


 
  
  

  اجمللس الثالث من ختريج
أمايل الـمـخلدي

ْ َ
  

  
أبو حممد احلسن بن أمحد بن حممد الـمـخلدي

ْ َ
  

  ) هـ٣٨٩املتوىف سنة (
  

  حممد بن تركي الرتكي. د
  أستاذ احلديث املشارك بقسم الثقافة اإلسالمية

   جامعة امللك سعود،كلية التربية
  

  ملخص البحث
حاديث الواردة يف الس الثالث مـن أمـايل         يقوم هذا البحث على التخريج املوسع لأل      

  . واليت بلغت عشرة أحاديث ،املخلدي
  . ونشرا يف أعداد سابقة ،وكان الباحث قد انتهى من ختريج الس األول والثاين

 مع العناية باالختالفـات     ،وقد حاول الباحث الوصول إىل مجيع الطرق هلذه األحاديث        
 مث الترجيح بينها، ببيان الوجه الـراجح مـن          ،علل املوجودة فيها   وبيان ال  ،الواردة يف هذه الطرق   

  .املرجوح 
 واألحاديث اليت مل يقـف عليهـا       ،وتبني من خالل البحث تفرد املخلدي ببعض الطرق       

  . الباحث عند غريه 
  . واهللا املوفق ،مث ختم البحث بصنع فهارس لألحاديث واملراجع
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  ةـــمقدم
ف األنبياء واملرسلني نبينـا     ة والسالم على أشر    والصال ،احلمد هللا رب العاملني   

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

 بعد أن   ، وهو األخري من أمايل الـمـخلدي     ،فهذا هو ختريج الس الثالث    
 ، والثـاين يف طريقـه للنـشر       ، ونشر األول منها   ،أمتمت ختريج الس األول والثاين    

 لكي أمتكن بعد ذلك من نشرها كلـها إن          ،أكمل العمل يف هذه االس    فأحببت أن   
  .شاء اهللا 

 وأمهية العمـل    ،وقد بينت يف مقدميت لتخريج الس األول أمهية هذه االس         
  . وتقريبها لطلبة العلم ،على خترجيها

 ولذا فلن أكرر مـا      ، وتعريفاً ذه األمايل   ،كما كتبت هناك ترمجة للمخلدي    
  .ناك كتبته ه

 كما هي طبيعـة     ، ولن خيلو من النقص واخللل     ،ويف اخلتام فهذا جهد بشري    
 فما كان فيه من صواب فبتوفيق من        ، ولكن حسيب أين بذلت فيه وسعي وطاقيت       ،البشر

 وما كان فيه من خلل وخطأ فمين ومن الشيطان، وأسأل اهللا ـ عز وجلّ  ،اهللا وحده
  .ـ أن يعفو ذلك عين 

 وأن ،لّ ـ أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكـرمي  كما أسأله ـ عز وج 
  . إنه ويل ذلك والقادر عليه ،جيعله من العلم الذي ينتفع به

 وصلى اهللا وسلم على نبينـا حممـد         ،وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني      
  .وعلى آله وصحبه أمجعني 
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ختريج اجمللس الثالث من أمايل الـمـخلدي
ْ َ

  
  :احلديث األول 

 حدثنا قتيبة بن سعيد بن مجيل       ،خربنا أبو العباس حممد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي        أ
 ، عن أيب هريـرة    ، عن أبيه  ، عن سعيد بن أيب سعيد     ، حدثنا الليث بن سعد    ،بن طَريف 

ما من نيب من األنبياء إال وقد أعطي من         « : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
 فأرجو  ، وإمنا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه اهللا إيلّ        ،شراآليات ما آمن على مثله الب     

  . » أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة
  :ختريج احلديث 

 ويف ،)٣٦١٥( ١٣/١٩٥البغوي يف شرح الـسنة  : أخرجه من طريق الـمـخلدي    
 وابن عساكر يف معجـم الـشيوخ        ،)٦( ١/٧ ويف كتاب األنوار     ،١/٢٣٦تفسريه  

٣٠( ١/٣٧(.   
  :بع الـمـخلدي وتو

بن ا عن حممد    ، عن إبراهيم بن عبداهللا    ،)٣٨٣( ١/٢١٦أخرجه أبو نعيم يف املستخرج      
  .إسحاق به 

  :وتوبع حممد بن إسحاق السراج 
   .)١٥٢( ١/١٣٤أخرجه مسلم 

 ـ ومـن طريقـه    )١١٠٦٤( ١٠/٧٥ و ،)٧٩٢٣( ٧/٢٤١والنسائي يف الكربى 
  . ـ ٤/١٢٩٣الذهيب يف تذكرة احلفاظ 

ـ ١٠/٢٣٣ ـ وعنه أبو نعيم يف احلليـة   )٢١٣ص (لمي يف طبقات الصوفية والس  ، 
  .من طريق حممد بن الفضل الزاهد 

  . من طريق احلسن بن سفيان ،١٠/٢٣٣وأبو نعيم يف احللية 
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  . من طريق أمحد بن سلمة ،٧/١٢٩ ويف دالئل النبوة ،٩/٤والبيهقي يف الكربى 
  . بن شاذان  من طريق حممد،٩/٤والبيهقي يف الكربى 
  . من طريق موسى بن هارون ،)٦٩٥ ،٣٧٢( ٦٧٩ ،٢/٤٨٧وابن منده يف اإلميان 

  .كلهم عن قتيبة بن سعيد 
  :وتوبع قتيبة 

  . عن عبداهللا بن يوسف ،)٤٩٨١( ٨/٦١٩أخرجه البخاري 
  . عن عبدالعزيز بن عبداهللا ،)٧٢٧٤( ١٣/٢٦١والبخاري 

  . عن حجاج ،)٩٨٢٨( ١٥/٥١٥ ويف ،)٨٤٩١( ١٤/١٩٠وأمحد 
  . عن يونس ،)٨٤٩١( ١٤/١٩٠وأمحد 

  . من طريق عيسى بن محاد ،)٣٨٣( ١/٢١٦وأبو نعيم يف املستخرج 
  . من طريق ابن وهب ،١/١١٠وأبو عوانة 

  . من طريق شعيب بن حيىي ،)١٣٩(وابن مسعون يف أماليه 
  . به حنوه ،كلهم عن الليث بن سعد

  : عن أيب هريرة ، عن سعيد،وخالفهم حيىي بن بكري ؛ فرواه عن الليث
 من طريق أمحد بـن إبـراهيم بـن          ،)٣٨٣( ١/٢١٦أخرجه أبو نعيم يف املستخرج      

  . عن حيىي بن بكري به ،ملحان
  . واهللا أعلم ،وال شك أن هذا وجه مرجوح ؛ حيث خالف حيىي عدد من الثقات
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  :احلديث الثاين 
ـ  عيم عبدامللك بن حممد بن عدي اجلرنأخربنا أبو   حدثنا أمحد بن ،جاين ـ رمحه اهللا 

 ، عن أبيه  ، حدثنا عبدالرحيم بن زيد العمي     ، حدثنا عمرو بن أيب سلمة     ،عيسى اللخمي 
مخـس  « :  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال          ، عن ابن عباس   ،عن سعيد بن جبري   

، ىت ينتصر، ودعوة احلاج حـىت يـصدر       دعوة املظلوم ح  : دعوات يستجاب هلن    
 ودعوة األخ ألخيـه بظهـر       ، ودعوة املريض حىت يربأ    ،اهد حىت يقفل  ودعوة ا 

  .» الغيب
  :ختريج احلديث 

 ٢/١١٣٣ابـن عـساكر يف معجـم شـيوخه          : أخرجه من طريق الـمـخلدي     
   .٣٢١ ،٩/٣٢٠ ويف ،٣/٣٣٧ والسبكي يف طبقات الشافعية الكربى ،)١٤٧٥(

كما (نه احلاكم يف التاريخ  ـ وع ،)١١٢٥( ٢/٤٦وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان 
ـ ))٣٩٧٠( ٣/٣٥٠يف املداوي   عن عبدالرحيم بـن  ، من طريق مكي بن إبراهيم، 

جابة دعـوة األخ ألخيـه بظهـر        وأسرع هذه الدعوات إ   « : وزاد يف آخره     ،زيد به 
  .» الغيب

 وحممد بن يوسف بن الياس      ،٥١/٢كما أخرجه الضياء يف املنتقى من مسموعاته مبرو         
 من طريق عبدالرحيم بـن      ،)٣/٥٤١كما يف السلسلة الضعيفة     ( ١٨٠/٢يف مشيخته   

  .زيد به 
 وهو  ، ومل أقف عليه يف املطبوع منه      ، إىل البيهقي يف الدعوات الكبري     )١(وعزاه التربيزي 

  .ناقص 
 وكان يعين إخراج البيهقي يف الشعب ؛ ألين كما قدمت مل أقف             ،وحيتمل أنه وهم منه   
  .  أجد من عزاه إليه يف الدعوات غريه  ومل،عليه يف املطبوع منه
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 إىل احلافظ أيب منصور عبداهللا بن حممد بن الوليـد يف كتـاب              )٢(وعزاه احملب الطربي  
  .الدعاء 

 وعبدالرحيم بن زيد احلواري العمي متروك       ،هذا حديث غريب  « : وقال ابن عساكر    
  .» احلديث 

  .» موضوع « : وقال الشيخ األلباين 
  .)٣( وهو متروك،لى عبدالرحيم بن زيد بن احلواري العميومداره ع: قلت 

 ودعوة  ،دعوة احلاج حىت يرجع   : أربع دعوات ال ترد     « : وروي عن ابن عباس بلفظ      
 وأسرع  ، ودعوة األخ ألخيه بظهر الغيب     ، ودعوة املريض حىت يربأ    ،الغازي حىت يصدر  

  .» هذه الدعوات إجابةً دعوة األخ ألخيه بظهر الغيب 
 من طريق عبدالرحيم بـن زيـد        ))٩١٥( ١٤١٢كما يف املداوي    (ه الديلمي   أخرج

  .احلواري عن أبيه عن جده عن ابن عباس 
  .  إىل الديلمي يف الفردوس )٥(، واملناوي)٤(وعزاه السيوطي

  .ومل أقف عليه يف املطبوع منه 
: بخـاري   قال ال :  قال الذهيب    ، بن زيد احلواري   )٦(وفيه عبدالرحيم « : وقال املناوي   

  .)٧(»تركوه 
  .)٨(»إسناده ضعيف « : وقال أيضاً 

  :ووقفت له على طريق أخرى عن ابن عباس 
 عـن   ، عن حريز بن عثمـان     ،)٩٠٩( ١/٤١٩فقد أخرجه الفاكهي يف أخبار مكة       

 ، عن ابن عبـاس    ، عن زيد بن احلواري    ،حدثين محدث :  قال   ،عبدايد بن أيب رواد   
  .وذكر حنوه 

  . ولعله عبدالرحيم بن زيد املتقدم ،الة شيخ عبدايدوفيه جه: قلت 
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  .)٩( وهو ضعيف،وفيه أيضاً زيد بن احلواري
  .ومما تقدم يتبني أن احلديث ال يثبت عن ابن عباس 

 انظر خترجيها مفصلة    ، ودعوة األخ ألخيه شواهد صحيحه     ،ولكن ورد يف دعوة املظلوم    
   .)١٣٣٩ و ،٧٦٧(يف السلسلة الصحيحة 

  
  

  :حلديث الثالث ا
 ، حدثنا احلسن بن حممـد الزعفـراين       ،أخربنا املؤمل بن احلسن بن عيسى املاسرِجسي      

أيب :  عن سـعيد ـ أو   ، عن زيد بن أسلم، عن سفيان الثوري،حدثنا بكر بن بكّار
ـ  مـن جعـل   « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  عن أيب هريرة قال ،سعيد 

  . »  سكنيقاضياً فقد ذُبح بغري
  :ختريج احلديث 

 والذهيب  ،)٤٩٦( ١٠/٩٢ البغوي يف شرح السنة       :أخرجه من طريق الـمـخلدي   
   .)٥٥٠ ـ ٥٤١حوادث( ٣٧/٢٦٢ )١٠(يف تاريخ اإلسالم

  . عن احلسن الزعفراين به حنوه ،١/١١وأخرجه وكيع يف أخبار القضاة 
  فحدثناه ، فشك فيه  ) سعيد عن سعيد أو أىب   (:هكذا قال لنا الزعفراين     « : وقال وكيع   

حدثنا بكـر بـن     :  قال   ، من أصل كتابه   ،أبو سهل اجلهبذ  : صرد بن محاد بن سامل      
 عن أيب   ، عن أيب سعيد املقربى    ، عن زيد بن أسلم    ،حدثنا سفيان الثورى  :  قال   ،بكار
  .وذكر احلديث . » ... هريرة

   .١٠/٣٩٩وأشار إىل هذا الشك من الزعفراين الدارقطين يف العلل 
  :عن سعيد بن أيب سعيد :  ومل يشك فيه ؛ بل قال ،وقد حدث به الزعفراين: قلت 
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 ـ ومن طريقه القضاعي يف مسند  )١٣٢٣( ٢/٦٦٣أخرجه ابن األعرايب يف معجمه 
  . ـ )٣٩٥( ١/٢٤٦الشهاب 

 عن سليمان   ،)٤٩١( ١/٢٩٦ ويف الصغري    ،)٣٦٦٩( ٤/٣٩٢والطرباين يف األوسط    
  .الفرغاين 
 ٢/٢٢٧٠ ـ ومن طريقه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية  ٢/٤٦٥ يف الكامل وابن عدي

  . عن حممد بن أمحد بن محدان ، ـ)١٢٦١(
 عـن سـفيان     ، عن بكر بن بكـار     ،كلهم عن احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين       

  . عن أيب هريرة ، عن سعيد بن أيب سعيد، عن زيد بن اسلم،الثوري
 عـن   ، عن زيد بن اسلم    ، عن سفيان الثوري   ،ر بن بكار   فرووه عن بك   ،وخالفه مجاعة 

  : عن أيب هريرة ،أيب سعيد
  . عن صرد بن محاد ،١/١١أخرجه وكيع يف أخبار القضاة 

 وأيب عبـداهللا    ، من رواية عمـر بـن شـبة        ، ١٠/٣٩٩وذكره الدارقطين يف العلل     
  . وأيب األزهر النيسابوري ،األسفاطي

  .كلهم عن بكر بن بكار  به 
 فيتـرجح مـن     ، وخاصة أن احلسن كان يشك فيه      ، ولعل الوجه الثاين أرجح    :قلت  

  . ومل يشك فيه ،روايتيه ما وافقه فيها غريه
  . وهو ضعيف،ولكن مداره يف الوجهني على بكر بن بكار

  .» مل يروه عن الثوري إال بكر بن بكار « :  وابن عدي ،وقال الطرباين
  .» جة  وليس حب،تفرد به بكر« : وقال الذهيب 

  : فروي عن الثوري على أكثر من وجه ،وقد خولف بكر بن بكار
 عن ، عن سعيد املقربي، عن رجل،وريـ عن الث،ام بن يوسفــ ـ فرواه عص ١
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  :أيب هريرة 
  . من رواية عصام بن يوسف به ،١٠/٣٩٩ذكره الدارقطين يف العلل 

ن ثبتت روايته   ، وإ )١١( وهو صدوق رمبا أخطأ    ، هو البلخي  ،وعصام بن يوسف  : قلت  
  . فيمكن أن حيمل الرجل املبهم على أنه هو زيد املتقدم يف رواية بكر ،هذه
 عن ، عن عمارة بن غزية، عن رجل، أنه بلغه عن سفيان، ـ ورواه عصام بن يزيد ٢

  : عن أيب هريرة ،املقربي
بلغت خبرب عن   :  من طريق عصام بن يزيد قال        ،١/٢٢٤أخرجه ابن عدي يف الكامل      

  . فذكره ، عن رجل،سفيان
 هو عندي إبراهيم بن     ،وهذا الرجل الذي مل يسم يف هذا اإلسناد       « : وقال ابن عدي    

  .» كنى الثوري عن امسه ،أيب حيىي
 وهـو متـهم     ، وفيه أيضاً إبراهيم بن أيب حيىي      ،وفيه جهالة الراوي عن سفيان    : قلت  

  .)١٢(بالكذب
عبداهللا بن سعيد بن أيب سعيد : اد  عن أيب عب، عن سفيان، ـ ورواه زيد بن احلباب ٣

  : عن أيب هريرة ، عن أبيه،املقربي
، )١٣(٤/١٤٨١ وابن عدي يف الكامل      ،)٢٦٩٩( ٣/٣٢٨أخرجه الطرباين يف األوسط     
  .من طريق زيد بن احلباب به 
  . من رواية أيب عباد به ،١٠/٣٩٩وذكره الدارقطين يف العلل 

  .»  سفيان إال زيد مل يرو هذا احلديث عن« : وقال الطرباين 
 وعامة مـا يرويـه      ،وأليب عباد هذا غري ما ذكرت من احلديث       « : وقال ابن عدي    

  .» الضعف عليه بين 
  . ، ولعل هذا من أخطائه )١٤(وزيد بن احلباب خيطئ يف حديث الثوري: قلت 
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 ، عن عمارة بن غزية، عن الثوري، وإبراهيم بن هراسة، ـ ورواه عبدالعزيز بن أبان ٤
  : عن أيب هريرة ،سعيد املقربيعن 

  . من طريق عبدالعزيز بن أبان ،١/١٢أخرجه وكيع يف أخبار القضاة 
  . من رواية إبراهيم بن هراسة ،١٠/٣٩٨وذكره الدارقطين يف العلل 

  .كالمها عن الثوري به 
ورأيته ـ يعين احلديث ـ يف معجـم    « :  فقال ،وذكره القضاعي يف مسند الشهاب

، عن أيب هريرة يرفعـه       عن سعيد املقربي   ،ثوري عن عمارة بن غزية    شيوخ سفيان ال  
... «.  

  .» وهذا خطأ من عبدالعزيز بن أبان ؛ احلديث حديث بكر بن بكار « : وقال وكيع 
  .)١٥( كالمها متروك، وإبراهيم بن هراسة،وعبدالعزيز بن أبان: قلت 

  .وعليه فال تثبت هذه الرواية عن الثوري 
أنه مل يثبت عن الثوري من وجه صحيح ؛ فكل رواة هذه األوجـه              ومما تقدم يتضح    

 ومحل الرجل املبهم عنده     ، إال إن ثبتت رواية عصام بن يوسف       ،متكلم فيهم كما تقدم   
 وعصام حبيـث    ، فيمكن هنا أن ترجح رواية بكر بن بكار        ،على أنه هو زيد بن أسلم     

  .يصبحان وجهاً واحداً 
  . واهللا أعلم ،ما تقدمقد رجح رواية بكر اإلمام وكيع ك

 ، وطرق أخرى عن أيب هريـرة      ،وقد روي احلديث من طرق أخرى عن سعيد املقربي        
 ـ  ١/٧أخبار القضاة لوكيـع  :  وانظر لذلك ،ووقع يف أكثرها اختالف يطول ذكره

   .)٧١٤٥( ١٢/٥٢ وهامش املسند ، ٤٠٢ ـ ١٠/٣٩٧ وعلل الدارقطين ،١٣
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  :احلديث الرابع 
 حـدثنا   ، حدثنا حممد بن غالب بن حرب      ،بن محدون بن خالد بن يزيد     أخربنا أمحد   

 ، عن عمرو بن دينار    ، عن أيب عامر اخلزاز    ، حدثنا جعفر بن سليمان    ،معلى بن مهدي  
« : مما اضرب منه يتيمي ؟ قال       :  صلى اهللا عليه وسلم     أن رجالً قال للنيب    ،عن جابر 

  . »  وال متأثل من ماله ماالً، غري واٍق مالك مباله،مما كنت ضارباً منه ولدك
  :ختريج احلديث 

 وابـن   ،)٢٤٤( ١/١٥٧ والطرباين يف الصغري     ،)٤٢٤٤( ١٠/٥٤أخرجه ابن حبان    
 ويف شـعب  ،٦/٤ ـ ومن طريقه البيهقي يف الكـربى   ٤/١٣٩٠عدي يف الكامل 

ـ )٥٢٦٣( ٤/٣٢٢اإلميان   ،٦/٢٩٦ ويف ،٣/٣٥١ وأبو نعيم يف حلية األوليـاء  ، 
كما يف تفسري ابـن     ( ويف تفسريه    ،)٩٠( يف أحاديث أيب حممد بن حيان        وابن مردويه 

 من طريق إبراهيم بن علي      ،٥٢/٣٦٧ وابن عساكر يف تاريخ دمشق       ،)٢/٢١٧كثري  
  .العمري 

  . عن احلسن بن سفيان ،)٤٢٤٤( ١٠/٥٤وابن حبان 
  . وخلف بن عمرو ، من طريق متتام،)٥٢٦٣( ٤/٣٢٢والبيهقي يف شعب اإلميان 

 عن عمرو بن    ، عن أيب عامر اخلزاز    ، عن جعفر بن سليمان    ،م عن معلى بن مهدي    كله
  . عن جابر ،دينار

 وال عنه   ،مل يروه عن عمرو بن دينار عن جابر إال أبو عامر اخلزاز           « : وقال الطرباين   
  .»  تفرد به معلى بن مهدي ،إال جعفر بن سليمان

 وال أعلم يرويه عن ابن      ،وهو غريب  ،ال أعرفه إال من هذا الطريق     « : وقال ابن عدي    
  .» عامر غري جعفر بن سليمان 

 وامسه صاحل بن    ، تفرد به اخلزاز   ،غريب من حديث عمرو عن جابر     « : وقال أبو نعيم    
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  .»  من ثقات أهل البصرة ،رستم 
وقد خولف أبو عامر اخلزاز ؛ خالفه عدد من الثقات ؛ فرووه عن عمرو بـن                : قلت  
  :رين مرسالً  عن احلسن الع،دينار

 ،٦/٤٢٥ ـ ومن طريقه الطربي يف تفـسريه   ١/١٤٨أخرجه عبدالرزاق يف تفسريه 
ـ ٢/١٥٤والنحاس يف الناسخ واملنسوخ   ورواه سعيد بن منصور يف التفسري مـن  ، 

ـ ٦/٤ ـ ومن طريقه البيهقي يف الكربى  )٥٧٢( ٣/١١٥٩ )القسم اجلديد(سننه   ،  
 من طريق   ،)٢١٦(عبد بن محيد يف تفسريه       و ،)٦٧٣٨( ٩/١١٧ورواه ابن أيب شيبة     

  .ابن عيينة 
ـ )٢١٨( ـ ومن طريقه عبد بن محيد يف تفسريه  ١/١٤٨وعبدالرزاق يف تفسريه   ، 

 من طريـق    ،١/١٩١ وأبو عبيد يف غريب احلديث       ،)١٤١٨( ٦/٣٧٩وابن أيب شيبة    
  .أيوب 

 ـ ومـن    )٥٧٢( ٣/١١٥٩ )القسم اجلديد(وسعيد بن منصور يف التفسري من سننه 
  . عن محاد بن زيد ، ـ٦/٤طريقه البيهقي يف الكربى 

  . عن ابن املبارك ،)٢١٠(واحلسني املروزي يف الرب والصلة 
  . من طريق نصر بن طريف ،١/٣٤٨وابن أيب زمنني يف تفسريه 
  . عن احلسن العرين حنوه مرسالً ،كلهم عن عمرو بن دينار

  . خبالف رواية أيب عامر اخلزاز  أن هذا الوجه هو احملفوظ)١٦(وذكر البيهقي
  :وتوبع عمرو بن دينار 

ـ ٦/٤٢٥ ـ ومن طريقه الطربي يف تفسريه  ١/١٤٩أخرجه عبدالرزاق يف تفسريه   ، 
  مـن طريـق   ،٦/٢٨٥ والبيهقي يف الكربى  ،)٢١٧(ورواه عبد بن محيد يف تفسريه       

  .)١٧(وهعن احلسن العرين حن،  عن الزبري بن موسى ، عن ابن أيب جنيح،الثوري
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  .»  وهو ضعيف ،وقد روي من وجه آخر موصوالً« : وقال البيهقي 
  .ومما تقدم يتضح أن الراجح هو الوجه املرسل 

 انظرها يف تعليق حمقق سنن سـعيد        ،ولكن روي للحديث شواهد ترقى به إىل الصحة       
 وختريج األحاديث واآلثـار الواقعـة يف تفـسري    ،١١٦٣ ـ  ٣/١١٦١بن منصور 
  .)٢٠٤٨( وقد صححه الشيخ األلباين يف صحيح املوارد ،٢٨٧ ـ ١/٢٨٥الكشاف 

  
  

  :احلديث اخلامس 
 حدثنا حسني بن    ، حدثنا هالل بن العالء    ،أخربنا عبداهللا بن حممد بن مسلم اإلسفراييين      

 ، عـن علـي  ، عن احلارث األعور، حدثنا أبو إسحاق، حدثنا زهري بن معاوية  ،عياش
كانت يل مائة أوقية    :  صلى اهللا عليه وسلم، فقال أحدهم        جاء ثالثة نفر إىل النيب    : قال

كانت يل مائة دينار فأنفقت منها عـشرة        :  وقال اآلخر    ،فتصدقت منها بعشرة أواق   
  .كانت يل عشرة دنانري فأنفقت منها ديناراً :  وقال اآلخر ،دنانري
  .  »  أنفق كل رجل منكم عشر ماله،أنتم يف األجر سواء« : فقال 

  :احلديث ختريج 
  . عن زهري ، عن عمرو بن عثمان،)٢٩٣(أخرجه املروزي يف الرب والصلة 

  :وتوبع زهري 
 ،)٩٢٥( ٢/٢٤٦ ـ ومن طريقه أمحد  )٢٠٠٥١( ١١/١٠٦أخرجه معمر يف اجلامع 
  . ـ )١٦٣٩( ٦/١٣٩والبغوي يف شرح السنة 

 ١/٣٩٥بغية الباحث   ( واحلارث بن أيب أسامة      ،)١٧٢( ١/١٤٦وأبو داود الطيالسي    
  .سالم بن سليم :   من طريق أيب األحوص ،))٣٠٠(
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 وأبو الـشيخ يف ذكـر األقـران         ،)٨٤١( ٣/٧٧ والبزار   ،)٧٤٣( ٢/١٤٢وأمحد  
 ويف شـعب    ،٤/١٨٢ والبيهقي يف الكـربى      ،٧/١٣٥ وأبو نعيم يف احللية      ،)٣٥١(

 من طريـق    ،)١٦٣٩( ٦/١٣٩ والبغوي يف شرح السنة      ،)٣٤٥٥( ٣/٢٥٠اإلميان  
  .لثوري سفيان ا

   .٧/١٣٥وتابعهم إسرائيل ؛ كما يف احللية 
  . عن أيب إسحاق به حنوه ) إسرائيل، الثوري، أبو األحوص، معمر،زهري(كلهم 

وهذا احلديث ال نعرفه يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلمإال عـن             « : وقال البزار   
ذا اإلسناد ، عنه عليه السالم،علي «.  

واه عنـه الثـوري وإسـرائيل        ر ،من حديث أيب إسحاق   غريب  « : وقال أبو نعيم    
  .» وغريمها

  .)١٨( وهو ضعيف،وإسناده ضعيف ؛ فيه احلارث األعور: قلت 
  

  
  :احلديث السادس 

 حـدثنا   ، حدثنا عبداهللا بن عمر بن أبان      ،أخربنا أبو العباس حممد بن إسحاق السراج      
 عـن   ،عبدالرمحن بن أيب ليلى    عن   ، عن احلكم بن عتيبة    ، عن األعمش  ،عبداهللا بن منري  

 رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـسح          «: قال   ، عن بالل  ،كعب بن عجرة  
  . »على اخلفني واخلمار

  :ختريج احلديث 
   .)١١٨٩( ٢/٩٣٣أخرجه من طريق الـمـخلدي ابن عساكر يف معجم شيوخه 

   .)٢٣٩٠٤( ٣٩/٣٣٢وأخرجه أمحد 
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  . بن منصور  عن احلسني،)١٠٤( ١/٧٥والنسائي 
 وابن خزميـة  ،)١٣٥٨( ٤/١٩٧ ـ وعنه البزار  )١٣٩(وأبو سعيد األشج يف حديثه 

  . ـ )١٨٠( ١/٩١
  .  عن عيسى بن أمحد ،)٩٤٩( ٢/٣٥٣ والشاشي يف مسنده ،١/٢٦٠وأبو عوانة 
  .  عن احلسن بن عفان ،١/٢٦٠وأبو عوانة 

 والطـرباين   ،١/٢٦٠انة   وأبو عو  ،)٢٦٥( ١/٢٠٤وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين       
  . من طريق حممد بن عبداهللا بن منري ،)١٠٦٠( ١/٣٥٠

  .  من طريق حممد بن سعيد ،)٩٥١( ٢/٣٥٤والشاشي يف مسنده 
  من طريق    ،)٦٣٨( ١/٢٧٩ ويف معرفة السنن واآلثار      ،١/٢٧١والبيهقي يف الكربى    

  .احلسن بن علي بن عفان 
  .كلهم عن ابن منري 

  :وتوبع ابن منري 
 ١/٢٣١ ـ ومن طريقه مـسلم   ١٤/١٦٢ ويف ،١٧٧ ،١/٢٢رجه ابن أيب شيبة أخ
 وابن أيب عاصم يف اآلحـاد       ،)٢/٥٩ومن طريق مسلم ابن حزم يف احمللى         (،)٢٧٥(

 ،)٩٥٢( ٢/٣٥٤ والشاشي يف مسنده    ،١/٢٦٠ وأبو عوانة    ،)٢٦٤( ١/٢٠٤واملثاين  
ـ )١٠٦٠( ١/٣٥٠والطرباين   ٣٩/٣١٧أمحـد   و،)١٠٤( ١/٧٥ ورواه النسائي ، 

ـ ١/١٥٦ ـ ومن طريقه ابن اجلوزي يف التحقيـق   )٢٣٨٨٤(  ٤/١٩٧ والبـزار  ، 
 وأبو  ،)٤٨٩( ١/٤٦٦ وابن املنذر يف األوسط      ،)١٨٠( ١/٩١ وابن خزمية    )١٣٥٨(

 وأبـو   ،)٩٥٥ ،٩٥٤ ،٩٥١( ٣٥٥ ،٢/٣٥٤ والشاشي يف مسنده     ،١/٢٦٠عوانة  
 ،١٠٦٠( ١/٣٥٠ والطـرباين  ،)٣٠(جعفر ابن البختري يف الس الثاين من أماليـه       

  ،)٦٣٨( ١/٢٧٩ ويف معرفة السنن واآلثـار       ،١/٦١ والبيهقي يف الكربى     ،)١٠٦١
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  .من طريق أيب معاوية 
ـ ٢/٥٩ ـ ومن طريقه ابن حزم يف احمللى  )٢٧٥( ١/٢٣١ومسلم   وابن ماجـه  ، 

 ،١/٢٦٠ وأبـو عوانـة   ،)٤٨٩( ١/٤٦٦ وابن املنذر يف األوسط  ،)٥٦١( ١/١٨٦
 من طريق   ،١٠/٤٣٠ وابن عساكر    ،١/٢٧١ والبيهقي   ، )١٠٦١( ١/٣٥٠اين  والطرب

  .عيسى بن يونس 
  . من طريق علي بن مسِهر ،)١٠١( ١/١٤٦ والترمذي ،)٢٧٥( ١/٢٣١ومسلم 

  . من طريق سلم بن جنادة ،)١٨٠( ١/٩١وابن خزمية 
 ١/٣٥٠ والطـرباين    ،)٧٥٤ (٢/١٨ والرويـاين يف مـسنده       ،١/٢٦٠وأبو عوانة   

  .)١٩( من طريق حممد بن فضيل،)١٠٦١(
  . من طريق زائدة ،)٩٥٠( ٢/٣٥٤والشاشي يف مسنده 
  .  من طريق محاد بن شعيب ،)٩٥١( ٢/٣٥٤والشاشي يف مسنده 

 ، وأبو محزة الـسكري    ، وأبو عبيدة بن معن    ،أبو زهري عبدالرمحن بن مغراء    : وتابعهم  
   .٧/١٧٢وأبو إسحاق الفزاري ؛ ذكر ذلك الدارقطين يف العلل 

   .١/٢٧١ ذكر ذلك البيهقي ،عبدالواحد بن زياد: كما تابعهم 
 ، عن كعب بن عجـرة     ، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى     ، عن احلكم  ،كلهم عن األعمش  

  .عن بالل 
  .» وال نعلم روى كعب بن عجرة عن بالل غري هذا احلديث « : وقال البزار 

  :وتوبع األعمش 
ـ        ١/٣٥٠ والطـرباين    ،)٢٦٦( ١/٢٠٤اد واملثـاين    أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلح

 ، من طريق حيىي بن يعلى    ،)٢/٢٧٩أطراف الغرائب   ( والدارقطين يف األفراد     ،)١٠٦٢(
  . عن احلكم به حنوه ،عن ليث
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  .)٢٠(ولكن هذه املتابعة ال تثبت
  :وقد اختلف على األعمش يف هذا احلديث : قلت 
 عن ، عن احلكم، عن األعمش،ـ ـ فرواه عدد من ثقات أصحابه ـ كما تقدم    ١

  . عن بالل ، عن كعب بن عجرة،عبدالرمحن بن أيب ليلى
 عن عبدالرمحن بـن أيب  ، عن احلكم، ـ وخالفهم غري واحد ؛ فرووه عن األعمش ٢

  :  عن بالل ، عن الرباء بن عازب،ليلى
 ـ وعنه ابـن   )١٤٠( وأبو سعيد األشج يف حديثه ،)١٠٥( ١/٧٥أخرجه النسائي 

ـ )١٨٢( ١/٩٢ )٢١(ةخزمي  وابن خزمية مـن  ،)٢٣٩١٥( ٣٩/٣٣٩ ورواه أمحد ، 
 من طريـق    ،)١٠٢٣( ١/٣٤١ والطرباين   ،)١٣٥٩( ٤/١٩٨ والبزار   ،طريق أخرى 

  .زائدة 
  . من طريق حفص بن غياث ،)١٠٥( ١/٧٥والنسائي 

 ،)٢/٢٧٦أطـراف الغرائـب     ( والدارقطين يف األفـراد      ،)١٣٦٠( ٤/١٩٨والبزار  
  .)٢٢(  من طريق عمار بن رزيق،)٦٤٢( ١/٢٨٠معرفة السنن واآلثار والبيهقي يف 

 من طريـق حممـد بـن موسـى          ،)٢/٢٧٦أطراف الغرائب   (والدارقطين يف األفراد    
  .األنصاري 

 ،حيىي بن املهلـب   :  وأبو كدينة    ، وهرمي بن سفيان   ،عافية بن يزيد القاضي   : وتابعهم  
   .)٢/٢٧٩أطراف الغرائب (راد  ذكر ذلك الدارقطين يف األف،والقاسم بن معني

   .٧/١٧٣ ذكره الدارقطين يف العلل ،روح بن مسافر: كما تابعهم 
  .كلهم عن األعمش به 

  .» وال نعلم روى الرباء عن بالل غري هذا احلديث « : وقال البزار 
 ، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن احلكم، عن األعمش، وشريك، ـ ورواه الثوري ٣
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  :عن بالل 
  ٣٤٠ ،٣٩/٣٢٨ ـ ومـن طريقـه أمحـد     )٧٣٦( ١/١٨٨ه عبـدالرزاق  أخرج

ـ )١٠٨٦( ١/٣٥٦ والطرباين ،)٢٣٩١٦ ،٢٣٨٩٨(  ورواه البيهقـي يف معرفـة   ، 
 ٢/١١٢٨  وابـن عـساكر يف معجـم شـيوخه            ،)٦٤٥( ١/٢٨٠السنن واآلثار   

  . من طريق سفيان الثوري ،)١٤٦٨(
  . من طريق شريك ،)٩٦٠( ٢/٣٥٨والشاشي يف مسنده 

  .)٢٣(المها عن األعمش بهك
  :وتوبع األعمش على هذا الوجه 

ـ )١٠٨٩( ١/٣٥٧ ـ ومن طريقه الطـرباين   )٧٣٥( ١/١٨٨أخرجه عبدالرزاق   ، 
  .عن عبداهللا بن حمرر 

 ـ ومـن طريقـه    )١٢١٢( ٢/٤٣٩ وأبو داود الطيالسي ،)١٠٦( ١/٧٦والنسائي 
ـ )٦٤٨( ١/٢٨٠البيهقي يف معرفة السنن واآلثار   ٣٤٢ ،٣٩/٣٢٨محـد   ورواه أ، 

 ١/٧١ والبغـوي يف اجلعـديات       ،)١٣٧٠( ٤/٢٠٦ والبزار   ،)٢٣٩١٨ ،٢٣٨٩٨(
 ٢/٣٥٦ والشاشي يف مـسنده      ،)١٧ ،١٦ص  ( والزعفراين يف مسند بالل      ،)١٤٤(
 ١/٣٥٧ والطرباين   ،)٧٣٣ (٢/٩ والروياين يف مسنده     ،)٩٦٢( ٢/٣٥٩ و   ،)٩٥٦(
  .)٢٤( كلهم من طريق شعبة،)١٠٨٨(

 ٢/٣٥٦ ـ ومن طريقه الـشاشي يف مـسنده    )١٥٠( ١/٨٢سنده واحلميدي يف م
ـ )٩٥٧(  ١/٣٥٧، والطـرباين  )٢٥ ()١٨ص ( ورواه الزعفراين يف مـسند بـالل   ، 
  .)٢٦( وحممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى، من طريق أبان بن تغلب،)١٠٨٧(

 من طريق زيد    ،)٩٥٨( ٢/٣٥٧ والشاشي يف مسنده     ،)٢٣٩١١( ٣٩/٣٣٦وأمحد  
  .سة بن أيب أنيا
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  . من طريق منصور بن املعتمر ،)١٠٩٠( ١/٣٥٧والطرباين 
 واحلـسن بـن     ، وخلف بن السري   ، ومطرف بن طريف   ،واصل بن حيان  : وتابعهم  
  :  وعبدالعزيز بن عبيداهللا ، وجابر بن كيسان، وحممد بن عببيداهللا العرزمي،عمارة

   .)٢/٢٧٩أطراف الغرائب (ذكر ذلك الدارقطين يف األفراد 
 وأبو شيبة إبـراهيم بـن عثمـان         ، واحلجاج بن أرطاة   ،عمر بن عامر  : بعهم  كما تا 

   .٧/١٧٤ ذكر ذلك الدارقطين يف العلل ،الواسطي
  . عن بالل ، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى،كلهم عن احلكم

 عن عبدالرمحن بـن أيب  ، عن احلكم، عن األعمش، ـ ورواه عبدالسالم بن حرب ٤
  : النيب صلى اهللا عليه وسلممرسالً  عن، عن كعب بن عجرة،ليلى

 عـن   ، من طريق حيىي بن عبداحلميـد      ،)٩٦١( ٢/٣٥٨أخرجه الشاشي يف مسنده     
  .عبدالسالم به 

  . من رواية عبدالسالم به ،٧/١٧٣وذكره الدارقطين يف العلل 
، والراوي عنه حيىي بن عبداحلميد احلماين متـهم         )٢٧(وعبدالسالم ثقة له مناكري   : قلت  

  .ولعل اخلطأ منه . )٢٨(ديثبسرقة احل
ولعل األوجه الثالثة األوىل حمفوظة عن األعمش ؛ فقد رواه يف الوجهني األول والثاين              

 ، ويف الوجه الثالث رواه ثقتان     ، وفيهم بعض أصحاب األعمش    ،عدد كبري من الثقات   
  .وتابع األعمش عليه عدد كبري من الثقات 

  . وحيىي متكلم فيه كما تقدم ، عن عبدالسالم فقد تفرد بروايته حيىي،أما الوجه الرابع
إال أن الوجه الثالث يبقى أرجح عن احلكم ؛ حيث توبع األعمش عليه من عدد مـن                 

  . يف حني تفرد بالوجه األول والثاين ،الثقات
  .واخلالصة أن الوجهان األول والثاين أرجح عن األعمش 
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  .والوجه الثاين أرجح عن احلكم 
وال األئمة ممن تكلم عن احلديث ؛ حيث رجح بعـضهم الوجـه             وذا جيمع بني أق   

 وإليك بعض أقواهلم يف هذا      ، وهو ما صرح به بعضهم     ، وبعضهم الوجه الثالث   ،األول
  .احلديث 

 حديث األعمش عن احلكم     )٣٠(ووجدت فيه «  : )٢٩(قال أبو الفضل بن عمار الشهيد     
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم     عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة عن بالل            

  . مسح على اخلفني واخلمار 
  : وهذا حديث قد اختلف فيه على األعمش : قال أبو الفضل 
  . ومجاعة هكذا ، وعلي بن مسِهر، وابن فُضيل، وعيسى،فرواه أبو معاوية

 وعمار بن رزيق ؛ عن األعمش عن احلكم عن عبدالرمحن بن            ،ورواه زائدة بن قدامة   
  . عن الرباء عن بالل أيب ليلى

  .وزائدة ثبت متقن 
ورواه سفيان الثوري عن األعمش عن احلكم عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن بـالل ؛        

  .  وروايته أثبت الروايات ،مل يذكر بينهما ال كعباً وال الرباء
 وأبان بن ، ومنصور بن املعتمر،شعبة: وقد رواه عن احلكم ـ غري األعمش ـ أيضاً   

 ، ومجاعة ؛ عن احلكم عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن بالل           ،يد بن أيب أنيسة    وز ،تغلب
  .كما رواه الثوري عن األعمش 

  .»وابن أيب ليلى مل يلق بالالً . وحديث الثوري عندنا أصح من حديث غريه 
 ،سألت أىب وأبا زرعة عن حديث رواه سـفيان الثـورى          «  : )٣١(وقال ابن أيب حامت   

 عن بـالل    ، عن عبدالرمحن بن أىب ليلى     ،ن احلكم بن عتيبة    ع ، عن األعمش  ،وشريك
  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسح على اخلفني 
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 عـن   ، عن األعمـش   ، وابن منري  ، وأبو معاوية  ،عيسى بن يونس  : ورواه أيضاً   : قاال  
 عن بالل عن النيب صلى اهللا       ، عن كعب بن عجرة    ، عن عبدالرمحن بن أىب ليلى     ،احلكم
  .  سلمعليه و

 عن بالل عن النيب     ، عن الرباء  ، عن عبدالرمحن بن أىب ليلى     ، عن األعمش  ،ورواه زائدة 
  .  صلى اهللا عليه وسلم

  . فأي هذا الصحيح ؟: قلت هلما 
 بال  ، عن بالل  ، عن ابن أىب ليلى    ،عن احلكم : الصحيح من حديث األعمش     : قال أىب   
  .كعب 

  فمن غري حديث األعمش ؟ : قلت ألىب 
 ،عن احلكم :  وزيد بن أىب أنيسة أيضاً       ، وأبان بن تغلب   ، الصحيح ما يقول شعبة    :قال  

  .  بال كعب ، عن بالل،عن ابن أىب ليلى
  .الثوري وشعبة أحفظهم : وقال أىب 
 عـن   ،فإن ليث بن أيب سليم حيدث فيضطرب ؛ حيدث عنه حيىي بن يعلى            : قلت ألىب   

 عن النيب صـلى اهللا عليـه        ، بالل  عن ، عن كعب بن عجرة    ، عن ابن أىب ليلى    ،احلكم
  . وعمر يف املسح ،وسلم، وعن أىب بكر

 عـن   ، عن شريح بن هاىنء    ، عن احلكم وحبيب بن أىب ثابت      ،ورواه معتمر عن ليث   
  . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،بالل

 عن عبدالرمحن بـن أيب      ، عن احلكم  ،حديث األعمش : الصحيح  : وقال أبو زرعة    (
  .)٣٢()الل عن ب، عن كعب،ليلى

 هو مـضطرب    ،ليث ال يشتغل به ؛ ىف حديثه مثل ذا كثري          : )٣٣( وأبو زرعة  ،قال أيب 
  .احلديث 
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عـن  :  يقولـون    ، وزيد بن أيب انيسة    ، وأبان بن تغلب   ،أليس شعبة : فلت أليب زرعة    
   بال كعب ؟ ،احلكم عن ابن أيب ليلى عن بالل

 ، وابن منري، وهؤالء   ، يونس  وعيسى بن  ، وأبو معاوية  ،األعمش حافظ : قال أبو زرعة    
  . قد حفظوا عنه 

  . بال كعب ،عن ابن أيب ليلى عن بالل: ومن غري حديث األعمش الصحيح 
مـن حـديث    :  إمنا قلت    ،  وغري واحد   ، وزيد بن أيب أنيسة    ، وشعبة ،ورواه منصور 

  .»األعمش 
  . )٣٤( مما يطول استقصاؤه هنا،وقد أختلف على احلكم أيضاً يف هذا احلديث

  .)٣٥( فابن أيب ليلى مل يسمع من بالل،حلديث من وجهه الراجح إسناده منقطعوا
  . )٣٦(ولكن ورد له طرق أخرى كثرية عن بالل يطول ذكرها هنا

  . )٣٧(كما صح املنت من حديث املغرية بن شعبة عند البخاري ومسلم وغريمها
  

  
  :احلديث السابع 

 حـدثنا   ، حدثنا عمرو بن علـي     ،لخيأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أيب محزة الب         
قال رسول اهللا صلى اهللا     :  قال   ، عن عبداهللا بن عمرو    ، حدثنا ليث  ،معتمر بن سليمان  

  . » قاتل عمار وسالبه يف النار« : عليه وسلم 
  :ختريج احلديث 

   .٤٣/٤٧٤أخرجه من طريق الـمـخلدي ابن عساكر يف تاريخ دمشق 
  :واحد فجعلوه من مسند عمرو بن العاص وخولف عمرو بن علي ؛ خالفه غري 

   .))٤٤١٧( ٥/٤٢املطالب العالية (أخرجه مسدد يف مسنده 
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  . عن العباس بن الوليد النرسي ،)٨٠٣( ٢/١٠٢وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين 
  . من طريق صاحل بن حامت ،٤٣/٤٢٦وابن عساكر يف تاريخ دمشق 
 عن عبداهللا بـن     ،، عن جماهد  )٣٨(أيب سليم  عن ليث بن     ،كلهم عن املعتمر بن سليمان    

أتى عمرو بن العاص ـ رضي اهللا عنه ـ رجالن خيتصمان يف أمر عمار   :  قال ،عمرو
« :  فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول           ،خلياه واتركاه :  فقال   ،وسلبه

  .» قاتل عمار وسالبه يف النار ،اللهم أولعت قريش بعمار
:  عن جماهد    ، عن أبيه  ،ن بن املبارك ؛ فرواه عن املعتمر بن سليمان        وخالفهم عبدالرمح 

  :عن عبداهللا بن عمرو 
  . عن عبدالرمحن بن املبارك به ، من طريق حيىي بن حممد،٣/٣٨٧أخرجه احلاكم 

تفرد به عبدالرمحن بن املبارك ـ وهو ثقة مأمون ـ عن معتمر عن   « : وقال احلاكم 
 وإمنا رواه النـاس  ، صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه     فإن كان حمفوظاً فإنه    ،أبيه

  .» عن معتمر عن ليث عن جماهد 
 ، عن جماهد  ، عن ليث  ، فروياه عن املعتمر   ، وحممد بن خلف   ،وخالفهم عمرو بن علي   

  :»تقتل عماراً الفئة الباغية« :  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ،عن عبداهللا بن عمرو
 وحممـد بـن     ، عن عمرو بن علي    ،))٣٢٨١( ٤/٩٦ستار  كشف األ (أخرجه البزار   

  .خلف به 
  :وتوبع املعتمر 

 من  ،)٢٥٢( وابن املقرىء يف معجمه      ،)٧٩٠٤( ٨/٤٤١أخرجه الطرباين يف األوسط     
  . عن ليث به حنوه ،طريق سفيان الثوري

  .)٣٩( وليس هنا مقام بسط روايام،كما توبع جماهد من أكثر من ثقة
 ، حيث رواه أكثر من ثقة كذلك      ، والرابع أرجح عن املعتمر    ،الثاينولعل الوجه   : قلت  
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 وعليـه فلعـل     ، وهو عمرو بن علي الفالس ثقة حافظ       ،ولكن راويه يف الوجه األول    
 فلعله اضـطرب فيـه      ، وهو ضعيف  ،احلمل يف هذا االختالف على ليث بن أيب سليم        

  .فرواه على هذه األوجه كلها 
  . كما تقدم ، لضعف ليثوإسناده من هذه األوجه ضعيف ؛

  : ولكين أشك يف ثبوا عنه ،وقد ورد له متابع
  . أن أيوب رواه عن جماهد عن عمرو بن العاص )٤٠(فقد ذكر الذهيب يف التاريخ

 وذلك ألين مل أجد من      ،)ليث( تصحيف عن    )أيوب(: ولكن الذي ترجح يل أن اسم       
لسري أوردها عن ليث بـن أيب        والذهيب عندما ساق الرواية يف ا      ،ذكره من رواية أيوب   

 وجاءت رواية أيـوب     ، وقد كان ساق عدة روايات يف الكتابني بنفس الترتيب         ،سليم
 ومل يذكر هذه الرواية ابن عساكر مع استيعابه للروايـات           ،هذه يف مكان رواية ليث    

  .فيها 
  .  واهللا أعلم ،)ليث( تصحيف عن )أيوب(وهلذا كله يترجح أن قوله 

  :عن عمرو بن العاص من طريق أخرى وقد روي احلديث 
  ـ ومن طريقه  ٣/٢٦٠ وابن سعد يف الطبقات ،)١٧٧٧٦( ٢٩/٣١١أخرجه أمحد 

 ،١/١٩٧ والبالذري يف أنساب األشـراف       ،٤٣/٤٧٣ابن عساكر يف تاريخ دمشق      
  .    ـ، عن عفان )٤١(٣/٩٣ويف 

  .)٤٢( من طريق يزيد بن هارون،)٩٢٤٨( ١٠/١١٧والطرباين يف األوسط 
 عـن   ،، عن أيب غادية   )٤٣( عن كلثوم بن جرب وأيب حفص      ،مها عن محاد بن سلمة    كال

  .عمرو بن العاص حنوه 
  :وخولف محاد ؛ خالفه يوسف بن عطية الصفار 

 ـ ومن طريقه ابن عـساكر يف   ))٤٤٢١( ٥/٤٣املطالب العالية (أخرجه أبو يعلى 
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 عمرو بـن   ـ عن ١٠/٤٤٩٧ وابن العدمي يف بغية الطلب ،٤٣/٤٧٤تاريخ دمشق 
 عن عبداهللا بن عمرو     ، عن أيب الغادية   ، عن كلثوم  ، عن يوسف بن عطية الصفار     ،مالك
  . وفيه قصة ،حنوه

 وهو ثقـة حـافظ      ،، وقد خالف محاد بن سلمة     )٤٤(ويوسف بن عطية متروك   : قلت  
  . وعليه فال يثبت هذا الوجه من رواية عبداهللا بن عمرو ،مشهور

  :وخالفه أيضاً احلسن بن دينار 
 ،)٦/٤٠٩كما يف توضيح املشتبه     ( وأبو عمر بن فضالة      ،٢/٧١٤فأخرجه ابن عدي    

 عن كلثوم بـن     ، عن احلسن بن دينار    ، عن سعيد بن حيىي    ،من طريق هشام بن عمار    
  .)٤٥(»قاتل عمار يف النار«  :  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، عن أيب الغادية،جرب

  .»رف إال باحلسن بن دينار من هذا الطريق وهذا احلديث ال يع« : وقال ابن عدي 
  .)٤٦(»وهذا شيء عجيب ؛ فإن عماراً قتله أبو الغادية « : وقال الذهيب 

أمجـع مـن تكلـم يف       :  قال ابن عدي     ،واحلسن بن دينار متفق على تضعيفه     : قلت  
  .)٤٧(الرجال على ضعفه

   . وهو رواية محاد أرجح هذه األوجه،ومما تقدم يتضح أن الوجه األول
  .)٤٨(يف إسناده انقطاع: ولكن احلديث من هذا الوجه فيه نظر ؛ فقد قال عنه الذهيب 

  :وله طريق ثالثة عن عمرو 
 عـن    ، من طريق عيسى بن مـسلم      ،٤٣/٤٧٣أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق       

 عن مسلم بن    ، عن عبداهللا بن عامر العلوي     ، عن عبداألعلى بن عامر الثعليب     ،األعمش
قال رسول اهللا   :  قال   ، عن عمرو بن العاص    ،راق موىل عمرو بن العاص     عن خم  ،خمراق

  .» بشر قاتل ابن مسية بالنار « : صلى اهللا عليه وسلم 
 وخمـراق   ،، ومها ضعيفان  )٥٠(، وعبداألعلى بن عامر   )٤٩(وفيه عيسى بن مسلم   : قلت  
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  .موىل عمرو مل أقف له على ترمجة 
  :وله طريق رابعة عن عمرو 

 من طريق عمـرو بـن       ،٥٣٣ ،١٠/٥٣٢كما يف البداية والنهاية     (يل  أخرجه ابن ديز  
  . عن عمرو حنوه ، عن يعقوب بن األوسط، عن السدي،مشر

  .)٥٢(، والسدي متهم بالكذب)٥١(وفيه عمرو بن مشر كذاب: قلت 
  : ولكن من طريق ال تثبت ،وروي احلديث عن عبداهللا بن عمرو

 عـن   ، من طريق خلف بن خليفة     ،١٠/٤٥٤٨فقد أخرجه ابن العدمي يف بغية الطلب        
  . حنوه وفيه قصة طويلة ، عن عبداهللا بن عمرو،، عن أيب هاشم الرماين)٥٣(أبان املكتب

  .)٥٤( ومل يثبت مساعه من أيب هاشم، ضعيف،وفيه أبان بن بشري: قلت 
  : ولكنه ال يثبت أيضاً ،وروي احلديث عن أنس

ـ ٤٣/٤٣٤ تاريخ دمشق  ـ ومن طريقه ابن عساكر يف ٥/٣١٥فأخرجه اخلطيب   ، 
ابـن  « :  عن أنس مرفوعاً     ، عن احلسن  ، عن أيب عمرو بن العالء     ،من طريق أيب عوانة   

  .» قاتله وسالبه يف النار ،مسية تقتله الفئة الباغية
عن احلسن عن أمه عن أم :  واحملفوظ ،عن احلسن عن أنس   : كذا قال   : وقال اخلطيب   

  .سلمة 
 وليس فيها إال اجلـزء األول  ،ورواية أم سلمة رويت من عدة طرق عن احلسن    : قلت  

  . وسيأيت خترجيها بعد قليل ،»ويح ابن مسية تقتله الفئة الباغية « : من احلديث 
  : ويف ثبوته نظر ،وروي عن أم سلمة
  : وعلى بعض الرواة عنه ، واختلف عليه،فقد رواه احلسن

  : واختلف عليه ،ن فرواه عبداهللا بن عو ـ١
ـ   عن ، عن أم سلمة، عن أمه، عن احلسن، عن ابن عون،  فرواه مجاعة من الثقاتأ 
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  :» ويح ابن مسية تقتله الفئة الباغية « :  قال ،النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ٤/٢٢٣٦ ـ ومـن طريقـه مـسلم     )١٩٦٩٧( ١٥/٢٩٣أخرجه ابن أيب شـيبة  

ـ )٨٥٤( ٢٣/٣٦٣ والطرباين يف الكبري ،)٢٩١٦(  ورواه النـسائي يف الكـربى   ، 
 ـ ومن طريقه ابـن عـساكر    )٦٩٩٠( ١٢/٤٢٤  وأبو يعلى ،)٨٢١٧( ٧/٣٥٨

  . من طريق إمساعيل بن إبراهيم بن علية ، ـ٤٣/٤٣٦
  . عن حممد بن عبداهللا األنصاري ،٣/٢٥٢وابن سعد يف الطبقات 

 عـن   ،٣/٤٣ وأبو نعيم يف احللية      ،)١٨٧٧( ٤/١١٠وإسحاق بن راهويه يف مسنده      
  .  أزهر بن سعد السمان 

 من طريق معاذ    ،)٨٥٤( ٢٣/٣٦٣ والطرباين يف الكبري     ،)٢٦٦٨٠( ٤٤/٢٧٩وأمحد  
  .بن معاذ ا

  .   عن حممد بن أيب عدي ،)١١٢٥( ١/٤٨ ويف العلل ،)٢٦٤٨٢( ٤٤/٨٣وأمحد 
 من طريـق    ،)٧٠٢٥( ١٢/٤٥٥ وأبو يعلى    ،)٨٤٩٢( ٧/٤٦٧والنسائي يف الكربى    

  .يع يزيد بن زر
 من طريـق    ،)١٦٤٥( ٣/٢٠٩ وأبو يعلى    ،)٨٤٩٣( ٧/٤٦٧والنسائي يف الكربى    

  .خالد بن احلارث 
  . من طريق ورقاء بن عمر ،)٧٠٣( ٣/٥٤٨وأبو الشيخ يف طبقات احملدثني 

  . من طريق رجاء بن أيب سلمة ،)١١٠٩(وابن املقرىء يف معجمه 
  .عبادة  من طريق روح بن ،٢/٥٥٠والبيهقي يف دالئل النبوة 
  . من طريق عثمان بن اهليثم ،٦/٤٢٠والبيهقي يف دالئل النبوة 

  . من طريق عروة بن سعيد الربعي ،٤٣/٤٣٥وابن عساكر يف تاريخ دمشق 
  .» وقاتله يف النار «  وليس فيه ، عن احلسن به مرفوعاً،كلهم عن ابن عون
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  :» ر وقاتله يف النا« :  وخالفهم روح بن عبادة يف متنه ؛ فزاد ب ـ
 عـن روح    ، من طريق حممد بن سعد العويف      ،٦/٤٢٠أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة      

  .)٥٥(بن عبادة بها
  . )٥٦(وروح بن عبادة ثقة: قلت 

« : وقـال اخلطيـب   ،»ال بأس به « : ولكن الراوي عنه متكلم فيه ؛ قال الدارقطين     
 فيقـدم مـن     ، تقدم  كما ،كما إنه رواه على الوجه األول     . )٥٧(»كان ليناً يف احلديث   

  .روايتيه ما وافق عليه الثقات 
 إضافة إىل أن    ، وعدم ثبوت الوجه الثاين عن ابن عون       ،ومنه يتبني رجحان الوجه األول    

 وليس  ، وكذا احلسن قد توبعا على هذا الوجه الراجح من عدد من الثقات            ،ابن عون 
  .)٥٨(هنا مقام ذكر هذه املتابعات

  : واختلف عليه ،سن ورواه عوف األعرايب عن احل ـ٢
ـ   عن النيب صلى ، عن أم سلمة، عن أمه، عن احلسن، عن عوف،  فرواه غري واحدأ 

  :» تقتل عماراً الفئة الباغية « : اهللا عليه وسلم قال 
، وأبو نعـيم يف     )٨٥٨( ٢٣/٣٦٤، والطرباين   )٦٧٣٦( ١٥/١٣٠أخرجه ابن حبان    

  .عبة ، من طريق ش))٣٥٨٠( ٣/٢٠٦تقريب البغية (احللية 
  . و هوذة بن خليفة ، من طريق عثمان بن اهليثم،)٨٥٣( ٢٣/٣٦٣والطرباين 

  .كلهم عن عوف به 
ـ  : وقال عوف :  وزاد يف آخره ، وخالفهم إسحاق األزرق ؛ فرواه عن عوف بهب 

  .» وقاتله يف النار « :وال أحسبه إال قال 
  . عن إسحاق األزرق به ،٣/٢٥٢أخرجه ابن سعد يف الطبقات 

  .  ملخالفة ثالثة من الرواة هلا ،وهي رواية مرجوحة: ت قل
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 وقد رواها   ، ألن عوفاً كان يشك فيها     ،وحىت يف حال ثبوت هذه الرواية فال اعتبار هلا        
 كما رواها غري عـوف عـن        ، وليس عندهم هذه الزيادة    ،غري واحد عنه بدون شك    

  .احلسن بدوا أيضاً 
  . واهللا أعلم ، وال أم سلمة،ت من حديث احلسنومما تقدم يتضح أن هذه الزيادة ال تثب
  :وروي من حديث عثمان بن عفان 

 ٥/٤٣املطالب العاليـة    ()٦٠( وأبو يعلى  ،)١١/٣٨احتاف املهرة   ( )٥٩(أخرجه أبو عوانة  
ـ ٤٣/٤٢١ ـ ومن طريق أيب يعلى ابن عساكر  ))٤٤٢٥(  من طريق الفضل بـن  ، 

 عن زيد بـن     ، عن األعمش  ،يسى عن حيىي بن ع    ، عن أمحد بن حممد الباهلي     ،سخيت
 ، عدوا علي فضربوين   ،محلت قريشاً على رقاب الناس    : وهب أن عماراً  قال لعثمان       

صـلى   ما يل ولقريش ؟ عدوا على رجل من أصحاب حممد         :  مث قال    ،فغضب عثمان 
تقتلك الفئة  « : يقول لعمار     مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،فضربوه اهللا عليه وسلم  

  .» وقاتله يف النار ،الباغية
  .)٦١(وفيه الفضل بن سخيت كذبه ابن معني: قلت 

  : أو ابن زيد ،وروي عن أسامة بن شريك
 ، عن جماهد  ، عن احلسن بن عبيداهللا    ، من طريق شريك   ،٤٣/٤٠٢أخرجه ابن عساكر    

ـ : عن أسامة بن شريك ـ وقال مرة    أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ،أسامة بن زيد 
  .»، قاتله وسالبه يف النار  ويدعونه إىل النار، ولعمار ؟ يدعوهم إىل اجلنةماهلم« : قال 

  . واحملفوظ مرسل ،كذا رواه موصوالً: وقال ابن عساكر 
  .» وقاتله وسالبه يف النار «  وليس فيه زيادة ،مث ساقه من عدة طرق عن جماهد مرسالً

النيب صلى اهللا عليـه     ومما تقدم يتضح أن هذا احلديث مل يثبت من طريق صحيح عن             
  . واهللا أعلم ،وسلم، حيث تبني أن مجيع طرقه وشواهده ضعيفة
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  :احلديث الثامن 
 ، حدثنا إبراهيم بن عبداهللا العـدين      ،أخربنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ        

:  قال   ، عن أيب هريرة   ، عن أيب حازم   ، حدثنا يزيد بن كيسان    ،حدثنا الوليد بن القاسم   
ال إله إال اهللا خملصاً قـط إال        : ما قال عبد    « : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رسو 

  . »  ما اجتنبت الكبائر، حىت تفضي إىل العرش،فُتحت له أبواب السماء
  :ختريج احلديث 

   . )٣٥٩٠( ٥/٥٤٤أخرجه الترمذي 
   . )١٠٦٠١( ٩/٣٠٧والنسائي يف الكربى 

  . الوليد بن القاسم به مثله  عن،كالمها عن احلسني بن علي بن يزيد
  .»هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه « : وقال الترمذي 

  . إىل ابن مردويه )٦٢(وعزاه السيوطي يف الدر املنثور
  . عن يزيد ،ومداره على الوليد بن القاسم: قلت 

، لكنه أحسن حاالً يف روايته عن يزيد بن كيسان ؛ قال اإلمـام              )٦٣(والوليد متكلم فيه  
 فـاكتبوا   ،قد كتبنا عنه أحاديث حساناً عن يزيـد بـن كيـسان           ... ثقة  «  : أمحد
  .)٦٤(»عنه

  .)٦٥( الراجح أنه صدوق،ويزيد بن كيسان
  . واهللا أعلم ، كما قال الترمذي،وعليه فاحلديث إسناده حسن غريب

 وقـد  ، ليس هنا موضع بسطها، أحاديث كثرية جداً)ال إله إال اهللا (وقد ورد يف فضل     
  .، واهللا أعلم )٦٦(ها مصنفاتأفردت في
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  :احلديث التاسع 
 ، حدثنا ابن أيب فديك    ، حدثنا حممد بن رافع    ،أخربنا زجنويه بن حممد بن احلسن اللباد      

 أن النيب   ، عن ابن مسعود   ، عن علقمة  ، عن الشعيب  ،حدثنا عيسى بن أيب عيسى احلناط     
 ، ومعتصرها ، وعاصرها ،ها وساقي ، وشارا ،لُعن اخلمر « : صلى اهللا عليه وسلم قال      

  . »  وآكل مثنها، ومبتاعها، وبائعها، واحملمولة إليه،وحاملها
  :ختريج احلديث 
  . عن أيب الربيع ،)١٦٠١( ٥/٣٩أخرجه البزار 

 مـن طريـق     ،٥/١٨٨٨ وابن أيب عدي يف الكامل       ،)١٠٠٥٦( ١٠/١١٣والطرباين  
  .أمحد بن صاحل 

  . به كالمها عن حممد بن إمساعيل بن أيب فديك
وهذان احلديثان ال نعلم روامها عن الـشعيب  « : وقال البزار ـ وذكر حديثاً آخر ـ   

  .»عن علقمة عن عبداهللا إال عيسى بن أيب عيسى 
 وأحاديثه ال يتابع عليها     ،ولعيسى هذا غري ما ذكرت من احلديث      « : وقال ابن عدي    

  .» متناً وال سنداً 
 وهو متـروك    ، عيسى بن أيب عيسى احلناط      فمداره على  ،وإسناده ضعيف جداً  : قلت  

  .)٦٧(احلديث
 ليس هنا مقام بسطها والتوسـع يف        ، وبعضها صحيح  ،ولكن للحديث شواهد كثرية   

  .)٦٨(الكالم عليها
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  :احلديث العاشر 
 حدثنا  ، حدثنا حممد بن إسحاق الصغاين     ،أخربنا أبو عمران موسى بن العباس اجلويين      

 أنه مسـع    ، عن حممد بن ثابت البناين     ،ربنا حيىي بن أيوب    أخ ،عمرو بن البيع بن طارق    
 ،يا رسول اهللا املدينة شديدة األسـعار  :  أن الناس قالوا     ،أباه حيدث عن أنس بن مالك     

  .فسعِّر لنا أسعاراً 
 ، وإن اهللا هو القابض    ،إن اهللا هو الـمسعِّر   « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

 أن أحلق باهللا وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة يف مالـه             ولقد رجوت  ،وهو الباسط 
  . » وعرضه

  :ختريج احلديث 
  .مل أقف عليه من طريق حممد بن ثابت 

  :ولكن روي من طريق أخرى عن ثابت البناين وغريه عن أنس 
 ٦/٤١٣ ـ ومن طريقه ابن عبدالرب يف االستذكار  )٣٤٤٥( ٤/١٦٥أخرجه أبو داود 

 وأمحـد   ،)٢٢٠٠( ٢/٧٤١ وابـن ماجـه      ،)١٣١٤( ٢/٥٨٢ ورواه الترمذي    ،ـ
ـ ٣/٣٤٤ ـ ومن طريقه ابن اجلوزي يف املنتظم  )١٢٥٩١( ٢٠/٤٦  ورواه أمحد ، 

ـ )١٦٣١( ٥/٢٨ ـ ومن طريقه الضياء يف املختـارة   )١٤٠٥٧( ٢١/٤٤٤أيضاً   ، 
 ٥/٢٤٥ وأبو يعلى    ،)٧٢٦٠( ١٣/٤٦٩ والبزار   ،)٢٥٤٨( ٢/١٦٥ورواه الدارمي   

 وابـن حبـان     ،٤/٤٣٣ والطربي يف تفـسريه      ،)٣٨٣٠( ٦/٤٤٤ و يف    ،)٢٨٦١(
 ،١/١١٩ ويف األمساء والـصفات      ،٦/٢٩ والبيهقي يف الكربى     ،)٤٩٣٥( ١١/٣٠٧

   .  )١٦٣٢( ٥/٢٨ والضياء املقدسي يف املختارة ٦/٤١٣وابن عبدالرب يف االستذكار 
  . عن أنس ، عن ثابت وقتادة ومحيد،من طُرق عن محاد بن سلمة

  .»هذا حديث حسن صحيح « : رمذي وقال الت

 



  ٦٤٣            حممد بن تركي التركي   .  د–  ختريج الس الثالث من أمايل املخلدي                      

  .)٦٩(وذكره ابن دقيق العيد يف األحاديث اليت على شرط مسلم
 وقـد صـححه ابـن حبـان         ،إسناده على شرط مسلم   « : وقال احلافظ ابن حجر     

  .)٧٠(»والترمذي 
 عن سـليمان بـن موسـى        ، من طريق ابن هليعة    ،)٧٦١( ١/٢٦١وأخرجه الطرباين   

  . عن أنس ، عن ثابت،الدمشقي
 عـن   ، عن احلسن  ، من طريق مبارك بن فضالة     ،)٢٧٧٤( ٥/١٦٠وأخرجه أبو يعلى    

  .)٧١(أنس
 عن عبداهللا   ، من طريق مالك بن مغول     ،٥/٢٢٥٣وأخرجه ابن العدمي يف بغية الطلب       

  . عن أنس ،بن عمريا
  .)٧٢(وللحديث شواهد عن أيب هريرة وأيب سعيد وغريهم
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 اهلوامش والتعليقات

 .) ٢٢٦٠  (٢/٦٩٧   مشكاة املصابيح  (١)

  ) .٣٩ص (   القرى لقاصد أم القرى (٢)

  ) .٤٠٥٥(يب التهذيب    تقر(٣)

   .١/٩٧   اجلامع الكبري (٤)

   .١/١٣٧، التيسري بشرح اجلامع الصغري ١/٤٣٦   فيض القدير (٥)

  .، ولعله خطأ مطبعي )عبدالرمحن(   وقع يف املطبوع (٦)

   .١/٤٣٦   فيض القدير (٧)

   .١/١٣٧الصغري    التيسري بشرح اجلامع (٨)

  ) .٢١٣١(   تقريب التهذيب (٩)

ولعله تـصحيف أو خطـأ      ) عن سعيد بن أيب سعيد    (   ولكن وقع يف املطبوع من الكتاب          (١٠)
  .كما هو عند املَـخلدي والبغوي ) . عن سعيد، أو أيب سعيد(مطبعي، وصوابه  

   .٤/١٦٨   لسان امليزان (١١)

   .١/٢١٩   انظر الكامل يف الضعفاء (١٢)

، )عن أيب عباد بن سعيد    (وصوابه  ) عن أيب عباد، عن سعيد    : (   وقع يف املطبوع من الكامل         (١٣)
  .، وكما وقع عند الطرباين والدارقطين ٤/٢٢٠٣كما جاء يف ذخرية احلفاظ 

  ) .٢١٢٤(   تقريب التهذيب (١٤)

   .١/١٢١، لسان امليزان  )٤٠٨٣(   انظر تقريب التهذيب (١٥)

   .٤/٦   سنن البيهقي (١٦)
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   كذا رواه مجاعة من الثقات عن الثوري، وخالفهم معاوية بن هشام ؛ فرواه عن الثوري،                  (١٧)

  :عن ابن أيب جنيح، عن احلسن العرين، عن ابن عباس مرفوعاً 

عن عبداهللا بن حممد بن أيب      ) ١/٢٨٦كما يف ختريج أحاديث الكشاف      (أخرجه الثعليب يف تفسريه       
  .ن معاوية بن هشام به أسامة احلليب، عن أبيه، ع

صدوق له أوهام، وقد خالف     : وال شك أا رواية مرجوحة، فمعاوية بن هشام         : قلت  
  . الثقات يف هذه الرواية، واهللا أعلم 

  ) .١٠٢٩(   تقريب التهذيب (١٨)

   وقد اختلف على ابن فضيل، مما ليس هنا جمال التفصيل فيه، وانظر لذلك علل الدارقطين                  (١٩)
١٧٣، ٧/١٧٢.   

   وذلك ألن ليث بن أيب سليم ضعيف وقد اضطرب فيه على عدة أوجه، انظرها يف علـل                    (٢٠)
    .٢/٢٧٩،  أطراف الغرائب ٧/١٧١،  علل الدارقطين ١/١٥ابن أيب حامت 

ألنـه مل   )  كعب(من اإلسناد، ووضع بدالً منه      ) الرباء بن عازب  (   أسقط حمقق الكتاب       (٢١)
 إثبات ما يف األصل، ورواية مسلم تعترب وجهاً آخـر،           جيده عند مسلم كذلك، والصواب    

وقد ذكره على الصواب احلافظ يف احتاف املهرة، وكذا أخرجه األشج يف حديثه، وابـن               
  .خزمية يرويه عنه، وعليه فيستدرك على املطبوع هذا التغيري 

  ) .٦٢(، وأبو الفضل الشهيد يف علله ١/٤٠٨   وذكره من رواية عمار البيهقي (٢٢)

، من رواية الثوري وشـريك      ٧/١٧٤، والدارقطين يف العلل     ١/١٥   وذكره ابن أيب حامت        (٢٣)
  .عن األعمش به 

   .٧/١٧٥   وقد اختلف على شعبة مما ليس هنا جمال التفصيل فيه، انظر علل الدارقطين (٢٤)

  .   وقع يف مسند  بالل من رواية أبان بن تغلب وحده (٢٥)
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ن عبدالرمحن  مما ليس هنا جمال التفـصيل فيـه، انظـر علـل                  وقد اختلف على حممد ب       (٢٦)

  .٧/١٧٥الدارقطين 

  ) .٤٠٦٧(   تقريب التهذيب (٢٧)

  ) .٧٥٩١(   تقريب التهذيب (٢٨)

 ) .٧، رقم ٦٢ص  (   علل األحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاج (٢٩)

  .، كما تقدم يف التخريج ٢٧٥   يعين صحيح مسلم، وهو فيه برقم (٣٠)

  ) .١٢ (١/١٤   علل احلديث (٣١)

   ما بني القوسني ساقطة من الطبعة القدمية، واستدركته من الطبعة اجلديدة بتحقيق حممـد                 (٣٢)
   .١/٢٠٦الدباسي 

  .وقال أبو زرعة :    يف الطبعة القدمية (٣٣)

 ـ  ٣٩/٣١٧، وهامش املـسند  ١٧٦ ـ  ٧/١٧١   انظر للتفصيل يف ذلك علل الدارقطين (٣٤)
٣١٩.  

  ) .٢٠٥(،  حتفة التحصيل )٢١٣(   انظر املراسيل البن أيب حامت (٣٥)

، وما  ٣٩/٣١٧، وما بعدها، ويف هامش املسند       ١/٣٤٠   أنظرها يف املعجم الكبري للطرباين         (٣٦)
  .بعدها 

  .٢/٧٠   انظر لتخريج روايام بالتفصيل هامش مسند أيب داود الطيالسي (٣٧)

 أن ليث هو ابن سعد، والصواب أنه ابن أيب سليم، كما جـاء                 ذكر حمقق اآلحاد واملثاين      (٣٨)
  .١/٤٢٦مصرحاً به عند مسدد، وكما نص عليه الذهيب يف السري 

  .، وما بعدها ١١/٤٢   انظر للتفصيل يف خترجيها هامش املسند (٣٩)

  ) .عهد اخللفاء الراشدين  (٣/٥٨٢   تاريخ اإلسالم (٤٠)
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 البالذري عن عفان، والصواب أنه من رواية  ابن سعد عن               وقع يف هذا املوضع من رواية        (٤١)

 .عفان، كما يف املوضع األول 

ولعله تصحيف، أو زيادة    ) محاد بن سلمة أنبأ سلمة، أنبأ كلثوم      (كما وقع يف هذا املوضع      
  .من الناسخ أو الطابع 

  .مل يرو هذا احلديث عن محاد بن سلمة إال يزيد بن هارون:    وقال الطرباين (٤٢)

  .وهو متعقب برواية عفان، املذكورة عند أمحد وابن سعد          

  .   رواية البالذري ليس فيها ذكر أيب حفص (٤٣)

  ) .٧٨٧٣(   تقريب التهذيب (٤٤)

) : ٢٧٦٩ (٢/٤٢١، وهو خطأ، قال ابـن أيب حـامت    )حسان بن دينار(   وقيل يف امسه     (٤٥)
د بن حيىي اللخمي عن حسان بن دينار        سألت أيب عن حديث رواه هشام بن عمار عن سعي         

: ،  قال أيب     ...قاتل عمار يف النار     :  قال  × عن كلثوم بن جرب عن أيب الغادية عن النيب            
  .هو حسن بن دينار 

   .٢/٢٣٧   ميزان االعتدال (٤٦)

   .٢/٧١٧   الكامل (٤٧)

   .٢/٥٤٤   سري أعالم النبالء (٤٨)

  ) .٥٣٢٥(، التقريب ٢٣/٣١   ذيب الكمال (٤٩)

 ) .٣٧٣١( ، التقريب ١٦/٣٥٢   انظر ذيب الكمال (٥٠)

   .٤/٣٦٦   لسان امليزان (٥١)

  ) .٦٢٨٢(   تقريب التهذيب (٥٢)

  ) .فليصحح) أبان املكني(   وقع يف املطبوع من بغية الطلب (٥٣)
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    .١/٢٠   انظر لسان امليزان (٥٤)

 بن اهليثم املتقدمة، مما يوهم أنه متابع        مجع البيهقي بني رواية روح، ورواية عثمان      :    تنبيه     (٥٥)
له، ولكن البيهقي عقب على ذلك  بإشارته إىل أن رواية عثمان هي اليت أخرجها مـسلم                 

  .يف الصحيح، فتبني الفرق بني املتنني 

  ) .١٩٦٢(   تقريب التهذيب  (٥٦)

   .٥/١٧٤   لسان امليزان (٥٧)

، )٢٦٤٨٢ (٤٤/٨٣ش مسند اإلمام أمحـد         وانظر لتخريج هذه املتابعات بالتفصيل هام        (٥٨)
  ) .١٧٠٣ (٣/١٧٤وهامش مسند أيب داود الطيالسي 

وأخرج أبو عوانة أيضا مثله من حديث القاسم        : ذكر الذهيب رواية أيب عوانة هذه مث قال           (٥٩)
بيـه عـن    احلداين عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن عبداهللا بن حممد بن احلنفية عـن أ                

  .عثمان

هذه الرواية ليس فيها إال اجلزء األول من احلديث، وليس فيها أن قاتله يف النـار،                : قلت  
   .١١/٨٠كما يف احتاف املهرة 

  ) .وقاتله يف النار: (   وليس عند أيب يعلى قوله (٦٠)

   .٤/٤٤١   لسان امليزان (٦١)

   .١٣/٤٢٨   الدر املنثور (٦٢)

   .١٢/٢٤٥كمال ، إكمال ذيب ال٣١/٦٥   انظر ذيب الكمال (٦٣)

   .٣١/٦٧   ذيب الكمال (٦٤)

   .٣/٣٢٤، اجلامع يف اجلرح ٣٢/٢٣٠   انظر ذيب الكمال (٦٥)
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كلمـة  : راجع كتاب مسألة التوحيد وفضل ال إله إال اهللا، البن عبـداهلادي، وكتـاب                 (٦٦)

  .اإلخالص البن رجب 

   .٥/١٨٨٦   انظر الكامل (٦٧)

 ـ  ٢٧انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بـن منـصور ص      وقد فصل فيها حمقق تسمية ما (٦٨)
  .، فلتراجع هناك  ٨/٤٠٥، و ٥/٧٤، وحمققوا املسند ٣٤

  ) .٤٠٤ص (   االقتراح (٦٩)

   .٣/١٥   التلخيص احلبري (٧٠)

   كذا رواه مبارك بن فضالة، وخالفه قتادة، وإمساعيل بن مسلم ؛ فرويـاه عـن احلـسن                    (٧١)
  :مرسالً

، من طريق قتادة وإمساعيل عن احلسن       )١٤٨٩٨،  ١٤٨٩٧ (٨/٢٠٥أخرجه عبدالرزاق     
  .مرسالً 

  .والراجح الرواية املرسلة، فمبارك ضعيف، وقد خالفه ثقتان، واهللا أعلم 

   .١٦، ٣/١٥، التلخيص احلبري ٥٠٩ ـ ٦/٥٠٧   انظر البدر املنري (٧٢)
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 ادرـــــاملص

أمحـد بـن علـي      : ة، للحافظ ابن حجر     إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العشر       •
  . هـ ١٤١٥، مطبوعات مركز السنة، املدينة النبوية، الطبعة األوىل )٨٥٢ت (العسقالين 

باسـم  . حتقيـق د  ) ٢٨٧ت  (أيب بكر أمحد بن عمـرو       : اآلحاد واملثاين، البن أيب عاصم       •
  . هـ ١٤١١اجلوابرة، دار الرآية، الرياض، الطبعة األوىل 

، حتقيق عبدامللك بن دهيش، مكتبة      )٤٦٣ت  (ارة، للحافظ الضياء املقدسي     األحاديث املخت  •
 . هـ ١٤١١النهضة احلديثة، مكة املكرمة، الطبعة األوىل 

أحاديث أيب حممد بن حيان، انتقاء ابن مردويه، حتقيق بدر البدر، مكتبة الرشد، الطبعة األوىل                •
 . هـ ١٤١٤

 ترتيب عالء الدين علي بن بلبان الفارسي        ،)٣٥٤ت  (اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان        •
 . هـ ١٤٠٨، حتقيق شعيب األرنأوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل )٧٣٩ت (

 .حممد بن خلف، عامل الكتب، بريوت : أخبار القضاة، لوكيع  •
حممد بن إسحاق، حتقيق عبدامللك بن دهيش، مكتبة ومطبعة النهضة          : أخبار مكة، للفاكهي     •

 . هـ ١٤٠٧ة، الطبعة األوىل احلديث
االستذكار، البن عبدالرب، حتقيق سامل حممد عطاء، حممد علي معوض، دار الكتب العلميـة،               •

 .م ٢٠٠٠الطبعة األوىل 
األمساء والصفات، للبيهقي، حتقبق عماد الدين حيدر، دار الكتاب العـريب، الطبعـة األوىل               •

 . هـ ١٤٠٥
ريـاض  . سهيل زكار، د. ، حتقيق د)٢٧٩ت (حيىي  أمحد بن   : أنساب األشراف، للبالذري     •

 . هـ ١٤١٧زركلي، دار الفكر، الطبعة األوىل، 
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أطراف الغرائب واألفراد، البن طاهر املقدسي، حتقيق حممود نصار، الـسيد يوسـف، دار               •

 . هـ ١٤١٩الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
عـامر  . ، حتقيـق د   )٧٠٢ت  (االقتراح يف بيان الصطالح، البن دقيق العيد حممد بن علي            •

 . هـ ١٤١٧صربي، دار البشائر، الطبعة األوىل 
، حتقيق عادل بن حممد، أسـامة       )٧٦٢ت  (إكمال ذيب الكمال، للحافظ مغلطاي احلنفي        •

 . هـ ١٤٢٢بن إبراهيم، الفاروق احلديثة للنشر، الطبعة األوىل  
 أيب جعفر ابن البختـري،     جمموع فيه مصنفات  : أمايل أيب جعفر بن البختري، مطبوع ضمن         •

 . هـ ١٤٢٢حتقيق نبيل جرار، دار البشائر، الطبعة األوىل 
 . هـ ١٤٢٣عامر صربي، دار البشائر، الطبعة األوىل . أمايل ابن مسعون الواعظ، حتقيق د •
احلسني بن مسعود، حتقيق إبـراهيم اليعقـويب، دار         : األنوار يف مشائل النيب املختار، للبغوي        •

 . هـ ١٤٠٩عة األوىل الضياء، الطب
صـغري  . حممد بن إبراهيم، حتقيـق د   : األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف، البن املنذر         •

 . هـ ١٤٠٥أمحد حنيف، دار طيبة، الرياض، الطبعة األوىل 
علي الفقيهي، مطبوعات   . ، حتقيق د  )٣٩٥ت  (حممد بن إسحاق    : كتاب اإلميان، البن مندة      •

 . هـ ١٤٠١ينة النبوية، الطبعة األوىل اجلامعة اإلسالمية، املد
حتقيـق حمفـوظ    ) ٢٩٢ت  (أمحد بن عمرو    : أليب بكر البزار    ) مسند البزار (البحر الزخار    •

 . هـ ١٤٠٩السلفي، مؤسسة علوم القرآن، بريوت، الطبعة األوىل، بدء يف طبعه 
عمر بن علي   : امللقن  البدر املنري  يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري، البن              •

 . هـ ١٤٢٥الشافعي، حتقيق جمموعة من احملققني، دار اهلجرة، الطبعة األوىل 
عبداهللا بن عبداحملسن التركي، دار هجر، الطبعة األوىل        . البداية والنهاية، البن كثري، حتقيق د      •

 . هـ ١٤١٧
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ـ    .، حتقيق د  )٢٤٦ت  (الرب والصلة، للحسني بن احلسن املروزي        • اري، دار  حممد سـعيد خب

 . هـ ١٤١٩الوطن، الطبعة األوىل، 
. حتقيـق د  ) ٨٠٧ت  (بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، للحافظ نور الدين اهليثمـي             •

 . هـ ١٤١٣حسني الباكري، مركز السنة، املدينة النبوية، الطبعة األوىل 
ل زكار،  سهي.، حتقيق د  )٦٦٠ت  (عمر بن أمحد    : بغية الطلب يف تاريخ حلب، البن العدمي         •

 .دار الفكر، بريوت، مل تذكر سنة الطبع 
، حتقيق عبدالسالم تـدمري، دار      )٧٤٨ت  (حممد بن أمحد    : تاريخ اإلسالم، لإلمام الذهيب      •

 .الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل 
 .، تصوير دار الكتاب العريب، بريوت )٤٦٣ت (تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي  •
حتقيق عمرو العمـروي،    ) ٥٧١ت  (علي بن احلسن الشافعي     : ر  تاريخ دمشق، البن عساك    •

 . هـ ١٤١٥دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل 
حتقيـق  ) ٧٤٢ت  (يوسف بن عبدالرمحن    : حتفة األشراف مبعرفة األطراف، للحافظ املزي        •

 . هـ ١٤٠٣عبدالصمد شرف الدين، الدار القيمة، اهلند، الطبعة الثانية 
 رواة املراسيل، أليب زرعة العراقي، حتقيق عبداهللا نوارة، مكتبة الرشد،           حتفة التحصيل يف ذكر    •

 . هـ ١٤١٩الطبعة األوىل 
التحقبق يف أحاديث التعليق، البن اجلوزي، حتقيق مسعد السعدين، دار الكتـب العلميـة،               •

 . هـ ١٤١٥الطبعة األوىل 
يق سلطان الطبيـشي، دار     ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف، للزيلعي، حتق         •

 . هـ ١٤١٤ابن خزمية، الرياض، الطبعة األوىل  
حتقيق عبدالرمحن املعلمي، تـصوير دار      ) ٧٤٨ت  (حممد بن أمحد    : تذكرة احلفاظ، للذهيب     •

 .إحياء التراث العريب 
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حتقيـق خالـد    ) ٥١٦ت  (، لإلمام احلسني بن مسعود البغوي       )معامل الترتيل (تفسري البغوي    •

 . هـ ١٤٠٧ن سوار، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل العك، مروا
، حتقيق حـسني عكاشـة،      )٣٢٤ت  (تفسري ابن أيب زمنني، حملمد بن عبداهللا بن أيب زمنني            •

 . هـ ١٤٢٣حممد مصطفى، الفاروق احلديثة، الطبعة األوىل 
لعـرف،  قطعة من تفسري عبد بن محيد، حتقيق خملف ا        : تفسري عبد بن محيد، املطبوع باسم        •

 . هـ ١٤٢٥دار ابن حزم، الطبعة األوىل  
ت (أليب جعفر حممد بن جرير الطـربي        ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن     (تفسري الطربي    •

 . هـ ١٤٢٥عبداهللا بن عبداحملسن التركي، دار هجر، الطبعة األوىل، . ، حتقيق د)٣١٠
 مكتبة الرشد، الطبعـة األوىل      مصطفى مسلم، . تفسري القرآن، لعبدالرزاق الصنعاين، حتقيق د      •

 . هـ ١٤١٠
تفسري القرآن العظيم، البن كثري الدمشقي، حتقيق سامي السالمة، دار طيبة، الطبعـة األوىل               •

 .  هـ ١٤٢٢
تقريب البغية يف ترتيب أحاديث احللية، للهيثمي، حتقيق حممد حسن إمساعيل، دار الكتـب               •

 . هـ ١٤٢٠العلمية، الطبعة األوىل 
حتقيق حممد عوامة، دار الرشـيد،      )٨٥٢ت  (ذيب، للحافظ ابن حجر العسقالين      تقريب الته  •

 . هـ ١٤٠٦سوريا، الطبعة األوىل 
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، البن حجر العسقالين، حتقيـق شـعبان               •

 . هـ ١٣٩٧إمساعيل، مكتبة الكليات األزهرية، 
) ٤٦٣ت  (سانيد، للحافظ أيب عمر بن عبدالرب القـرطيب         التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واأل       •

 .حتقيق سعيد أعراب وآخرين، طبعة وزارة األوقاف املغربية 
، مصور عن طبعة    )٨٥٢ت  (أمحد بن علي    : ذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقالين        •  
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 .دائرة املعارف العثمانية، اهلند 

حتقيق بـشار   ) ٧٤٢ت  ( بن عبدالرمحن    يوسف: ذيب الكمال يف أمساء الرجال، للمزي        •
 .عواد، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل 

 . هـ ١٤٠٨التيسري بشرح اجلامع الصغري، للمناوي، مكتبة الشافعي، الطبعة الثالثة،  •
حتقيق بشار عواد، دار    ) ٢٧٩ت  (اجلامع الكبري، لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى الترمذي           •

 . م ١٩٩٦عة األوىل، الغرب اإلسالمي، الطب
 .املصنف لعبدالرزاق : انظر : اجلامع، ملعمر بن راشد، املطبوع يف آخر املصنف  •
 . هـ ١٤١٢اجلامع يف اجلرح، موعة من املؤلفني، عامل الكتب، الطبعة األوىل  •
حتقيق عبـدالرمحن   ) ٣٢٧ت  (عبدالرمحن بن حممد    : اجلرح والتعديل، البن أيب حامت الرازي        •

 . هـ ١٣٧٢، مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثمانية، الطبعة األوىل املعلمي
رفعت فوزي،  . حتقيق د ) ٣١٧ت  (، أليب القاسم البغوي     )حديث علي بن اجلعد   (اجلعديات   •

 . هـ ١٤١٥مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة األوىل 
لطبعـة األوىل    حديث أيب سعيد األشج، حتقيق إمساعيل اجلزائري، دار املغـين، الريـاض، ا             •

 . هـ ١٤٢٢
دار الكتاب العريب، بـريوت،     ) ٤٣٠(أمحد بن عبداهللا    : حلية األولياء، أليب نعيم األصبهاين       •

 . هـ ١٤٠٥الطبعة الرابعة 
عبداهللا التركي، دار هجر، الطبعة األوىل       . الدر املنثور يف التفسري باملأثور، للسيوطي، حتقيق د        •

 . هـ ١٤٢٤
هقي، حتقيق عبداملعطي قلعجي، دار الكتب العلميـة، الطبعـة األوىل           وة، للبي ــدالئل النب  •

 . هـ ١٤٠٥
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الدار العلمية، اهلند،   ) ٤٣٠ت  (أمحد بن عبداهللا    : ذكر أخبار أصبهان، أليب نعيم األصبهاين        •

  .١٤٠٥الطبعة الثانية 
ـ        : سلسلة األحاديث الصحيحة، لأللباين      • ة حممد بن ناصر الدين، املكتب اإلسـالمي، الطبع

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

 .فيصل أباد، باكستان 
، حتقيق عبداهللا هاشم املدين، دار احملاسـن        )٢٥٥ت  (عبداهللا بن عبدالرمحن    : سنن الدارمي    •

 . هـ ١٣٨٦للطباعة، القاهرة،  
، حتقيق حممـد    )٢٧٥ت  (سنن أيب داود، لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين            •

 . هـ ١٤١٩عوامة، دار القبلة، الطبعة األوىل 
سعد احلميد، دار الصميعي، الرياض، الطبعة      . حتقيق د ) القسم اجلديد (سنن سعيد بن منصور      •

 . هـ ١٤١٤األوىل 
، ، مصورة عن الطبعة اهلندية، دار       )٤٥٨(أمحد بن احلسني    : ي  السنن الكربى، لإلمام البيهق    •

 .املعرفة، بريوت 
، حتقيق حممد فؤاد عبـدالباقي، املكتبـة        )٢٧٥ت  (حممد بن يزيد القزويين     : سنن ابن ماجه     •

 . اإلسالمية، استانبول، تركيا 
أبو غـدة، دار    باعتناء عبدالفتاح   ) ٣٠٣ت  (، لإلمام النسائي    )اتىب(سنن النسائي الصغرى     •

 .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦بريوت، الطبعة الثانية . البشائر اإلسالمية
، حتقيق حسن شليب، إشراف شـعيب  )٣٠٣ت  (أمحد بن شعيب    : السنن الكربى، للنسائي     •

  .١٤٢٢األرنأوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 
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ب األرنـاؤوط   ، حتقيق شـعي   )٧٤٨ت  (حممد بن أمحد    :  سري أعالم النبالء، لإلمام الذهيب       •

 وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل 
حتقيق شعيب األرنـأوط، املكتـب      ) ٥١٦ت  (احلسني بن مسعود    : شرح السنة، للبغوي     •

 . هـ ١٤٠٣اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية 
حتقيق حممد السعيد زغلول، دار الكتـب       ) ٤٥٨(أمحد بن احلسني    : شعب اإلميان، للبيهقي     •

  هـ ز١٤١٠ة، بريوت، الطبعة األوىل العلمي
 .فتح الباري : صحيح البخاري، املطبوع مع فتح الباري، انظر  •
حممـد مـصطفى    . حتقيـق د  ) ٣١١ت  (أيب بكر حممد بن إسـحاق       : صحيح ابن خزمية     •

 . هـ ١٤٠١األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل 
، حتقيـق حممـد فـؤاد       )٢٦١ت  (ري  صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج النيـسابو        •

 .عبدالباقي، املكتبة اإلسالمية، استانبول، تركيا 
حتقيق عبداملعطي قلعجي،   ) ٣٢٢ت  (حممد بن عمرو    : الضعفاء الكبري، أليب جعفر العقيلي       •

 . هـ ١٤٠٤دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
دين شربية، دار الكتـاب النفـيس،       طبقات الصوفية، أليب عبدالرمحن السلمي، حتقيق نور ال        •

 . هـ ١٤٠٦سوريا، الطبعة الثانية 
 .، دار صادر، بريوت )٢٣٠ت (حممد بن سعد بن منيع : الطبقات الكربى، البن سعد  •
، حتقيق عبـدالغفور البلوشـي،   )٣٦٩ت (طبقات احملدثني بأصبهان، أليب الشيخ األصبهاين      •

 .هـ  ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل 
علل األحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاج، للحافظ أيب الفضل بن عمر الـشهيد،                •

 . هـ ١٤١٢حتقيق علي حسن عبداحلميد، دار اهلجرة، الطبعة األوىل 
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، حتقيق حمب الـدين     )٣٢٧ت  (عبدالرمحن بن حممد    : علل احلديث، البن أيب حامت الرازي        •

  . هـ١٤٠٥اخلطيب، دار املعرفة، بريوت، 
حمفوظ . ، حتقيق د  )٣٨٥ت  (علي بن عمر    : العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطين        •

 . هـ ١٤٠٥الرمحن زين اهللا، دار طيبة، الرياض، الطبعة األوىل،  
 إرشاد حتقيق اجلوزي، ابن عبدالرمحن الفرج أيب الدين جلمال الواهية، األحاديث يف املتناهية العلل •

 .هـ١٤٠١الثانية، الطبعة باكستان، األثرية، العلوم إدارة ةطبع  األثري، احلق
 الكتـاب  دار اهلروى،حتقيق حممد عبداملعني خان،  سالم بن القاسم عبيد أليب احلديث، غريب •

 . هـ ١٣٩٦بريوت، الطبعة األوىل  العريب،
، حتقيق حمب الدين اخلطيب، املكتبـة       )٨٥٢ت  (فتح الباري، للحافظ ابن حجر العسقالين        •

  .هـ ١٤٠٠السلفية، القاهرة، الطبعة الثانية 

 . هـ ١٣٥٦فيض القدير، للمناوي، املكتبة التجارية، مصر،  •
، دار الفكر، بريوت، )٣٦٥ت (عبداهللا بن عدي اجلرجاين    : الكامل يف الضعفاء، البن عدي       •

 . هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية، 
ن األعظمي، مؤسسة الرسالة،    كشف األستار عن زوائد البزار، للهيثمي، حتقيق حبيب الرمح         •

 . هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية 
، مصورة عن الطبعـة اهلنديـة،       )٨٥٢ت  (أمحد بن علي    : لسان امليزان، للحافظ ابن حجر       •

 . هـ ١٤٠٦مؤسسة األعلمي، بريوت، الطبعة الثالثة، 
، ، دار الكتاب العـريب    )٨٠٧ت  (علي بن أيب بكر     : جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي       •

 . هـ ١٤٠٢بريوت، الطبعة الثالثة 
حتقيق أمحـد شـاكر، دار اآلفـاق        )٤٥٦ت  (علي بن أمحد    : احمللى، البن حزم األندلسي      •  
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 .اجلديدة، بريوت 

املداوي لعلل اجلامع الصغري وشرحي املناوي، أليب الفيض أمحـد الـصديق الغمـاري، دار                •
 .الكتيب، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

ل، البن أيب حامت، حتقيق شكر اهللا قوجاين، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة األوىل               يــاملراس •
 . هـ ١٣٩٧

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

، مـصورة عـن     )سند أيب عوانة  املطبوع باسم م  (املستخرج على صحيح مسلم، أليب عوانة        •
 .الطبعة اهلندية، تصوير دار الكتيب، مصر 

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

وىل مسند اإلمام أمحد، حتقيق شعيب األرنأوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األ            •
 . هـ ١٤١٣

  حتقيـق  ) ٢٣٨ت  (مسند إسحاق بن راهويه، لإلمام إسـحاق بـن إبـراهيم املـروزي               •
 . هـ ١٤١٢عبدالغفور البلوشي، مكتبة اإلميان، املدينة النبوية، الطبعة األوىل . د

حممد بن الصباح، حتقيق أيب عبدالرمحن بن عقيل، مكتبـة          : مسند بالل بن رباح، للزعفراين       •
 . هـ ١٤٠٩، اهلرم ، الطبعة الثانية السلف الصاحل

مسند احلميدي، لعبداهللا بن الزبري احلميدي، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، تـصوير عـامل               •
 الكتب، بريوت، مل تذكر سنة الطباعة ؟

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

 

 



  ٦٥٩            حممد بن تركي التركي   .  د–  ختريج الس الثالث من أمايل املخلدي                      

  
مسند الروياين، أليب بكر حممد بن هارون، حتقيق أمين أبو مياين، مؤسسة قرطبة، الطبعة األوىل              •

 . هـ ١٤١٦
مسند الشاشي، اهليثم بن كليب، حتقيق حمفوظ الرمحن زين اهللا، مكتبة العلوم واحلكم، الطبعة               •

 . هـ ١٤١٠األوىل 
قيق محدي السلفي، مؤسسة الرسالة، الطبعـة       مسند الشهاب، للقضاعي حممد بن سالمة، حت       •

 . هـ ١٤٠٥األوىل  
 .املستخرج على صحيح مسلم : انظر : مسند أيب عوانة  •
حتقيق حسني أسـد، دار     ) ٣٠٧ت  (مسند أيب يعلى املوصلي، لإلمام أمحد بن علي املوصلي           •

 . هـ ١٤٠٤املأمون، دمشق، الطبعة األوىل 
بن عبداهللا، حتقيق حممد ناصر الدين األلبـاين، املكتـب          حممد  : مشكاة املصابيح ، للتربيزي      •

 . هـ ١٤٠٥اإلسالمي، الطبعة الثانية 
 .شرح مشكل اآلثار : انظر : مشكل اآلثار  •
حتقيق خمتار الندوي، الدار الـسلفية،      ) ٢٣٥ت  (عبداهللا بن حممد    : املصنف، البن أيب شيبة      •

 . هـ ١٤٠١الطبعة األوىل 
حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، املكتـب      ) ٢١١ت  (ام الصنعاين   املصنف، لعبدالرزاق بن مه    •

 . هـ ١٤٠٣اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية 
املطالب العالية، للحافظ ابن حجر، حتقيقغنيم عباس، ياسر إبراهيم، دار الوطن، الطبعة األوىل              •

 . هـ ١٤١٨
لطحـان، مكتبـة   حتقيق حممـود ا  ) ٣٦٠ت  (سليمان بن أمحد    : املعجم األوسط، للطرباين     •

 . هـ ١٤٠٥املعارف، الرياض، الطبعة األوىل 
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أمحد بن حممد بن زياد، حتقيق عبداحملسن احلسيين، دار ابن اجلوزي،           : املعجم، البن األعرايب     •

 . هـ ١٤١٨الطبعة األوىل 
 . هـ ١٤١٩املعجم، البن املقرئ، حتقيق عادل بن سعد، مكتبة الرشد، الطبعة األوىل  •
حتقيق وفاء تقـي الـدين، دار       ) ٥٧١ت  (علي بن احلسن    : بن عساكر   معجم الشيوخ، ال   •

 . هـ ١٤٢١البشائر، دمشق، الطبعة األوىل 
بـشار عـواد، رائـد      . معجم الشيوخ، لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي، حتقيق د          •

 . م ٢٠٠٤العنبكي، مصطفى األعظمي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 
حتقيق حممد شكور املياديين، املكتب     ) ٣٦٠ت  (سليمان بن أمحد    : طرباين  املعجم الصغري، لل   •

 . هـ ١٤٠٥اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل 
 .حتقيق محدي السلفي، الطبعة الثانية ) ٣٦٠ت (سليمان بن أمحد : املعجم الكبري، للطرباين  •
عطي قلعجي، جامعة   حتقيق عبدامل ) ٤٥٨ت  (أمحد بن احلسني    : معرفة السنن اآلثار، للبيهقي      •

 . هـ ١٤١٢الدراسات اإلسالمية، باكستان، الطبعة األوىل 
حتقيق صبحي السامرائي، حممود الصعيدي، عامل      ) ٢٤٩ت  (املنتخب من مسند عبد بن محيد        •

 . هـ ١٤٠٨الكتب، بريوت، الطبعة األوىل 
حتقيق ) ٥٦٢ت  (عبدالكرمي بن حممد    : معاين  ـاملنتخب من معجم الشيوخ، أليب سعد الس       •

موفق عبدالقادر، مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الريـاض، الطبعـة             . د
 . هـ ١٤١٧األوىل 

عبدالرمحن بن علي، حتقيق حممد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية،          : املنتظم، البن اجلوزي     •
 . هـ ١٤١٢الطبعة األوىل

ىي بن حيىي الليثي، حتقيـق حممـد فـؤاد          ، رواية حي  )١٧٩ت  (املوطأ، لإلمام مالك بن أنس       •
 .عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية، مصر 
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، حتقيـق علـي حممـد    )٧٤٨ت (حممد بن أمحد : ميزان االعتدال يف نقد الرجال، للذهيب       •

 .البجاوي، دار املعرفة، بريوت 
رسـالة،  سليمان الالحم، مؤسسة ال   . أمحد بن حممد، حتقيق د    : الناسخ واملنسوخ، للنحاس     •

  . هـ ١٤١٢الطبعة األوىل 
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  فهرس أطراف األحاديث

  

    الرقم                        احلديث

  ٥              أنتم يف األجر سواء

  ١٠              إن اهللا هو الـمسعِّر

  ٢            مخس دعوات يستجاب هلن

  ٦    رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسح على اخلفني واخلمار

  ٧             نارقاتل عمار وسالبه يف ال

  ٩             وساقيها، وشارا،لُعن اخلمر

 ٨             ال إله إال اهللا: ما قال عبد  

  ١        ما من نيب من األنبياء إال وقد أعطي من اآليات

  ٤             مما كنت ضارباً منه ولدك

  ٣          قاضياً فقد ذُبح بغري سكنيمن جعل 
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