٦٦٢( ٤/٢٠٥٠لم  ـــومس
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  .بن زكريا اطريق إمساعيل 

 ـ ومن طريقـه ابـن    )٢٤١٣٢( ٤٠/١٦٠، وأمحد )٥٠()١٩٤٧( ٤/٥٧والنسائي 
  ـ ومـن   )٢٦٥( ١/١٢٩ ـ ، ورواه احلميدي  ٦٩/٢٤٨يخ دمشق عساكر يف تار

 ـ ، ورواه الطحاوي يف شرح معاين اآلثـار   ١٨/١٠٤طريقه ابن عبدالرب يف التمهيد 
  . ، من طريق سفيان بن عيينة ٥/٤٤٩ ، وأبو املظفر السمعاين يف تفسريه ١/٥٠٧

 ،  ٢/٢٢٦اء  ، والعقيلي يف الـضعف )١٠١٧( ٢/٤٤٨وإسحاق بن راهويه يف مسنده    
  . ، من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني ١٨/١٠٤وابن عبدالرب يف التمهيد 

  . ، من طريق عبيداهللا بن موسى )٧٤١٤( ٥/٢٤٩والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار 

  .كلهم عن طلحة ، به حنوه 

  :وتوبع طلحة 

   ٢/٤٤٧ ، وإسحاق بـن راهويـه يف مـسنده           )٢٦٦٢( ٤/٢٠٥٠أخرجه مسلم   
، )٤٥١٢ (٥/٢٦١، والطرباين يف األوسط     ) ١٣٨( ١/٣٤٨ ، وابن حبان     )١٠١٦(

  .من طريق فضيل بن عمرو 

  . ، من طريق حيىي بن إسحاق )١٦٧٩( ٣/١٥٢وأبو داود الطيالسي 

  .كالمها عن عائشة بنت طلحة به حنوه 

  .واحلديث صحيح ؛ وقد أخرجه مسلم كما تقدم ، واهللا أعلم 

  

  :احلديث التاسع 

 أخربنا أبو عمران موسى بن العباس اجلويين ،  ثنا محيد بن عياش ، ثنا                :ملخلدي  قال ا 

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٨٣                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

 يكره الطرية   كان النيب   : مؤمل بن إمساعيل ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال              
  .وحيب الفأل 

  :ختريج احلديث 

  .تفرد مؤمل بن إمساعيل عن شعبة ذا املنت 

ال « :  قـال    ادة ، عن أنس ، أن الـنيب         وخالفه مجاعة فرووه عن شعبة ، عن قت       
: رسول اهللا ، ومـا الفـأل ؟ قـال           يا  : قيل  . » عدوى وال طرية ، ويعجبين الفأل       

  :» الكلمة الطيبة «

 ، وأمحـد    )٢٢٢٤( ٤/١٧٤٦ ، ومـسلم     )٥٧٧٦( ١٠/٢٥٤أخرجه البخـاري    
، )٣٠٢٧ (٥/٣٧٤، وأبو يعلـى     ) ١٣٩٢٠( ٢١/٣٧٠ ، و    )١٢٣٢٣( ١٩/٣٣١

 ، وابن خزمية يف كتاب التوكل       )٣٤( ١٥ ص   )مسند علي ( ذيب اآلثار    والطربي يف 
  . ، من طريق حممد بن جعفر )٢/٢٦١إحتاف املهرة (

 ـ وعنه ابن  )١٦٨( ، ويف كتاب األدب )٦٤٤٨( ٩/٤١وابن أيب شيبة يف املصنف 
 ـ ، عن يزيد  )٢٧٦( ١/٢٠١ ، وابن أيب عاصم يف السنة )٣٥٣٧( ٢/١١٧٠ماجه 

   .بن هارون

  .، من طريق ز )٣٢١٠( ٥/٤٧٦، وأبو يعلى )١٢٧٧٨( ٢٠/١٧٦وأمحد 

 ، عن عفان ،     )١٣٩٤٩ ،   ١٣٩٢٠ ،   ١٣٦٣٤( ٣٨٢ ،   ٣٧٠ ،   ٢١/٢٣٠وأمحد  
  .وحجاج ، و حيىي بن سعيد القطان 

  . ، من طريق أيب داود )٢/٢٦١إحتاف املهرة (وابن خزمية يف كتاب التوكل 

 ، من   ٤/٣١٢، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار        )٢/٢٦١إحتاف املهرة   (وأبو عوانة   
  .طريق سعيد بن عامر 
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  . ، من طريق حيىي بن أيب بكري )٢/٢٦١إحتاف املهرة (وأبو عوانة 

  . ، من طريق عبدالرمحن بن زياد )١٨٤١( ٥/٩٩والطحاوي يف املشكل 

  .كلهم عن شعبة وحده ، عن قتادة ، به حنوه 

  :ورواه مجاعة عن شعبة وهشام معاً 

   ٥/٤٧٧ ـ ومن طريقه أبـو يعلـى    )٢٠٧٣( ٣/٤٦٧أخرجه أبو داود الطيالسي 
  . ـ )٣٢١١(

  . ، عن وكيع )١٣٩٢٠( ٢١/٣٧٠ ، و )١٢١٧٩( ١٩/٢١٧وأمحد 

 ،  ٢٤/٧٣وابن عبدالرب يف التمهيـد        ،  )٥١( ٤/٣٠٩والطحاوي يف شرح معاين اآلثار      
  . ، من طريق حيىي بن سعيد القطان ٨/٥١٣ويف االستذكار 

  .لهم عن شعبة وهشام معاً ، عن قتادة ، به حنوه ك

  :ورواه مجاعة عن هشام الدستوائي وحده 

 ، وأبـو داود     )٩١٣( ، ويف األدب املفـرد       )٥٧٥٦( ١٠/٢٢٥أخرجه البخـاري    
 ، وأبـو الـشيخ يف       ٤/٣١٢ ، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار        )٣٩١١( ٤/٣٤٣

، ٤/٣٧٨واخلطيب يف تاريخ بغداد  ،   ٨/١٣٩ ، والبيهقي    )٨٠١( ٤/٨٧أخالق النيب   
  . ، من طريق مسلم بن إبراهيم )٨(وأبو احلسني الثقفي يف فوائده 

، )٢/٢٦١إحتاف املهرة ( ، وابن خزمية يف كتاب التوكل      )١٦١٥( ٣/٢٥٩والترمذي  
  . ، من طريق ابن أيب عدي )٣٢ (١٥ ص )مسند علي(والطربي يف ذيب اآلثار 

 ٢/٢٦٠إحتاف املهرة   ( ، وابن خزمية يف كتاب التوكل        )١٢٨٢٢( ٢٠/٢٠٧وأمحد  
عبدامللك بـن   :  ، من طريق أيب عامر العقدي        )٣٠٢٦( ٥/٣٧٣ ، وأبو يعلى     )٢٦١

  .عمرو 

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٨٥                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

 ، عن عبدالوهاب بن عطـاء       )١٢٨٢٢( ٢٠/٢٠٧ ، و    )١٢٥٦٤( ٢٠/٣١وأمحد  
  .اخلفاف 

  . ، عن عبدالصمد )١٢٨٢٢( ٢٠/٢٠٧وأمحد 

 ، من طريق يزيـد بـن       )٢٦١ ، ٢/٢٦٠إحتاف املهرة   (توكل  وابن خزمية يف كتاب ال    
  .زريع ، ومعاذ بن هشام 

  .)٥٢(حنوه  كلهم عن هشام ، به

  :وتابعهما مهام بن حيىي 

 ، من طريق هدبة     )٢٨٧٠( ٥/٢٥١ ، وأبو يعلى     )٢٢٢٤( ٤/١٧٤٦أخرجه مسلم   
  .بن خالد ا

 ، مـن    )٣٢٥٣( ١٢/١٧٤ ، والبغوي يف شرح السنة       )١٣٦٣٣( ٢١/٢٢٩وأمحد  
  .طريق عفان 

  . ، عن ز )١٣٦٣٣( ٢١/٢٢٩وأمحد 

  . ، من طريق عمرو بن عاصم )٢/٢٦١إحتاف املهرة (وأبو عوانة 

  .كلهم عن مهام به حنوه 

أن املنت الذي أخرجه املخلدي غري ثابت من رواية أنس ، وأن الـصحيح              : واخلالصة  
يـا  : قيل  . » عجبين الفأل   ال عدوى وال طرية ، وي     « :  قال   أن النيب   : من روايته   

  .» الكلمة الطيبة « : رسول اهللا ، وما الفأل ؟ قال 
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  :احلديث العاشر 

ثنا أبو زرعة الرازي ، ثنا املعاىف بـن         أخربنا أمحد بن حممد الطوسي ،        :قال املخلدي   
، ن العالء بن عبدالرمحن ، عن أبيه      سليمان ، ثنا موسى بن أعني ، عن سابق الرقي ، ع           

أنا زعيم ملن ترك املراء وإن كـان مِحقـاً          «  : قال رسول   : أيب هريرة قال    عن  
   » وحسن خلُقه ببيت يف أعال اجلنة ، وبيت يف وسط اجلنة ، وبيت يف رباض اجلنة

  :ختريج احلديث 

 من طريق أيب نعيم بن عدي ، عـن أيب           )١٤٦( ٢/٤٦أخرجه اهلروي يف ذم الكالم      
  .  زرعة الرازي به مثله 

  .ومل أقف على من أخرجه من هذا الطريق غريه 

  .)٥٣(ويف إسناده سابق الرقي متكلم فيه

  :وقد روي من طريق أخرى عن أيب هريرة ، ولكنها ال تثبت 

 ، من طريق عنبسة بن مهران ، عن الزهري ،           ٢/١٧٧أخرجه ابن حبان يف اروحني      
  .عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة حنوه 

كان ممن يروي عن الزهري ما لـيس حبديثـه ، ويف            « : ان عن عنبسة    وقال ابن حب  
   .»حديثه من املناكري اليت ال يشك من احلديث صناعته أا مقلوبة 

وللحديث شواهد كثرية يرتقي مبجموعها إىل احلسن ، وقد فصل القول فيها الـشيخ              
  .)٥٥(، وحمقق كتاب ذم الكالم)٥٤(األلباين ـ رمحه اهللا ـ

  

  

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٨٧                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

  س األحاديثفهر
  

 الرقم  الراوي  طرف احلديث
  ٣  عبداهللا بن عمرو  أذا أمرمت ، أو هلذا وكلتم ؟

  ٢  أنس أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة
 ١٠  أبو هريرة  أنا زعيم ملن ترك املراء
  ٤  حنظلة الكاتب  خري أعمالكم اجلهاد
  ٩  أنس  كان يكره الطرية

  ١  ةأبو هرير  لوال أن أشق على أميت
  ٥  ابن عمر  من هم برباط كتب اهللا من بني عينية

  ٧  جابر  أنه من مات: ناد يف الناس 
  ٦  أبو هريرة  ويل لألعقاب من النار
  ٨  عائشة  يا عائشة وما يدريك
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 اهلوامش والتعليقات

عـن  : (، والـصواب  ) ثنا هشام بن حـسان وعبيـداهللا  : ( وقع يف املطبوع من الكتاب     (١) 
 خزمية عن هشام ، وكما هو يف أصل املخطوط من إحتـاف             ، كما رواه غري ابن    )عبيداهللا
  .املهرة 

 أثبت يف األصل ما وجده يف املطبـوع مـن كتـاب             ١٤/٦٩١والغريب أن حمقق إحتاف املهرة      
، ) عـن (التوحيد ، مع أنه ذكر أنه وقع عنده يف أصل املخطوط ويف نـسخة أخـرى                 

  .فليصحح يف املوضعني 
   .٢/٢٤٦  الضعفاء الكبري  (٢)
   .١/٣٣٨ انظر لسان امليزان  (٣)
  كذا رواه عامة الرواة عن حيىي ، وخالفهم املقدمي ؛ فرواه عن حيىي ، عن عبيداهللا ، عـن                      (٤)

، عن  ) ٥١٠ (١/٣٤٩أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة     : سعيد ، عن أبيه ، عن أيب هريرة         
  .املقدمي به 

   حيىي ، فروايته شاذة ، واهللا أعلم وهو وجه مرجوح ؛ حيث خالف املقدمي مجيع أصحاب: قلت 
، جاج بن منهال ، فرواه عن محاد به         كذا رواه غري واحد عن محاد بن سلمة ، وخالفهم ح             (٥)

  :» عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل « :ولكنه قال يف متنه 
  .، من طريق حجاج به ) ١٠٧٠ (٣/٣٥٢أخرجه ابن حبان 
واحملفوظ عن محاد بغري هذا اإلسناد من حديث أيب          : ١/٧١حجر يف التلخيص      وقال احلافظ ابن    

 .» لوال أن أشق « : بكر كما تقدم ، واحملفوظ عن عبيداهللا بن عمر ذا اإلسناد بلفظ 
  .  كذا رواه حممد بن عبداألعلى ، وعبداألعلى النرسي عن املعتمر  (٦)

تمر ، عن عبيداهللا ، عن سعيد ، عن أبيه ، عـن أيب              ورواه حممد بن عبداألعلى مرة أخرى عن املع       
  .عن حممد بن عبداألعلى به ) ٢٣ (١/٣٠٥أخرجه ابن خزمية يف التوحيد : هريرة 

   .عن أبيه : كذا قال ؛ زاد فيه  : ١٤/٦٩٢وقال احلافظ ابن حجر يف إحتاف املهرة  

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٨٩                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

  
  يف الوجه الثاين ، فيقـدم        والوجه األول أرجح ؛ حيث رواه ثقتان ، وأحدمها  هو راويه           : قلت    

  .من روايتيه ما توبع عليه ، إضافة إىل أنه قد توبع املعتمر على الوجه األول ، واهللا أعلم 
  ) .٤٣٢٤ ، ٢٣٢١(  انظر التقرير (٧)
  ) .ابن عبدايد(وصوابه ) عبدالوهاب بن عبداحلميد( وقع يف املطبوع من الكتاب  (٨)
  . غري عبدالوهاب ، وقد رواه إمساعيل ووهيب فلم يرفعاه مل يرفعه:  وقال ابن معني  (٩)

 أن رسول اهللا    :(يعين أنه مل يقل أحد يف حديث أنس هذا          : وعلق على ذلك ابن عبدالرب بقوله       
، وال  ) أمـر بـالل   : (، غري عبدالوهاب من أصحاب أيوب ، وغريه يقولـون         )أمر بالالً 

   .يذكرون النيب 
ة ؛ فرووه عن عبدالوهاب ، عن خالد احلذاء ، عن أيب قالبة ، عن               وخالفهم عدد من الروا     (١٠)

  :أنس 
  .، عن حممد بن سالم ) ٦٠٦ (٢/٩٨أخرجه البخاري 

 ، مـن    ١/٣٩٠، والبيهقي   ) ٨٣٣ (٢/٤، وأبو نعيم يف املستخرج      ) ٣٧٨/٣ (١/٢٨٦ومسلم  
  .طريق إسحاق بن إبراهيم 

  .، عن قتيبة ) ١٩٣ (١/٢٣٥والترمذي 
  . ـ ، عن بندار ١/٤١٢ـ ومن طريقه البيهقي ) ٣٦٨ ، ٣٦٦ (١/١٩٠وابن خزمية 

  .كلهم عن عبدالوهاب به 
ولعل الوجهني حمفوظان ، فرواته يف الوجهني أكثرهم ثقات حفاظ ، وقـد رواه خالـد                : قلت  

احلذاء كما سيأيت ، وعليه فال يستغرب أن يرويه عبدالوهاب الثقفي على الوجهني ، واهللا               
  .أعلم 

  ) .ابن سعيد(وصوابه ) عبدالوارث بن سفيان(وقع يف املطبوع من الكتاب   (١١)
 كذا رواه حممد بن كثري عن شعبة ، وتابعه سليمان بن حرب ؛ فيما أخرجه الـسلمي يف                    (١٢)

، من طريق حيىي بن أمحد بن جبلة ، عن أبيه ، عن سليمان              ) ١٥١ص  (طبقات الصوفية   
   .بن حرب ، به ا
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ظر ، فقد رواه غري واحد من أصحابه عن شعبة ، عن  خالد احلذاء ، عن أيب                  ويف ثبوته عن شعبة ن    

  :قالبة ، عن أنس 
  . ـ ١/٣٢٧ـ ومن طريقه أبو عوانة ) ٢٢٠٩ (٣/٥٦٧أخرجه أبو داود الطيالسي 

  .، عن أيب الوليد الطيالسي ) ١١٩٦ (١/١١٦والدارمي 
  .، من طريق عفان ) ٣٩( ،  والسراج ١/٣٢٧، وأبو عوانة ) ١١٩٦ (١/١١٦والدارمي 

  .، من طريق غندر ) ٤٠(والسراج يف مسنده 
  . ، من طريق أيب عامر العقدي  ، وسليمان بن حرب ١/١٣٢والطحاوي يف شرح معاين اآلثار 

  .كلهم عن شعبة ، عن خالد ، عن أيب قالبة ، عن أنس 
  .أصحاب شعبة وال شك أن روايتهم أرجح من رواية حممد بن كثري ، وخاصة أن فيهم ثقات 

ما روى هذا عن ابن كـثري       « : وإىل هذا أشار ابن حبان بعد إخراجه لرواية حممد بن كثري بقوله             
  .» من حديث شعبة ثقة غري حممد بن أيوب الرازي ، وأيب خليفة 

وأما متابعة سليمان بن حرب له ؛ ففي إسنادها حيىي وأبوه مل أقف على من تـرجم هلمـا ، واهللا             
  . أعلم 

والتصويب مـن إحتـاف     ) أبو أيوب ) : (٣٦٦ (١/١٩٠ وقع يف املطبوع من ابن خزمية         (١٣)
   .٢/٧١املهرة 

  . أمر بالل أن رسول اهللا :  جاء لفظه عند ابن عدي  (١٤)
إال أن الذي يستغرب من هذه الرواية قول        ،  وهذا عن الثوري عن خالد مشهور       : وقال ابن عدي    

   . أمر بالل :ه الرواية يقولون عن أنسوغري هذ ،  أمر رسول اهللا   :أنس
سألت أيب  « ) : ٢٦٨ (١/٩٩ ويف ثبوته عن سعيد نظر ، فقد قال ابن أيب حامت يف العلل                (١٥)

ن أ أمر بالل     :نسأ عن    ،  عن قتادة   ،  عن ابن أيب عروبة     ، عن حديث رواه حممد بن بشر     
ن أ  ،  عن قتـادة    ، عن سعيد : منا هو   ؛ إ  هذا خطأ     : قال أيب   ؟ يشفع االذان ويوتر االقامة   

  . »نس كان يؤذن مثىن مثىنأ
 

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٩١                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

  
 ، عن   ١/٢٠٥ابن أيب شيبة يف املصنف      : وقد أخرجه من هذا الوجه الذي صوبه أبو حامت          : قلت  

  .عبدة ، عن سعيد ، به 

 ويف ثبوته عن شعبة نظر ؛ فكل من أخرجه عنه رووه من طريق عبدامللك اجلـدي عـن                    (١٦)
ليلي ، وقد أخرجه اخلليلي من طريق عمار بن عبداجلبار عن           شعبة ، سوى ابن عدي و اخل      

وهو حديث يعرف بعبدامللك بن إبراهيم اجلُدي عن شعبة ، ويتفرد بـه ،              : شعبة ، وقال    
  .وخطَّؤوه يف ذلك ، فتابعه عمار هذا فأنكروه عليه 

  .وأما ابن عدي فمن رواية أيب جابر ، ولكن الراوي عنه ضعيف 
  ) .٥٥٧ (١/١٩٤أيب حامت  العلل البن  (١٧)
  ) .٢٣١٠ (٢/٢٣٧ مسائل اإلمام أمحد برواية ابن هاىنء  (١٨)
   .٥/١٨٠٩ الكامل يف الضعفاء   (١٩)
   .٦/٢٠٨٥ الكامل يف الضعفاء  (٢٠)
   .٣/٣٥٩ ، لسان امليزان ٢/٤٤ انظر اروحني  (٢١)
ـ        : ( وقع يف املطبوع من الكتاب        (٢٢) ، وهـو خطـأ ،      ) دومطر الوراق ، أنا داود بن أيب هن

  ) .ومطر الوراق ، و داود بن أيب هند: (وصوابه 
  . وجاء عند الطرباين زيادة قتادة يف شيوخ محاد  (٢٣)
  .مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال محاد ، تفرد به جعفر بن سلمة : وقال الطرباين   

هلروي ، وعبد   أبو مطيع ، وغسان بن مالك عند ا       : مل يتفرد به جعفر ، فقد تابعه        : قلت    
  .اهللا بن سوار عند الاللكائي 

  .قتادة ، يف شيوخ محاد : وجاء يف رواية الطرباين ، واهلروي ، والاللكائي الثانية زيادة   (٢٤)
  .ثابت : كما جاء يف رواية الاللكائي الثانية ، واهلروي زيادة   

  
كـم بـن سـنان ؛       وخولف من رواه عن داود بن أيب هند ذا اإلسناد ؛ خـالفهم احل               (٢٥)

   :واضطرب فيه 
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  : ـ فرواه مرة عن داود ، عن احلسن ، عن أيب ذر ١

، من طريـق    ) ١٩٨٢ (٢/٣٠٨، و ) ١٢٧٥ (١/٢٣٩) كتاب القدر (أخرجه ابن بطة يف اإلبانة      
  .عثمان بن سعيد اخلياط ، عن احلكم بن سنان ، به 

  :ورواه مرة أخرى عن داود ، عن احلسن ، عن أيب هريرة  ـ ٢
  .، من طريق حممد املثىن ، عن احلكم به ) ٩٠١ (٤/١٣٣جه أبو الشيخ يف طبقات احملدثني أخر

  .وكال الوجهني خطأ ، فاحلكم بن سنان ضعيف ، وخالف الثقات ، فروايته منكرة ، واهللا اعلم 
 وخولف معمر ؛ خالفه صاحل بن أيب األخضر ؛ فرواه عن الزهري ، عن عبيـداهللا بـن                    (٢٦)

  : عبداهللا بن عمرو عبداهللا ، عن
، كالمهـا   ) ١١٢٠ (٤/٦٩٤، والاللكائي   ) ٥٣٧٤ (٦/١٨١أخرج روايته الطرباين يف األوسط      

  .من طريق ابن أيب عدي ، عن صاحل به 
مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا إال صاحل بن أيب األخضر ،                : وقال الطرباين   

  . شعيب ، عن أبيه ، عن جده ورواه معمر عن الزهري عن عمرو بن
وهذا الوجه مرجوح ، فصاحل بن أيب األخضر ضعيف  كما يف التقريب ، وابن عدي ال يعرف ،                   

   .٤/٥٩٤كما يف امليزان 
  :كما روي من أوجه أخرى عن الزهري 

  .فرواه األوزاعي ، عن الزهري ، عن عبداهللا بن عمرو 
  .رو بن شعيب ، عن عبداهللا بن عمرو ورواه شعيب بن أيب محزة ، عن الزهري ، عن عم

  .ورواه عقيل ، عن الزهري ، عن من ال يتهم ، عن عبداهللا بن عمرو 
  ) . ٣٥٣ ، ٣٥٢ص (أخرج مجيع هذه الروايات أبو عبيد يف فضائل القرآن 

  ) .٥٥ (١/٣٣٨كما أخرج رواية عقيل اهلروي يف ذم الكالم 
 فرواه عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عـن             وخالفهم هشام بن سعد يف إسناده ومتنه ؛         (٢٧)

إمنا هلك مـن    « :  فوقف مث قال     خرج رسول اهللا    : جده ، عن عمرو بن العاص قال        
كان قبلكم بسؤاهلم أنبيائهم واختالفهم عليهم ، فلن يؤمن أحد حىت يؤمن بالقدر كلـه               

   :» خريه وشره 

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٩٣                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

  
، عن ابن أيب    ) ٧٣٤٠ (١٣/٣٢٦، وأبو يعلى    ) ١٣٩ (١/١٢٠أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة       

  .شيبة ، عن الفضل بن دكني ، عن هشام بن سعد به 
  .فخالفهم يف إسناده جبعله من مسند عمرو بن العاص 

  .اخل ... فلن يؤمن : وخالفهم يف متنه بزيادة قوله 
وهذه الزيادة وردت مستقلة يف حديث آخر عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، ورواها                   

املسند مـع   : رو بن شعيب غري واحد  من الرواة ، وانظر لتخريج هذه الروايات              عن عم 
  ) .٦٧٠٣ (١١/٣٠٥تعليق حمققه 

 ٧/٢٩٠ وقد اختلف على أيب عمران يف هذا احلديث ، انظر لذلك سنن النسائي الكربى                 (٢٨)
  ) .٣٥٥ ، ٣٥٤ص ( ، فضائل القرآن أليب عبيد ٢/٤١٨، شعب اإلميان للبيهقي 

 لٌوهـو دا ،  صحيح ثٌهذا حدي «  : ٢٢١ ،   ١٢/٢٢٠ الذهيب يف سري أعالم النبالء        قال  (٢٩)
كنـه أن   يم مع أنه عليه الصالة والسالم كان         ، يف الكتاب  على حترمي اجلدال واالختالف   
 دبل س ،  ومع هذا فلم يفعل     ،   ويبني أن أحدمها مصيب       ، يوضح احلق هلما يف تلك اآلية     

لم ذا أن كل نص ألقـاه       عف،  ك مما متس إليه احلاجة ألوضحه       ولو كان تبيني ذل   ،  الباب  
 فإن قراءتـه     ؛ بل وال فسروه ملن بعدهم    ،   وال هم سألوه     اً ، إىل أمته ومل يزدهم فيه تفسري     

ـ وال سيما إذا كان يف أمساء اهللا وصفات       ،  بحث فيه   يوال  ،  زاد عليه   يفال  ،  تفسريه   ه ــ
  . » املقدسة

، ولكـن   ) عبداهللا بن شـريك   (طية لكتاب ذم الكالم ، ويف املوضعني         وقع يف النسخ اخل     (٣٠)
التفاق مصادر التخريج على ذلك ، وليس هـذا         ) عبداهللا بن يزيد  (احملقق أثبت يف النص     

بصواب ، واألصح إثبات ما يف األصول ، وخاصة مع اتفاقها ، وحيمل هذا على اضطراب               
  . أعلم موسى بن عبيدة يف احلديث ، ألنه ضعيف ، واهللا

  ) .٦٩٨٩(  تقريب التهذيب  (٣١)
  ) .٨٧٨(  تقريب التهذيب  (٣٢)
    .٢١/١٧٨ انظر ذيب الكمال  (٣٣)

 



UYTxLbèia…eëòîiŠÈÛaòÌÜÛaëòÈíŠ’ÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbuòÜ©QXÊLSX‰LæbšßQTRWç 

  
ولعله اجتـهاد   ) أخيه( كذا وقع يف أصل النسخ اخلطية ، وصححت يف هامش بعضها إىل               (٣٤)

من الناسخ ، وليس بصواب ، ألن ابن أيب حامت نص على أنه يروي عن أبيه ، عن نـصر                    
علقمة ، وكذلك أخرجه ابن حبان يف الثقات ، إضافة إىل أين وقفت على روايـات                بن  ا

  .كثرية جداً يف احلاسب وكلها من روايته عن أبيه ، عن نصر ، واهللا أعلم 
  ) .موهب (٥/٤٥٥ كذا وقع يف املخطوط ، وجاء يف ترمجته عند ابن حبان يف الثقات  (٣٥)
   .الكاتب ؛ ألنه كان من كتاب النيب : ال له  هو حنظلة بن الربيع بن صيفي ، ويق (٣٦)
، ولعله خطأ مطبعي أو تصحيف ، والصواب أنه         ) ابن عابد ( وقع يف املطبوع من الثقات        (٣٧)

ابن عائذ ، وهو عبدالرمحن بن عائذ األزدي ، وهو الذي يروي عنه حمفوظ بن علقمـة ،                  
   .١٧/١٩٩كما يف ذيب الكمال 

  ) .٣٩٣٠( ٥/٩٢  انظر اإلصابة  (٣٨)
  . ، يف تفسري سورة احلديد ٨/٩  انظر تفسري ابن كثري  (٣٩)
   .٢/٦٠٩  مسند الفاروق  (٤٠)
   .٥٩/٢٩٤ تاريخ دمشق  (٤١)
عن أيب هريـرة    : بابة ، فقاال    كذا رواه عامة أصحاب شعبة ، وخالفهم أبو قطن ، وش              (٤٢)

  .» نار أسبغوا الوضوء ، ويل لألعقاب من ال« : × قال أبو القاسم : قال
وهم أبو قطـن    « : ، وقال اخلطيب     ١٥٩ ،   ١/١٥٨أخرج روايتهما اخلطيب يف الفصل        

عمرو بن اهليثم القطعي ، وشبابة بن سوار الفزاري يف روايتهما هذا احلديث عن شـعبة                
ويـل  « :كالم أيب هريرة ، وقوله      » أسبغوا الوضوء   « :على ما سقناه ، وذلك أن قوله        

 ، وقد رواه أبو داود الطيالسي ، ووهب بن جرير بن            الم النيب   ك» لألعقاب من النار    
كلهم عن شـعبة ،     .... حازم ، وآدم بن أيب إياس ، وعاصم بن علي ، وعلي بن اجلعد               
  .»وجعلوا الكالم األول من قول أيب هريرة ، والكالم الثاين مرفوعاً 

  . ، وانظر امشه ختريج رواية عائشة ٨/٦٤ العلل  (٤٣)
    .٦/٢٤٥٠نظر الكامل  ا (٤٤)

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٩٥                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

  
، استدركته من خمتصر زوائد البزار      ... فخالف بدالً   :  ، وقوله    ١/٢٧٦ كشف األستار     (٤٥)

١/٦١.   
  ) .٤١٢ص ( هدي الساري  (٤٦)
  ) .٢٩١( سؤاالت احلاكم للدارقطين  (٤٧)
   .١٦/٧٨ انظر ذيب الكمال  (٤٨)
متام خترجيه كامالً يف هـامش       وجاء احلديث يف هذا املوضع ضمن حديث طويل ، وانظر             (٤٩)

   .٢٣/٣٨٢املسند 
   .١٢/٤٠٣  وقع اسم سفيان عند النسائي مهمالً ، وورد تعيينه يف حتفة األشراف  (٥٠)
، وهـو خطـأ ،      )أخربنا عمرو بن منصور حدثنا سفيان     :(كما وقع يف مطبوعة النسائي          

 ٢/٤٣٠ الكربى   كما ورد يف حتفة األشراف ، ويف السنن         حممد بن منصور ، : وصوابه
)٢٠٨٥.(  

  ) .هشام وشعبة: (وصوابه ) ثنا هشام وسعيد( إال أنه وقع يف املطبوع من الكتاب  (٥١)
  :  وخالفهم معاذ بن هشام ؛ فرواه عن هشام ، عن قتادة ، عن جابر  (٥٢)

عن ابن بشار ، عن معاذ بن       ) ٣٥ (١٥ص  ) مسند علي (أخرجه الطربي يف ذيب اآلثار        
  .هشام ، به 

وإن ثبت هذا الوجه ، فهو وجه مرجوح ، حيث خالف معاذ سائر الرواة جبعله من مسند                   
  .جابر 

ولكين أميل إىل أن ما يف املطبوع من ذيب اآلثار تصحيف يف النسخة اخلطية أو خطأ يف                   
قراءا ، وذلك ألن ابن خزمية قد أخرجه بالسند نفسه ، ووقع عنده من رواية أنس ، كما          

جاء يف ذيب اآلثار مع روايات أنس ، وكان قد سبقها بصفحات روايـات              إن احلديث   
جابر ، ومن عادة الطربي أن جيمع روايات كل صحايب مع بعضها ، ولو كان من رواية                 

  .جابر لذكره عند ذكره لرواياته اليت سبق أن ذكرها قبل ، واهللا أعلم 
   .٢٠/٢ ، تاريخ دمشق ٣/٢ لسان امليزان  (٥٣)
  .٢٧٣ ، رقم ١/٥٥٢لة األحاديث الصحيحة   سلس (٥٤)
    .٤٧ ـ ٢/٣٧  ذم الكالم  (٥٥)
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  واملراجعاملصادر

، حتقيق عبدالرمحن )٥٤٣ت (احلسني بن إبراهيم    : األباطيل واملناكري ، للجوزقاين      •
 . هـ ١٤٠٣الفريوائي ، الدار العلمية ، دهلي ، الطبعة األوىل 

عبداهللا بن حممد العكربي احلنبلـي      :  بطة   اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ، البن       •
عثمان األيويب ، دار الرايـة ، الريـاض ،          . ، حتقيق د  )كتاب القدر ( )٣٨٧ت  (

  .  هـ ١٤١٥الطبعة األوىل 
أمحد بن  : إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العشرة ، للحافظ ابن حجر             •

نة النبويـة ، الطبعـة      ، مطبوعات مركز السنة ، املدي     )٨٥٢ت  (علي العسقالين   
 . هـ ١٤١٥األوىل 

   حتقيـق   )٢٨٧ت  (أيب بكر أمحد بن عمـرو       : اآلحاد واملثاين ، البن أيب عاصم        •
 . هـ ١٤١١باسم اجلوابرة ، دار الرآية ، الرياض ، الطبعة األوىل . د
، حتقيق عبدامللك بـن     )٤٦٣ت  (األحاديث املختارة ، للحافظ الضياء املقدسي        •

 . هـ ١٤١١نهضة احلديثة ، مكة املكرمة ، الطبعة األوىل دهيش ، مكتبة ال
أحاديث الشاموخي عن شيوخه ، حتقيق مشعل املطريي ، دار ابن حزم ، الطبعـة            •

 . هـ ١٤١٧األوىل 
 ، ترتيب عالء الدين علي بـن        )٣٥٤ت  (اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان        •

الرسالة ، بريوت ،    ، حتقيق شعيب األرناؤوط ، مؤسسة       )٧٣٩ت  (بلبان الفارسي   
 . هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل 

  حممد بـن عبـداهللا ، حتقيـق        :  وآدابه ، أليب الشيخ األصبهاين       أخالق النيب    •
 . هـ ١٤١٨صاحل الونيان ، دار املسلم ، الرياض ، الطبعة األوىل . د
 مع شرحه فـضل     )٢٥٦ت  (حممد بن إمساعيل    : األدب املفرد ، لإلمام البخاري       •

  . هـ ١٣٨٨، املطبعة السلفية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، اهللا الصمد 

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٩٧                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

  
حممد القهـوجي ،    .  ، حتقيق د   )٢٣٥ت  (كتاب األدب ، أليب بكر بن أيب شيبة          •

 . هـ ١٤٢٠دار البشائر ، الطبعة األوىل 
اخلليل بن عبداهللا القزويين ، حتقيـق  : اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث ، للخليلي         •

 . هـ ١٤٠٩، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة األوىل  حممد سعيد إدريس 
 حتقيـق  )٨٥٢ت (أمحد بن علي    : اإلصابة يف متييز الصحابة ، للحافظ ابن حجر          •

 . هـ ١٣٩٦طه الزينيب ، مكتبة الكليات األزهرية ، الطبعة األوىل 
أطراف الغرائب واألفراد ، البن طاهر املقدسي ، حتقيق حممود نـصار ، الـسيد                •

 . هـ ١٤١٩ ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل يوسف
 حتقيق  )٤٥٨ت  (أمحد بن احلسني    : االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد ، للبيهقي         •

 . هـ ١٤٢٠أمحد أبو العينني ، دار الفضيلة ، الطبعة األوىل 
جمموع :  ، مطبوع ضمن     )٣٤٦ت  (حممد بن يعقوب    : أمايل أيب العباس األصم      •

 أيب العباس األصم ، حتقيق نبيل جرار ، دار البشائر ، الطبعـة األوىل               فيه مصنفات 
 . هـ ١٤٢٥

ت (حممد بـن إبـراهيم      : األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف ، البن املنذر          •
 ١٤٠٥صغري أمحد حنيف ، دار طيبة ، الرياض ، الطبعة األوىل            .  حتقيق د  )٣١٨
 .هـ 

علـي  .  ، حتقيـق د    )٣٩٥ت  (إسـحاق   حممد بن   : كتاب اإلميان ، البن مندة       •
ي ، مطبوعات اجلامعة اإلسالمية ، املدينة النبويـة ، الطبعـة األوىل             ـــالفقيه
 . هـ ١٤٠١

 حتقيـق   )٢٩٢ت  (أمحد بن عمرو    :  أليب بكر البزار     )مسند البزار (البحر الزخار    •
حمفوظ السلفي ، مؤسسة علوم القرآن ، بريوت ، الطبعة األوىل ، بدء يف طبعـه                

  . هـ ١٤٠٩
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بذل اإلحسان بتقريب سنن النسائي أيب عبدالرمحن ، تأليف أيب إسحاق احلويين ،              •

 . هـ ١٤١٠مكتبة التربية اإلسالمية ، الطبعة األوىل 
 )٨٠٧ت  (بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث ، للحافظ نور الدين اهليثمـي              •

 ١٤١٣لطبعـة األوىل    حسني الباكري ، مركز السنة ، املدينة النبوية ، ا         . حتقيق د 
 .هـ 

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ، للسيوطي ، حتقيق حممد أبـو الفـضل                •
 إبراهيم ، املكتبة العصرية ، بريوت ، الطبعة األوىل 

 ، حتقيق عبدالـسالم     )٧٤٨ت  (حممد بن أمحد    : تاريخ اإلسالم ، لإلمام الذهيب       •
 .عة األوىل تدمري ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطب

 ، تصوير دار الكتـاب العـريب ،         )٤٦٣ت  (تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي       •
 .بريوت 

تاريخ جرجان ، للسهمي ، حتقيق حممد عبداملعيد خان ، عامل الكتب ، الطبعـة                •
 . هـ ١٤٠٧الرابعة 

 حتقيق عمرو   )٥٧١ت  (علي بن احلسن الشافعي     : تاريخ دمشق ، البن عساكر       •
 . هـ ١٤١٥فكر ، بريوت ، الطبعة األوىل العمروي ، دار ال

 تصوير دار الكتب )٢٥٦ت (حممد بن إمساعيل : التاريخ الكبري ، لإلمام البخاري   •
 .العلمية ، بريوت 

ت (يوسف بـن عبـدالرمحن      : حتفة األشراف مبعرفة األطراف ، للحافظ املزي         •
بعة الثانيـة   رف الدين ، الدار القيمة ، اهلند ، الط        ــ حتقيق عبدالصمد ش   )٧٤٢
 . هـ ١٤٠٣

التحقبق يف أحاديث التعليق ، البن اجلوزي ، حتقيق مسعد السعدين ، دار الكتب               •
 . هـ ١٤١٥العلمية ، الطبعة األوىل 

 

 



 لس الثاين من أمايل املخلدي٥٩٩                     حممد بن تركي التركي.  د –ختريج ا  

  
عبدالكرمي بن حممـد ، حتقيـق عزيـز اهللا          : التدوين يف أخبار قزوين ، للرافعي        •

 .العطاردي ، تصوير مكتبة الرشد 

 حتقيق عبدالرمحن املعلمي ،     )٧٤٨ت  (مد بن أمحد    حم: تذكرة احلفاظ ، للذهيب      •
 .تصوير دار إحياء التراث العريب 

 )٥١٦ت  (ني بن مسعود البغوي     ــ ، لإلمام احلس   )معامل الترتيل (تفسري البغوي    •
ة ، بـريوت ، الطبعـة األوىل        ــحتقيق خالد العك ، مروان سوار ، دار املعرف        

 . هـ ١٤٠٧
 ، حتقيق حسني    )٣٢٤ت  (بن عبداهللا بن أيب زمنني      تفسري ابن أيب زمنني ، حملمد        •

 . هـ ١٤٢٣عكاشة ، حممد مصطفى ، الفاروق احلديثة ، الطبعة األوىل 

 أليب جعفر حممد بـن جريـر        )جامع البيان عن تأويل آي القرآن     (تفسري الطربي    •
 . ، مطبعة مصطفى بايب احلليب ، مصر )٣١٠ت (الطربي 

 حتقيق أسعد الطيـب ،      )٣٢٧ت  ( حامت الرازي    تفسري القرآن العظيم ، البن أيب      •
 . هـ ١٤١٧مكتبة نزار الباز ، مكة املكرمة ، الطبعة األوىل 

 ، حتقيق سـامي     )٧٧٤ت  (إمساعيل بن عمر    : تفسري القرآن العظيم ، البن كثري        •
 . هـ ١٤٢٢السالمة ، دار طيبة ، الطبعة األوىل  

حتقيق حممد عوامـة ،     )٨٥٢ ت(تقريب التهذيب ، للحافظ ابن حجر العسقالين         •
 . هـ ١٤٠٦دار الرشيد ، سوريا ، الطبعة األوىل 

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ، البن حجر العسقالين ، حتقيق              •
 . هـ ١٣٩٧شعبان إمساعيل ، مكتبة الكليات األزهرية ، 

ن عبدالرب القـرطيب    التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، للحافظ أيب عمر ب            •
 . حتقيق سعيد أعراب وآخرين ، طبعة وزارة األوقاف املغربية )٤٦٣ت (
  حتقيق حممود شاكر ،     )٣١٠ت  (حممد بن جعفر    : ذيب اآلثار ، لإلمام الطربي       •
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 .مطبعة املدين ، مصر 

 ، )٨٥٢ت (أمحد بـن علـي   : ذيب التهذيب ، للحافظ ابن حجر العسقالين        •
 .ة املعارف العثمانية ، اهلند مصور عن طبعة دائر

 )٧٤٢ت (يوسف بـن عبـدالرمحن      : ذيب الكمال يف أمساء الرجال ، للمزي         •
 .حتقيق بشار عواد ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل 

عبدالعزيز . ، حتقيق د  )٣١١ت  (حممد بن إسحاق    : كتاب التوحيد ، البن خزمية       •
 . هـ ١٤٠٨وىل الشهوان ، مكتبة الرشد ، الطبعة األ

 ، حتقيق حممد النابلـسي ،       )٦٠٠ت  (التوحيد هللا عز وجل ، لعبدالغين املقدسي         •
 . هـ ١٤١٦عبداألكرم السقا ، دار السقا ، دمشق ، الطبعة األوىل 

علي الفقيهـي ، مطبوعـات اجلامعـة        . كتاب التوحيد ، البن مندة ، حتقيق د        •
 . هـ ١٤٠٩ اإلسالمية ، املدينة النبوية ، الطبعة األوىل

     الطبعة األوىل  ة ، دائرة املعارف العثماني   ،  حامت حممد بن حبان البسيت      أليب الثّقات، •
  .هـ ١٣٩٣

 .املصنف لعبدالرزاق : انظر : اجلامع ، ملعمر بن راشد ، املطبوع يف آخر املصنف  •

 حتقيق بشار   )٢٧٩ت  (اجلامع الكبري ، لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى الترمذي            •
 . م ١٩٩٦د ، دار الغرب اإلسالمي ، الطبعة األوىل ، عوا

 حتقيق  )٣٢٧ت  (عبدالرمحن بن حممد    : اجلرح والتعديل ، البن أيب حامت الرازي         •
عبدالرمحن املعلمي ، مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثمانية ، الطبعـة األوىل             

 . هـ ١٣٧٢
 حتقيق بدر البـدر ،       ، )٣٦٨ت  (أمحد بن جعفر    : جزء األلف دينار ، للقطيعي       •

 . هـ ١٤١٤دار النفائس ، الكويت ، الطبعة األوىل 
.  حتقيـق د   )٣١٧ت  ( ، أليب القاسم البغوي      )حديث علي بن اجلعد   (اجلعديات   •  
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 . هـ ١٤١٥رفعت فوزي ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، الطبعة األوىل 

حممد املدخلي ،    ، حتقيق    )٥٣٥ت  (احلجة يف بيان احملجة ، لقوام السنة األصبهاين          •
 . هـ ١٤١١دار الالاية ، الطبعة األوىل 

حسن البلوط ،   . حديث أيب الفضل الزهري ، رواية أيب حممد اجلوهري ، حتقيق د            •
 . هـ ١٤١٨أضواء السلف ، الطبعة األوىل 

أيب العباس حممد بن إسحاق ، ختريج زاهر الشحامي ، حتقيـق            : حديث السراج    •
 . هـ ١٤٢٥ثة للطباعة ، القاهرة ، الطبعة األوىل حسني عكاشة ، الفاروق احلدي

عـامر صـربي ، دار      . قيـق د  حممد بن أمحد اجلرجاين ، حت     : حديث الغطريفي    •
 . هـ ١٤١٧، الطبعة األوىل البشائر

، دار الكتاب العريب  ) ٤٣٠(أمحد بن عبداهللا    : حلية األولياء ، أليب نعيم األصبهاين        •
 . هـ ١٤٠٥بريوت ، الطبعة الرابعة 

 ، مؤسسة الرسالة ،     )٢٥٦ت  (حممد بن إمساعيل    : خلق أفعال العباد ، للبخاري       •
 . هـ ١٤٠٤الطبعة األوىل 

 ، حتقيق أمحـد     )١٩٥ت  (حممد بن فضيل الضيب     : كتاب الدعاء ، البن فضيل       •
 . هـ ١٤١٥البزرة ، مكتبة لينة ، مصر ، الطبعة األوىل 

 الـدار   )٤٣٠ت  (محد بن عبداهللا    أ: ذكر أخبار أصبهان ، أليب نعيم األصبهاين         •
  .١٤٠٥العلمية ، اهلند ، الطبعة الثانية 

،  حبديث واحد  ذكر من مل يكن عنده إال حديث واحد ، ومل حيدث عن شيخه إال              •
أليب حممد اخلالل ، حتقيق سامي السالمة ، رسالة ماجستري ، يف جامعـة امللـك          

 .سعود ، كلية التربية ، قسم الثقافة اإلسالمية 
شيخ اإلسالم أيب إمساعيل عبداهللا بن حممد ، حتقيـق         :  الكالم وأهله ، للهروي      ذم •

  . هـ ١٤١٩عبداهللا األنصاري ، مكتبة الغرباء ، الطبعة األوىل 
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الروض البسام بترتيب وختريج فوائد متام ، تصنيف جاسم الدوسري ، دار البشائر              •

 . هـ ١٤٠٨، الطبعة األوىل 
 حتقيق حبيب   )١٨١ت  (عبداهللا بن املبارك املروزي      : كتاب الزهد ، البن املبارك     •

 .الرمحن األعظمي ، مصورة عن الطبعة اهلندية ، دار الكتب العلمية 
بـن ناصـر الـدين ، املكتـب         حممد  : سلسلة األحاديث الصحيحة ، لأللباين       •

 . هـ ١٣٩٩، الطبعة الثانية اإلسالمي
 .اجلامع الكبري : انظر : سنن الترمذي  •
 حتقيق عبداهللا هاشم املدين ، حـديث        )٣٨٥ت  (علي بن عمر    : رقطين  سنن الدا  •

 .أكادمي ، فيصل أباد ، باكستان 

 ، حتقيق عبداهللا هاشم املـدين ،        )٢٥٥ت  (عبداهللا بن عبدالرمحن    : سنن الدارمي    •
 . هـ ١٣٨٦دار احملاسن للطباعة ، القاهرة ،  

 ،  )٢٧٥ت  (لسجـستاين   سنن أيب داود ، لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث ا           •
 . هـ ١٤١٩حتقيق حممد عوامة ، دار القبلة ، الطبعة األوىل 

سعد احلميد ، دار الـصميعي ،       .  حتقيق د  )القسم اجلديد (سنن سعيد بن منصور      •
 . هـ ١٤١٤الرياض ، الطبعة األوىل 

خليل خاطر ، دار القبلة ،      . حممد بن إدريس ، حتقيق د     : السنن ، لإلمام الشافعي      •
 . هـ ١٤٠٩سة علوم القرآن ، الطبعة األوىل مؤس

 ، حتقيق عبـداملعطي     )٤٥٨(أمحد بن احلسني    : السنن الصغرى ، لإلمام البيهقي       •
 . هـ ١٤١٠قلعجي ، جامعة الدراسات اإلسالمية ، باكستان ، الطبعة األوىل 

 .السنن الكربى ، للبيهقي ، مصورة عن الطبعة اهلندية ، دار املعرفة ، بريوت  •

،  ، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي     )٢٧٥ت  (حممد بن يزيد القزويين     : ن ابن ماجه    سن •  
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 . املكتبة اإلسالمية ، استانبول ، تركيا 

باعتناء عبدالفتاح أبو   ) ٣٠٣ت  (، لإلمام النسائي    )اتىب(سنن النسائي الصغرى     •
 .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦بريوت، الطبعة الثانية . غدة، دار البشائر اإلسالمية

 ، حتقيق حسن شـليب ،       )٣٠٣ت  (أمحد بن شعيب    : نن الكربى ، للنسائي     الس •
  .١٤٢٢إشراف شعيب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل 

 ، حتقيق حممد ناصـر  )٢٨٧ت (أمحد بن عمرو : كتاب السنة ، البن أيب عاصم   •
 . هـ ١٤٠٥الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، الطبعة الثانية 

 ، حتقيق شـعيب     )٧٤٨ت  (حممد بن أمحد    :  سري أعالم النبالء ، لإلمام الذهيب        •
 .األرناؤوط وآخرين ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل 

ت (هبة اهللا بـن احلـسن       : شرح أصول أعتقاد أهل السنة واجلماعة ، لاللكائي          •
 . هـ ١٤١٥ أمحد الغامدي ، دار طيبة ، الطبعة الثانية. ، حتقيق د)٤١٨

 حتقيق شعيب األرناؤوط ،     )٥١٦ت  (احلسني بن مسعود    : شرح السنة ، للبغوي      •
 . هـ ١٤٠٣املكتب اإلسالمي ، بريوت ، الطبعة الثانية 

 حتقيـق   )٣٢١ت  (أمحد بن حممد    : شرح مشكل اآلثار ، أليب جعفر الطحاوي         •
 .ـ  ه١٤٠٨شعيب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل 

 حتقيـق   )٣٢١ت  (أمحد بن حممـد     : شرح معاين اآلثار ، أليب جعفر الطحاوي         •
 . هـ ١٤٠٧حممد زهري النجار ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية 

 ، حتقيق الوليد سيف النصر ،       )٣٦٠ت  (حممد بن احلسني    : الشريعة ، لآلجري     •
 . هـ ١٤١٧مؤسسة قرطبة ، الطبعة األوىل 

يث ، أليب أمحد احلاكم ، حتقيق عبدالعزيز الـسدحان ، دار            شعار أصحاب احلد   •  
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 .   هـ ١٤٠٥البشائر ، الطبعة األوىل 

 حتقيق حممد السعيد زغلول ،      )٤٥٨(أمحد بن احلسني    : شعب اإلميان ، للبيهقي      •
  هـ ز١٤١٠دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل 

 .فتح الباري  : صحيح البخاري ، املطبوع مع فتح الباري ، انظر •

حممـد  .  حتقيـق د   )٣١١ت  (أيب بكر حممد بن إسـحاق       : صحيح ابن خزمية     •
 . هـ ١٤٠١مصطفى األعظمي ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، الطبعة األوىل 

 ، حتقيق حممـد     )٢٦١ت  (صحيح مسلم ، لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري          •
 . تركيا فؤاد عبدالباقي ، املكتبة اإلسالمية ، استانبول ،

 حتقيـق   )٣٢٢ت  (حممـد بـن عمـرو       : الضعفاء الكبري ، أليب جعفر العقيلي        •
 . هـ ١٤٠٤عبداملعطي قلعجي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل 

، دار صادر ،     )٢٣٠ت  (حممد بن سعد بن منيع      : البن سعد   الطبقات الكربى ،     •
  .بريوت 

، حتقيـق   )٧٧١ت  (دالوهاب بن عليي    عب: طبقات الشافعية الكربى ، للسبكي       •
 . هـ ١٣٨٤حممود الطناحي ، عبدالفتاح احللو ، الطبعة األوىل 

أمحد عمر هاشم ، حممد زينهم عزب ،        . طبقات الشافعية  ، البن كثري ، حتقيق د         •
 . هـ ١٤١٣مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، الطبعة األوىل 

 ، حتقيق نور الدين شربية ، دار الكتاب         طبقات الصوفية ، أليب عبدالرمحن السلمي      •
 . هـ ١٤٠٦النفيس ، سوريا ، الطبعة الثانية 

، دار صادر ،     )٢٣٠ت  (حممد بن سعد بن منيع      : البن سعد   الطبقات الكربى ،     •
  .بريوت 
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 ، حتقيق عبدالغفور    )٣٦٩ت  (طبقات احملدثني بأصبهان ، أليب الشيخ األصبهاين         •
 . هـ ١٤٠٨ريوت ، الطبعة األوىل البلوشي ، مؤسسة الرسالة ، ب

 ، حتقيق مشهور حسن ، مكتبة       )٢٢٤ت  (الطهور ، أليب عبيد القاسم بن سالم         •
 . هـ ١٤١٤الصحابة ، جدة ، الطبعة األوىل 

 ، حتقيـق    )٣٢٧ت  (عبدالرمحن بن حممد    : علل احلديث ، البن أيب حامت الرازي         •
 .ـ  ه١٤٠٥حمب الدين اخلطيب ، دار املعرفة ، بريوت ، 

 ، حتقيق   )٣٨٥ت  (علي بن عمر    : العلل الواردة يف األحاديث النبوية ، للدارقطين         •
 . هـ ١٤٠٥حمفوظ الرمحن زين اهللا ، دار طيبة ، الرياض ، الطبعة األوىل ،  . د

غوث املكدود بتخريج منتقى ابن اجلارود ، تأليف أيب إسـحاق احلـويين ، دار                •
 . هـ ١٤٠٨الكتاب العريب ، الطبعة األوىل 

، حتقيـق   )٨٥٢ت  (أمحد بن علي العسقالين     : فتح الباري ، للحافظ ابن حجر        •
 .هـ ١٤٠٠حمب الدين اخلطيب ، املكتبة السلفية ، القاهرة ، الطبعة الثانية 

حممـد  .  حتقيق د  )٤٦٣ت  (الفصل للوصل املدرج يف النقل ، للخطيب البغدادي          •
 . هـ ١٤١٨لثقبة ، الطبعة األوىل مطر الزهراين ، دار اهلجرة للنشر والتوزيع ، ا

 ، حتقيق مـروان العطيـة   )٢٢٤ت (فضائل القرآن ، أليب عبيد القاسم بن سالم          •
 . هـ ١٤١٥وآخرين ، دار ابن كثري ، الطبعة األوىل 

الفقيه واملتفقه ، للخطيب البغدادي ، حتقيق عادل العزازي ، دار ابن اجلـوزي ،                •
 . هـ ١٤١٧الطبعة األوىل 

 .الروض البسام : انظر : م فوائد متا •
جمموع فيه مصنفات أيب جعفر ابن      : فوائد أيب جعفر بن البختري ، مطبوع ضمن          •  
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 . هـ ١٤٢٢البختري ، حتقيق نبيل جرار ، دار البشائر ، الطبعة األوىل 

الفوائد العوايل واألحاديث الغرائب ، البن خريون ، مصورة عندي عن نـسخة              •
  .)٣٤ ـ ١٢( ٥٥الظاهرية ، جمموع 

، حتقيق عبداهللا املنـصور ،      )٣٠١ت  (جعفر بن حممد    : كتاب القدر ، للفريايب      •
 . هـ ١٤١٨أضواء السلف ، الطبعة األوىل 

 ، حتقيق حممد آل عامر ،       )٤٥٨ت  (أمحد بن احلسني    : القضاء والقدر ، للبيهقي      •
 . هـ ١٤٢١مكتبة العبيكان ، الطبعة األوىل 

، حتقيق نظـر    )٥٣٧ت  (عمر بن حممد    : لنسفي  القند يف ذكر علماء مسرقند ، ل       •
 . هـ ١٤١٢الفاريايب ، مكتبة الكوثر ، الطبعة األوىل 

 ، دار   )٣٦٥ت  (عبداهللا بن عدي اجلرجـاين      : الكامل يف الضعفاء ، البن عدي        •
 . هـ ١٤٠٥الفكر ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 

كتبة األثرية ، باكستان     ، امل  )٣١٠ت  (حممد بن أمحد    : الكىن واألمساء ، للدواليب      •
 ، الطبعة األوىل 

 ، مصورة عن الطبعة     )٨٥٢ت  (أمحد بن علي    : لسان امليزان ، للحافظ ابن حجر        •
 . هـ ١٤٠٦اهلندية ، مؤسسة األعلمي ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، 

حممـد  .  حتقيق د  )٤٦٣ت  (أمحد بن علي    : املتفق واملفترق ، للخطيب البغدادي       •
 . هـ ١٤١٧دار القادري ، دمشق ، الطبعة األوىل صادق احلامدي ، 

حممد بن حبان البسيت ، حتقيق حممود زايد ، دار          : كتاب اروحني ، البن حبان       •
 . هـ ١٣٩٦الوعي ، حلب ، الطبعة األوىل ، 

  ، دار   )٨٠٧ت  (علـي بـن أيب بكـر        : جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، للهيثمي        •
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 . هـ ١٤٠٢ة الثالثة الكتاب العريب ، بريوت ، الطبع

حتقيق أمحد شـاكر ، دار  )٤٥٦ت (علي بن أمحد  : احمللى ، البن حزم األندلسي       •
 .اآلفاق اجلديدة ، بريوت 

، حتقيـق أنـيس   )٣١٢ت  (احلـسن بـن علـي       : خمتصر األحكام ، للطوسي      •
 . هـ ١٤١٥، مكتبة الغرباء األثرية ، املدينة النبوية ، الطبعة األوىل اإلندنوسي

حممد ضياء الـرمحن    .  ، حتقيق د   )٤٥٨ت  ( إىل السنن الكربى ، للبيهقي       املدخل •
 . هـ ١٤٢٠األعظمي ، مكتبة أضواء السلف ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 

مسائل اإلمام أمحد بن حنبل ، برواية ابن هاىنء ، حتقيق زهري الشاويش ، املكتب                •
 . هـ ١٤٠٠اإلسالمي ، الطبعة األوىل ، 

ت (يوسف بن حسن    : يد وفضل ال إله إال اهللا ، البن عبداهلادي          مسألة يف التوح   •
 . هـ ١٤١٦ ، حتقيق عبداهلادي منصور ، دار البشائر ، الطبعة األوىل )٩٠٩

 حتقيـق حممـد     )٤٣٠ت  (املستخرج على صحيح مسلم ، أليب نعيم األصبهاين          •
 . هـ ١٤١٧حسن الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل 

 ،  )املطبوع باسم مـسند أيب عوانـة      (املستخرج على صحيح مسلم ، أليب عوانة         •
 .مصورة عن الطبعة اهلندية ، تصوير دار الكتيب ، مصر 

 ،  )٤٠٥ت  (حممد بن عبداهللا    : املستدرك على الصحيحني ، للحاكم النيسابوري        •
 .مصورة عن الطبعة اهلندية ، دار املعرفة ، بريوت 

، مؤسسة الرسالة ، بريوت حتقيق شعيب األرناؤوط وآخرين ، مسند اإلمام أمحد ، •
 . هـ ١٤١٣الطبعة األوىل 

  حتقيق  )٢٣٨ت  (مسند إسحاق بن راهويه ، لإلمام إسحاق بن إبراهيم املروزي            •
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  هـ ١٤١٢لنبوية ، الطبعة األوىل عبدالغفور البلوشي ، مكتبة اإلميان ، املدينة ا. د

حممد بن  .  حتقيق د  )٢٠٤ت  (ام سليمان بن داود     مسند أيب داود الطيالسي ، لإلم      •
 . هـ ١٤٢٠عبداحملسن التركي ، دار هجر ، الطبعة األوىل 

أيب العباس حممد بن إسحاق ، حتقيق إرشاد احلق األثري ، إدارة            : مسند السراج    •
 . هـ ١٤٢٣العلوم الثرية ، باكستان ، الطبعة األوىل 

 حتقيق محدي السلفي ،     )٣٦٠ت  (أمحد  سليمان بن   : مسند الشاميني ، للطرباين      •
 . هـ ١٤٠٩مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل 

 .املستخرج على صحيح مسلم : انظر : مسند أيب عوانة  •
 ، حتقيق عبـداملعطي     )٧٧٤ت  (إمساعيل بن عمر    : مسند الفاروق ، البن كثري       •

  . هـ١٤١١قلعجي ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، الطبعة األوىل  

 حتقيق حسني   )٣٠٧ت  (مسند أيب يعلى املوصلي ، لإلمام أمحد بن علي املوصلي            •
 . هـ ١٤٠٤أسد ، دار املأمون ، دمشق ، الطبعة األوىل 

 .شرح مشكل اآلثار : انظر : مشكل اآلثار  •

 حتقيق خمتار الندوي ، الدار )٢٣٥ت (عبداهللا بن حممد  : املصنف ، البن أيب شيبة       •
 . هـ ١٤٠١األوىل السلفية ، الطبعة 

 حتقيـق حبيـب الـرمحن       )٢١١ت  (املصنف ، لعبدالرزاق بن مهام الـصنعاين         •
 . هـ ١٤٠٣، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، الطبعة الثانية األعظمي

 حتقيق حممود الطحان ،     )٣٦٠ت  (سليمان بن أمحد    : املعجم األوسط ، للطرباين      •
 .هـ  ١٤٠٥مكتبة املعارف ، الرياض ، الطبعة األوىل 

حتقيق وفـاء تقـي     ) ٥٧١ت  (علي بن احلسن    : معجم الشيوخ ، البن عساكر       •  
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 . هـ ١٤٢١، دار البشائر ، دمشق ، الطبعة األوىل الدين

حممد احلبيب اهليلة ، مكتبـة      . ، للذهيب ، حتقيق د    )املعجم الكبري (معجم الشيوخ    •
 . هـ ١٤٠٨الصديق ، الطائف ، الطبعة األوىل 

بشار عواد ، . لدين عبدالوهاب بن علي السبكي ، حتقيق دمعجم الشيوخ ، لتاج ا  •
 .م٢٠٠٤، الطبعة األوىل رائد العنبكي، مصطفى األعظمي ، دار الغرب اإلسالمي

 حتقيق حممـد شـكور      )٣٦٠ت  (سليمان بن أمحد    : املعجم الصغري ، للطرباين      •
 . هـ ١٤٠٥املياديين ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، الطبعة األوىل 

 حتقيق محدي الـسلفي ،      )٣٦٠ت  (سليمان بن أمحد    : م الكبري ، للطرباين     املعج •
 .الطبعة الثانية 

أمحد بن حممد بن زياد ، حتقيق عبداحملسن احلسيين ، دار           : املعجم ، البن األعرايب      •
 . هـ ١٤١٨ابن اجلوزي ، الطبعة األوىل 

طبعـة األوىل   املعجم ، البن املقرئ ، حتقيق عادل بن سعد ، مكتبة الرشـد ، ال               •
 . هـ ١٤١٩

 حتقيـق عبـداملعطي     )٤٥٨ت  (أمحد بن احلسني    : معرفة السنن اآلثار ، للبيهقي       •
 . هـ ١٤١٢قلعجي ، جامعة الدراسات اإلسالمية ، باكستان ، الطبعة األوىل 

حممد بن عبداهللا ، اعتىن به معظـم        : معرفة علوم احلديث ، للحاكم النيسابوري        •
 . هـ ١٣٩٧، باملدينة النبوية ، الطبعة الثانية ، حسني ، املكتبة العلمية 

 حتقيق صبحي السامرائي ، حممـود       )٢٤٩ت  (املنتخب من مسند عبد بن محيد        •
 . هـ ١٤٠٨الصعيدي ، عامل الكتب ، بريوت ، الطبعة األوىل 

ت (عبدالكرمي بـن حممـد      : املنتخب من معجم الشيوخ ، أليب سعد السمعاين          •  
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عبداهللا بن عبدالقادر ، مطبوعات جامعة اإلمام حممـد         موفق بن   .  حتقيق د  )٥٦٢

 . هـ ١٤١٧بن سعود اإلسالمية ، الرياض ، الطبعة األوىل ا

 .غوث املكدود : انظر : املنتقى ، البن اجلارود  •

 ، رواية حيىي بن حيىي الليثـي ، حتقيـق         )١٧٩ت  (املوطأ ، لإلمام مالك بن أنس        •
 .تب العربية ، مصر حممد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء الك

 ، حتقيق علي    )٧٤٨ت  (حممد بن أمحد    : ميزان االعتدال يف نقد الرجال ، للذهيب         •
 .حممد البجاوي ، دار املعرفة ، بريوت 

علي الفقيهي،  .  ، حتقيق د   )٣٨٥ت  (علي بن عمر    : كتاب الرتول ، للدارقطين      •
 . هـ ١٤٠٣الطبعة األوىل 
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