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إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا     

وسيئات أعمالنا، من يهد اهللا فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
مرشداً، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى 

  :اهللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
خاري رحمه اهللا واحداً من أبرز علماء الحديث على يعد اإلمام البف     

كبير القدر ذا تصانيف  حافظاً فذاً جليالً مر العصور، وقد كان عالماً
مصنفه  وإن أبرز تصانيفه وأهمها وأعالها قدراً كثيرة، نافعة مهمة

المشهور بصحيح البخاري ، وقد اتفق العلماء رحمهم ) الجامع الصحيح(
، وله فيه وقد تلقته األمة بالقبول ،الكتب بعد القرآن ه أصحاهللا على أنَّ

 إذ وهو أول مصنف في الصحيح المجرد،منهجية فريدة في التصحيح ، 
ما أدخلت في (:فقال صحيحاً اشترط فيه على نفسه أال يخرج إال حديثاً

 ،)١()وتركت من الصحاح لحال الطوال ،كتابي الجامع إال ما صح
ه أحاديث صححها ولم يخرجها في صحيحه، ونتبين من قوله هذا أن ل
وهي فكرة قدحت  على هذه الفكرة الرئيسة ، وقد جاء هذا البحث قائماً

في الذهن حين دراسة كتاب اختصار علوم الحديث البن كثير رحمه اهللا 
، وقبل أن نشرع في هذا العمل فتشنا كثيراً عمن قد يكون سبقنا إليه 

كتب فيه ، أو ننتهج منهجاً مغايراً في فجعله في مؤلف أو كتاب كي ال ن
التعامل مع الموضوع ، فلم نجد على حد علمنا، فتوكلنا على ربنا 

فيه جمع هذه األحاديث  نافحاولمستعينين به أن ييسر لنا إتمامه ، 
أن  نالها ، وتأكد ل اإلمام البخاري والوقوف على أسباب عدم تخريج

                                                             
  ).الطول(بلفظ  ١٩ :علوم الحديث البن الصالحو ،٩- ٢/٨ :تاريخ بغداد  )١(
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ل الكبير لإلمام الترمذي تلميذ في كتاب العل تأكثر هذه األحاديث ورد
والنزر اليسير منها أورده الترمذي في الجامع الكبير ، اإلمام البخاري، 

وال غرابة في ذلك إذ أن قدراً كبيراً من مادة العلل الكبير قد ضمنه 
باستقراء تام لجميع الكتب  ناقد قم ادعي أنننوال الترمذي في جامعه ، 

ام البخاري قد حكم فيها على األحاديث ، التي من الممكن أن يكون اإلم
وبعد دراسة سابقة من أول  على كتاب العلل الكبير، ناولذا فقد اقتصر

كتاب العلل إلى باب القراءة في العيدين ، جاءت هذه الدراسة من باب 
وقد قامت منهجية البحث  التكبير في العيدين إلى باب ما جاء في النفل،

  :على الخطوات اآلتية 
األحاديث مأخوذة من كتاب العلل الكبير لإلمام الترمذي ،  :أوال

عن بعض األحاديث فيجيبه بألفاظ متعددة  ه البخاريوفيها يسأل شيخَ
  .حسب ما يراه من حال الحديث

بعض هذه األحاديث صححها اإلمام البخاري ، وقد  :ثانيا
هو نص في التصحيح ،  ما جاءت عباراته في التصحيح متعددة، منها

  .ومنها ما هو مقصود منه الترجيح 
أنها نص في التصحيح ، وقد  ناالعبارات التي وجد نااختر :ثالثا

  :ها كاآلتي ناوجد
 .هذا حديث صحيح
 .هو حديث صحيح
 .هو عندي صحيح

 .حديث فالن صحيح
 .كالهما صحيح

 .هو صحيح أيضا
 .كل الروايات عندي صحيح
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 .حان صحي الحديثان جميعاً
 .وارى حديث فالن صحيحاً

 .هو الصحيح. ١٠
جاءت في الكتاب عبارات أخرى فيها لفظ الصحيح  :رابعا

فيها هذه األلفاظ  توالتصحيح ، وبعد االختبار لبعض الروايات التي قيل
فيها هذه األلفاظ  تتبين أن المقصود منها الترجيح بين الرواية التي قيل

  : كقولهفي التصحيح  ما ليس نصاً وبين غيرها ، ومن هذه األلفاظ
 .الصحيح ما روى فالن عن فالن

عن هذا الحديث أيهما  سألت محمداً:مثال صح،أحديث فالن 
 .بن خالد أصحا حديث زيد: صح؟ فقالأ

 . أرجو أن يكون صحيحاً
إنما روى عاصم عن أبي عثمان عن : وهو الصحيح، مثال

 .سلمان بن ربيعة عن عمر قوله، وهو الصحيح
 .وهذا أصح عندي من حديث فالن 

 . يحتمل عنهما كليهما : أيهما أصح ؟ فقال 
 . يحتمل أن يكون كله صحيحاً

 . وهذا عندنا أصح 
 )رابعاً( الفقرة بعد أن توضح أن العبارات المتقدمة في :خامسا

هي عبارات ترجيح ، وبعد اختبار بعض الروايات منها تبين أن 
و صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو الروايات المرجحة منها ما ه

منها وإنما كان  ضعيف ، وهذا يدلك على أن التصحيح لم يكن مقصوداً
  .المقصود بيان العلة ثم بيان الراجح

 : المسح على الخفين، قال الترمذي: ما جاء في باب : مثال 
 عن زائدة عن علي بن حسين حدثنا: قال الكوفي دينار بن القاسم حدثنا
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 التيمي إبراهيم ومعنا النخعي إبراهيم حجرة في كنا: قال ، منصور
 عن ميمون بن عمرو حدثنا: إبراهيم فقال الخفين على المسح فتذاكرنا

 اهللا رسول لنا جعل: قال ثابت بن خزيمة عن ، الجدلي اهللا عبد أبي
 بن محمد سألت ، لزادنا استزدناه ولو ثالثا وسلم عليه اهللا صلى

 ثابت بن خزيمة حديث عندي يصح ال: فقال الحديث هذا عن إسماعيل
 بن خزيمة من سماع الجدلي اهللا عبد ألبي يعرف ال ألنه المسح في

 اهللا عبد أبي من النخعي إبراهيم يسمع لم: يقول شعبة وكان ، ثابت
 الجدلي اهللا عبد أبي عن ميمون بن عمرو وحديث ،المسح حديث الجدلي

  . )١(وأحسن أصح هو
البخاري ضعف هذا الحديث لالنقطاع بين أبي عبد اهللا فاإلمام 

الجدلي وخزيمة بن ثابت ، فلم يثبت له سماع منه ، ثم وصف هذا 
الطريق بأنه أصح وأحسن ، أي أصح وأحسن من طريق إبراهيم 
النخعي عن أبي عبد اهللا الجدلي عن خزيمة بن ثابت وهذا الطريق فيه 

من أبي عبد اهللا الجدلي كما صرح انقطاعان فإبراهيم النخعي لم يسمع 
شعبة آنفاً وأبو عبد اهللا الجدلي لم يسمع من خزيمة كما تقدم ايضاً وهذا 
يدل على أن وصف البخاري لسند عمرو بن ميمون بأنه اصح هو 

  .ترجيح إذ رجح ضعيفاً على ضعيف
كتاب العلل الكبير بترتيب أبي طالب القاضي ،  نااعتمد: سابعا 

فقد رتبه على حسب ما رتب الترمذي كتابه الجامع ، إذ األحاديث في 
  .ضبطها أبواب تذكر فيها تفرقة منثورة فال تكتاب العلل م

                                                             
 . ٦٤، رقم ٥٥: علل الترمذي الكبير )١(
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بجمع األحاديث التي صححت بأحد ألفاظ التصحيح  ناقم :سادسا
إلى باب ما جاء  في العيدين بيرتكباب ال من،  )ثالثاً( الفقرة المتقدمة في

  .في النفل وكان عددها سبعة أحاديث 
  :ستكون الدراسة لهذه األحاديث وفق الخطوات اآلتية  :سابعا

 .ذكر الحديث الذي صححه اإلمام البخاري في كتاب العلل
 .تخريج الحديث

وحكم اإلمام  ،الحكم على الحديث من خالل تراجم الرجال
 .األئمة في هذا الحديث  باقيوال وأق ،البخاري

السعي قدر اإلمكان إلى معرفة السبب في عدم تخريج اإلمام 
  .في العلل الكبير للحديث الذي صححه البخاري في صحيحه

وقد جعلنا البحث في مبحثين ، ذكرنا بإيجاز في األول منهما تعريفاً    
وقمنا بشروط البخاري في الصحيح ، وتعريفاً بالعلل الكبير للترمذي ، 

  .في المبحث الثاني بدراسة األحاديث 
قدم فيه نسأل أن يكون هذا العمل مما يحبه ويرضاه ، وأن نواهللا      

لمنزلة اإلمام  مضافاً خدمة لسنة النبي صلى اهللا عليه وسلم ، وبياناً
 .البخاري رحمه اهللا في هذا العلم 
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إذا ُأريد التكلم عن الحديث الصحيح وعن األئمة الذين اعتنوا     
بتصحيح األحاديث فإن اإلمام البخاري يكون من أوائل من يتكلم عنهم 
بل وأبرزهم ، فإليه يعود الفضل في إفراد الحديث الصحيح في مصنف 

هو أول مصنف في الصحيح المجرد، وقد ) الجامع الصحيح(، فمصنفه 
صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتب  اتفق العلماء رحمهم اهللا على أن

صحيح  واتفق الجمهور على أن ،وقد تلقتهما األمة بالقبول ،بعد القرآن 
وقد كان من أغراض  ،)١(وأكثرهما فوائد البخاري أصحهما صحيحاً

ه تجريد األحاديث الصحاح المستفيضة المتصلة عن اإلمام البخاري في
  .)٢(غيرها

لقد كان لألحاديث المخرجة في صحيح البخاري شروط خاصة     
فإنه شرط على نفسه أال  نالتزمها وطبقها في هذا الكتاب ، وكما قدما

وشرط الصحة قد بينه هو نفسه  يخرج فيه إال األحاديث الصحيحة ،
وتركت من الصحاح  ،ي الجامع إال ما صحما أدخلت في كتاب(: فقال

فهذا يعني أن عند البخاري أحاديث صححها لكنه لم  ،)٣()لحال الطوال
يخرجها في صحيحه إما ألنها تخالف شرطه في هذا الكتاب أو ألسباب 

  .أخرى 

                                                             
  .٥١-٤٩ :وتدريب الراوي، ١/١٤: شرح النووي على صحيح مسلم: ينظر )١(
 .١/٧١ :الحطة في ذكر الصحاح الستة: ينظر )٢(
  ).الطول(بلفظ  ١٩ :وعلوم الحديث ،٩- ٢/٨: تاريخ بغداد  )٣(
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شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى و     
ويكون إسناده  ، ين الثقات األثباتالصحابي المشهور من غير اختالف ب

 أما بالنسبة التصال السند فقد كان شرطه شديداً ،غير مقطوع متصالً
بل البد عنده  ،فلم يكتف بالمعاصرة بين الرواة إلثبات اتصال السند ،فيه

  .)١(من ثبوت اللقاء بين الراويين
 وإن لم يكن إال راوٍ ، فحسن والصحابي إن كان له راويان فصاعداً    

واحد وصح الطريق إليه كفى ، وقد ادعى الحاكم أن شرط البخاري 
ثم يكون للتابعي المشهور  ، ومسلم أن يكون للصحابي راويان فصاعداً

فمنتقض عليه بأنهما اخرجا أحاديث  ، إلى آخر كالمه ، راويان ثقتان
ي ذكره الحاكم واحد ، والشرط الذ جماعة من الصحابة ليس لهم إال راوٍ

فإنه معتبر  ، في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم ن كان منتقضاًإو
فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس  ، في حق من بعدهم

هذا  : وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه اهللا ، واحد قط له إال راوٍ
لو و ، الذي قاله الحاكم قول من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح

استقرأ  الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة دعواه ثم 
وأن يكون ،  إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصالً: قال ما حاصله 

 ، بصفات العدالة متصفاً ،وال مختلط ، غير مدلس صادقاً مسلماً هراوي
 : سليم االعتقاد، قال ، قليل الوهم ، سليم الذهن ، متحفظاً ، ضابطاً

ومذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه 
 :قال ، وبعضهم حديثه مدخول ، فبعضهم حديثه صحيح ثابت ، العدول

وطريق إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن  ،وهذا باب فيه غموض
فلنوضح ذلك بمثال وهو أن تعلم أن  ، راوي األصل ومراتب مداركهم

                                                             
  .١/٤٦ :وتوضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ،٥٢ :تدريب الراوي: ينظر )١(
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ولكل طبقة منها مزية على  ، خمس طبقات على أصحاب الزهري مثالً
وهو  ، فمن كان في الطبقة األولى فهو الغاية في الصحة، التي تليها 

والطبقة الثانية شاركت األولى في التثبت إال أن  ، مقصد البخاري
، وبين طول المالزمة للزهري  ، األولى جمعت بين الحفظ واإلتقان

والطبقة  ، ويالزمه في الحضر ، حتى كان فيهم من يزامله في السفر
فكانوا في  ، فلم تمارس حديثه،الثانية لم تالزم الزهري إال مدة يسيرة 

ثم مثل الطبقة األولى بيونس ، وهم شرط مسلم  ، اإلتقان دون األولى
 ،وسفيان بن عيينة ،ومالك بن أنس ، يليينوعقيل بن خالد األ ، بن يزيد

وعبد  ، والليث بن سعد، وزاعي والثانية باأل، وشعيب بن أبي حمزة 
والطبقة الثالثة نحو  :قال ، وابن أبي ذئب ،الرحمن بن خالد بن مسافر

، وإسحاق بن يحيى الكلبي ،وسفيان بن حسين ، جعفر بن برقان
والمثنى بن  ،ومعاوية بن يحيى الصدفي، والرابعة نحو زمعة بن صالح 

لحكم بن عبد اهللا وا، والخامسة نحو عبد القدوس بن حبيب، الصباح 
فأما الطبقة األولى فهم شرط ، ومحمد بن سعيد المصلوب  ،األيلي

وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير ، البخاري 
، وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل االستيعاب  ، استيعاب

البخاري في ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه 
أي ابن - قلت، وأما الرابعة والخامسة فال يعرجان عليهما  ، الثانية
وربما أخرج ، وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقاً:حجر

وهذا المثال الذي ذكرناه  ، أيضاً اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً
أصحاب و ، هو في حق المكثرين فيقاس على هذا أصحاب نافع

وغيرهم فأما غير المكثرين فإنما اعتمد ، وأصحاب قتادة ، األعمش 
لكن منهم ، الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ 

، من قوي االعتماد عليه فاخرجا ما تفرد به كيحيى بن سعيد األنصاري 
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وهو ، ومنهم من لم يقو االعتماد عليه فأخرجا له ما شاركه فيه غيره 
  .)١(األكثر

 
لإلمام الترمذي واحداً من الكتب المهمة  العلل الكبير يعد كتاب     

والقيمة المصنفة في العلل، وقد ضمنه مؤلفه مجموعة من األسئلة في 
األحاديث والرجال والتي كان يوجهها لشيخه اإلمام البخاري رحمه اهللا 

  .، فهو كتاب أقرب ما يكون إلى كتب السؤاالت 
كتابه اآلخر من شير إلى أنه أكبر ي "الكبير" ووصف الكتاب بـ     

وجاء ذلك في كتاب  ، وقد كان يظن أنه مفقود ، وأشمل "العلل الصغير"
الترمذي والموازنة بين جامعه وبين "الدكتور نور الدين العتر 

طوت عنا  لكن يد الحدثان : جاء في هذا الكتاب قوله حيث" الصحيحين
  .)٢(هذا الكتاب حتى ال نجد منه إال النقول عنه 

هذا كتاب (: فقال  هذا الكتابالفقيه القاضي أبو طالب تب وقد ر      
على  -رحمه اهللا-قصدت فيه ترتيب كتاب العلل ألبي عيسى الترمذي 

إذ األحاديث فيه  ، حتى يسهل فيه طلب الحديث ، نسق كتاب الجامع له
فنظرت فيها فرددت أحاديث كتاب ، مفرقة منثورة فال تضبطها أبواب

فجعلت الطهارة في كتاب  ، ها من كتب الجامعالعلل إلى ما يليق ب
إال أن يكون كتاب لم يكن فيه في ، وهكذا إلى آخر الجامع ، الطهارة 

وأدخلت أحاديث هذه الكتب تحت  ، كتاب العلل حديث فأني أسقطه
 وذلك إما أن يكون ، أبوابها التي هي تبويب الترمذي على ما أذكره

 بعينه في ذلك الباب من كتاب الجامع الحديث المذكور في العلل مذكوراً
في الباب عن فالن من  : وإما بأن ينبه عليه أبو عيسى بأن يقول ،

                                                             
  . ١٠- ٩/  ١ : البخاري صحيح شرح الباري فتح )١(
 . ٧٨-٧٧/ ١:شرح علل الترمذي )٢(
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وإما  ، عن ذلك الصحابي ويكون الحديث في العلل مخرجاً ، الصحابة
فعلى هذا  ، للحديث الذي تضمنه الباب وفي معناه أن يكون مطابقاً

طت من تراجم األبواب ما وأسق ، النحو جعلت األحاديث تحت األبواب
وقد تجيء في كتاب العلل أحاديث ،  لم يكن في كتاب العلل فيه أحاديث
يقتضي أن تجعل  وال يبوب فيه باباً، ال يذكرها أبو عيسى في الجامع 

  .)١()... فيه
ومعظم هذه ، أكثرها أحاديث ذكرت عللها  العلل مادة كتاب إن    

ويبدو أن الترمذي أراد من علله الكبير ، المادة موجود في كتاب الجامع 
للبحث التطبيقي  نموذجاًأإفراد العلل بالتصنيف المستقل ليكون 

 وقد اكتسبت هذه المادة أهمية كبيرة وذلك ألمور، المتخصص في العلل 
  :منها

حتى  ، أنها في أكثرها آراء للبخاري في العلل ومعرفة الرجال  )١
إذ ال يكاد يخلو حديث ، كأن الكتاب للبخاري وليس للترمذي 

  . عن هذا الحديث وسألت محمداً : من قول الترمذي
أن الذي يسأل البخاري هو من أرباب هذا الشأن العارف   )٢

إذ هو ممن دار عليهم هذا العلم في  ، بمواطن األوهام واللبس
  . الترمذي أال وهوزمنه 

ة هي في غالبها من األحاديث المشهور فيهأن األحاديث المعلة   )٣
  .)٢(المتداولة بين الناس

 
 
 

                                                             
 . ١٨: علل الترمذي الكبير  )١(

  .، بتصرف يسير  ٨٣- ١/٨٢: شرح علل الترمذي : ينظر  )٢(
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قال اإلمام البخاري بعد أن سأله الترمذي عن حديث في التكبير في  
  :العيدين 
بن شعيب  الطائفي عن عمرووحديث عبد اهللا بن عبد الرحمان       

عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا وعبد اهللا بن عبد 
  .)١(الرحمان الطائفي مقارب الحديث

 حدثنا وكيع، حدثنا:أخرجه اإلمام أحمد في مسنده قال وحديث الباب  
 عن أبيه، عن ،شعيب بن عمرو من سمعه الرحمن، عبد بن اهللا عبد
 تكبيرة، عشرة ثنتي عيد في كبر وسلم عليه اهللا صلى النبي أن: " جده
  . بعدها وال قبلها، يصل ولم اآلخرة، في وخمسا األولى، في سبعا

  :التخريج 
 داود وأبو،  ٦٦٨٨رقم  ١١/٢٨٣:أخرجه اإلمام احمد في مسنده       

 ١١٥١رقم  ١/٢٩٩: باب التكبير في العيدين –كتاب الصالة: في سننه
قال رسول اهللا صلى اهللا : ، قالبه الطائفي، اهللا عبد إلى، نحوه بإسناده 

من طريق سليمان بن حيان عن أبي يعلى ) ١١٥٢(عليه وسلم، وبرقم
 أبو قالالطائفي، به، إال أنه جعل التكبيرات في الركعة الثانية أربع، 

، وتعليقه هنا يدل وخمسا سبعا: قاال المبارك، وابن وكيع، رواه: داود
هما أصوب من رواية سليمان، وقال البيهقي بعد أن أورد على أن روايت
 عن نعيم، وأبو عمر بن وعثمان عاصم أبو رواه وكذلك: حديث الباب

 عبد عن حيان، بن سليمان رواية خطأ على داللة ذلك كل وفي اهللا، عبد

                                                             
  .العيدينفي التكبير في ) ١٥٤(رقم  ٩٨: الكبير علل الترمذي )١(
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السنن  .الثانية في وأربعا األولى في سبعا الحديث هذا في الطائفي اهللا
 ما باب - كتاب الصالة  :في سننه  ماجه ابنرواه و) ٤٠٤/ ٣(الكبرى 

قال ،) ١٢٧٨(رقم  ١/٤٠٧ :العيدين صالة في اإلمام يكبر كم في جاء
 عن المبارك، بن اهللا عبد حدثنا: قال العالء بن محمد كريب أبو حدثنا :

 ٢/٣١٤: والنسائي في الكبرى بن يعلى ، به ، الرحمن عبد بن اهللا عبد
: قال المعتمر حدثنا: قال األعلى، عبد بن محمد أخبرنا: قال ١٨١٧ رقم

 في التكبير« :به بلفظ الطائفي، الرحمن عبد ابن وهو اهللا عبد أخبرنا
 ة في مصنفهشيب أبي ابنو ،»اآلخرة في وخمساً األولى، في سبعاً الفطر

 الرزاق وعبد،  بعدها وال قبلها، يصل ولم :، دون قوله به وكيع، عن
 نحوه عن عبد اهللا الطائفي ، به، ، ٥٦٧٧ رقم ٣/٢٩١:  المصنف في

نحوه عن عبد اهللا الطائفي ،١٧٢٨رقم  ٢/٣٨٦ السنن في والدارقطني
 اهللا عبد عن  ٦١٧٢رقم ٤٠٤/ ٣: الكبرى السنن في والبيهقي به،

  .به الطائفي،
  :تراجم الرجال 

عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن : عبد اهللا  بن عبد الرحمن الطائفي
 هبن ماجابن المبارك كذا ذكره اشعيب في التكبير في صالة العيد وعنه 

عن أبي كريب عنه والصواب عبد اهللا بن عبد الرحمن بن يعلى وهو 
: ، وقال أبو حاتم )١(صالح: ، قال ابن أبي خيثمة عن ابن معينالطائفي
ليس بذاك القوي ويكتب : ، وقال النسائي)٢(بقوي لين الحديثليس 

،  )٤(، له في مسلم حديث واحد)٣(حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات
                                                             

  .١/٣٠١ : تاريخ ابن أبي خيثمة )١( 
  .٥/٩٧: الجرح والتعديل )٢(
  . ٧/٤٠: الثقات )٣(
  . ٢٢٥٥رقم  ٤/١٧٦٧: بال باب  –كتاب الشعر : صحيح مسلم )٤(
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 عن يرويوحكى ابن خلفون أن ابن المديني وثقه ، وقال ابن عدي 
، وقال )١(حديثه يكتب ممن وهو مستقيمة، أحاديثه شُعيب بنا عمرو

 وقال ابن حجر )٢(ثقة: يعتبر به ، وقال العجلي طائفي : الدارقطني
 .)٣(صدوق يخطئ ويهم، من السابعة

 ، بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب
روى عن أبيه ،  مات سنة ثماني عشرة ومائة ، من الخامسة، صدوق 

سمعت يحيى بن سعيد  :وجل روايته عنه قال صدقة بن الفضل، 
وقال إسحاق بن  ،إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به :القطان يقول

إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن  :منصور عن يحيى بن معين
بن معين اسألت  :وقال أبو حاتم ، ومن هنا جاء ضعفه،جده فهو كتاب 

 ،روى عنه الثقات :وقال أبو زرعة، روى عنه األئمة  ،ما أقول :فقال
وقال إنما سمع  ، ايته عن أبيه عن جدهوإنما أنكروا عليه كثرة رو

 التي وعامة المناكير ،أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها
 ، والضعفاء ،وابن لهيعة، عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح ىترو

وما أقل ما نصيب  ، إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده ، وهو ثقة في نفسه
 :ال ابن حجر ق ، )٤(ن المنكرعنه مما روى عن غير أبيه عن جده م

وضعف بعضهم ، ووثقه الجمهور  عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقاً
فمحمول على  ومن ضعفه مطلقاً ، روايته عن أبيه عن جده حسب

فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في ، روايته عن أبيه عن جده 
 كما ،فإذا قال حدثني أبي فال ريب في صحتها ،الصحيفة بلفظ عن

                                                             
  . ٥/٢٧٧: الكامل: ينظر )١(
  . ٢٦٧: تاريخ الثقات للعجلي )٢(
 .٢/٩٤:التهذيب، وتقريب  ١٠/٢٨٣:، و ٥/٢٠٧:تهذيب التهذيب: ينظر )٣(
  .٦/٢٣٩: الجرح والتعديل )٤(
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وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني  ، يقتضيه كالم أبي زرعة المتقدم
وقد صرح ، بها الجد األعلى عبد اهللا بن عمرو ال محمد بن عبد اهللا 

لكن هل  ،وصح سماعه منه، شعيب بسماعه من عبد اهللا في أماكن 
الثاني  ؟سمع منه جميع ما روى عنه أم سمع بعضها والباقي صحيفة

وقد أنكر جماعة أن  ، وهو الجامع الختالف األقوال فيه ، أظهر عندي
وقال  ، وذلك مردود بما تقدم ،يكون شعيب سمع من عبد اهللا بن عمرو

 :وقال ، وكتابه صحيح ،وعمرو بن شعيب عندنا ثقة :علي بن المديني
  .)١(والد شعيب مات في حياة أبيه فرباه جده قيل إن محمداً

بن عمرو بن العاص الحجازي شعيب بن محمد بن عبد اهللا 
،  عن أبيه إن كان محفوظاًروى ، صدوق، ثَبتَ سماعه من جدهالسهمي 

ذكر البخاري وأبو ق ، صدو،وعنه ابناه عمرو وعمر  ،وعن جده فأكثر
ولم يذكر أحد منهم أنه يروي عن أبيه ، داود وغيرهما أنه سمع من جده

يقال إنه سمع من جده  : بن حبان في التابعين من الثقاتاقال  ، محمد
وقال في الطبقة التي ، وليس ذلك عندي بصحيح  ، عبد اهللا بن عمرو

ال ابن ق ،ال يصح سماعه من عبد اهللا بن عمرو :يروي عن أبيه :تليها
 .)٢(وهو قول مردود :حجر 

                                                             
، والمجروحين البن ٦/٢٣٨: ، والجرح والتعديل٦/٣٤٢: التاريخ الكبير: ينظر )١(

،  ٣٩- ٧/٣٥: وتهذيب التهذيب ، ٢٢/٦٤: ، وتهذيب الكمال٢/٧١: حبان
  .١/١٥٥: وشذرات الذهب ٢/٢٣٥ :وتقريب التهذيب

: ، والجرح والتعديل٤/٢١٨: ، والتاريخ الكبير٥/٢٤٣: الطبقات الكبرى: ينظر )٢(
  ١٣١/ ٢:الكاشف و ، ١٢/٥٣٤: ، وتهذيب الكمال٤/٣٥٧: ، والثقات٤/٥٣١
 ٣/٢٤٥:،وتهذيب التهذيب، ١/٤١٨: وتقريب التهذيب، 
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عبد اهللا بن عمرو بن العاص السهمي أبو محمد، أحد السابقين، 
من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء،  أسلم قبل أبيه، وهو من المكثرين

  .)١(وقيل غيرها) هـ٦٥(مات بالطائف أو بمكة سنة 
  :الحكم على الحديث 

للحكم على هذا الحديث البد من النظر في رواية عمرو بن شعيب       
عن أبيه عن جده، فقد اختلف في جد عمرو من هو؟ وهل ثبت سماع 

 بكر أبا سمعتُ: الدارقُطْني قالعمرو من أبيه ، وشعيب من جده؟ ، 
 عمرو بن اهللا عبد بن محمد بن شعيب بن عمرو هو :يقول النيسابوري

 وصح شعيب، أبيه عن شعيب، بن عمرو سماع صح وقد العاص، بن
 بن محمد حدثنا أيضا وقال، )٢(عمرو بن اهللا عبد جده من شعيب سماع
 بن محمد اهللا عبد ألبي قلتُ قال تميم، بن أحمد حدثنا النقاش، الحسن

 بن اهللا عبد من سمع شعيب بن عمرو والد شعيب :البخاري إسماعيل
 الناس يتكلم جده، عن أبيه، عن شعيب، بن فعمرو قلتُ نعم، قال عمرو؟

 بن وإسحاق والحميدي حنبل بن وأحمد المديني بن علي رأيت قال فيه؟
 إن يقولون قال ماذا؟ يقول فيه، يتكلم فمن قلتُ قال به، يحتجون راهويه،

: الدارقُطْني الحسن أبو وقال، )٣(هذا نحو أو أكثر، شعيب بن عمرو
 عبداهللا، واألوسط محمد، منهم األدنى ،أجداد ثالثة شعيب بن لعمرو

 لم ومحمد محمد، األدنى من شعيب، يعني سمع، وقد عمرو، واألعلى
 بينه فإذا اهللا، عبد جده من وسمع وسلم، عليه اهللا صلى النبي يدرك

 يسمع ولم األئمة، من أحد حديثه ولم يترك حينئذ، صحيح فهو وكشفه

                                                             
 . ٤/١٩٢: ، واإلصابة ٣/٩٥٦: اإلستيعاب: ينظر )١(

 . ٢٩٩٩قم ر ٣/٤٧٤: سنن الدارقطني  )٢(

  . ٣٠٠١: رقم  ٣/٤٧٥: المصدر نفسه  )٣(
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 بن عمرو: الدارمي سعيد بن أحمد جعفر أبو وقال، )١(عمرو جده من
والزهري،  أيوب، مثل الرجال في نظروا الذين عنه روى ثقة، شعيب

 عمرو، بن اهللا عبد من أبوه وسمع بحديثه، أصحابنا واحتج والحكم،
  .)٢(عباس بن اهللا وعبد عمر، بن اهللا وعبد

فيتبين من أقوال األئمة أن عمراً سمع من أبيه شعيب ، وأن         
 الصحيح من: شعيباً سمع من جده عبد اهللا بن عمرو ، قال الحاكم 

 ولم ، أجدادهم عن آبائهم عن األئمة من جماعة أحاديث عليه المتفق
 بن عمرو كصحيفة،  عنهم إال وأجدادهم آبائهم عن الرواية يتواتر
 األب عن االبن رواية: ، وقال ابن الصالح )٣(جده عن أبيه عن شعيب

 اإلسناد بهذا وله جده، عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو نحو الجد عن
وقد جعل اإلمام الذهبي رواية  ،)٤(جياد فقهيات أكثرها كبيرة، نسخة

، وأطلق )٥(عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أعلى مراتب الحسن 
  . )٦(الحافظ ابن حجر في النزهة القول بتحسين خبرهم عند االنفراد

 رومع عن يروي: وفيه عبد اهللا بن عبد الرحمن قال ابن عدي عنه     
وعليه فيكون هذا ، )٧(حديثه يكتب ممن وهو مستقيمة، أحاديثه بيشع بن

  .اإلسناد حسناً

                                                             
  . ٤٩٣-٢/٤٩٢:  ،وموسوعة أقوال الدارقطني ٧٣-٢٢/٧٢: تهذيب الكمال  )١(
  . ٧٣-٢٢/٧٢: تهذيب الكمال  )٢(
  . ٤٠: اإلكليل كتاب إلى المدخل )٣(
  . ٣١٥:علوم الحديث البن الصالح  )٤(
  . ٣٢: الحديث مصطلح علم في الموقظة ينظر  )٥(
  . ٦١: األثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة )٦(
 .٥/٢٧٧: الكامل )٧(
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،  )٢(المزني عوف بن عمرو وعن ،)١(عائشة عنللحديث شواهد و      
 عليه اهللا صلى اهللا رسول مؤذن القرظ سعد وعن، )٣(عمر ابن وعن
حديث التكبير و، فيتقوى الحديث إلى درجة الصحيح لغيره ،  )٤(وسلم

، وأبي سعيد )٦(هريرة أبيو ،)٥(عمر بن الخطاب فعل المتقدم مروي من

                                                             
رقم  ١/٢٩٩:  باب التكبير في العيدين –كتاب الصالة : داود أبو أخرجه )١(

 كم في جاء ما باب -فيها  والسنة الصالة، إقامة كتاب :ماجه وابن ،) ١١٥٠(
 وهب، ابن طريق من ،) ١٢٨٠(رقم  ١/٤٠٧ :العيدين صالة في اإلمام يكبر
 وهذا عائشة، عن عروة، عن الزهري، عن يزيد، بن خالد عن لهيعة، ابن عن

وهب  ابن فيه ابن لهيعة وهو صدوق وباقي رجاله ثقات ، وسماع حسن، إسناد
 عن العبادلة روى إذا األزدي سعيد بن قال عبد الغني ، صحيح لهيعة ابن من
: تهذيب التهذيب: ينظر .والمقري وهب وابن المبارك بن صحيح فهو لهيعة ابن
٥/٣٧٨ . 

رقم  ٢/٤١٦: باب في التكبير في العيدين –أبواب العيدين : الترمذي عند )٢(
 كم في جاء ما باب - فيها  والسنة الصالة، إقامة كتاب :ماجه وابن ،) ٥٣٦(

المعجم  في والطبراني ،) ١٢٧٩(رقم ١/٤٠٧ :العيدين صالة في اإلمام يكبر
 اهللا عبد بن كثير إسناده وفي ، ٢/٣٨٧ :في سننه والدارقطني ،١٧/١٤ :الكبير

 . ٤٦٠: تقريب التهذيب . ضعيف وهو عوف، بن عمرو بن
تقريب  .ضعيف وهو فضالة، بن فرج إسناده وفي ،٢/٣٨٨ الدارقطني عند )٣(

 . ٤٤٤: التهذيب
 ، ١٦٤٧رقم  ٢/٩٩٩ :والدارمي ،) ١٢٧٧(رقم  ١/٤٠٧: ماجه ابن عند )٤(

 ضعف إسناده وفي ،٦١٧٨رقم  ٣/٤٠٦:الكبرى السنن في والبيهقي
  .واضطراب

 ١/٤٩٥: مصنف ابن أبي شيبة )٥(

: العيدين صالة في والقراءة التكبير، في جاء ما -كتاب العيدين : الموطأ )٦(
  .١/٤٩٤: ، مصنف ابن أبي شيبة ٦١٩رقم  ٢/٢٥١
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كذا و، مما يعضد الحديث ، )٣(رعم وابن ،)٢(عباس وابن،)١(الخدري
 أحمد وصححه: وقال التلخيص الحبير في حجر ابن الحافظ أورده
   .)٤(الترمذي حكاه فيما والبخاري،) المديني ابن يعني( وعلي

  :بيان سبب عدم التخريج 
 .أن الحديث ليس على شرطه في صحيحه 

عبد اهللا بن عبد الرحمن الطائفي مختلف فيه وأكثر األئمة على  أن
 .تضعيفه في غير عمرو بن شعيب 

 .لالختالف في قبول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
 

 
 :قال اإلمام الترمذي 

ال حديث ابن عمر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم : قال محمد       
     )٥(صالة قبل العيدين هو صحيح وأبان بن عبد اهللا صدوق الحديث

  : ه قال جامعفي  الترمذيوالحديث اخرجه اإلمام 
 بن أبان عن وكيع، حدثنا: قال حريث بن الحسين عمار أبو حدثنا   
 أبي بن سعد بن عمر ابن وهو حفص بن بكر أبي عن البجلي، اهللا عبد

 بعدها ، وال قبلها يصل فلم عيد يوم خرج أنه عمر، ابن عن وقاص،
  .فعله وسلم عليه اهللا صلى النبي أن وذكر

  

                                                             
 ١/٤٩٦: مصنف ابن أبي شيبة )١(

  .١/٤٩٤: المصدر نفسه )٢(
  .١/٤٩٦: المصدر نفسه )٣(
 .٢/٢٠٠ :الحبير التلخيص" )٤(

  . ١٥٧رقم  ٩٩:ما جاء ال صالة قبل العيد وال بعدها: الترمذي الكبير  علل )٥(
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  :  التخريج
 وال العيدين قبل صالة ال باب -أبواب العيدين : أخرجه الترمذي    

،  ٥٢١٢رقم  ٩/١٧٨ :حمدوأ، ٥٣٨رقم  ٤١٨/ ٢: بعدها
كلهم . ٥٧٣٥رقم  ١/٤٩٧ :شيبة أبي،وابن ١٠٩٥رقم  ١/٤٣٥:والحاكم

  .من طريق وكيع بن الجيل، بهذا اإلسناد
من طريق أبي نعيم، عن أبان  ، ٦٢٢٧رقم  ٣/٤٢٤ :وأخرجه البيهقي

  .بن عبد اهللا البجلي، به
و ) ٥٦١٢(و ) ٥٦١١( بأرقام ٢٧٥-٣/٢٧٤: وأخرجه عبد الرزاق

من طريق نافع،  ،٥٧٤٢رقم  ١/٤٩٨: ، وابن أبي شيبة) ٥٦١٤(
من طريق قتادة، كالهما عن ابن  ،)٥٦١٣( رقم ٣/٢٧٤: وعبد الرزاق

  .، من فعله  ، موقوفاً عمر
 أبو حدثنا :قال خرجه البخاريمتفق عليه عن ابن عباس ، أوالحديث    

 سمعت سعيد: قال ثابت، بن عدي حدثني: قال شعبة، حدثنا: قال الوليد،
وسلَّم خَرج يوم َأن النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه «: عباس ابن عن جبير، بن

 ٢/٢٤» الفطْرِ، فَصلَّى ركْعتَينِ لَم يصلِّ قَبلَها والَ بعدها ومعه بِالٌَل
 :، قال باب الصالة قبل العيد وبعدها، ومسلم –ابواب العيد  ٩٨٩رقم

كتاب : به  شعبة، حدثنا أبي، حدثنا العنبري، معاذ بن اهللا عبيد حدثنا
   ٨٨٤رقم  ٢/٦٠٦: باب ترك الصالة قبل العيد وبعدها - دين صالة العي

  : تراجم الرجال
 من ثقة المروزي موالهم الخزاعيأبو عمار الحسين بن حريث  

 .)١()هـ٢٤٤(سنة  مات العاشرة

                                                             
  . ١٦٦: تقريب التهذيب )١(



 

 

٢٨٧  

& l 

  

 عابد حافظ ثقة الكوفي سفيان أبو الرؤاسي مليح بن الجراح وكيع بن 
 وتسعين سبع سنة أول أو ست سنة آخر في مات التاسعة كبار من

 .)١(سنة سبعون وله ومائة
 سمع ،َأبان بن عبد اللَّه بن أبي حازم البجلي األحمسي الكوفي

وقال أحمد ، )٢(وكيع منه سمع حازم أبي بن وعثمان حفص بن بكر أبا
 ،والعجلي وابن نمير أيضابن معين وأحمدا ثقهو .صدوق صالح الحديث

صدوق في حفظه  :قال ابن حجر.به أرجو أنه ال بأس:بن عدياوقال 
 .)٣()هـ ١٤١ (سنةمات في خالفة أبي جعفر  ،لين من السابعة

عبد اهللا بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو 
 .)٤(بكر المدني مشهور بكنيته ثقة من الخامسة

 بعد ولد ، عبدالرحمن أبو العدوي الخطاب بن عمر بن عبداهللا
 أحد وهو ، سنة عشرة أربع ابن وهو أحد يوم واستصغر،بيسير المبعث

 ،لألثر اتباعاً الناس أشد من وكان،  والعبادلة الصحابة من المكثرين
 .)٥(اتليه التي أول أو ، آخرها في وسبعين ثالث سنة مات

   

                                                             
  .٥٨١: تقريب التهذيب   )١(
  .١/٤٥٣: التاريخ الكبير )٢(
،  ٢/٦٧: ، والكامل ٢/٢٩٦: والتعديل، والجرح  ٥١: تاريخ الثقات )٣(

  .١٢/٦٢: وتهذيب التهذيب، ٨٧: ، وتقريب التهذيب ٢/٨:والكاشف
  .٤/١٣٦: :تهذيب التهذيب: ، وينظر ٣٠٠: تقريب التهذيب )٤(
  .٤/١٨١: ، واإلصابة٣/٩٦٩: اإلستيعاب: ينظر )٥(
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  :الحكم على الحديث 
هذا إسناد حسن، أبان بن عبد اهللا البجلي، روى له أصحاب السنن،     
، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، )٢(حسن الحديث، )١(صدوق وهو

وله شاهد متفق عليه من حديث ابن عباس ، يرتقي به إلى الصحيح 
   .لغيره
هذا حديث : ، وقال الحاكم)٣(هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي    

بعد أن أورد ألبان  بن عدياوقال ، )٤(صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي
عزيز الحديث عزيز الروايات لم أجد له حديثا منكر  ذاه انأب: أحاديث

  .)٥(المتن فاذكره
  :بيان سبب عدم التخريج

الحديث بهذا اإلسناد ليس على شرطه ، أبان بن عبد اهللا ليس من رجاله 
 . في الصحيح

أن البخاري قد أخرج أصل الحديث بإسناد يوافق شرطه أقوى من هذا 
 .الحديث 

 
  :الترمذي  اإلمام قال   

 الرزاق عبد حدثنا: قاال رافع بن ومحمد غيالن بن محمود حدثنا     
 عن قارظ بن اهللا عبد بن إبراهيم عن كثير أبي بن يحيى عن معمر عن

: قال وسلم عليه اهللا صلى النبي عن خديج بن رافع عن يزيد بن السائب

                                                             
 .٨٧: تقريب التهذيب )١(

 .١/٧:  المغني في الضعفاء )٢(

  .٢/٤١٨: الترمذيجامع  )٣(
  .١/٤٣٥: المستدرك ومعه التلخيص )٤(
  .٢/٦٨: الكامل )٥(
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 غير هو: فقال الحديث هذا عن محمدا سألت »والمحجوم الحاجم أفطر«
  .محفوظ
 عبد عن به يحدث أن فأبى عنه منصور بن إسحاق وسألت       
 هشام عنه روى: قال علته؟ ما: له قلت غلط هو: وقال الرزاق

 عن قارظ بن اهللا عبد بن إبراهيم عن كثير أبي بن يحيى عن الدستوائي
: قال وسلم عليه اهللا صلى النبي عن خديج بن رافع عن يزيد بن السائب

  .»خبيث الكلب وثمن خبيث البغي ومهر خبيث الحجام كسب«
 من أصح شيء الباب هذا في ليس: فقال الحديث هذا عن محمدا وسألت
 االضطراب من فيه بما كيف: له فقلت وثوبان أوس بن شداد حديث
   .)١(صحيح عندي كالهما: فقال

  حديث ثوبان: الحديث األول
يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قالبة ، أن أبا أسماء الرحبي عن  -٢٠٩

بينما رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم : حدثه ، أن ثوبان حدثه، قال 
يمشي في البقيع في رمضان إذا رجل يحتجم، فقال رسول اهللا  صلى 

  . )٢(أفطر الحاجم والمحجوم: اهللا عليه وسلم
  :التخريج 

 ٢/٣٠٨باب في الصائم يحتجم،  - الصوم كتاب : أخرجه أبو داود    
باب  - كتاب الصيام : وابن ماجه ، ، بإسناده عن يحيى، به٢٣٦٧رقم 

، بإسناده عن يحيى، به ١٦٨٠رقم ١/٥٣٧ما جاء في الحجامة للصائم،
 ٢/١٠٨٠: باب الحجامة تفطر الصائم - كتاب الصوم : ، والدارمي

هشام، عن يحيى، أخبرنا وهب بن جرير، حدثنا  :،  قال  ١٧٧٢رقم

                                                             
 . ٢٠٨رقم  ١٣٠ باب كراهية الحجامة للصائم: لترمذي ل الكبير عللال  )١(
  .٢٠٩رقم : المصدر نفسه )٢(
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،  ٧٥١٩رقم  ٤/٢٠٩:وعبد الرزاق في مصنفه  عن أبي قالبة، به ،
رقم  ٣/٣١٩أخبرنا معمر عن يحيى ، به، والنسائي في الكبرى : قال

إلى ، بإسناده  ١٩٦٣و  ١٩٦٢رقم  ٣/٢٢٦: ، وابن خزيمة٣١٢٥
 ٨/٣٠١: ، وابن حبان حدثني يحيى بن أبي كثير، به: األوزاعي، قال 

حدثني يحيى بن أبي كثير، : إلى األوزاعي، قال ، بإسناده  ٣٥٣٢رقم 
حدثنا إسماعيل، أخبرنا هشام : ، قال ٢٢٣٨٢رقم  ٣٧/٦٤:، وأحمد به

: به ، والحاكم الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قالبة،
حدثني يحيى بن أبي : األوزاعي، قال ، بإسناده إلى١٥٥٨رقم  ١/٥٩٠

بإسناده إلى يحيى ، به ،  ٨٢٧٨رقم  ٤/٤٤١: يوالبيهق كثير، به ،
  .من طريق يحيى بن أبي كثير ، به ٣٨٦رقم  ١٠٥: وابن الجارود

  :وللحديث طريق آخر عن ثوبان
، من طريق ابن جريج  ٢٢٤٣١رقم  ٣٧/١٠٧: أخرجه أحمد 

، فذكره... أخبرني مكحول أن شيخاً من الحي مصدقاً أخبره أن ثوبان 
، من طريق ٣١٢٢رقم  ٣/٣١٨:  الكبرىالسنن أخرجه النسائي في و

  . ابن جريج، به
، من طريق شهر بن  ٢٢٣٧١رقم  ٣٧/٥٤:وأخرجه أحمد 

  .حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان به
طريق من  ٣١٤٦رقم  ٣/٣٢٥: وأخرجه النسائي في الكبرى

  .شهر، به
،  ٣/١٣٥: وذكره الترمذي تحت باب كراهية الحجامة للصائم

عن علي، وفي الباب : أخرج حديث رافع بن خديج ثم قال بعد أن
  ...وسعد، وشداد بن أوس، وثوبان
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  : الرجالتراجم 
يحيى بن أبي كثير الطائي موالهم أبو نصر اليمامي واسم أبيه   .١

روى عن أنس وقد رآه وأبي قالبة  غير ذلكصالح بن المتوكل وقيل 
الجرمي وغيرهم روى عنه ابنه عبد اهللا وأيوب السختياني ويحيى بن 

شعبة يقول يحيى أحسن  قال القطان سمعت،  غيرهمسعيد األنصاري و
وقال عبد اهللا بن أحمد عن أبيه يحيى من أثبت  .)١(حديثا من الزهري

ا خالفه الزهري فالقول الناس إنما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد وإذ
وقال  .يحيى إمام ال يحدث إال عن ثقة: وقال أبو حاتم. قول يحيى 

العقيلي كان يذكر بالتدليس وقال عمرو بن علي ما حدثنا يحيى بن سعيد 
عن قتادة وال عن يحيى بن أبي كثير بشيء مرسال وكان عبد الرحمن 

أبي كثير بالغداة يحدثنا وقال بن المبارك عن همام كنا نحدث يحيى بن 
يحيى سمع : فإذا كان بالعشي قلبه علينا وقال األثرم قلت ألبي عبد اهللا

سمع منه أم ال فقيل له سمع من أبي قالبة  من أنس قال قد رآه فال أدري
زعموا أن كتب أبي قالبة وقعت : قلت، فقال ما أدري أي شيء يدفع 

من  ،دلس ويرسلثقة ثبت لكنه ي: قال ابن حجر عنه.  قال ال ،إليه
   .)٢(وقيل قبل ذلك ،)هـ١٣٢(مات سنة  ،الخامسة

أبو قالبة الجرمي  ،عامر :ويقال ،بن زيد بن عمرو عبد اهللا. ٢
عن ثابت الضحاك األنصاري وسمرة بن  روى ،أحد األعالم ،البصري

وعنه أيوب ويحيى بن أبي كثير  ،جندب وأبي أسماء الرحبي وغيرهم

                                                             
  .١٤٢-٩/١٤١:، وفي ١/١٥٦:الجرح والتعديل )١(
، وتهذيب  ٣٧٤-٢/٣٧٣:الكاشفو ، ٣٠٢- ٨/٣٠١التأريخ الكبير : ينظر )٢(

  ٥٩٦:، وتقريب التهذيب ٢٨٨-١١/٢٨٦:التهذيب



 

  

٢٩٢ 

 
l 

  

من  مات بالشام هارباً ،من الثالثة ،اإلرسالثقة فاضل كثير  وغيرهم،
  .   )١(وقيل بعدها )هـ١٠٤(القضاء سنة 

 ،اسمه عبد اهللا :ويقال ،عمرو بن مرثد أبو أسماء الرحبي الدمشقي .٣
روى عنه أبو وغيرهم، روى عن ثوبان وأبي ذر وشداد بن أوس 

 :ابن حجرقال . سمع منه َأبو قالبة: قال البخاري ،األشعث الصنعاني
 .      )٢(مات في خالفة عبد الملك ،من الثالثة ،ثقة
صحبه والزمه  ،ثوبان الهاشمي مولى النبي صلى اهللا عليه وسلم .٤

  .)٣(ينومات بحمص سنة أربع وخمس ،ونزل بعده الشام
  حديث شداد بن أوس: الحديث الثاني

عن أبي قالبة ، عن أبي األشعث ، عن شداد بن أوس ، أن  -٢١٠
  .)٤(أفطر الحاجم والمحجوم: رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم قال 

  :التخريج
حدثنا محمد بن : ، قال ١٧١٢٧رقم  ٢٨/٣٥٣: أخرجه أحمد      

 بن أبي عروبة، عن عاصم األحول، عن أبي قالبة، اجعفر، حدثنا سعيد 
رقم  ٢/٣٠٨باب في الصائم يحتجم، : كتاب الصوم: به ، وأبو داود

: والدارمي ،ن طريق أيوب السختياني عن أبي قالبة ، به، م ٢٣٦٩
 :، قال ١٧٧١رقم  ٢/١٠٧٩: باب الحجامة تفطر الصائم: كتاب الصيام

به ،  أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا عاصم، عن عبد اهللا بن زيد،

                                                             
، وتقريب  ٢٢٦-٢٢٥: تهذيب التهذيب، و ٥/٩٢:التأريخ الكبير: ينظر  )١(

 ٣٠٤: التهذيب
، وتقريب  ٨/٩٩:، وتهذيب التهذيب ٢/٨٨:والكاشف ، ٦/٣٧٦:التأريخ الكبير  )٢(

  ٢٤٦:التقريب
 .١٣٤: تقريب التهذيب  )٣(

  .٢١٠رقم  ١٣٠: علل الترمذي الكبير )٤(
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، بإسناده إلى أبي قالبة،  ٣١٣٨رقم  ٣/٣٢٣: والنسائي في الكبرى 
، بإسناده إلى أبي قالبة ، به ،  ٣٥٣٤رقم  ٣٠٣/ ٨: به،  وابن حبان

من طريق عاصم األحول عن أبي قالبة  ٨٢٨٣رقم  ٤/٤٤١: والبيهقي
 عن معمر، عن ، ٧٥١٩رقم  ٤/٢٠٩:، به ، وعبد الرزاق في مصنفه 

رقم  ٢/٣٠٦: وابن أبي شيبة في مصنفه به، قالبة، أبي عن أيوب،
أخبرنا عاصم األحول، عن : حدثنا يزيد بن هارون، قال :، قال ٩٢٩٨

رقم  ١/٥٩٣: والحاكم في المستدرك.عبد اهللا بن زيد وهو أبو قالبة 
  .، بإسناده إلى أبي قالبة، به ١٥٦٤
  :الرجالتراجم 

عبد اهللا بن زيد، تقدمت ترجمته في الحديث السابق ، وهو : أبو قالبة 
 .ثقة

] الجرمي[الدال أبو األشعث الصنعاني  شراحيل بن آدة بالمد وتخفيف
ويقال آدة جد أبيه وهو ابن شرحبيل ابن كليب ثقة من الثانية شهد فتح 

 . )١(دمشق
صحابي مات بالشام قبل  ى،شداد بن أوس بن ثابت األنصاري أبو يعل

  . )٢(الستين أو بعدها وهو ابن أخ حسان ابن ثابت
  :الحكم على الحديثين 

رجالهما ثقات فيكونان صحيحان واهللا أعلم ، وقد سنادان إهذان     
وهكذا «: قال الترمذي ،بن المديني صححهما سوية أئمة منهم علي

حديث شداد بن أوس وثوبان : ذكروا عن علي بن المديني أنه قال
 محمد أبو أنبأ الحافظ اهللا عبد أبو أخبرنا :البيهقي  وقال ،»صحيحان

                                                             
  .١/٢٦٤:تقريب التهذيب ، و ١/٤٨٢:الكاشف: ينظر )١(
 .٢٦٤: تقريب التهذيب )٢(
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 ما: المديني بن علي قال: قال البراء بن أحمد بن محمد ثناحد األزهري
 سمعه أسماء أبو يكون أن يمكن وقد صحيحين، إال الحديثين ىرأ

 عن أسماء أبي عن آخر وجه من وروي: أحمد اإلمام قال ،منهما
في  كمالحا  ذكر ومنهم اإلمام أحمد وعثمان الدارمي فقد. )١(ثوبان

 حديث عندي صح قد: يقول الدارمي، سعيد بن عثمانأن  مستدركال
 به وأقول أوس بن وشداد ثوبان لحديث »والمحجوم الحاجم، أفطر«

 ثوبان حديث عنده صح أنه ويذكر به، يقول حنبل، بن أحمد وسمعت
إن يحيى بن : قلت ألحمد: ، وكذا نقل عن المروزي أنه قال)٢(وشداد

 ،ومنهم البخاري)٣(هذه مجازفة: فقال! ليس فيه شيء يثبت: معين قال
ليس في الباب : وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال :الترمذيفقال 

كيف بما وقع : فقلت له. شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان
كالهما عندي صحيح ألن يحيى بن أبي كثير : فيه من االضطراب فقال

روى عن أبي قالبة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي األشعث عن 
 حاتم أبو قال: قال ابن حبان .)٤(يعاًشداد بن أوس روى الحديثين جم

 عن أسماء أبي عن قالبة أبو الخبر هذا سمع: عنه تعالى اهللا رضي
 أوس، بن شداد عن أسماء أبي عن األشعث أبي عن وسمعه ثوبان،
 ابن حبان والحاكم صححهما كل منوكذا ، )٥(محفوظان طريقان وهما

  .كما تقدم في التخريج 

                                                             
  .٤/٤٤٢: السنن الكبرى  )١(
  .٤/١٧٧: فتح الباري: ، وينظر١/٥٩٤: المستدرك على الصحيحين )٢(
 .٤/١٧٧: فتح الباري )٣(

  .٢٠٨: العلل الكبير )٤(
 .٨/٣٠٣: حبانصحيح ابن  )٥(
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وكذا صحح الحديثين بعض األئمة كل على حدة، قال علي بن سعيد    
وقال ابن ، )١(هو أصح ما روي فيه: الفسوي سمعت أحمد يقول 

سمعت علي بن : سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول :خزيمة
" أفطر الحاجم والمحجوم"ال أعلم في : يقول - المديني أي – عبد اهللا

وأصلح األحاديث في هذا الباب : وقال العقيلي .)٢(»حديثًا أصح من ذا
حديث شداد ابن أوس  :وقال أيضا. )٣(حديث شداد بن أوس األنصاري

  .)٤(صحيح في هذا الباب
  :سبب عدم تخريج البخاري للحديث 

أما حديث ثوبان فإسناده ليس على شرطه إذ إن فيه أبا أسماء الرحبي، 
 .وليس هو من رجاله في الصحيح

حديث شداد إسناده ليس على شرطه فيه أبو األشعث شراحيل بن وكذا 
  .آدة وهو أيضا ليس من رجاله في الصحيح

 
  قال اإلمام الترمذي

 أي فقلت السعاية حديث يعني الحديث، هذا عن محمدا وسألت        
 وذكر قائم فيه والمعنى صحيحان جميعا الحديثان: فقال أصح الروايتين

 بن سعيد حديث قوى وكأنه شعبة إال »السعاية« قتادة عن عامتهم فيه
  .)٥(بالسعاية أمره في عروبة أبي

                                                             
  .٢/٤١٦: التلخيص الحبير )١(
 .٣/٢٢٧: صحيح ابن خزيمة )٢(

  .١٣٩/ ٢:الضعفاء الكبير )٣(
 .٣٥٦/ ٤:المصدر نفسه )٤(

  ).٣٦٢(رقم ٢٠٤ :علل الترمذي الكبير )٥(
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 بن اهللا عبيد وحدثناه :قالوحديث شعبة أخرجه مسلم في صحيحه    
 أعتق من: قال اإلسناد، بهذا )٣(شعبة حدثنا ،)٢(أبي حدثنا ،)١(معاذ

أي . بهذا اإلسناد: وقول مسلم. ماله من حر فهو مملوك، من شقيصا
، عن )٤(وفيه شعبة عن قتادة) ١٥٠٢ - ٥٢(إسناد الحديث قبله برقم 

، عن النبي )٧(، عن أبي هريرة)٦(،عن بشير بن نهيك)٥(النضر بن أنس
  .صلى اهللا عليه وسلم 

  
                                                             

 ثقة البصري عمرو أبو العنبري حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ بن اهللا عبيد )١(
  .وثالثين سبع سنة مات العاشرة من عليه المثنى أخاه معين ابن رجح حافظ

 . ٣٧٤:تقريب التهذيب
 ثقة القاضي البصري المثنى أبو العنبري حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ )٢(

 . ٥٣٦:تقريب التهذيب.  ومائة وتسعين ست سنة مات التاسعة كبار من متقن

 ثقة البصري ثم الواسطي بسطام أبو موالهم العتكي بن الورد الحجاج بن شعبة )٣(
 فتش من أول وهو الحديث في المؤمنين أمير هو يقول الثوري كان متقن حافظ

ستين  سنة مات السابعة من عابدا وكان السنة عن وذب الرجال عن بالعراق
  .٢٦٦: تقريب التهذيب. ومائة

 أكمه ولد يقال ثبت ثقة البصري الخطاب أبو السدوسي قتادة بن دعامة بن قتادة )٤(
  . ٤٥٣:تقريب التهذيب. عشرة بضع سنة مات الرابعة الطبقة رأس وهو

 سنة مات الثالثة من ثقة البصري مالك أبو األنصاري مالك بن أنس بن النضر )٥(
  . ٥٦١:تقريب التهذيب. ومائة بضع

.  الثالثة من ثقة البصري الشعثاء أبو السلولي ويقال السدوسي بشير بن نهيك )٦(
  . ١٢٥:التهذيبتقريب 

عبد الرحمن بن صخر الصحابي الجليل، أجمع أهل الحديث على : أبو هريرة )٧(
أنه أكثر الصحابة حديثاً، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين وهو ابن 

، واإلصابة في  ٤/١٧٦٨ :ستيعاب في معرفة األصحابإلا: ينظر .سنة) ٧٨(
   . ٣/١٩٩:البن سعدالطبقات الكبرى و،  ٧/٤٢٧:تمييز الصحابة 
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  التخريج
 في له شركا أعتق من باب - كتاب األيمان : أخرجه مسلم في صحيحه

،  ٤٩٤٨رقم  ٥/٣٣: الكبرى  في والنسائي ،) ١٥٠٣-٥٣(، رقم  عبد
رقم  ٥/٢٢٠: والدارقطني في سننه ، به قتادة، عن هشام،بإسناده إلى 

في المملوك بين الرجلين يعتق : بإسناده إلى شعبة ، به، بلفظ ٤٢٢٠
 ٤/١٩٨: وأبو داود الطيالسي في مسنده. يضمن: أحدهما نصيبه ، قال

  ٣/٢٢٧: ، به ، وأبو عوانة في مستخرجه، قال حدثنا شعبة ٢٥٧٣رقم 
حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قاال حدثنا أبو : ، قال٤٧٦٢رقم 

 يكون العبد في جاء ما باب وذكره الترمذي تحتداود حدثنا شعبة، به ،
  . ٣/621: نصيبه أحدهما فيعتق الرجلين بين

  بيان سبب عدم التخريج
أن البخاري أخرج الحديث عن أبي هريرة من طريق سعيد بن أبي      

 وأباناً، حجاج، بن حجاجاً عروبة وفيه ذكر االستسعاء، ثم ذكر أن
 اختصره: ثم قال البخاري قتادة، عن خلف، تابعوا سعيداً بن وموسى

، وقد أخرج قبله عن ابن عمر الحديث بدون ذكر االستسعاء ، )١(شعبة
ح رواية سعيد التي تذكر االستسعاء على رواية شعبة التي فالبخاري رج

ال تذكره،  وبذكره المتابعات لسعيد كأنه قواها على رواية شعبة كما 
، ثم كأنه بإخراجه رواية ابن عمر المختصرة اكتفى  )٢(ذكر الترمذي

عن إخراج رواية شعبة بإسناده إلى أبي هريرة المختصرة كذلك ، وتم 
 .وتتوافق مع منهجه في فقه تراجمه االستدالل على فقههله ما يريده من 

 
 

                                                             
  ، ٣/١٤٥: صحيح البخاري )١(
 . ٢٠٤: علل الترمذي الكبير )٢(
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  :      قال اإلمام الترمذي

 عن جريج ابن حدثنا عاصم أبو حدثنا السفر أبي بن عبيدة أبو حدثنا    
 تعلمون: الناس نشد عمر أن عباس ابن عن طاوس عن دينار بن عمرو

 مالك بن حمل فقام الجنين؟ في قضى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن
 بمسطح األخرى إحداهما فرمت امرأتين بين كنت: فقال النابغة بن

 الجنين في وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقضى جنينها وقتلت فقتلتها
 جريج ابن عند الثوري رأيت: عاصم أبو قال. بها تقتل أن وأمر بغرة
 حديث هو: فقال الحديث هذا عن محمدا وسألت الحديث هذا عن يسأله

  .)١(صحيح
  : التخريج
 المصيصي، مسعود بن محمد حدثنا قال أخرجه أبو داود في سننه      
،  ٤٥٧٢رقم  ٤/١٩١: باب دية الجنين  –كتاب : به  عاصم، أبو حدثنا

: دينار، به  بن عمرو أخبرني: قال جريج، ابن عنوالنسائي بإسناده 
وعبد  ، ٤٧٣٩رقم  ٨/٢١: باب قتل المرأة بالمرأة  –كتاب القسامة 

رقم  ١٠/٥٨:الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار به 
 ٤/٨: ، والطبراني في الكبير بإسناده عن عمرو بن دينار به ١٨٣٤٣

: ، والدارقطني في سننه عن أبي عبيدة بن أبي السفر به  ٣٤٨٢رقم 
، والحاكم في المستدرك بإسناده عن عمرو ابن  ٣٢٠٧رقم  ٤/١٢٣

  .٦٤٦٠رقم  ٣/٦٦٦: دينار به
 موسى، بن اهللا عبيد حدثنا: والحديث أخرجه البخاري بإسناده قال    
الحديث، وليس فيه ذكر ....نشد الناس  عمر أن: أبيه عن هشام، عن

                                                             
  .  ٣٩٨رقم  ٢٢١: ي الكبيرالترمذ علل   )١(



 

 

٢٩٩  

& l 

  

، ومسلم  ٦٩٠٧رقم ٩/١١: باب جنين المرأة  –كتاب الديات : المرأتين
 بن المسور عن أبيه، عن عروة، هشام ابن عن وكيع، حدثنا: بإسناده

 القسامة كتاب: الحديث ..... الخطاب بن عمر استشار: قال مخرمة،
 في الدية ووجوب الجنين، دية باب - والديات  والقصاص والمحاربين

  .١٦٨٩رقم  ٣/١٣١١:  الجاني عاقلة على العمد وشبه الخطإ، قتل
وقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدية الجنين متفق عليه في       

كتاب : الصحيحين عن أبي هريرة رضي اهللا عنه، أخرجه البخاري 
 القسامة كتاب، ومسلم ٥٧٥٨رقم  ٧/١٣٥:باب الكهانة  -الطب 

 في الدية ووجوب الجنين، دية باب - والديات  والقصاص والمحاربين
 . ١٦٨١رقم  ٣/١٣٠٩: الجاني عاقلة على عمدال وشبه الخطأ، قتل

   

 دحمي بن سعيد السفر أبي بن اهللا عبد بن محمد بن اهللا عبد بن أحمد
. بالقوي ليس :النسائي وقال. خشي :محات أبو قال،  الكوفي عبيدة أبا يكنى

 وقال ابن حجر .)٢(صدوق: ، قال الذهبي)١(الثقات في حبان بنا وذكره
 .)٣(هـ٢٥٨ سنة مات عشرة الحادية من ،يهم صدوق

 عاصم أبو الشيباني مسلم بن الضحاك بن مخلد بن الضحاك 
 أو ة ومائتينعشر اثنتي سنة مات التاسعة من ثبت ثقة البصري النبيل
 .)٤(بعدها

                                                             
  .٨/٣٤: الثقات )١(
  ١/١٩٧:  الكاشف )٢(
  . 81:بالتهذي تقريب، و١٤٩-١/١٤٨:التهذيب تهذيب )٣(
  . : 280 التهذيب تقريب، و١/٥٠٩: الكاشف، و ٤/336: الكبير التاريخ )٤(
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 فاضل فقيه ثقة المكي موالهم األموي جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد
 جاز وقد بعدها أو خمسين سنة مات السادسة من ويرسل يدلس وكان

 .)١(يثبت ولم المائة جاز وقيل السبعين
، نقل موالهم الجمحي األثرم محمد أبو المكي دينار بن عمرو

 عباس ابن بعلم أعلم أحدا أعلم ما :البخاري عن ابن عيينة أنه قال
 عنه أصحابه من وسمع عباس ابن سمع عمرو، من عنهما اهللا رضى
قال ابن . )٢(كيسان بن وعمرو وعطاء وعكرمة جبير بن وسعيد طاوس
 . )٣(ع ومائة وعشرين ست سنة مات ،الرابعة من ،ثبت ثقة :حجر

 موالهم الحميري الرحمن عبد أبو اليماني كيسان بن طاوس    
 طاوس كان ألنه معين بنا قال لقب وطاوس ذكوان اسمه يقال الفارسي

  .)٤(ذلك بعد وقيل ومائة ست سنة مات الثالثة من فاضل فقيه ثقة القراء
 ابن مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن عباس بن اهللا عبد

 ودعا سنين بثالث الهجرة قبل ولد وسلَّم، علَيه اُهللا صلَّى اهللا رسول عم
 البحر يسمى فكان القرآن في بالفهم وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اهللا رسول له

 المكثرين أحد وهو بالطائف، وستين ثمان سنة مات علمه، لسعة والحبر
 .)٥(الصحابة فقهاء من العبادلة، وأحد الصحابة، من

                                                             
  ٣٦٣: تقريب التهذيب )١(
  .٦/٣٢٨: التاريخ الكبير )٢(
  .٢٤١: تقريب التهذيب )٣(
  .٢٨١: ، وتقريب التهذيب١/٥١٢: الكاشف )٤(
  .٣٠٩: تقريب التهذيب )٥(
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 الفاروق،: له يقال العدوي القرشي نفيل بن الخطاب بن عمر
 ثالث سنة الحجة ذي في استشهد المناقب، جم مشهور المؤمنين، أمير

  .)١(ونصفا سنين عشر الخالفة وولي وعشرين
  الحديث على الحكم
 بن عبيدة أبيهذا حديث حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير       
 بن محمد ، وقد تابعهالسفر فليس من رجالهما، وهو صدوق يهم أبي

 سعيد بن أحمد، و)٢(عند أبي داود، والمصيصي ثقة المصيصي مسعود

  .)٣(عند ابن ماجه، واحمد ثقة الدارمي
 حديث من -كما تقدم في التخريج– الصحيحين في والحديث أصله    
 زيادة بدون هريرة، والمغيرة بن شعبة، والمسور بن مخرمة، أبي
، فيرتقي الحديث بمتابعاته وشواهده الى درجة »بها تقتل وأن«:قوله

فهي زيادة شاذة تفرد بها  »بها تقتل وأن«الصحيح لغيره دون قوله 
 هذه غير في تذكر لم الزيادة هذه إن: المنذري عمرو بن دينار، قال

  .)٤(الرواية
  التخريج عدم سبب بيان

عن أبي هريرة والمغيرة بن  الحديث أصل خرجأ البخاري نأ
 .شعبة رضي اهللا عنهما، كما تقدم في التخريج

                                                             
  .٤١٢: تقريب التهذيب  )١(
  .٥٠٦: المصدر نفسه )٢(
  .٧٩: المصدر نفسه )٣(
 بن يوسف بن أحمد بن المختار للحسن نبينا سنة ألحكام الجامع الغفار فتح )٤(

 مجموعة:  ، حققه)هـ١٢٧٦:  المتوفى( الصنعاني الرباعي أحمد بن محمد
: هـ ١٤٢٧ الفوائد ، عالم دار ،١ط : العمران الناشر علي الشيخ بإشراف

٣/١٥٩٤.  
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إذ إن أبا عبيدة بن أبي السفر  السند بهذا البخاري طشر على ليس الحديث
 . ليس من رجال البخاري في صحيحه

ألجل الزيادة في المتن التي تنص على قتل المرأة وهي زيادة 
شاذة فلم ترد في غير رواية عمرو بن دينار، والمحفوظ أن النبي صلى 
اهللا عليه وسلم قضى على القاتلة بالدية على عاقلتها، وهو ما أخرجه 

، بل حتى أن عمرو بن دينار راوي الزيادة )١(حيحهالبخاري في ص
،  )٢(الشاذة قد روي عنه تردده وشكه فيها بعد أن راجعه فيها ابن جريج

 بكر وابن الرزاق، عبد حدثنا :أخرج ذلك اإلمام أحمد في مسنده قال
 طاوساً، سمع أنه دينار، بن عمرو أخبرني: قال جريج، ابن أخبرنا: قاال

 عليه اهللا صلى النبي قضاء شهد أنه: عمر عن عباس، ابن عن يخبر
 امرأتين، بين كنت: فقال النابغة، بن مالك بن حمل فجاء ذلك، في وسلم

                                                             
 على ال الوالد، وعصبة الوالد على العقل وأن المرأة، جنين باب -كتاب الديات  )١(

 حدثنا وهب، ابن حدثنا ، صالح بن أحمد حدثنا: ، قال٦٩١٠رقم  ٩/١١:  الولد
 أبا أن: الرحمن عبد بن سلمة وأبي المسيب، ابن عن شهاب، ابن عن يونس،
 األخرى إحداهما فرمت هذيل، من امرأتان اقتتلت: قال عنه، اهللا رضي هريرة
 فقضى« وسلم، عليه اهللا صلى النبي إلى فاختصموا بطنها، في وما فقتلتها بحجر

 »عاقلتها على المرأة دية أن وقضى وليدة، أو عبد غرة جنينها دية أن
ومن ابن  - وهو حديث الباب  –ابن جريج سمع الرواية من عمرو ابن دينار  )٢(

 ووروايته عنطاوس، فلما وجد االختالف من عمرو نبهه عليه فشك عمرو، 
 عن طاووس، ابن عن جريج، ابن عن الرزاق عبد أخرجهاابن طاوس 

 في وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قضاء الخطاب بن لعمر ذكر: قال طاووس،
 األخرى امرأتيه إحدى ضربت أنما فأخبره المرأتين، زوج إلي فأرسل ذلك،

 بديتها وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقضى بطنها، وذا فقتلتها البيت، بعمود
  .برأينا هذا مثل في نقضي أن كدنا إن: وقال عمر، فكبر جنينها، في وغرة

  .١٨٣٤٢رقم  ١٠/٥٧: المصنف لعبد الرزاق   
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 صلى النبي فقضى وجنينها فقتلتها بمسطح، األخرى إحداهما فضربت
 أخبرني: لعمرو فقلت تقتل، وأن عبد، بغرة جنينها في وسلم عليه اهللا
 كان: بكر ابن قال شككتني، لقد: فقال وكذا، كذا أبيه، عن طاوس، ابن

  .)١(األخرى إحداهما فضربت امرأتي، وبين بيني
 المرأة يعني تقتل، وأن: وأخرج البيهقي حديث عمرو بن دينار وفيه   

 بديتها قضى أنه والمحفوظ دينار، بن عمرو فيه شك :ثم قال القاتلة،
  .)٢(القاتلة عاقلة على

     
  :قال اإلمام الترمذي

 عبيد عن هأبي عن الزناد أبي بن الرحمن عبد حدثنا :قالد هنا حدثنا       

 ذا سيفه تنفل وسلم عليه اهللا صلى النبي أن سعبا ابن عن اهللا عبد بن  اهللا

 هذا عن محمداً سألت .أحد يوم الرؤيا فيه رأى الذي وهو بدر يوم الفقار

 الزناد أبي ابن وحديث :محمد قال .مرسال اهللا عبيد عن يروونه :فقال الحديث

  .)٣(صحيح عباس ابن عن اهللا عبيد عن أبيه عن
  : التخريج

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن السير أبواب : الترمذي أخرجه    
باب  –كتاب الجهاد :هماج وابن ،١٥٦١ رقم ٤/١٣٠: باب في النفل –

الصلت،  ابن حدثنا كُريب، أبو حدثنا: قال ٢٨٠٨رقم  ٢/٩٣٩: السالح 
: قال ٢٤٤٥رقم  ١/٢٧١ أحمدو ، به الزناد، أبي بن الرحمن عبد عن

: والطبراني به، الزناد، أبي بن الرحمن عبد عن .سريج حدثنا
 نجدة بنا الوهاب عبد بن أحمد حدثنا :، قال ١٠٧٣٣ رقم ١٠/٣٠٣

                                                             
  .٣٤٣٩رقم : مسند أحمد )١(
  .١٦٤١٠رقم  ٨/١٩٨: السنن الكبرى للبيهقي )٢(
  .٤٦٨رقم  ٢٧٧: علل الترمذي الكبير  )٣(
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 بن روح الزنباع أبو وحدثنا ح الوحاظي، صالح بن يحيى ثنا الحوطي،
 أبي بن الرحمن عبد ثنا: قاال عدي، بن يوسف ثنا المصري، الفرج
 بن محمد العباس أبو حدثنا: قال  ،٤٣٤٤رقم  ٣/٤١ والحاكم ،الزنا

 أخبرني وهب، ابن أنبأ الحكم، عبد بنا اهللا عبد بن محمد ثنا يعقوب،
من  ،١٢٧٥٠رقم  ٦/٤٩٥ :السنن الكبرى في والبيهقي الزناد، أبي ابن

  . طريق الحاكم ، به
كتاب المناقب : البخاري عند حديث الرؤيا التي فيها السيف يوم أحدو   
: ومسلم ،) ٣٦٢٢(رقم  ٤/٢٠٣: باب عالمات النبوة في اإلسالم –

 رقم ٤/١٧٧١: باب رؤيا النبي صلى اهللا عليه وسلم  –كتاب الرؤيا 
ي صلى اهللا عليه وسلم قال عن النب األشعري موسى أبي عن) ٢٢٧٢(
 وهلي فذهب نخل، بها أرض إلى مكة من أهاجر أني المنام في رأيت«

 هذه رؤياي في ورأيت يثرب، المدينة هي فإذا هجر، أو اليمامة أنها إلى
 يوم المؤمنين من أصيب ما هو فإذا صدره فانقطع سيفا، هززت أني

 من به اهللا جاء ما هو فإذا كان ما أحسن فعاد بأخرى هززته ثم أحد،
 المؤمنون هم فإذا خير واهللا بقرا، فيها ورأيت المؤمنين واجتماع الفتح،

 آتانا الذي الصدق، وثواب الخير من به اهللا جاء ما الخير وإذا أحد، يوم
  . »بدر يوم بعد اهللا

   الرواة تراجم
 من ،ثقة الكوفي، السري أبو التميمي مصعب بن السري بن هناد

  (١).سنة وتسعون إحدى وله ومائتين، وأربعين ثالث سنة مات ،العاشرة
 مولى المدني ذكوان ابن اهللا عبد الزناد أبي ابن الرحمن عبد

 ولي، السابعة من ،افقيه وكان بغداد قدم لما حفظه تغير صدوق قريش

                                                             
  . ١١/٧٠: التهذيب تهذيب: وينظر ٥٧٤: التهذيب تقريب )١(
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 وسبعون أربع وله ومائة، وسبعين أربع سنة مات ،فحمد المدينة خراج
  .)١(سنة

 المدني الزناد أبو اإلمام هو الرحمن عبد أبو ذكوان بن اهللا عبد
 .)٢(بعدها وقيل)١٣٠ ( سنة مات الخامسة من فقيه ثقة  أمية بني مولى

 ثقة المدني األعمى الفقيه مسعود بن عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد
 أربع سنة ،المائة دون مات الثالثة من ، العلم بحور من كان ثبت فقيه

 .)٣(ذلك غير وقيل ثمان سنة وقيل وتسعين
تقدمت ترجمته في الحديث : عبد اهللا بن عباس الصحابي

  .السابق
  :الحكم على الحديث

هذا إسناد رجاله ثقات غير ابن أبي الزناد فصدوق ، فالحديث حسن    
  .    واهللا أعلم

 هذا من هفنعر إنما ، غريب حسن حديث هذا: الترمذي قال
 ووافقه إسناده الحاكم وصحح .)٤(الزناد أبي ابن حديث من الوجه
  .)٦(هذا سند حسن: قال ابن حجرو ،)٥(الذهبي

  :بيان سبب عدم تخريج البخاري للحديث 
 .أن ابن أبي الزناد ليس على شرط البخاري في كتابه 

                                                             
  .٦/١٧٠: ، وتهذيب التهذيب٣٤٠: ، وتقريب التهذيب ١/٦٢٧: الكاشف: ينظر )١(
  . ٥/٢٠٤: بالتهذي تهذيب، و  ٣٠٢: التهذيب تقريبو،١/٥٤٩: فالكاش )٢(
 .٣٧٢: ، وتقريب التهذيب  ١/٦٨٢ :الكاشف )٣(

  .٤/١٣٠: جامع الترمذي )٤(
  .٢/١٤١: المستدرك ومعه التلخيص  )٥(
  . ١٣/٣٤١: فتح الباري )٦(



 

  

٣٠٦ 

 
l 

  

الحديث جزء من قصة أخرجها البخاري مختصرة تقدم بيانها في 
يوافق شرطه ، ولم يذكر تنفل التخريج ، فأخرج من القصة بإسناده ما 
 .)١(السيف ألجل ابن أبي الزناد الذي تفرد به

    

                                                             
ذكر الحاكم القصة بطولها وصححها ووافقه الذهبي ، وحسنها ابن حجر كما  )١(

  .تقدم في الحكم
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  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد

فقد يسر اهللا تعالى إنجاز البحث، ويمكن أن نسجل أهم النتائج التي     
  :توصلنا إليها فيه فيما يأتي

بالصحة ولم يخرجها في اديث حكم على أح اإلمام البخاريأن 
  .صحيحه

أن أغلب األحاديث التي صححها وردت في كتاب العلل الكبير 
 .لإلمام الترمذي 

في العلل  بعض هذه األحاديث التي صححها اإلمام البخاري
الكبير قد أخرجها في صحيحه ، ونسبتها تعد األقل مع ما صححه ولم 

 .يخرجه في الصحيح 
منها التصحيح مختلفة ومتعددة ، جاءت ألفاظه أو عباراته في 

 .ما هو نص في التصحيح ، ومنها ما هو مقصود منه الترجيح 
أن الروايات المرجحة منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن 
ومنها ما هو ضعيف ، وهذا يدل على أن التصحيح لم يكن مقصوداً 

 .منها وإنما كان المقصود بيان العلة ثم بيان الراجح
حث أن كل األحاديث التي كانت موضوع هذه تبين بعد الب

الدراسة صحيحة، والحكم عليها كما حكم البخاري ، فالقول فيها قوله ، 
 . وإن خالفه بعض األئمة في ذلك

تعددت أسباب عدم تخريج البخاري لألحاديث في صحيحه ، 
 :وفق ما يأتي

لالختصار ألنه أخرج أصل الحديث، أي أخرج المتن بإسناد  
 .آخر أجود من اإلسناد المخرج أو مثله في القوة  
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أو ألنه ليس على شرطه في الرجال، فلم يخرج بعض 
األحاديث ألن واحداً من رواة اإلسناد أو أكثر ليس من رجاله الذين 

 .تنطبق عليهم شروطه في الصحيح 
ت سماع بعض الرواة من بعض، وألجل أو لالختالف في ثبو

 .ذاك تجده ال يخرج الحديث دفعاً لما قد يورد عليه من اعتراض 
لوجود زيادة شاذة في المتن خالف بها أحد الرواة الثقات 

وأن ( الروايات الصحيحة األخرى، كما في زيادة عمرو بن ميمون 
لة شبه العمد التي خالفت روايات الثقات التي حكمت على القات) تقتل بها

 .بالدية
   

  .والحمد هللا أوالً وآخراً
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، )هـ٤٦٣ت (البن عبد البر  :اإلستيعاب في معرفة األصحاب )١

بيروت، ، دار الجيل، ١: حققه علي محمد البجاوي، ط
 . هـ١٤١٢

للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي  :اإلصابة في تمييز الصحابة )٢
: ، حققه علي محمد البجاوي، ط)هـ٨٥٢ت(بن حجر العسقالني 

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢، دار الجيل، بيروت، ١

: ت(ألبي بكر أحمد بن أبي خيثمة : تاريخ ابن أبي خيثمة )٣
، الفاروق الحديثة ١:صالح بن فتحي هالل ط: حققه) هـ٢٧٩

 .م ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧القاهرة ،  –للطباعة والنشر

لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري، حققه السيد  :التاريخ الكبير )٤
 ) .ت. د. (هاشم الندوي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض

أحمد بن علي الخطيب البغدادي ألبي بكـر : تاريخ بغداد )٥
 ).ت. د. (، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ٤٦٣ت(

ل الدين السيوطي لجال :تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي )٦
، حققه عرفات العشا حسونــة، دار الفكـر، )هـ٩١١ت(

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠بيـروت،

لإلمام ابن حجر العسقالني، حققه محمد عوامة،  :تقريب التهذيب )٧
 . م٩ ١٩٩-هـ١٤٢٠، دار أبي حزم، بيروت، ١:ط

لإلمام ابن حجر العسقالني، حققه السيد عبداهللا  :التلخيص الحبير )٨
 .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤ني ،طبع في المدينة المنورة، هاشم اليما

لإلمام الذهبي، مطبوع بهامش المستدرك للحاكم، حققه  :التلخيص )٩
بيروت،  -، دار الكتب العلمية٢: مصطفى عبد القادر عطا، ط

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١
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لإلمام ابن حجر العسقالني، حققه الشيخ خليل  :تهذيب التهذيب )١٠
، دار ١: مسعود، ط مأمون شيحا وعمر السالمي وعلي بن

 . م١٩٩٦-هـ١٤١٧المعرفة، بيروت، 

ألبي الحجاج يوسف المزي : تهذيب الكمال في أسماء الرجال )١١
، مؤسسة ١: بشار عواد معروف، ط. ، حققه د)هـ٧٤٢ت(

 . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢الرسالة، بيروت، 

ألبي إبراهيم محمد بن  :توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار )١٢
، علق عليه )هـ١١٨٢ت(ألمير الصنعاني إسماعيل المعروف با

، ١: ووضع حواشيه أبو عبدالرحمن صالح بن محمد عويضة، ط
 . م١٩٩٧ - هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، بيروت، 

ألبي الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلى الكوفى  :الثقات )١٣
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥، دار الباز، ١:، ط) هـ٢٦١:ت(

، حققه )هـ٣٥٤:ت(ألبي حاتم محمد بن حبان التميمي  :الثقات )١٤
 -هـ١٣٩٥، دار الفكر، بيروت، ١: السيد شرف الدين أحمد، ط

 . م١٩٧٥

، )هـ٢٧٩ت(لإلمام محمد بن عيسى الترمذي  :الجامع الكبير )١٥
جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي )٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر  حققه

، ٤جـ (الشريف وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر ) ٣
مصر  - ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ٢:ط) ٥
 . م ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥، 

لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس  :الجرح والتعديل )١٦
، مطبعة مجلس دائرة المعارف ١: ، ط)هـ٣٢٧ت(الرازي 

 .هـ ١٣٧١الهند،  -العثمانية بحيدر آباد الدكن
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ألبي الطيب السيد صديق حسن  :الستةالحطة في ذكر الصحاح  )١٧
، دار الكتب العلمية، ١: ، ط)هـ١٣٠٧ت(خان القنـوجي 

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥بيروت، 

لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني  :سنن ابن ماجه )١٨
، حققه محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب )هـ٢٧٥ت(

 . فيصل عيسى البابي الحلبي  –العربية 

لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني  :بي داودسنن أ )١٩
، راجع النسخ وضبط األحاديث محمد محيي الدين )هـ٢٧٥ت(

 ). ت . د. (بيروت - عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي   :سنن الدارقطني  )٢٠
: المتوفى(ي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطن

شعيب االرنؤوط، : ، حققه وضبط نصه وعلق عليه)هـ٣٨٥
حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهللا، أحمد برهوم ، 

 . م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤لبنان،  - ،مؤسسة الرسالة، بيروت ١:ط

لإلمام أبي محمد عبداهللا بن عبدالرحمن الدارمي : سنن الدارمي )٢١
، دار المغني ١: لداراني، ط، حققه حسين سليم أسد ا)هـ٢٥٥ت(

 . هـ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١للنشر والتوزيع، السعودية، 

، ١: حققه حسن عبد المنعم شلبي، ط :السنن الكبرى للنسائي )٢٢
 . م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١بيروت، -مؤسسة الرسالة 

لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  :السنن الكبرى )٢٣
كتب العلمية ، ، حققه محمد عبدالقادر عطا، دار ال)هـ٤٥٨ت(

 . م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤بيروت ، 
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لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  :سنن النسائي )٢٤
، مكتب  ٢:، حققه عبد الفتاح أبو غدة ، ط)هـ٣٠٣ت(

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦حلب ،  –المطبوعات اإلسالمية 

ألبي الفالح عبد الحي بن  :شذرات الذهب في أخبار من ذهب )٢٥
محمود األرناؤوط : حققه ،١: ، ط)هـ١٠٨٩ت(العماد الحنبلي، 
 –دار ابن كثير، دمشق ، عبد القادر األرناؤوط: ، خرج أحاديثه

 .م ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦بيروت ، 

، دار إحياء التراث ٢: لإلمام النووي، ط :شرح صحيح مسلم )٢٦
 .هـ ١٣٩٢العربي، بيروت، 

لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  :شرح علل الترمذي  )٢٧
حققه الدكتور همام عبد ) هـ٧٩٥: المتوفى(الحسن، الحنبلي  بن

األردن ،  –الزرقاء  -،مكتبة المنار  ١:الرحيم سعيد ، ط
 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

حققه ) هـ٣٥٤ت(لمحمد بن حبان البستي  :صحيح ابن حبان )٢٨
-هـ١٤٠٨بيروت  -، مؤسسة الرسالة١: شعيب األرناؤوط ، ط

 .م١٩٨٦

) هـ٣١١ت(لمحمد بن إسحاق بن خزيمة  :صحيح ابن خزيمة )٢٩
بيروت  -حققه محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي

 .م١٩٧٠-هـ١٣٩٠

حققه محمد زهير بن ناصر لإلمام البخاري،  :صحيح البخاري )٣٠
مصورة عن السلطانية (، دار طوق النجاة  ١: الناصر ، ط 

 . هـ١٤٢٢، ) بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
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 ،)هـ٢٦١ت(لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري  :صحيح مسلم )٣١
 - جققه محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي 

 . بيروت

، حققه )هـ٣٢٢ت(ألبي جعفر محمد بن عمر العقيلي  :الضعفاء )٣٢
، دار الكتب العلميـة، بيروت، ١: عبدالمعطي أمين قلعجي، ط

 .     م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤

، )هـ٢٣٠ت(د بن سعد بن منيع الزهري لمحم :الطبقات الكبرى )٣٣
 -، دار الكتب العلمية  ١: عبد القادر عطا ، طمحمد . حققه د

 . م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠بيروت، 

لإلمام الترمذي ، رتبه على كتاب الجامع  :علل الترمذي الكبير )٣٤
أبو طالب القاضي، حققه السيد صبحي السامرائي ، ومحمود :

 -هـ ١٤٢٨عمان ،  –مانية ، الدار العث ١:محمد خليل ، ط
 .م ٢٠٠٧

ألبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري  :علوم الحديث )٣٥
، دار ٣: ، حققه نور الدين عتر، ط)هـ٦٤٣ت(ابن الصالح 

 . م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦الفكر المعاصر، دمشق، 

البن حجر العسقالني، حققه  :فتح الباري شرح صحيح البخاري )٣٦
ن الخطيب، دار المعرفة، محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدي

 . هـ١٣٧٩بيروت، 

للحسن بن أحمد بن : فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبينا المختار )٣٧
، )هـ١٢٧٦ت(يوسف بن محمد ابن أحمد الرباعي الصنعاني 

، دار ١ط: مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران الناشر : حققه
 .عالم الفوائد
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ته صـدقي جميل للذهبي، قام بتوثيقه ومقابل :الكـاشف )٣٨
 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، دار الفكر، بيروت، ١: العطــار، ط

لعبداهللا بن عدي الجرجاني  :الكامل في ضعفاء الرجال )٣٩
 علي محمد معوض- أحمد عبد الموجودعادل ، حققه )هـ٣٦٥ت(

 . م١٩٩٧ - هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ١: ، ط

 –يد، دار الوعيالبن حبان حققه محمود إبراهيم زا :المجروحين )٤٠
 .حلب

فؤاد . ألبي عبد اهللا الحاكم ، حققه د :المدخل إلى كتاب اإلكليل )٤١
 .اإلسكندرية  –عبد المنعم أحمد ، دار الدعوة 

لمحمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري  :المستدرك على الصحيحين )٤٢
، دار الكتب ١حققه مصطفى عبد القادر عطا، ط) هـ٤٠٥ت(

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١بيروت  -العلمية

لإلمـام أحمد بن حنبل، حققـه الشيخ شعيب  :المسنـد )٤٣
م ٢٠٠١-هـ١٤٢١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١: األرناؤوط، ط

. 

حققه ) هـ٢٣٥ت(ة ألبي بكر بن أبي شيب :مصنف ابن أبي شيبة )٤٤
 .هـ١٤٠٩الرياض  -، مكتبة الرشد١: كمال يوسف الحوت، ط

، ٢: للطبراني، حققه حمدي عبدالمجيد السلفي، ط :المعجم الكبير )٤٥
 .القاهرة  –مكتبة ابن تيمية 

لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن  :المغني في الضعفاء )٤٦
، دار الكتب ١: ط) هـ٧٤٨: المتوفى(عثمان بن قَايماز الذهبي 

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨العلمية، بيروت، 

 :موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله  )٤٧
أشرف  - الدكتور محمد مهدي المسلمي (لمجموعة من المؤلفين 
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أحمد عبد  - عصام عبد الهادي محمود  -منصور عبد الرحمن 
، ١، ط)ليلمحمود محمد خ -أيمن إبراهيم الزاملي  -الرزاق عيد 

 .م  ٢٠٠١بيروت، لبنان ،  - عالم الكتب للنشر والتوزيع 

، حققه محمد )هـ١٧٩ت(لإلمام مالك بن أنس األصبحي  :الموطأ )٤٨
اإلمارات،  -، مؤسسة زايد ، أبو ظبي ١مصطفى األعظمي ، ط

 . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

عبد : لإلمام الذهبي اعتنى به :الموقظة في علم مصطلح الحديث )٤٩
، مكتبة المطبوعات اإلسالمية بحلب ، ٢:دة ، طالفتاح أبو غُ

 . هـ  ١٤١٢

البن  :نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر )٥٠
حجر العسقالني ، حققه على نسخه مقروءة على المؤلف وعلق 

 - هـ  ١٤٢١،مطبعة الصباح، دمشق  ٣:نور الدين عتر ط: عليه
 .م ٢٠٠٠
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Abstract 
 

The paper studies the Prophet's sayings 
(Ahadeeth) that were not proofread by Imam Al-
Bukhari and not cited in his Saheeh, although they were 
included by his student, Imam Al-Tirmithi in his Al-Ilal 
Al-Kabeer. Additionally, the paper studies the reasons 
for not including them Saheeh. The study is confined to 
the examination of Al-Tirmithi's Al-Ilal Al-Kabeer. The 
paper is planned to include six sections and a 
conclusion. 

  


