
 

 








 





 
 ملخص البحث

 ). كتاب الوضوءاألحاديث اليت أعلها إمام األئمة ابن خزمية يف صحيحه يف: ( ـ عنوان البحث ١
 .عبدالعزيز بن عبداهللا بن عثمان اهلليل :  ـ اسم الباحث ٢
 .األحاديث اليت أعلها اإلمام ابن خزمية يف كتاب الوضوء من صحيحه :  ـ جمال البحث ٣
 . ـ قمت باستخراج األحاديث اليت أعلها اإلمام ابن خزمية يف كتاب الوضوء من صحيحه ٤
 .ها على حسب األوجه اليت أوردها اإلمام ابن خزمية  ـ قمت بتخريج كل حديث من٥
 .مدار اإلسناد، واملختلفني عليه، وبينت مراتبهم من حيث اجلرح والتعديل :  ـ قمت بدراسة أحوال الرواة ٦
 ـ أعددت دراسة عن العلة اليت أعل ا احلديث، مستعينا مبا تبني من أحوال مدار اإلسناد واملختلفني عليه، ٧

 . ل أئمة هذا الشأن، وبالقرائن اليت ترجح أحد األوجه املذكورة وبأقوا
 . ـ بينت حكم كل حديث من وجهه الراجح، وذكرت ما حيتاج إليه من املتابعات والشواهد٨
 . ـ قصدت ذه الدراسة أن تكون مدخال لدراسات أخرى يف صحيح اإلمام ابن خزمية ملعرفة منهجه يف التعليل ٩
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إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، 
من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحــده ال 

      شــريك له، وأشــهد أن حممـداً عبـده ورسولــه 
      ]  ل عمرانآ: سورة  [     
                

      ]النساء: سورة  [       
               

   ]  األحزاب:  سورة[ 
 :أما بعد 

فال خيفى أن التفقه يف الشريعة اإلسالمية هو خري ما قضى اإلنسان فيه عمره، وشغل فيه وقته                 
  .ه يعرف مراد اهللا تعاىل، ورسوله ؛ إذ ب

وملا كان التفقه يف دين اإلسالم ينبعث من مصادر التشريع اليت منها السنة النبوية كان لزامـا                 
 .النظر يف األحاديث النبوية اليت أودعها األئمة األعالم مصنفام املتعددة يف شىت فنون السنة النبوية 

: ت  (أيب بكر ؛ حممد بن إسحاق بن خزمية النيسابوري          ومن هذه املصنفات كتاب إمام األئمة       
ـ ٣١١ صحيح ابـن   (واملشتهر بني طالب العلم قدميا وحديثا بـ        ) خمتصر املختصر   : (املسمى  )  ه
 ) .خزمية

وملا كان إمام األئمة ابن خزمية أحد العلماء الكبار، فقد تلقى الناس كتابـه هـذا بالـدرس،                
 .وأولوه العناية الالئقة به 

د اشتمل صحيح اإلمام ابن خزمية على كثري من األحاديث املعلة اليت بني عللها هذا اإلمام                وق
 .احلافظ 

يعترب من األمور املهمـة     ) علل احلديث (وملا كان بيان منهج إمام األئمة ابن خزمية يف موضوع           
 بـني  لطالب احلديث النبوي، كان ال بد من التعرف على منهجه من خالل دراسة األحاديث الـيت              

 .عللها وتكلم عليها 
كتـاب  (ويف هذا البحث أتناول األحاديث اليت أعلها اإلمام ابن خزمية يف صحيحه من خالل               

 .، لتكون بداية يف التعرف على منهجه يف التعليل )الوضوء
 :أسباب اختيار املوضوع 
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 . ـ مكانة اإلمام ابن خزمية بني علماء السنة النبوية ١
 .خزمية بني املؤلفات يف احلديث النبوي  ـ مكانة صحيح ابن ٢
 . ـ التعرف على املناهج العلمية للعلماء الكبار يف السنة النبوية ٣
 .بني بقية علوم احلديث ) العلل( ـ أمهية علم ٤
 . ـ فتح باب دراسة األحاديث اليت أعلها اإلمام ابن خزمية يف صحيحه ٥

 : خطة البحث 
 : وخامتة، وفهرس للمصادر واملراجع قسمت البحث إىل مقدمة، وفصلني،

 :املقدمة : أوال 
 .وبينت فيها أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهجي فيه

 :الفصل األول، وفيه ثالثة مباحث : ثانيا 
 :يف بيان معىن العلة، وفيه مطلبان : املبحث األول 
 .بيان معىن العلة يف اللغة : املطلب األول 

 ) .باختصار(بيان معىن العلة يف اصطالح احملدثني : لثاين املطلب ا
 ).باختصار(يف ذكر بعض املصنفات املنشورة يف علل احلديث : املبحث الثاين 

 . وفيه ترمجة موجزة إلمام األئمة ابن خزمية : املبحث الثالث 
 : الفصل الثاين : ثالثا 

 .زمية يف كتاب الوضوء يف ختريج ودراسة األحاديث اليت أعلها اإلمام ابن خ
 : اخلامتة : رابعا 

 .وفيها أهم نتائج البحث 
 :منهجي يف البحث 

  . )١( ـ أورد احلديث الذي أعله اإلمام ابن خزمية يف صحيحه كما ورد يف كتابه ١
 بني األوجه اليت روي ا احلديث ـ أقوم بتحديد العلة اليت ذكرها اإلمام ابن خزمية، وأ٢
ج الوجه األول الذي ذكره اإلمام ابن خزمية، مبتدئا باإلشارة إىل رواية ابـن   ـ أبدأ بتخري ٣

خزمية، مث من تابعه عليها، وعند احتاد املتابعات األخرى أرتب مصادر التخريج مبتـدئا بأصـحاب                
 .الكتب الستة، مث من عداهم على حسب تواريخ وفيام 

وهكذا على حسب الطريقـة املتبعـة يف    ـ بعد ذلك أقوم بتخريج الوجه الثاين، فالثالث،  ٤
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 .ختريج الوجه األول 
 ـ أترجم ملدار احلديث الذي حصل عليه االختالف، ذاكرا امسه، ونسبه، وكنيته، ونسبته،  ٥

فإن كان من األئمة املشهورين، أو ممن أتفق العلماء على توثيقه اكتفيت بنقل جامع يبني مرتلته، وإن                 
ترمجته ذاكرا أقوال من وثقه، وأقوال من جرحه، مث أبني ما يتبني يل             كان ممن اختلف فيه توسعت يف       

 .يف احلكم على حاله 
 ـ أترجم ألصحاب الوجه األول، مث أصحاب الوجه الثاين، وهكذا، على حسب الطريقة   ٦

 .املتبعة يف ترمجة مدار احلديث 
ئمة النقاد أصـحاب   ـ أقوم بدراسة االختالف بناء على مراتب املختلفني، وعلى أقوال األ ٧

 .هذا الشأن، وبناء على القرائن اليت تبني الوجه الراجح من غريه
 ـ أحكم على احلديث من وجهه املرجح، فإن كان صحيحا، أو حسنا اكتفيت بذلك، وإن  ٨

 .كان ضعيفا وله شاهد ذكرته مبينا درجته من القبول أو الرد 
اإلمام ابن خزمية يف تعليل األحاديث، ولعله       وختاما فإن هذا البحث يعترب فاحتة لدراسة منهج         

يكون حافزا، ومذكرا للعلماء، وطالب العلم للبحث يف بقية أحاديث الكتاب حىت يتـبني منـهج                
 .اإلمام ابن خزمية يف التعليل واضحاً جلياً

واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله، وصحبه، ومن سار على                
  .إىل يوم الدين جه 
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 .املرض : يف اللغة على عدة معاين، من أقرا إىل مقصد احملدثني ) علَّ(تدل مادة 
املـرض،  : العلـة : واألصـل الثالـث     : (( رب مث قال    وذكر ابن فارس معاين العلة عند الع      

  .)٢()) وصاحبها معتل 
  .)٣()) املرض : والعلة ـ بالكسر ـ : (( وقال الفريوز آبادي 


ـا  إ: تنوعت عبارات العلماء يف تعريفهم للعلة، ولعل التعريف األمجع من غريه قول من قال             

عبارة عن أسباب خفية، غامضة، طرأت على احلديث، فأثرت فيه ؛ أي قدحت فيه، وهذا تعريـف                 
  .)٤(أغليب للعلة، فقد يعللون بأشياء ظاهرة، ومبا اليؤثر يف صحة احلديث 


عددة يف ذلك، ومن أهـم      اهتم أئمة احلديث ونقاده ببيان علل احلديث، فظهرت مصنفات مت         

 :املطبوع منها ما يأيت 
 .مطبوع بعدة روايات )  هـ٢٤١: ت (لإلمام أمحد بن حنبل .  ـ العلل ومعرفة الرجال ١
مطبـوع قطعـة منـه،    )  هـ٢٦١: ت (لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي .  ـ التمييز  ٢

 .وحيتمل أن يكون هذه القطعة من املختصر 
ــبري   ٣ ــل الك ــذي   لإل.  ـ العل ــى الترم ــن عيس ــد ب ــى ؛ حمم ــام أيب عيس  م

 .رتبه القاضي أبو طالب على أبواب اجلامع، وهو مطبوع )  هـ٢٧٩: ت (
 .مطبوع بآخر اجلامع . لإلمام الترمذي ـ أيضا ـ .  ـ العلل الصغري ٤
أليب بكر ؛ أمحد بن عمرو بن عبداخلالق . البحر الزخار : املسمى .  ـ املسند الكبري املعلل  ٥

 .طبع منه تسعة جملدات حىت اآلن)  هـ٢٩٢: ت (بزار ال
ــديث    ٦ ــل احل ــرازي   .  ـ عل ــامت ال ــن أيب ح ــدالرمحن ب ــد ؛ عب  أليب حمم

 .مطبوع ) هـ٣٢٧: ت (
 ٣٨٥: ت (أليب احلسن ؛ علي بن عمر الدارقطين .  ـ العلل الواردة يف األحاديث النبوية  ٧

 .طبع منه أحد عشر جملدا حىت اآلن ) هـ
ت (أليب الفرج ؛ عبدالرمحن بن علي ابن اجلوزي . املتناهية يف األحاديث الواهية  ـ العلل  ٨
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  .)٥(مطبوع )  هـ٥٩٧: 



 .هو إمام األئمة أبو بكر ؛ حممد بن إسحاق بن خزمية النيسابوري : امسه 

 . وعشرين ومائتني، بنيسابور ولد يف شهر صفر، من عام ثالث: مولده 
عين اإلمام ابن خزمية بطلب احلديث منذ حداثة سنه، فسمع من إسحاق بن             : نشأته، ورحالته   

 ) .٢٣٠(، ومن حممد بن محيد املتوىف سنة )٢٣٨(راهويه املتوىف سـنة 
  .وارحتل يف حداثته إىل مراكز العلم يف وقته، فطوف البلدان، ومسع وحدث عن األئمة الكبار

ما رأيت على وجه األرض من حيسن صناعة السـنن،  : قال عنه ابن حبان : ثناء العلماء عليه   
 .وحيفظ ألفاظها الصحاح، وزياداا، حىت كأن السنن كلها بني عينيه إال حممد بن إسحاق فقط 

 .كان ابن خزمية ثبتا، معدوم النظري : وقال الدارقطين 
 .هو يسأل عنا، وال نسأل عنه، هو إمام يقتدى به ! م وحيك: وسئل ابن أيب حامت عنه فقال 

حممد مصطفى األعظمي ـ  / ألف اإلمام ابن خزمية كتبا كثرية ؛ ذكر منها الدكتور : مؤلفاته 
 :يف تقدمته لتحقيق الصحيح ـ مخسة وثالثني كتابا، ومنها 

هـوال،  كتابه الصحيح، ووكتاب التوحيد، وكتاب األشربة، وكتاب اإلمامـة، وكتـاب األ      
وكتاب اإلميان، وكتاب الرب والصلة، وكتاب البيوع، وكتاب التفسري، وكتاب التوبـة، وكتـاب              

 .الصالة الكبري، وغريها كثري 
تويف رمحه اهللا تعاىل ـ ليلة السبت، الثاين من شهر ذي القعدة، سنة إحدى عشرة : وفاته 

 . وثالمثائة 
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 )٧(  

حـدثنا  : ثنا علي بن احلسني الدرمهي خبرب غريب، غريب، قـال  : قال إمام األئمة ابن خزمية    
 كان رسول اهللا    : معتمر، عن سفيان الثوري، عن حمارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال               

 .تح مكة، فإنه شغل، فجمع بني الظهر، والعصر بوضوء واحد يتوضأ لكل صالة، إال يوم ف
ثنا أبو عمار، ثنا وكيع بن اجلراح، عن سفيان، عن حمارب بن دثار، عن سليمان ابن بريـدة،                  

 :عن أبيه 
 كان يتوضأ لكل صالة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضـوء               أن النيب   

 .واحد 
 .خلرب، عن الثوري أحد نعلمه غري املعتمر، ووكيعمل يسند هذا ا: قال أبو بكر 

، عن سفيان، عن حمارب، عن سليمان بن بريدة، عن          ])٨(غريمها  [ ورواه أصحـاب الثوري      
  .النيب 

فإن كان املعتمر، ووكيع ـ مع جاللتهما ـ حفظا هذا اإلسناد، واتصـاله، فهـو حـديث      
 .غريب، غريب 

 :ختريج احلديث : أوال 
 :ديث سفيان الثوري، واختلف عليه على وجهني روى هذا احل
، من رواه عن سفيان، عن حمارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه               : الوجه األول   

  .عن النيب 
  .من رواه عن سفيان، عن حمارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة، عن النيب : الوجه الثاين 

 :وفيما يأيت ختريج هلذين الوجهني 
 : ختريج الوجه األول أ ـ

 .رواه ابن خزمية ههنا عن علي بن احلسني الدرمهي 
 .بنحوه . عن عمرو بن علي ) ٦٨(والروياين يف مسنده 

 .عن املعتمر بن سليمان) علي بن احلسني الدرمهي، وعمرو بن علي: (كالمها 
 .ورواه ابن خزمية ههنا أيضا عن أيب عمار 

 .قرنه برواية ابن أيب شيبة اآلتية .  الطنافسي عن علي بن حممد) ٥١٠(وابن ماجه 
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، وابـن  )٥١٠(ابن ماجـه : ـ ومن طريقــه رواه  ) ١/٢٩(وابن أيب شـيبة يف املصنف      
 .ـ بنحوه ) ١٧٠٧اإلحسان (حبان 

 .بنحوه . عن أيب كريب ) ٦/١١٣(وابن جرير يف جامع البيان 
 .بنحوه . من طريق حممد بن إمساعيل ) ٨٨(وابن شاهني يف الناسخ 

عـن  ) أبو عمار، وعلي بن حممد، وابن أيب شيبة، وأبو كريب، وحممد بن إمساعيل            : (مخستهم  
 .وكيع بن اجلراح 

 .إىل رواية وكيع من هذا الوجه ) ١٥٢(وأشار ابن أيب حامت يف العلل 
 .بنحوه . من طريق معاوية بن هشام ) ٦/١١٤(وابن جرير يف جامع البيان 

عن عصام بن يوسف ابن     ) ب/٧٥(بن جعفر بن السقاء احلليب يف حديثه        وأبو احلسن ؛ حممد     
 .بنحوه . قدامة الباهلي 
املعتمر بن سليمان، ووكيع بن اجلراح، ومعاوية بن هشام، وعصام بـن يوسـف              : (أربعتهم  

 ، عن النيب    عن سفيان الثوري، عن حمارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه              ) الباهلي
. 

 :ريج الوجه الثاين ب ـ خت
 .أشار اإلمام ابن خزمية ههنا إىل هذا الوجه، ومل يسم أحدا ممن رواه عن الثوري 

 .من هذا الوجه . إىل رواية عبدالرمحن بن مهدي ) ٦١(وأشار الترمذي 
 .بنحوه ) ٤١)) (الطهور (( ورواه أبو عبيد يف كتاب 

 .بنحوه . ر عن حممد بن بشا) ٦/١١٣(وابن جرير يف جامع البيان 
 .عن عبدالرمحن بن مهدي ) أبو عبيد، وحممد بن بشار: (كالمها 

 . بنحوه )٩() ١٥٧(وعبدالرزاق 
 .إىل رواية أيب نعيم من هذا الوجه ) ١٥٢(وأشار ابن أيب حامت يف العلل 

عن سفيان الثوري، عن حمارب بن      ) عبدالرمحن بن مهدي، وعبدالرزاق، وأبو نعيم     : (ثالثتهم  
  . ن سليمان بن بريدة، عن النيب دثار، ع



 ١٣٩                          عبد العزيز اهلليل  .  د-األئمة ابن خزمية يف صحيحه يف كتاب الوضوء األحاديث اليت أعلها إمام 

 

 .بيان أحوال الرواة : ثانيا 
 :أ ـ بيان حال مدار اإلسناد 

 ) .ع(سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبداهللا، الكويف : وهو 
  .)١٠(أحد األئمة الكبار، حىت وصفه غري واحد من األئمة احلفاظ بأنه أمري املؤمنني يف احلديث

ثقة، وهو أحد األئمة الذين أرجو أن       : هو أجل من أن يقال فيه       : ((  النسائي   وقال فيه اإلمام  
  )) .)١١(يكون اهللا ممن جعله للمتقني إماما 

كان إماما من أئمة املسلمني، وعلما من أعالم الدين، جممعا على           : (( وقال اخلطيب البغدادي    
 )) )١٢(رفة، والضبط، والورع، والزهد   إمامتـه حبيث يستغىن عن تزكيته، مع اإلتقان، واحلفظ، واملع        

. 
 :ب ـ بيان أحوال رواة الوجه األول 

 .) ع(معتمر بن سليمان بن طَرخان التيمي، أبو حممد، البصري  ـ ١
 .صدوق ـ: ثقة ؛ وثقه ابن سعد، وابن معني، والعجلي، وأبو حامت ـ وزاد 

 .وذكره ابن حبان يف الثقات 
 .ليس حبجة : ن معني أنه قال يف املعتمر ونقل من ال يعتد به عن حيىي ب

 .ورد ذلك احلافظ الذهيب 
 .صدوق، خيطئ من حفظه، وإذا حدث من الكتاب، فهو ثقة : وقال ابن خراش 

  .)١٣(هو ثقة مطلقا : وتعقبه احلافظ الذهيب بقوله 
 .) ع(وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان، الكويف  ـ ٢

 . )١٤( متفق عليه ، حافظ، عابد،ثقة
 ) .٤بخ، م، ( ـ معاوية بن هشام القصار، أبو احلسن، الكويف ٣

وقال )) . رمبا أخطأ   : (( ، وقال   ))الثقات  (( وثقه العجلي، وأبو داود، وذكره ابن حبان يف         
، وذكر ابن عدي أنه أغرب عن الثوري بأشياء، وقال ابن حجر            ))صاحل وليس بذاك    : (( ابن معني   

 )) . له أوهام صدوق: (( 
 .)١٥(ويتبني من كالم النقاد فيه أنه صدوق، له أوهام، وقد أغرب، عن الثوري بأشياء

 . ـ عصام بن يوسف الباهلي، البلخي، أخو إبراهيم بن يوسف ٤

 )١٦()) روى عصام هذا عن الثوري وعن غريه أحاديث اليتابع عليها           : (( قال عنه ابن عدي     
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. 
 : الثاين ج ـ بيان أحوال رواة الوجه

 ـ عبدالرمحن بن مهدي بن حسان بن عبدالرمحن العنربي، أبو سعيد، البصري، اللؤلـؤي   ١
 ) .ع(

إمام، حافظ، متقن، جممع عليه، ومع هذا فله عناية خاصة حبديث الثوري، وهو مقـدم فيـه                 
)١٧(. 

  .)ع (الصنعاينعبدالرزاق بن مهام بن نافع اِحلميري، أبو بكر،  ـ ٢

 .غري بعد ذهاب بصره يف آخر عمره، ونسبه بعضهم للتشيعثقة، حافظ، ت
وقد وثقه يعقوب بن شيبة، وابن معني، والعجلي، والبزار، والدارقطين، وذكره ابن حبـان،              

 .وابن شاهني يف ثقاما 
أما أنا فلم أمسع منه يف هذا شيئا، ولكن كـان رجـال             : وسئل اإلمام أمحد عن تشيعه، فقال       

 .تعجبه أخبار الناس 
 .كذاب : وقال عباس العنربي 
هذا شيء ما وافق عليه العباس مسلم، بل سائر احلفاظ، وأئمة العلـم             : وتعقبه الذهيب بقوله    

  .)١٨( . حيتجون به، إال يف تلك املناكري املعدودة يف سعة ما روى

 ) .ع( ـ الفضل بن دكني بن محاد بن زهري بن درهم القرشي، أبو نعيم، الكويف ٣
 .ت، مقدم يف سفيان، من أصحاب الطبقة األوىل من الرواة عنه ثقة، ثب

وقد وثقه ابن سعد، واإلمـام أمحد، ويعقوب بن شيبة، وعلي بن املديين، وأبو حامت، وغريهم               
)١٩(  .  

 .دراسة االختالف : ثالثا 
بالنظر يف االختالف الواقع على سفيان الثوري يظهر رجحان الوجه الثاين، وذلك لألسباب 

 :آلتية ا
 ـ أن وكيع بن اجلراح، واملعتمر بن سليمان ـ وإن كان األول منهما ثقة، حافظا، والثاين ١

عبدالرمحن ابن مهدي، وهو ثقة، متقن، مقدم يف : ثقة أيضا ـ إال أن من أصحاب الوجه الثاين 
 .أبو نعيم، وهو ثقة، ثبت، مقدم يف حديث الثوري أيضا: وكذا منهم . حديث الثوري 

 .يه فال شك يف ترجيح رواية أصحاب الوجه الثاين على رواية الوجه األول وعل
 ـ أن بعض أئمة هذا الشأن رجح الوجه الثاين على الوجه األول، فقد رجح اإلمام أبو ٢
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  . )٢٠(زرعة الوجه املرسل 
رواه عبدالرمحن بن مهدي وغريه، عن سفيان، عن حمارب بن دثار، : (( وقال اإلمام الترمذي 

  .)٢١()) وهذا أصح من حديث وكيع .  مرسال ن سليمان بن بريدة، عن النيب ع
ووصف اإلمام ابن خزمية الوجه األول بأنه غريب، وبني أنه مل يروه على الوجه األول إال اثنان 

 .من أصحاب الثوري، وأن بقية أصحاب الثوري رووه عنه على الوجه الثاين 
 .احلكم على احلديث : رابعا 
 .ث من وجهه املرجح إسناده ضعيف ألنه مرسل احلدي

، وأبـو   )٦٤٢( من وجه آخر ؛ فقد أخرجه اإلمام مسلم          وهو صحيح من حديث بريدة      
، وعبـدالرزاق   )٨٤٢(، والطيالسي يف مسنده     )١٣٣(، والنسائي   )٦١(، والترمذي   )١٧٢(داود  

نـة يف مسـتخرجه     ، وأبـو عوا   )٢٣٠٧٩(، واإلمام أمحـد     )٤٠(، وأبو عبيد يف الطهور      )١٥٨(
، والطـرباين يف    )٦/١١٣(، والطربي يف جـامع البيـان        )١(، وابن اجلارود يف املنتقى      )١/٢٣٧(

، )١/١٠٨(، وابـن املنـذر يف األوســط         )١٢(، وابن خزمية يف صـحيحه       )٤٠٣٢(األوسط  
، والبغوي يف شـرح     )١٧٠٥،  ١٧٠٣اإلحسان  (، وابن حبان    )١/٤١(والطحاوي يف شرح املعاين     

، )١/١١٨( والبيهقـي ) ٨٩(، وابن شـاهني يف الناسـخ        )٢١٧٢(،، وابن اجلعد    )٢٣١(السنة  
 ) .٨٦: ص (واحلازمي يف االعتبار 

 صـلى   ، أن النيب    كلهم، من حديث علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه             
 تكن  الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر  لقد صنعت اليوم شيئا مل                

 . لفظ رواية مسلم ! )) عمدا صنعته يا عمر : (( قال . تصنعه 
 )٢٢( 

ثنا عبداجلبار بن العالء، وعبداهللا بن حممد الزهـري، وسـعيد ابـن             : قال اإلمام ابن خزمية     
عـن  : قال األعمش، وقال اآلخـران      : حدثنا سفيان، قال عبداجلبار     : عبدالرمحن املخزومي، قالوا    

 .) ٢٣( فال نتوضأ من موطئ كنا نصلي مع النيب : مش، عن شقيق، عن عبداهللا، قال األع
 .، وال نتوضأ من موطئ كنا نتوضأ مع رسول اهللا : وقال املخزومي 
 . ، فال نتوضأ من موطئ كنا مع النيب : وقال الزهري 
[ همته يف الوقـت     مل أكن ف  . هذا اخلرب له علة ؛ مل يسمعه األعمش، عن شقيق           : قال أبو بكر    

  ] .)٢٤(الذي أمليت هذا اخلرب 
قال : ثنا أبو هاشم ؛ زياد بن أيوب، ثنا عبداهللا بن إدريس، أخربنا األعمش، عن شقيق، قال                 
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 .كنا ال نكف شعرا، وال ثوبا يف الصالة، وال نتوضأ من موطئ : عبداهللا 
أو حدثت عنه ـ، عن عبداهللا  ثنا زياد بن أيوب، ثنا أبو معاوية، ثنا األعمش، حدثين شقيق ـ  

 .بنحوه . 
 :ختريج احلديث : أوال 

 :روى هذا احلديث األعمش واختلف عليه على وجهني 
 .من رواه عن األعمش، عن شقيق، عن عبداهللا بن مسعود : الوجه األول 
حدثين شقيق ـ أو حدثت عنه ـ عن عبـداهللا    : من رواه عن األعمش، فقال : الوجه الثاين 

  .بن مسعود 
 :أ ـ ختريج الوجه األول 

رواه ابن خزمية ههنا عن عبداجلبار بن العالء، وعبداهللا بن حممـد الزهـري، وسـعيد بـن                  
 .عبدالرمحن املخزومي ـ قرم ـ 

ــ مـن    ) ١/١٣٩( ـ ومن طريقه رواه البيهقي يف سننه      ) ١/١٣٩(واحلاكم يف املستدرك    
 .ـ قرما ـ مبثل حديث ابن خزمية طريق حممد بن عباد املكي، وابن أيب عمر العدين 

عبداجلبار بن العالء العطار، وعبداهللا بن حممد الزهري، وسعيد ابـن عبـدالرمحن             : (مخستهم  
 .عن سفيان بن عيينة ) املخزومي، وحممد بن عباد املكي، وحممد بن حيىي بن أيب عمر

 .ورواه ابن خزمية ههنا عن زياد بن أيوب 
 . بن أيب شيبة عن عثمان) ٢٠٤(وأبو داود 
 .بنحو حديث ابن أيب شيبة . عن حممد بن عبداهللا بن منري ) ١٠٤١(وابن ماجه 

وأحال على حديث سفيان بنحوه     . من طريق أمحد بن منيع      ) ١/١٣٩(واحلاكم يف املستدرك    
. 

 )) .صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه : (( وقال احلاكم عقبه 
 .بنحوه .  طريق هناد بن السري من) ١/١٧١(واحلاكم يف املستدرك 

زياد بن أيوب، وعثمان بن أيب شيبة، وحممد بن عبداهللا بن منري، وأمحد بن منيع، : (مخستهم 
 .عن عبداهللا بن إدريس ) وهناد بن السري
 .قرنه برواية عبداهللا بن إدريس . عن عثمان بن أيب شيبة ) ٢٠٤(وأبو داود 

 .بنحوه . يق أيب بكر بن أيب شيبة من طر) ١/١٧١(واحلاكم يف املستدرك 
 ))ط الشيخني، ومل خيرجا ذكر املوطئهذا حديث صحيح على شر: (( وقال احلاكم عقبه 
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عن شريك بن عبداهللا، وجرير ابن عبداحلميد ـ ) ابنا أيب شيبة: عثمان، وأبو بكر : (كالمها 
 .قرنامها ـ  

  . )٢٥( بشري عن هشيم بن) ٢٠٦٧ رقم ٢/٣٣٤(واإلمام أمحد يف العلل 
سفيان بن عيينة، وعبداهللا بن إدريس، وشريك بن عبداهللا، وجرير بن عبداحلميد،            : (مخستهم  

  .عن األعمش، عن شقيق، عن عبداهللا بن مسعود ) وهشيم
 :ب ـ ختريج الوجه الثاين 

 .رواه ابن خزمية ههنا عن زياد بن أيوب 
 .ن السري ـ فرقهما ـ بنحوه من طريق حممد بن محاد، وهناد ب) ١/١٣٩(والبيهقي 
عن أيب معاوية، عن األعمـش،      ) زياد بن أيوب، وحممد بن محاد، وهناد بن السري        : (ثالثتهم  

  .حدثين شقيق ـ أو حدثت عنه ـ عن عبداهللا ابن مسعود : فقال 
 .بيان أحوال الرواة : ثانيا 

 :أ ـ بيان حال مدار اإلسناد 
 .) ع(و حممد، األعمش، الكويف سليمان بن مهران األسدي، أب: وهو 

 .لكنه مدلس أحد األئمة، الثقات، 
وهو يدلس، ورمبا دلـس     ... أحد األئمة، الثقات، ما نقموا عليه إال التدليس         : وقال الذهيب   

، تطـرق إليـه   ))عن  : (( ، فال كالم، ومىت قال      ))حدثنا  : (( عن ضعيف وال يدري به، فمىت قال        
 .فإن روايته عن هذا الصنف حممولة على االتصال ... وخ له أكثر عنهم احتمال التدليس، إال يف شي

كذا قال الذهيب، وليس على إطالقه، فقد ذكر اإلمام أمحد له أحاديث دلسـها عـن بعـض              
 .)٢٦(شيوخه الذين أكثر عنهم 

 :ب ـ بيان أحوال رواة الوجه األول 
 )ع(يف، سكن مكة، ومات ا سفيان بن عيينة بن أيب عمران اهلاليل، أبو حممد، الكوـ ١

إمام، كبري الشأن، مطبق على عدالته، وضبطه، وإتقانه، مستغن بشهرته عـن إيـراد أقـول                
  .)٢٧(معدليه، واملثنني عليه 

 .) ع(عبداهللا بن إدريس بن يزيد بن عبدالرمحن األودي، أبو حممد، الكويف  ـ ٢
 .، متفق عليه ثقة، فقيه، عابد

 .كان نسيج وحده : قال عنه اإلمام أمحد 
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 .هو حجة حيتج ا، وهو إمام من أئمة املسلمني، ثقة : وقال أبو حامت 
 .ثقة يف كل شيء : وقال ابن معني 

ووثقه ابن سعد، والنسائي، والدارقطين، وابن خراش، والعجلي، واخلليلي، وذكره ابن حبان            
  .)٢٨(يف الثقات 
 )٤خت، م، ( عبداهللا، الكويف، القاضي شريك بن عبداهللا بن أيب شريك النخعي، أبوـ ٣

  .تغري حفظه منذ ويل القضاء بالكوفةوصدوق، خيطيء كثريا، 
: مأمون، كثري احلديث، وكان يغلط كثريا ـ، وابن معني ـ وزاد : ووثقه ابن سعد ـ وزاد 

 .وكان حسن احلديث ـ : إال أنـه ال يتقن ـ، والعجلي ـ وزاد 
 . الثقات وذكره ابن حبان، وابن شاهني يف

 .ليس به بأس : وقال النسائي 
 .كان كثري اخلطأ، صاحب وهم، وهو يغلط أحيانا : وقال أبو زرعة 
  .)٢٩(كثري الغلط : وقال الترمذي 

رط ـ بضم القاف، وسكون الراء، بعدها طـاء مهملـة ـ     جرير بن عبداحلميد بن قُ ـ  ٤
  .)ع (الضيب، أبو عبداهللا، الكويف، نزيل الري، وقاضيها

  .كان يف آخر عمره يِهم من حفظهوثقة، صحيح الكتاب، 
 .ووثقه ابن سعد، والعجلي، وأبو حامت، والنسائي 

 .جممع على ثقته : وقال الاللكائي 
  .)٣٠(ووصفه الذهيب باحلافظ احلجة 

 ـ هشيم ـ بالتصغري ـ ابن بشري ـ بوزن كبري ـ ابن القاسم بن دينار السـلمي، أبـو        ٥
 ) .ع(اسطي معاوية الو

  .)٣١(ثقة، لكنه كثري التدليس واإلرسال اخلفي، وقد وثقه العجلي، وأبو حامت، وغريمها 
 :ج ـ بيان حال رواي الوجه الثاين 

 .) ع(الكويف أبومعاوية، حممد بن خاِزم التميمي، السعدي، الضرير، 
  .أحفظ الناس حلديث األعمش، وقد يهم يف حديث غريهمن ثقة، 
رمبـا  : خيطئ ـ، والعجلي، ويعقوب بن شيبة ـ وزاد  : ه ابن سعد، وابن معني ـ وزاد ووثق

 .دلس ـ، والنسائي، والدارقطين 
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 .وذكره ابن حبان، وابن شاهني يف الثقات 
  .)٣٢(وذكر اإلمام أمحد، وأبو داود أنه مضطرب يف حديث غري األعمش 

 .دراسة االختالف : ثالثاً 
سناد، وأحوال املختلفني عليه يظهر ـ واهللا أعلم ـ أن األعمش كان   بالنظر يف حال مدار اإل

 .عن أيب وائل، عن عبداهللا : مرة حيدث باحلديث جازما ؛ فيقول 
 .عن أيب وائل ـ أو حدثت عنه ـ، عن عبداهللا : ومرة حيدث به على الشك ؛ فيقول 

 :ومما يرجح احلمل يف هذا االختالف على األعمش دون غريه ما يأيت 
 ـ أن األعمش ـ كما تقدم ـ مدلس ؛ وصفه بذلك الكرابيسي، والنسائي، والدارقطين    ١

  .)٣٥(، وعده احلافظ ابن حجر يف أصحاب املرتبة الثانية منهم)٣٤( وابن حبان ،)٣٣(
سفيان بن عيينة، وعبداهللا بن إدريس، ومها ثقتـان، ثبتـان،       : ويف أصحاب الوجه األول عنه      

 .احلميد، وهو ثقة أيضا جرير بن عبد: وتابعهما 
أبو معاوية الضرير، وهو مع كونه ثقة، فإنه كان من أحفظ النـاس             : وروى الوجه الثاين عنه     

 .حلديث األعمش 
وحيث كان حال املختلفني ما سبق ؛ فإنه يتعني احلمل يف االختالف الوارد يف هذا احلـديث                 

 .على األعمش نفسه 
 . األعمش كان يدلس هذا احلديث  ـ أن بعض أئمة هذا الشأن نص على أن٢

: قال مهنا   . كان األعمش يدلس هذا احلديث، مل يسمعه من أيب وائل           : فقد قال اإلمام أمحد     
. كان األعمش يرويه عن احلسن ابن عمرو الفقيمي، عـن أيب وائـل              : وعمن هو ؟ قال     : قلت له   

  .)٣٦(فطرح احلسن بن عمرو، وجعله عن أيب وائل، ومل يسمعه منه 
 

 .هذا اخلرب له علة ؛ مل يسمعه األعمش، عن شقيق : وقال اإلمام ابن خزمية ههنا 
واستدل اإلمام ابن خزمية على كون األعمش مل يسمع هذا احلديث من أيب وائل بروايـة أيب                 

 .  ))حدثين شقيق أو حدثت عنه: (( معاوية اليت قال فيها األعمش 
قـال  : (( حيـث قـال   ) ٢٠٤(أبو داود يف سننه ويف احلديث علة أخرى أشار إليها اإلمام       

. قال عبداهللا   : عن األعمش، عن شقيق، عن مسروق أو حدثه عنه قال           : إبراهيم بن أيب معاوية فيه      
 )) .قال عبداهللا : عن شقيق أو حدثه عنه، قال : وقال هناد 

 .احلكم على احلديث : رابعا 
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اإلمام ابن خزمية أن األعمش مل يسـمعه        حديث األعمش، عن شقيق إسناده منقطع ؛ وقد بني          
  .)٣٧(من شقيق، ومسى اإلمام أمحد الراوي الذي أسقطه األعمش، وهو احلسن بن عمرو الفقيمي 

إن لنـا   ! قلت يا رسـول اهللا      : وله شاهد مبعناه من حديث امرأة من بين عبد األشهل قالت            
 .طريقا إىل املسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ 

 )) .أليس بعدها طريق هي أطيب منها ؟ ( : (قال 
 )) .فهذه ذه : (( قال . بلى : قلت : قالت 

حدثنا زهـري،   : عن عبداهللا بن حممد النفيلي، وأمحد بن يونس، قاال        ) ٣٨٤(أخرجه أبو داود    
وهـذا  . به  . حدثنا عبداهللا بن عيسى، عن موسى بن عبداهللا بن يزيد، عن امرأة من بين عبداألشهل                

 . د صحيح إسنا


 )٣٨( 
ثنا أمحد بن عبدة الضيب، أخربنا محاد ـ يعين ابن زيد ـ، عن هشـام    : قال اإلمام ابن خزمية 

حلما ـ  :  أكل عظما ـ أو قال  بن عروة، عن حممد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، أن النيب 
 .مث صلى ومل يتوضأ 

 اإلسناد، غلطنا يف إخراجه ؛ فإن بني هشام ابـن           خرب محاد بن زيد غري متصل     : قال أبو بكر    
 .وهب بن كيسان : عروة، وبني حممد بن عمرو بن عطاء 

 .وكذلك رواه حيىي بن سعيد القطان، وعبدة بن سليمان 
حدثين علي بن عبداهللا ابن عباس،      : ثنا حممد بن بشار، ثنا حيىي، ثنا هشام، عن الزهري، قال            

 .عن ابن عباس 
 ب بن كيسان، عن حممد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباسوهشام، عن وه

 أكل خبزا،   أن رسول اهللا    : وهشام، عن حممد بن علي بن عبداهللا، عن أبيه، عن ابن عباس             
 .عرقا ـ، مث صلى، ومل يتوضأ : وحلما ـ أو 

أخربين وهب بن : ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا حيىي بن سعيد، عن هشام بن عروة، قال             
 .كيسان، عن حممد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس

 .وحدثين الزهري، عن علي بن عبداهللا بن عباس، عن ابن عباس: قال هشام 
أن رسول  : وحدثين حممد بن علي بن عبداهللا بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس              : قال هشام   

 . أكل عرقا، مث صلى، ومل يتوضأ اهللا 
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  ] .)٣٩(هارون [ هذا حديث 
 :ختريج احلديث : ال أو

 .واختلف عليه على وجهني . روى هذا احلديث هشام بن عروة 
من رواه عن هشام بن عروة، عن حممد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس ـ  : الوجه األول 
 .رضي اهللا عنهما ـ 
حدثين علي بن عبداهللا ابن     : الزهري، قال   : من رواه عن هشام بن عروة، عن        : الوجه الثاين   

 .باس، عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ ع
 -عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهماوهب بن كيسان، عن حممد بن عمرو بن عطاء، : وعن
 .حممد بن علي بن عبداهللا، عن أبيـه، عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ : وعن

 : وفيما يأيت ختريج هلذين الوجهني 
 : أ ـ ختريج الوجه األول 

ة ههنا، مـن طـريق محاد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن حممد بن عمرو بن                رواه ابن خزمي  
 .عطاء، عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ 

 :ب ـ ختريج الوجه الثاين 
 .رواه ابن خزمية ههنا عن حممد بن بشار، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ـ فرقهما ـ 

 . بن بشار إىل رواية حممد) ١/٢٢٨(وأشار أبو عوانة يف مستخرجه 
 .أومل ميس ماء: بنحوه، وزاد يف آخره . عن زهري بن حرب ) ٧٩١(ومسلم 

 .بنحوه ) ٢٠٠٢(واإلمام أمحد 
 .بنحو حديث زهري . عن عبداهللا بن هاشم ) ٢٢(وابن اجلارود يف املنتقى 

 .بنحوه . عن عبدالرمحن بن بشر ) ٧٥٩(وأبو عوانة يف مستخرجه 
 .بنحوه .  عن معاذ بن املثىن )١٠٦٥٧(والطرباين يف الكبري 

 .بنحوه . من طريق حيىي بن حممد بن حيىي ) ١/١٥٣(والبيهقي 
 .عن مسدد ) معاذ بن املثىن، وحيىي بن حممد: (كالمها 

حممد بن بشار، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، واإلمام أمحد، وزهري بـن حـرب،              : (سبعتهم  
 .عن حيىي ابن سعيد القطان ) دوعبداهللا بن هاشم، وعبدالرمحن بن بشر، ومسد

  .)٤٠(وأشار ابن خزمية ههنا إىل رواية عبدة بن سليمان 



 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج                              ١٤٨

 

: عن هشام بن عروة، عن الزهري، قال        ) حيىي بن سعيد القطان، وعبدة بن سليمان      : (كالمها  
 .حدثين علي بن عبداهللا بن عباس، عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ 

وفرقهما كما سبق   . ن بشار، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي       ورواه ابن خزمية ههنا عن حممد ب      
. 

 .إىل رواية حممد بن بشار ) ١/٢٢٨(وأشار أبو عوانة يف مستخرجه 
 .كما سبق . عن زهري بن حرب ) ٧٩١(ومسلم 

 .بنحوه ) ٢٠٠٢(واإلمام أمحد 
 .كما سبق . عن عبداهللا بن هاشم ) ٢٢(وابن اجلارود يف املنتقى 

 .بنحوه. من طريق أيب بشر ؛ بكر بن خلف ) ١١٣٣سان اإلح(وابن حبان 
 .بنحوه . عن معاذ بن املثىن ) ١٠٧٨٩(والطرباين يف الكبري 

 .بنحوه . من طريق حيىي بن حممد بن حيىي ) ١/١٥٣(والبيهقي 
 .عن مسدد ) معاذ بن املثىن، وحيىي بن حممد: (كالمها 

ورقي، واإلمام أمحد، وزهري بـن حـرب،        حممد بن بشار، ويعقوب بن إبراهيم الد      : (سبعتهم  
 .عن حيىي بن سعيد القطان ) وعبداهللا بن هاشم، وبكر بن خلف، ومسدد

 .كما سبق . وأشار ابن خزمية ههنا إىل رواية عبدة بن سليمان 
 .بنحوه ) ٢٥٤٥(واإلمام أمحد 

 .بنحوه . عن حممد بن العباس املؤدب) ١٠٧٨٩(والطرباين يف الكبري 
 . عفان بن مسلم، عن وهيب بن خالدعن) إلمام أمحد، وحممد بن العباس املؤدبا: (كالمها 

. من طريق حجاج بن منهال، عن محاد بن سلمة          ) ١/٦٤(والطحـاوي يف شرح معاين اآلثار      
 .بنحوه 

 .بنحوه . من طريق أنس بن عياض ) ٧٦١(وأبو عوانة 
 .ه بنحو. من طريق شعيب بن إسحاق ) ١١٥٣اإلحسان (وابن حبان 

من طريق وهيب بن خالد، وعمر بن علي املقدمي، وجرير بن           ) ١٠٧٨٩(والطرباين يف الكبري    
 .قرم مجيعا برواية مسدد السابقة . عبداحلميد، وداود بن عبدالرمحن العطار، وإمساعيل بن عياش 

حيىي بن سعيد القطان، وعبدة بن سليمان، ووهيب بن خالد، ومحاد بـن سـلمة،               : (تسعتهم  
يب بن إسحاق، وعمر بن علي املقدمي، وجرير بن عبداحلميد، وداود بن عبدالرمحن العطـار،               وشع

عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن حممد بن عمرو بن عطاء، عـن                ) وإمساعيل بن عياش  
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 .ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ به 
 .فرقهما كما سبق . ي ورواه ابن خزمية ههنا عن حممد بن بشار، ويعقوب بن إبراهيم الدورق

 .إىل رواية حممد بن بشار ) ١/٢٢٨(وأشار أبو عوانة يف مستخرجه 
 .كما سبق . عن زهري بن حرب ) ٧٩١(ومسلم 

 .بنحوه ) ٢٠٠٢(واإلمام أمحد 
 .كما سبق . عن عبداهللا بن هاشم ) ٢٢(وابن اجلارود يف املنتقى 

 .بنحوه . عن معاذ بن املثىن ) ١٠٦٥٧(والطرباين يف الكبري 
 .بنحوه . من طريق حيىي بن حممد بن حيىي ) ١/١٥٣(والبيهقي 

 .عن مسدد ) معاذ بن املثىن، وحيىي بن حممد: (كالمها 
حممد بن بشار، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، واإلمام أمحد، وزهري بـن حـرب،              : (ستتهم  

 .عن حيىي بن سعيد القطان ) وعبداهللا بن هاشم، ومسدد 
 .كما سبق . مية ههنا إىل رواية عبدة بن سليمان وأشار ابن خز

 .بنحوه . من طريق أيب معاوية ؛ حممد بن خازم الضرير) ١٠٦٥٩(والطرباين يف الكبري 
 . بنحوه . من طريق حماضر بن املورع ) ٧٦٠(وأبو عوانة يف مستخرجه 

بـو معاويـة    حيىي بن سعيد القطان، وعبدة بن سليمان، وحماضر بن املـورع، وأ           : (أربعتهم  
عن هشام بن عروة، عن حممد بن علي بن عبداهللا، عن أبيه، عن ابن عباس ـ رضـي اهللا   ) الضرير

 .عرقا ـ، مث صلى، ومل يتوضأ :  أكل خبزا، وحلما ـ أو أن رسول اهللا : عنهما ـ 
عمرو بن احلارث، واألوزاعي، وسفيان بن عيينة، وفليح      : وتابع هشاما يف روايته عن الزهري       

 :وفيما يأيت ختريج لروايتهم .  سليمان بن
 .بنحوه ) ٧٩٢(رواه مسلم 

 .بنحوه . من طريق عمران بن موسى ) ١/١٥٣(والبيهقي 
 .عن أمحد بن عيسى املصري ) مسلم، وعمران بن موسى: (كالمها 

بنحـو  . عن عبداهللا بن حممد بن سلم، عن حرملة بن حيـىي            ) ١١٤١اإلحسان  (وابن حبان   
 .حديث مسلم 
 . عن ابن وهب، عن عمرو بن احلارث ) أمحد بن عيسى، وحرملة بن حيىي: (كالمها 

 . بنحوه . من طريق األوزاعي ) ٤٩٠(وابن ماجه 
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 .بنحوه . عن سفيان بن عيينة ) ٨٩٨(واحلميدي يف مسنده 
 .بنحوه . عن عبدامللك بن عمرو ) ٣١٠٨(واإلمام أمحد 

 .بنحوه . عيد بن منصور من طريق س) ١٠٦٥٨(والطرباين يف الكبري 
 . عن فليح بن سليمان ) عبدامللك بن عمرو، وسعيد بن منصور: (كالمها 

عن الزهري، ) عمرو بن احلارث، واألوزاعي، وسفيان بن عيينة، وفليح بن سليمان : (أربعتهم  
 .عن علي بن عبداهللا بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ 

 :وفيما يأيت ختريج لروايته . أيوب السختياين : وايته عن وهب وتابع هشاما يف ر
ــ  ) ١٠٧٩٠(الطرباين يف الكـبري     : ـ ومن طريقه    ) ١/٤٧(رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه       

 .بنحوه 
 .بنحوه . عن أيب خيثمة زهري بن حرب ) ١١٣١اإلحسان (وابن حبان 

علية، عن أيوب السختياين، عـن      عن إمساعيل بن    ) ابن أيب شيبة، وزهري بن حرب     : (كالمها  
 .وهب بن كيسان، عن حممد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ به 

 .بيان أحوال الرواة : ثانيا 
 :أ ـ بيان حال مدار اإلسناد 

 .أبو عبداهللا، املدين : هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي، أبو املنذر، وقيل 
  .ملرتبة األوىل من املدلسنيثقة، من أصحاب ا

 .وقد ساوى ابن معني بينه وبني الزهري يف الرواية عن عروة بن الزبري 
 ثبتـا، كـثري احلـديث، حجـة ـ، والعجلـي،      : ووثقـه حممـد بـن سـعد ـ وزاد      

ثبت، مل ينكر عليه شيء إال : إمام يف احلديث ـ، وويعقوب بن شيبة ـ وزاد   : وأبو حامت ـ وزاد  
 . العراق ـ بعدما صار إىل

 .) ٤١(وأورده العالئي، واحلليب يف املدلسني 
 :ب ـ بيان حال رواي الوجه األول 

 .) ع(محاد بن زيد بن درهم اجلهضمي، أبو إمساعيل، البصري 
أحد احلفاظ، مع أنه كان ضريرا، وكان حيفظ حديثه كله، وحيدث من حفظه، وقـد عـده                 

  .لناس يف احلديث، يف زمامعبدالرمحن بن مهدي ـ يف أربعة ـ من أئمة ا
 .محاد بن زيد من أئمة املسلمني، من أهل الدين واإلسالم: وقال اإلمام أمحد 
  .)٤٢(ثقة، ثبت، فقيه : وقال ابن حجر 
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 :ج ـ بيان أحوال رواة الوجه الثاين 
حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل األنصاري، النجاري، أبـو سـعد، املـدين،     ـ  ١
 . )ع(قاضيها 

حىت جعله بعضهم يف مرتلة الزهري، بـل وقدمـه        متفق عليه ؛    إمام، ثقة، ثبت، كبري الشأن،      
  .)٤٣(بعضهم على الزهري 

 .) ع(عبدة بن سليمان الكاليب، أبو حممد، الكويف  ـ ٢
 .امسه عبدالرمحن، وعبدة لقب : قيل و

رجـل صـاحل،   : د ؛ وثقه ابن سعد، وابن معني، واإلمام أمحد، والعجلـي ـ وزا  ثقة، ثبت 
مسلم، صدوق ـ، والدارقطين، وذكـره ابـن    : صاحب قرآن ـ، وعثمان بن أيب شيبة ـ وزاد   

  .)٤٤(مستقيم احلديث جدا : حبان، وابن شاهني يف الثقات، وقال ابن حبان 
 ) .ع( ـ وهيب بن خالد بن عجالن الباهلي، أبو بكر، البصري ٣

 .ثقة، ثبت، وتغري قليال يف اآلخر 
 . ابن معني ـ يف مجاعة ـ من أثبت شيوخ البصريني وقد عده

 .من أبصر أصحابه باحلديث، والرجال : وقال عبدالرمحن بن مهدي 
ال تكاد جتده حيدث عن الضعفاء، وهو الرابع من حفاظ أهل           ! ما أنقى حديثه    : وقال أبو حامت    

 ...  .البصرة، وهو ثقة 
 .بن معني ثبت ـ، وا: ووثقه الطيالسي، والعجلي ـ وزاد 

  .)٤٥(ليس به بأس : وقال اإلمام أمحد 
 ) .٤خت، م، ( محاد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة، البصري ـ ٤ 

 .إمام، حافظ، عابد، تغري حفظه ملا كربت سنه، وهو من أثبت الناس يف ثابت
 .وذكر ابن معني أن عفان بن مسلم من أثبت أصحابه 

 .)٤٦( مهدي، وابن املبارك، وعبدالوهاب الثقفيابن: وذكر النسائي أن من أثبت أصحابه 
خ، م، د، س، ( ـ شعيب بن إسحاق بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن راشد الدمشقي، األموي  ٥

 ) .ق
مـا أصـح   : ثقة، مسع من ابن أيب عروبة بأخرة، وقد وثقه ابن سعد، واإلمام أمحد ـ وزاد  

مسع شعيب من سعيد بن أيب عروبـة  : قول مسعت أمحد ي: ـ، وأبو داود ـ وزاد  ! حديثه، وأوثقه 
 .بآخر رمق ـ، وابن معني، ودحيم، والنسائي 
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 .وذكره ابن حبان، وابن شاهني يف الثقات 
  .)٤٧(صدوق : وقال أبو حامت 

 .) ع(عمر بن علي بن عطاء بن مقَدم املُقَدمي، أبو حفص، البصري  ـ ٦
 .ثقة، لكنه مدلس 

وكان يدلس تدليسا شديدا ـ، واإلمام أمحد، والـدارقطين ـ    : وقد وثقه ابن سعد ـ وزاد  
 .من الرفعاء ـ، والعجلي : وزاد 

 .وذكره ابن حبان، وابن شاهني يف الثقات 
 .كان يدلس، وما كان به بأس، حسن اهليئة : وقال ابن معني 

 .ووصفه اإلمام أمحد، والدارقطين بالتدليس 
  .)٤٨(رجل صاحل، موثق، يدلس : وقال الذهيب 

رط ـ بضم القاف، وسكون الراء، بعدها طـاء مهملـة ـ     جرير بن عبداحلميد بن قُ ـ  ٧
  .)ع (الضيب، أبو عبداهللا، الكويف، نزيل الري، وقاضيها

 .سبق بيان حاله يف احلديث الثاين، وأنه ثقة، حافظ 
 ) .ع( ـ داود بن عبدالرمحن العطار، أبو سليمان، املكي ٨

 .وأبو داود، والعجلي، والبزار ثقة ؛ وثقه ابن معني، 
 . وذكره ابن حبان يف الثقات 

 .ال بأس به، صاحل : وقال أبو حامت 
  .)٤٩(ثقة، مل يثبت أن ابن معني تكلم فيه : وقال ابن حجر 

 .) ٤ي، (إمساعيل بن عياش بن سلَيم العنسي، أبو عتبة، احلمصي  ـ ٩
 :عديل على التفصيل يف حاله عامة النقاد من أئمة اجلرح والتخمتلف فيه، و

 .فهو ثقة فيما رواه عن أهل بلده ؛ الشاميني 
  .عيف فيما رواه عن غري أهل بلده من أهل العراق، وأهل احلجازضو

 .وقد وثقه يعقوب بن سفيان، وابن معني ـ يف رواية ـ 
 .أرجو أن ال يكون به بأس : وقال ابن معني ـ يف رواية أخرى ـ 

 .ديين، والنسائي ـ يف موضع ـ وضعفه علي بن امل
 .لني، يكتب حديثه : وقال أبو حامت 
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ثقة فيما روى عن الشاميني، وأما روايته عن أهل احلجاز فـإن كتابـه              : وقال ابن معني أيضا     
 .ضاع، فخلط يف حفظه عنهم 

ما روى عن الشاميني صحيح، وما روى عن أهل احلجاز فليس بصـحيح             : وقال اإلمام أمحد    
)٥٠(.  

 .دراسة االختالف : الثا ث
تبني مما سبق يف التخريج أن محاد بن زيد روى هذا احلديث عن هشام بن عروة، عن حممد بن                   

 .عمرو بن عطاء، عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ 
حيىي بن سعيد القطان، وعبدة بن سليمان، ووهيب بن خالد،          : ورواه تسعـة من الرواة هم      

 إسحاق، وعمر بن علي املقدمي، وجرير بن عبداحلميـد، وداود بـن             ومحاد بن سلمة، وشعيب بن    
 .عبدالرمحن العطار، وإمساعيل بن عياش 

هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن حممد بن عمرو بن عطاء، عـن ابـن             : رووه عن   
 .عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ 

 : ويظهر من ذلك رجحان الوجه الثاين الذي فيه وهب بن كيسان، ملا يأيت
 . ـ كون رواة الوجه الثاين يفضلون من خالفهم من حيث العدد ١

حيث قد روى الوجه الثاين تسعة من الرواة، يف حني أن خمالفهم ـ فيما سبق خترجيه ـ واحد   
 .فقط 

 ـ كون بعض أئمة هذا الشأن أشار إىل رجحان الوجه الثاين ؛ فقد قال اإلمام ابن خزميـة   ٢
وكذلك رواه حيىي . وهب بن كيسان : روة، وبني حممد بن عمرو بن عطاء بني هشام بن ع  : (( ههنا  

 )) .بن سعيد القطان، وعبدة بن سليمان 
ويظهر من هذا أن اإلمام ابن خزمية يرجح الوجه الثاين على الوجه األول بكون الوجه الثـاين                 

 .من رواية حيىي القطان، وعبدة بن سليمان 
 .احلكم على احلديث :  رابعا 
 .ديث من الوجه املرجح إسناده صحيح احل

 .وقد أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ـ كما تقدم ـ من هذا الوجه 
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 )٥١( 

حدثنا أبو موسى ؛ حممد بن املثىن، نا عبدالرمحن بن مهدي، ثنا عكرمة : قال اإلمام ابن خزمية 
مسعت : ثين أبو سعيد اخلدري، قال حد: بن عمار، عن حيىي بن أيب كثري، عن هالل بن عياض، قال 

ال خيرج الرجالن يضربان الغائط، كاشفني عن عورتـهما، يتحدثان، فإن : (( ، يقول رسول اهللا 
 )) . ميقت على ذلك اهللا 

حدثنا عكرمة بن : حدثنا به حممد بن حيىي، حدثنا سلم بن إبراهيم ـ يعين الوراق ـ، قال 
 .ذا اإلسناد، حنوه . عياض بن هالل عمار، عن حيىي بن أيب كثري، عن 

وهذا هو الصحيح ؛ هذا الشيخ هو عياض بن هالل، روى عنه حيىي ابن أيب : قال أبو بكر 
 .عن هالل ابن عياض: مار حني قال كثري غري هذا احلديث، وأحسب الوهم من عكرمة بن ع

 :ختريج احلديث : أوال 
 :عليه على وجهني واختلف . روى هذا احلديث حيىي بن أيب كثري 

واختلف على عكرمة على . رواية عكرمة بن عمار، عن حيىي بن أيب كثري : الوجه األول 
 .مخسة أوجه 

 .مرسال . رواية األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن النيب : الوجه الثاين 
 :وفيما يأيت ختريج هلذين الوجهني 

 :  على مخسة أوجه واختلف عليه . أ ـ ختريج رواية عكرمة بن عمار 
من رواه عن عكرمة بن عمار، عن حيىي بن أيب كثري، عن هالل بن عياض، عن أيب : األول 

  .، عن النيب سعيد اخلدري 
من رواه عن عكرمة بن عمار، عن حيىي بن أيب كثري، عن عياض بن هالل، عن أيب : الثاين 

  .، عن النيب سعيد اخلدري 
مة بن عمار، عن حيىي بن أيب كثري، عن عياض ابن عبداهللا، عن أيب من رواه عن عكر: الثالث 
  .، عن النيب سعيد اخلدري 
من رواه عن عكرمة بن عمار، عن حيىي بن أيب كثري، عن عياض، عن أيب سعيد : الرابع 

  .، عن النيب اخلدري 
، عن أيب هريرة من رواه عن عكرمة بن عمار، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة: اخلامس 

 عن النيب ،.  
 :وفيما يأيت ختريج هلذه األوجه اخلمسة عن عكرمة 
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 : ـ ختريج الوجه األول عن عكرمة ١
ـ عن حممد ابن ) ١/٣٤٠(ابن املنذر يف األوسط : رواه ابن خزمية ههنا ـ ومن طريقه رواه 

 .املثىن 
) ١٩٠(غوي يف شرح السنة ، والب)١/٩٩(البيهقي : ـ ومن طريقه رواه ) ١٥(وأبو داود 

 .مبثله . ـ عن عبيداهللا بن عمر بن ميسرة 
 .هذا مل يسنده إال عكرمة بن عمار : قال أبو داود 

 .بنحوه . عن عمرو بن علي ) ٣٣(والنسائي يف الكربى 
 .بنحوه ) ١١٣١٠(واإلمام أمحد 

 .بنحوه . من طريق أيب عبيد ) ٩/٤٦(وأبو نعيم يف احللية 
عن ) د بن املثىن، وعبيداهللا بن عمر، وعمرو بن علي، واإلمام أمحد، وأبو عبيدحمم: (مخستهم 

 .عبدالرمحن بن مهدي 
 .بنحوه . عن حممد بن حيىي، عن عبداهللا بن رجاء ) ٣٤٢(وابن ماجه 

 .مبعناه . من طريق أيب حذيفة ) ١/٣٢٣(وابن املنذر يف األوسط 
عن عكرمة ابن ) رجاء، وأبو حذيفة النهديعبدالرمحن بن مهدي، وعبداهللا بن : (ثالثتهم 

  .، عن النيب عمار، عن حيىي بن أيب كثري، عن هالل بن عياض، عن أيب سعيد اخلدري 
ذكر ذلك ابن التركماين يف اجلوهر النقي : أبان بن يزيد : وتابع عكرمة على هذا الوجه 

 نقال عن صاحب اإلمام ) ١/١٠٠(
 :مة  ـ ختريج الوجه الثاين عن عكر٢

 .رواه ابن خزمية ههنا 
 .ومل يسق لفظه ) ٣٤٢(وابن ماجه 

  )) .)٥٢(وهو الصواب : قال حممد بن حيىي : (( وفيه 
 .عن حممد بن حيىي الذهلي ) ابن خزمية، وابن ماجه: (كالمها 

، ويف الصغرى )١/١٠٠(البيهقي يف الكربى : ـ ومن طريقه رواه ) ١/١٥٧(واحلاكم 
 )٥٣(ـ من طريق احلسني ) ١١/٢١٣(هقي أخرجه املزي يف ذيب الكمال ، ومن طريق البي)٧٠(

 . وأحال على ما قبله، بنحوه. بن الفضل البجلي 
 .عن سلم بن إبراهيم الوراق ) حممد بن حيىي، واحلسني بن الفضل البجلي: (كالمها 

 .بنحوه . من طريق إمساعيل بن سنان ) ١٤٢٢اإلحسان (وابن حبان 
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 . هالل األنصاري عياض بن: وفيه 
أن علي بن املديين، وعبيداهللا بن عمر القواريري، ) ١/١٥٨(وذكر احلاكم يف مستدركه 

 .من هذا الوجه . وحممد بن املثىن، رووه، عن عبدالرمحن بن مهدي 
عن عكرمـة ) سلم بن إبراهيم الوراق، وإمساعيل بن سنان، وعبدالرمحن بن مهدي: (ثالثتهم 

  .، عن النيب ن أيب كثري، عن عياض بن هالل، عن أيب سعيد اخلدري بن عمار، عن حيىي ب
 : ـ ختريج الوجه الثالث عن عكرمة ٣

عن حممد بن محيد، عن علي بن أيب بكر، عن سفيان الثوري، عن ) ٣٤٢(رواه ابن ماجه 
 .وأحال على ما قبله، بنحوه . عكرمة بن عمار، عن حيىي بن أيب كثري، عن عياض بن عبداهللا 

 : ـ ختريج الوجه الرابع عن عكرمة ٤
 .عن أمحد بن حرب ) ٣٢(رواه النسائي يف الكربى 

من طريق علي بن حرب، وحممد بن عبداهللا بن عمار ـ فرقهما ـ ) ١/١٥٧(واحلاكم 
 .بنحوه 

عن قاسم بن يزيد ) أمحد بن حرب، وعلي بن حرب، وحممد بن عبداهللا بن عمار: (ثالثتهم 
 .اجلرمي 

من طريق زيد بن أيب الزرقاء، وعبدالصمد بن حسان املروذي، قرما ) ١/١٥٧ (واحلاكم
 .برواية اجلرمي السابقة 

عن ) قاسم بن يزيد اجلرمي، وزيد بن أيب الزرقاء، وعبدالصمد بن حسان املروذي : (ثالثتهم 
، دري سفيان الثوري، عن عكرمة بن عمار، عن حيىي بن أيب كثري، عن عياض، عن أيب سعيد اخل

  . عن النيب 
 : ـ ختريج الوجه اخلامس عن عكرمة ٥

 .بنحوه ) ٣١(رواه النسائي يف الكربى 
 .بنحوه . عن أمحد بن حممد بن صدقة ) ١٢٨٦(والطرباين يف األوسط 

عن حممد بن عبداهللا بن عبيد ابن عقيل، عـن ) النسائي، وأمحد بن حممد بن صدقة: (كالمها 
 . ، عن النيب ، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة جده، عن عكرمة بن عمار

 .بنحوه 
 :وبالنظر يف هذا االختالف على عكرمة بن عمار، يظهر ما يأيت 

 :  ـ أن الوجه األول، رواه عن عكرمة ١
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) ع(ـ عبدالرمحن بن مهدي بن حسان بن عبدالرمحن العنربي، أبو سعيد، البصري، اللؤلؤي              
. 

 .إمام، حافظ، متقن، جممع عليه : ان حاله يف احلديث األول، وأنه سبق بي
ـ وعبداهللا بن رجاء بن عمر الغداين ـ بضم الغني املعجمة املخففة ـ، أبو عمر، البصـري    

 ) .خ، خد، س، ق(
 .كان ثقة، رضى : قال أبو حامت 

وذكـره  .  عدالته   وذكر ابن املديين أن أهل البصرة اجتمعوا على       . ووثقه يعقوب بن سفيان     
 .ابن حبان يف الثقات 

 .كان شيخا صدوقا، ال بأس به : وقال ابن معني ـ يف رواية  ـ 
 .بصري، صدوق : وقال العجلي 

 .وذكر النسائي أنه ال بأس به 
 .حسن احلديث عن إسرائيل : وأثىن عليه أبو زرعة، وقال 

 .به بأس كثري التصحيف، وليس : وقال ابن معني ـ يف رواية أخرى ـ 
 .ليس من أصحاب احلديث : وقال ـ يف رواية ثالثة ـ 

 .صدوق، وهو كثري الغلط، والتصحيف، ليس حبجة: وقال عمرو بن علي 
  . )٥٤(وهو كما قال . صدوق، يهم قليال : وقال ابن حجر 

 ) .خ، د، ت، ق(ـ وموسى بن مسعود النهدي، أبو حذيفة، البصري 
 . سفيان صدوق، سيء احلفظ، وليس حبجة يف

 .صدوق ـ : وقد وثقه ابن سعد، والعجلي ـ وزاد 
 .وضعفه ابن معني ـ يف رواية ـ، والترمذي 

  .)٥٥(خيطئ : وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال 
 : ـ والوجه الثاين، رواه عن عكرمة ٢

 ) .د، ق( أبو حممد، البصري بن إبراهيم الوراق، سلمـ 
 .ضعيف 

 .وذكره ابن حبان يف الثقات 
 .شيخ، وذكر أن ابن معني تكلم فيه، ومل يرضه : وقال أبو حامت 

  .)٥٦(كذاب : وقال ابن معني ـ يف رواية ـ 
 . العصفري، أبو عبيدة، البصري إمساعيل بن سنانـ و
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 . ما حبديثه بأس : ال بأس به ؛ وقال أبو حامت 
  .)٥٧(وأورده ابن حبان يف الثقات 

) ع( عبدالرمحن العنربي، أبو سعيد، البصري، اللؤلؤي        ـ عبدالرمحن بن مهدي بن حسان بن      
. 

 .وسبق البيان بأنه راوي الوجه األول أيضا 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو :  ـ والوجه الثالث، والرابع، روامها عن عكرمة ٣

 ) .ع(عبداهللا، الكويف 
 وصفه غري واحد من األئمة      أحد األئمة الكبار، حىت   : سبق بيان حاله يف احلديث األول، وأنه        

 .احلفاظ بأنه أمري املؤمنني يف احلديث 
عبيد بن عقيل ـ بفتح العني املهملة ـ بن صـبيح    :  ـ والوجه اخلامس، رواه عن عكرمة  ٤

 ) .د، س(اهلاليل، أبو عمرو، البصري، الضرير، املعلم 
 .صدوق ؛ كما قاله أبو حامت 

 .شيء من أمر العينة ال بأس به، وذُكر ب: وقال أبو داود 
  .)٥٨(وأورده ابن حبان يف الثقات 

وبناء على هذا يظهر أن هذا االختالف على عكرمة بن عمار من قبل عكرمة نفسه، وأنه كان                 
حيدث ذا احلديث على هذه األوجه ؛ وذلك ملا سيأيت يف ترمجته قريبا من كونه صدوقا يغلـط، وأن   

اباً، وألن كال من سفيان الثوري، وعبدالرمحن بن مهدي قـد           يف روايته عن حيىي بن أيب كثري اضطر       
 .روى كل واحد منهما عنه وجهني خمتلفني 

أن اإلمام البخاري، واحلافظ    ) ١/١٥٨(على أن احلافظ أبا عبداهللا احلاكم ذكر يف مستدركه          
موسى بن هارون حكما بصحة رواية من أسنده، ومساه عياض بن هالل، وهو الوجـه الثـاين مـن                  

 .ألوجه عن عكرمة بن عمار ا
هذا هو الصحيح ؛ هذا الشيخ هو عيـاض         : وكذا صححه اإلمام ابن خزمية ههنا حيث قال         

 ... .بن هالل 
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 :ب ـ ختريج الوجه الثاين عن حيىي 
ـ من طريق حممـد بـن       ) ١/١٠٠(البيهقي  : ـ ومن طريقه رواه     ) ١/١٥٨(رواه احلاكم   

دالرمحن بن عمرو األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن الـنيب            الصباح، عن الوليد بن مسلم، عن عب      
 .  مرسال. 

  .)٥٩(إىل رواية األوزاعي من هذا الوجه ) ٨٨(وأشار ابن أيب حامت يف العلل 
 .بيان أحوال الرواة : ثانيا 

 :أ ـ بيان حال مدار اإلسناد 
 ) .ع(حيىي بن أيب كثري الطائي، أبو نصر، اليمامي 

 .ه يدلس من الثانية، ويرسل ثقة، ثبت، لكن
 .، وكان يعد من أصحاب احلديث ...ثقة، حسن احلديث : وقال العجلي 
 .إمام، ال حيدث إال عن ثقة : وقال أبو حامت 

ما أعلم أحدا ـ بعد الزهري ـ أعلم حبديث أهل املدينة من حيـىي    : وقال أيوب السختياين 
 . ابن أيب كثري 

 .يف الثقات وذكره ابن حبان، وابن شاهني 
. كان يـذكر بالتـدليس      : ووصفه النسائي، وابن حبان، والعالئي بالتدليس، وقال العقيلي         

هو يف نفسـه    ... أحد األعالم األثبات، ذكره العقيلي يف كتابه، وهلذا أوردته          : وتعقبه الذهيب بقوله    
 .عدل، حافظ، من نظراء الزهري 

  .)٦٠(من مراتب املدلسني وأورده احلافظ ابن حجر يف املرتبة الثانية 
 :ب ـ بيان حال صاحب الوجه األول 

 ) .٤خت، م، (عكرمة بن عمار العجلي، أبو عمار، اليمامي 
وثقه ابن معني، والعجلي، والدارقطين، واستثىن اإلمام النسائي، وأبو حامت، واإلمـام أمحـد،              

 .والذهيب روايته عن حيىي بن أيب كثري 
 ويف روايته عن حيىي بن أيب كثري اضطراب، ومل يكن له كتاب             صدوق، يغلط، : وقال احلافظ   

)٦١(.  



 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج                              ١٦٠

 

 :ج ـ بيان حال صاحب الوجه الثاين 
 ) .ع(عبدالرمحن بن عمرو بن أيب عمرو األوزاعي، أبو عمرو، الشامي 

إمام ـ زاد اإلمـام   : إمام، متفق عليه ؛ قال اإلمام مالك، وابن عيينة، وابن معني، وأبو حامت 
  .)٦٢(متبع ملا مسع ـ : ثقة، وزاد أبو حامت : تدى به، وزاد ابن معني يق: مالك 

 .دراسة االختالف : ثالثا 
اختلف األئمة النقاد يف هذا احلديث، فذهب اإلمام البخاري، وحممد بـن حيـىي الـذهلي،                

 .واحلافظ موسى بن هارون إىل صحة رواية عكرمة بن عمار اليت فيها احلديث مسندا 
 .أبو حامت، وأبو داود إىل صحة رواية األوزاعي اليت فيها احلديث مرسال وذهب اإلمام 

وقد تقدم أن اإلمام البخاري، واحلافظ موسى بن هارون يريان رجحان رواية من رواه عـن                
، عن الـنيب  عكرمة بن عمار، عن حيىي بن أيب كثري، عن عياض بن هالل، عن أيب سعيد اخلدري                

.  
  )) .)٦٣(مل يسنده إال عكرمة بن عمار : (( ود وقد قال اإلمام أبو دا

وسأل اإلمام ابن أيب حامت أباه عن رواية عكرمة بن عمار من الوجه األول والثاين عنه، وعـن                  
الصحيح يف هذا املعىن حديث األوزاعي، وحديث عكرمة        : (( رواية األوزاعي، فقال اإلمام أبو حامت       

  )) .)٦٤(وهم 
ا يف ترجيح رواية األوزاعي كون عكرمة بن عمار معـروف بقلـة             ولعل هذين اإلمامني اعترب   

 . ضبطه حلديث حيىي بن أيب كثري، وأنه يغلط فيه ويضطرب 
 .احلكم على احلديث : رابعا 

  .)٦٥(احلديث من الوجهه املرجح عن عكرمة بن عمار إسناده ضعيف 
  .)٦٦(وكذا من الوجه املرسل الذي رواه األوزاعي إسناده ضعيف 

صح معىن هذا احلديث فيما يتعلق بالنهي عن النظر إىل العورة، مـن روايـة أيب سـعيد             وقد  
ال ينظر الرجل إىل عورة الرجـل، وال املـرأة إىل            : (( قال رسول اهللا    :  أيضا، قال    اخلدري  

 عورة املرأة، وال يفضي الرجل إىل الرجل يف ثوب واحد، وال تفضي املرأة إىل املرأة يف الثوب الواحد                 
. (( 

 ) .٧٦٨(أخرجه اإلمام مسلم 
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 )٦٧( 
نا أبو موسى، حدثين الضحاك بن خملد ؛ أبو عاصم، أخربنا سفيـان، : قال اإلمام ابن خزمية 

 قال رسول اهللا : حدثين عبداهللا بن أيب بكر، عن سعيد بن املسيب، عن أيب سعيد اخلدري، قـال 
قال . بلى يا رسول اهللا : ، قالوا ))ه اخلطايا، ويزيد يف احلسنات ؟ أال أدلكم على ما يكفر اهللا ب: (( 
 .مث ذكر احلديث )) إسباغ الوضوء على املكاره، وانتظار الصالة بعد الصالة : (( 

هذا اخلرب مل يروه عن سفيان غري أيب عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا : قال أبو بكر 
 .إسناد غريب 

 .خرجته يف أبواب ذوات عدد وهذا خرب طويل قد 
 . عبداهللا بن حممد بن عقيل، عن سعيد بن املسيب، عن أيب سعيد: واملشهور يف هذا املنت 

 .ال عن عبداهللا بن أيب بكر 
أخربنا أبو عامر، : نا، وقال أمحد : موسى، وأمحد بن عبدة، قال أبو موسى  ])٦٨(أبو [ نـا 

 .د بن عقيل حدثنا زهري بن حممد، عن عبداهللا بن حمم
 :ختريج احلديث : أوال 

 :واختلف عليه على وجهني . روى هذا احلديث سفيان الثوري 
من رواه عن الثوري، عن عبداهللا بن أيب بكر، عن سعيد بن املسيب، عـن أيب                : الوجه األول   

  .، عن النيب سعيد اخلدري 
يل، عن سعيد بن املسيب، عن      من رواه عن الثوري، عن عبداهللا بن حممد بن عق         : الوجه الثاين   
  .، عن النيب أيب سعيد اخلدري 

 .وفيما يأيت ختريج هلذين الوجهني 
 :أ ـ ختريج الوجه األول 

 .رواه ابن خزمية ههنا 
 )).مل يرو هذا غري أيب عاصم : (( وقال ـ عقبه ـ) ٣٥٧(وكذا رواه برقم 

 .اء واقتصر منه على ما يتعلق بصفوف النس) ١٥٦٢(ورواه برقم 
 .واقتصر منه على أمر النساء حبفظ أبصارهن يف الصالة ) ١٦٩٣(وبرقم 

 .بنحوه أطول منه . من طريق علي بن العباس البجلي ) ١/١٩١(واحلاكم يف مستدركه 
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، وهـو غريـب مـن    : (( وقال احلاكم ـ عقبه ـ   

 )). أبو عاصم النبيل، عن الثوري تفرد به: قول حـديث الثوري ؛ فإين مسعت أبا علي احلافظ ي
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 .عن حممد بن املثىن ) ابن خزمية، وعلي بن العباس البجلي: (كالمها 
 .مطوال . من طريق حممد بن عبدالرحيم ) ٤٠٢اإلحسان (وابن حبان 

واقتصر منه على ما يتعلـق      . عن عمرو بن الضحاك بن خملد       ) ١١٠٢(وأبو يعلى يف مسنده     
 .ساء بصفوف الن

عن أيب حفص ؛ واقتصر منه على       ) ٢/٢٢٣كما يف الضعفاء الكبري     (وعبداهللا بن اإلمام أمحد     
 .ما يتعلق بإسباغ الوضوء 

من طريق أيب قالبة الرقاشي، وعمرو بن علي ـ فرقهماـ، واقتصر منـه   ) ٢/١٦(والبيهقي 
 .على ذكر التكبري، والركوع 

الرحيم، وعمرو بن الضحاك، وأبو قالبة الرقاشـي،        حممد بن املثىن، وحممد بن عبد     : (مخستهم  
عن أيب عاصم ؛ الضحاك بن خملد، عن الثوري، عن عبداهللا ابن أيب بكر، عن سعيد                ) وعمرو بن علي  

  . ، عن النيب بن املسيب، عن أيب سعيد اخلدري 
 :ب ـ ختريج الوجه الثاين 

عن عبداهللا بن حممد ابن عقيـل، عـن         إىل رواية الثوري،    ) ٥٤(أشار أبو حامت يف العلل البنه       
  .، عن النيب سعيد بن املسيب، عن أيب سعيد اخلدري 

زهري بن حممد، وشريك بن عبداهللا، وعبيداهللا بن عمرو الرقي، وعمـر ابـن              : وتابع الثوري   
 . ثابت 

 :وفيما يأيت ختريج لرواية كل واحد منهم 
 .ـثىن، وأمحد بن عبدة ـ قرما ـ رواه ابن خزمية ههنا عن أيب موسـى ؛ حممد بن امل

 .مطوال ) ١٠٩٩٤(واإلمام أمحد 
 .عن أيب عامر العقدي ) أبو موسى ؛ حممد بن املثىن، وأمحد بن عبدة، واإلمام أمحد: (ثالثتهم 

، ٤٢٧(ابـن ماجـه   : ـ ومن طريقه رواه  ) )٦٩( ٢/٣٨٥، ١/٧(وابن أيب شيبة يف مصنفه  
 .ـ خمتصرا ) ٧٧٦

 .مطوال ) ١٤٨: البغية ( أسامة يف مسنده واحلارث بن أيب
 .مطوال . عن زهري بن حرب ) ١٣٥٥(وأبو يعلى يف مسنده 

 .مطوال . من طريق إبراهيم بن احلارث البغدادي ) ٢/١٦(والبيهقي 
أبو بكر بن أيب شيبة، واحلارث بن أيب أسامة، وزهري بن حرب، وإبـراهيم ابـن                : (أربعتهم  

 .  بن أيب بكري عن  حيىي) احلارث البغدادي
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 .وأحال على ما قبله بنحوه . عن موسى بن مسعود ) ٧٠٥(والدارمي يف سننه 
 .   عن زهري بن حممد ) أبو عامر العقدي، وحيىي بن أيب بكري، وموسى بن مسعود: (ثالثتهم 

واقتصر منه على بيان خري صـفوف       . من طريق شريك بن عبداهللا      ) ١١١٢١(واإلمام أمحد   
 .النساء 

 .مطوال ) ٩٨٢(بد بن محيد يف املنتخب وع
 .بنحوه ) ٧٠٤(والدارمي يف سننه 

مـن  ) ٩٠٦(وحممد بن عبدالواحد األصبهاين يف جملس إمـالء يف رؤيـة اهللا تبارك وتعـاىل             
 .  مطوال . طريق حممد بن شاذان اجلوهري 

عبيداهللا ابـن  عن زكريا بن عدي، عن ) عبد بن محيد، والدارمي، وحممد بن شاذان      : (ثالثتهم  
 .عمرو 

من طريق عمر بن ثابت     ) ١٦/٤٣٥(، وسري أعالم النبالء     )٩٨٩(والذهيب يف تذكرة احلفاظ     
 .بنحوه . 

الثوري، وزهري بن حممد، وشريك بن عبداهللا، وعبيداهللا بن عمرو، وعمـر ابـن              : (مخستهم  
 ، عن النيب دري عن عبداهللا بن حممد بن عقيل، عن سعيد بن املسيب، عن أيب سعيد اخل   ) ثابت

 . 
 .بيان أحوال الرواة : ثانيا 

 :أ ـ بيان حال مدار اإلسناد 
 ) .ع(سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبداهللا، الكويف : وهو 

أحد األئمة الكبار، حىت وصفه غري واحد من األئمة         : سبق بيان حاله يف احلديث األول، وأنه        
 .ديث احلفاظ بأنه أمري املؤمنني يف احل

 :ب ـ بيان حال صاحب الوجه األول 
 .أبو عاصم ؛ الضحاك بن خملد بن الضحاك الشيباين، النبيل، البصري 

  .)٧٠(وهو ثقة، ثبت، جممع على توثيقه 
 : ج ـ بيان أحوال رواة الوجه الثاين املتابعني للثوري 

 ) .ع(زهري بن حممد التميمي، العنربي، أبو املنذر، اخلراساين  ـ ١
  .وق، ورواية أهل العراق عنه مستقيمة، ورواية أهل الشام عنه ضعيفةصد

وله أغاليط كثرية ـ، وذكـره ابـن حبـان يف     : وقد وثقه اإلمام أمحد، وابن معني ـ وزاد  
 .خيطئ، وخيالف : الثقات، وقال 
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مقـارب  : ويف آخر   . مستقيم احلديث   : ويف موضع   . ليس به بأس    : وقال اإلمام أمحد أيضا     
 .ديث احل

 .وضعفه ابن معني ـ يف رواية ـ، والنسائي، وأبو زرعة 
حمله الصدق، ويف حفظه سـوء،  : وقال اإلمام أمحد، والبخاري، وأبو حامت ـ وهذا لفظه ـ   

فما حدث من كتبه فهو صاحل، وما       ... وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق ؛ لسوء حفظه           
  .)٧١(حدث من حفظه ففيه أغاليط 

 : كلهم عراقيون، وهم ذي روى عنه هذا احلديث وال
) ٣٦٤: ص (، والتقريب )١٨/٣٦٤(أ ـ أبو عامر العقدي، وهو ـ كما يف ذيب الكمال   

 . بصري، ثقة : ـ 
كويف األصل، نـزل  : ـ ) ٥٨٨: ص (ب ـ وحيىي بن أيب بكري، وهو ـ كما يف التقريب   

 . بغداد، ثقة 
ـ   بصـري،  : ــ  ) ٥٥٤: ص ( كما يف التقريب ج ـ وموسى بن مسعود النهدي، وهو 

 .صدوق، سيء احلفظ، وكان يصحف 
 )٤خت، م،(بداهللا، الكويف، القاضي  شريك بن عبداهللا بن أيب شريك النخعي، أبو عـ ٢

تغري حفظه منذ ويل القضاء     وخيطيء كثريا،   ،  صدوق: سبق بيان حاله يف احلديث الثاين، وأنه        
 بالكوفة
 ) .ع( بن أيب الوليد األسدي، أبو وهب، الرقي  ـ عبيداهللا بن عمرو٣

صدوق، كثري احلديث، ورمبا أخطأ ـ، وابـن معـني، والعجلـي،     : وثقه ابن سعد ـ وزاد  
صاحل احلديث، صدوق، الأعرف له حديثا منكرا، وهـو  : والنسائي، وابن منري، وأبو حامت ـ وزاد  

 .أحب إيل من زهري بن حممد ـ 
 .هني يف الثقات وذكره ابن حبان، وابن شا
 .ليس به بأس : وقال ابن معني ـ أيضا ـ 

  .)٧٢(ثقة، فقيه، رمبا وهم : وقال ابن حجر 
 .دراسة االختالف : ثالثا 
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: هذا وهم، إمنـا هـو       : (( سأل ابن أيب حامت  أباه عن رواية أيب عاصم، عن الثوري، فقال              
 .وليس لعبداهللا بن أيب بكر معىن . الثوري، عن ابن عقيل 

  )) .)٧٣(زهري، وعبيداهللا بن عمرو : روى هذا احلديث عن ابن عقيل 
هذا باطل، ليس هذا من حديث عبداهللا بـن أيب          : قال أيب   : (( وقال عبداهللا ابن اإلمام أمحد      

 . )))٧٤(بكر، إمنا هذا حديث ابن عقيل، وأنكره أيب أشد اإلنكار 
  )) .)٧٥( مل يروه عن سفيان إال أبو عاصم: (( وقال الطرباين 

وقد بني اإلمام ابن خزمية ههنا أنه مل يروه عن الثوري، عن عبداهللا بن أيب بكر، عن سعيد ابن                   
 .املسيب غري أيب عاصم 

 .وبني أن املشهور كونه من رواية عبداهللا بن حممد بن عقيل، عن سعيد بن املسيب 
واية مـن بـني أصـحاب     وقد نص اإلمام ابن خزمية، والطرباين على تفرد أيب عاصم ذه الر           

 .الثوري 
 .ومل جيزم ابن خزمية يف نسبة اخلطأ إىل أيب عاصم 

وكذا اإلمام أبو حامت ؛ نص على أن رواية أيب عاصم، عن الثوري وهم، لكنه مل حيدد الـذي                   
 .وهم 

ويتبني مما سبق أن رواية أيب عاصم، عن الثوري، عن عبداهللا بن أيب بكر، عـن سـعيد بـن                    
 .املسيب، وهم 

وأن الصواب يف هذا احلديث كونه من رواية عبداهللا بن حممد بن عقيل، عن سعيد بن املسيب                 
. 

وقد بني اإلمام أمحد، وابن خزمية أن هذا هو املعروف، وأن رواية عبداهللا بن أيب بكـر هـذا                   
 .احلديث عن سعيد بن املسيب غري معروفة 

إن كان حممد ابن عقيل     ) : (( ٥/٢٢٦(لكن قال احلافظ ابن حجر العسقالين يف إحتاف املهرة          
يكىن أبا بكر، فقد دلسه الثوري بال شك، مث وجدت أبا بكر البزار قد جزم بأن الثوري كىن حممـد           

  .)٧٦(ا هـ )) بن عقيل أبا بكر ودلسه 
 .احلكم على احلديث : رابعا 

  .)٧٧(احلديث من وجهه املرجح إسناده ضعيف 
أال أدلكم على ما ميحو اهللا      : ((  قال    رسول اهللا    ، أن وله شاهد من حديث أيب هريرة       

إسباغ الوضوء على املكاره، : (( قال ! بلى يا رسول اهللا : قالوا )) به اخلطايا، ويرفع به الدرجات ؟       
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 )) .وكثرة اخلطا إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط 
  .   )٧٨(ائي أخرجه مسلم ـ واللفظ له ـ، والترمذي، والنس

 )٧٩( 
أخربين : نا أبو موسى، نا حممد بن جعفر، نا معمر، عن الزهري، قال : قال اإلمام ابن خزمية 

رخصة يف أول اإلسالم، مث أمرنا . املاء من املاء : إمنا كان قول األنصار : سهل بن سعد، قال 
 .بالغسل 

أخربين : ذكرها حممد بن جعفر ـ أعين قوله يف القلب من هذه اللفظة اليت : قال أبو بكر 
سهل بن سعد ـ، وأهاب أن يكون هذا ومها من حممد بن جعفر، أو ممن دونه ؛ ألن ابن وهب روى 

 .أخربين من أرضى، عن سهل بن سعد، عن أيب بن كعب : عن عمرو بن احلارث، عن الزهري، قال 
 .حدثين عمرو : ا عمي، قال هذه اللفظة حدثنيها أمحد بن عبدالرمحن بن وهب، حدثن

وهذا الرجل الذي مل يسمه عمرو بن احلارث يشبه أن يكون أبا حازم ؛ سلمة ابن دينار، ألن 
بن إمساعيل روى هذا اخلرب عن أيب غسان ؛ حممد ابن مطرف، عن أيب حازم، عن سهل ] ) ٨٠(مبشر [

 .بن سعد 
  ] . )٨١(ثنا مبشر حدثين بذلك مسلم بن احلجاج، ثنا أبو جعفر اجلمال، [

 :ختريج احلديث : أوال 
 :واختلف عليه على ثالثة أوجه . روى هذا احلديث الزهري 

  .من رواه عن الزهري، عن سهل بن سعد : الوجه األول 
أخربين من أرضى، عن سهل بن سعد، عن أيب بن          : من رواه عن الزهري، قال      : الوجه الثاين   

 .كعب ـ رضي اهللا عنهما ـ 
من رواه عن الزهري، عن سهل بن سعد األنصاري، عن أيب بـن كعـب ـ    : الثالث الوجه 

 .رضي اهللا عنهما ـ 
 :وفيما يأيت ختريج هلذه األوجه الثالثة 

 :أ ـ ختريج الوجه األول 
 .رواه ابن خزمية ههنا من طريق حممد بن جعفر 

 )) .ن اخلتان إذا مس اخلتا: (( بنحوه، وزاد يف آخره ) ٩٥١(وعبدالرزاق يف مصنفه 
 .بنحوه . عن عبداألعلى بن عبداألعلى ) ١/٨٩(وابن أيب شيبة يف مصنفه 

 .بنحوه . من طريق عبدالواحد بن زياد ) ٥٦٩٦(والطرباين يف الكبري 
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) حممد بن جعفر، وعبدالرزاق، وعبداألعلى بن عبداألعلى، وعبدالواحد بن زيـاد          : (أربعتهم  
 . سهل بن سعد )٨٢(عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن 

 : ب ـ ختريج الوجه الثاين 
 .رواه ابن خزمية ههنا 

 .بنحوه ) ١/٥٧(والطحاوي يف شرح املعاين 
 .عن أمحد بن عبدالرمحن بن وهب ) ابن خزمية، والطحاوي: (كالمها 

، وابـن عبـدالرب يف التمهيـد        )١/١٦٥(البيهقي  : ـ ومن طريقه رواه     ) ٢١٤(وأبو داود   
 .بنحوه . أمحد بن صاحل ـ عن ) ٢٣/١٠٨(

 .عن عبداهللا بن وهب ) أمحد بن عبدالرمحن، وأمحد بن صاحل: (كالمها 
عـن حيـىي بـن      ) ٢/٢٤٤(، ويف العلل ومعرفة الرجال      )٢١١٠٥(واإلمام أمحد يف مسنده     
 . بنحوه . غيالن، عن رشدين بن سعد 

ن الزهري، عمن عن عمرو بن احلارث، ع) عبداهللا بن وهب، ورشدين بن سعد: (كالمها 
 يرضى، عن سهل بن سعد، عن أيب بن كعب ـ رضي اهللا عنهما ـ 

 :ج ـ ختريج الوجه الثالث 
 .ـ بنحوه ) ٥٧: ص (احلازمي يف االعتبار : ـ ومن طريقه رواه ) ١١٠(رواه الترمذي 

 .بنحوه ) ٢٢٥(وابن خزمية يف صحيحه 
 .بنحوه .  بن حممد بن مجيل من طريق إسحاق بن إبراهيم) ١١٧٨(والضياء يف املختارة 

 .عن أمحد بن منيع ) الترمذي، وابن خزمية، وإسحاق بن إبراهيم: (ثالثتهم 
عن علي بن إسحاق السلمي، وخلف ابـن الوليـد ـ    ) ٢١١٠٢، ٢١١٠١(واإلمام أمحد 

 .فرقهما ـ بنحوه 
 .بنحوه . من طريق حيىي بن عبداحلميد احلماين ) ١/٥٧(والطحاوي يف شرح املعاين 

 .بنحوه . من طريق حبان بن موسى ) ١١٧٣اإلحسان (وابن حبان 
 .بنحوه . من طريق حيىي بن أيوب ) ٧٨(واحلاكم يف علوم احلديث 

 .بنحوه ) ١/١٦٥(والبيهقي يف الكربى 
 .بنحوه ) ١/٣٥٢(واخلطيب يف تاريخ بغداد 

 .بنحوه ) ٨/٣٨٠(والذهيب يف السري 
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 .من طرق عن احلسن بن عرفة ) ذهيبالبيهقي، واخلطيب، وال: (ثالثتهم 
من طريق معلى بن منصور الرازي      ) ١/٤٦٤(واخلـطيب يف مـوضح أوهام اجلمع والتفريق       

 .بنحوه . 
أمحد بن منيع، وعلي بن إسحاق، وخلف بن الوليد، وحيىي احلماين، وحبان ابــن        : (مثانيتهم  

 . عبداهللا ابن املبارك عن) موسى، وحيىي بن أيوب، واحلسن بن عرفة، ومعلى بن منصور
 . بنحوه . عن حممد بن بشار ) ٦٠٩(وابن ماجه 

 .بنحوه ) ٢١١٠٠(واإلمام أمحد 
 .قرنه مبحمد بن املثىن، بنحوه ) ٢٢٥(وابن خزمية يف صحيحه 
 .بنحوه، وفيه قصة ) ٩١(وابن اجلارود يف املنتقى 

 .ورقي عن يعقوب بن إبراهيم الد) ابن خزمية، وابن اجلارود: (كالمها 
 .قرنه بيعقوب بن إبراهيم . عن حممد بن املثىن ) ٢٢٥(وابن خزمية يف صحيحه 

عن ) حممد بن بشار، واإلمام أمحد، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وحممد بن املثىن           : (أربعتهم  
 .عثمان بن عمر 
 .عن يونس بن يزيد  ) )٨٣(عبداهللا بن املبارك، وعثمان بن عمر : (كالمها 

 .وأحال على ما قبله، بنحوه ) ١١١(والترمذي 
 )) .هذا حديث حسن صحيح : (( وقال الترمذي 

 .وأحال على ما قبله، بنحوه ) ٢٢٥(وابن خزمية يف صحيحه 
 )) .هكذا حدثنا به أمحد بن منيع : (( وقال عقبه 

 د بن املبارك،عن معمرابن راشعن أمحد بن منيع، عن عبداهللا) الترمذي، وابن خزمية:(كالمها
وأحال على مـا    ) ٢/٢٤٤(، ويف العلل ومعرفة الرجال      )٢١١٠٤(واإلمام أمحد يف مسنده     

 .قبله، بنحوه 
 .وأحال على حنو حديث عثمان بن عمر ) ٢٢٥(وابن خزمية يف صحيحه 
 .بنحوه ) ١/٧٩(وابن املنذر يف األوسط 

  .)٨٤(صريعن علي بن عبدالرمحن بن املغرية امل) ابن خزمية، وابن املنذر: (كالمها 
عن أيب اليمان ؛ احلكم بن نافع، عن شعيب ابن          ) اإلمام أمحد، وعلي بن عبدالرمحن    : (كالمها  

 . أيب محزة 
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 .وأحال على ما قبله بنحوه . عن حممد بن بكر، عن ابن جريج ) ٢١١٠٣(واإلمام أمحد 
 .بنحوه ) ٧٦٥(والدارمي يف سننه 

 .قرما، بنحوه .  سنان، وابن أيب داود عن يزيد بن) ١/٥٧(والطحاوي يف شرح املعاين 
 .بنحوه . من طريق مطلب بن شعيب ) ٢٣/١٠٧(وابن عبدالرب يف التمهيد 

عن عبـداهللا ابـن     ) الدارمي، ويزيد بن سنان، وابن أيب داود، ومطلب بن شعيب         : (أربعتهم  
 .صاحل، عن الليث، عن عقيل بن خالد 

وشعيب بن أيب محزة، وابن جريج، وعقيل بـن         يونس بن يزيد، ومعمر بن راشد،       : (مخستهم  
 .   عن الزهري، عن سهل بن سعد األنصاري، عن أيب ابن كعب ـ رضي اهللا عنهما ـ ) خالد

 .بيان أحوال الرواة : ثانيا 
 :أ ـ بيان حال مدار اإلسناد 

 )ع( القرشي، الزهري، أبو بكر، املدينحممد بن مسلم بن عبيداهللا بن عبداهللا بن شهاب : وهو
  .)٨٥(فقيه، حافظ، متفق على جاللته، وإتقانه 

 :ب ـ بيان حال رواي الوجه األول 
 .) ع (معمر بن راشد األزدي، أبو عروة، البصري: وهو 

إال أن يف    أحد األعالم، ثقة، ثبت، عده ابن املديين من الستة الذين تدور علـيهم األسـانيد،              
 .)٨٦(عروة شيئا، وكذا فيما حدث به يف البصرةروايته عن ثابت، واألعمش، وقتادة، وهشام بن 

 :ج ـ بيان حال رواي الوجه الثاين 
 .) ع(بن يعقوب األنصاري، أبو أيوب، املصري عمرو بن احلارث : وهو 

 .ثقة، حافظ، وكان فقيها، مفتيا 
سائي، واخلطيب البغدادي، وذكره    وقد وثقه ابن سعد، وابن معني، وأبو زرعة، والعجلي، والن         

 .ابن حبان يف الثقات 
  .)٨٧(كان أحفظ أهل زمانه، ومل يكن له نظري يف احلفظ يف زمانه: وقال أبو حامت 

 :د ـ بيان أحوال رواة الوجه الثالث 
 .) ع(يونس بن يزيد بن أيب النجاد اَأليلي، أبو يزيد، القرشي  ـ ١

  .هري ومها قليال، ويف غري الزهري خطأثقة، إال أن يف روايته عن الز
 .ملبارك، وابن مهدي كتابه بالصحةوقد وثقه اإلمام أمحد، والعجلي، والنسائي، ووصف ابن ا
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ما أحد أعلم حبديث الزهري من معمر، إال : وقال ابن املبارك، واإلمام أمحد ـ وهذا لفظه ـ   
 .ما كان من يونس بن يزيد األيلي، فإنه كتب كل شيء هناك

 .فتعقبه الذهيب، واعترب قوله هذا شاذا . كان سيء احلفظ : وقال وكيع 
  .)٨٨(يونس كثري اخلطأ عن الزهري : وقال اإلمام أمحد 

 .) ع (معمر بن راشد األزدي، أبو عروة، البصري ـ ٢
 .سبق بيان حاله قريبا إذ إنه رواي الوجه األول 

 ).ع(، أبو بشر، احلمصي  ـ شعيب بن أيب محزة ـ وامسه دينار ـ األموي٣
 .ثقة، حافظ، مقدم يف الزهري 

 .ثبت ـ، وأبو حامت، والنسائي : وقد وثقه ابن معني، والعجلي ـ وزاد 
 .شعيب من أثبت الناس يف الزهري ؛ كان كاتبا : وقال ابن معني 
  .)٨٩(كان أصح الناس حديثا عن الزهري، بعد الزبيدي : وقال أبو داود 

 .) ع(عبدالعزيز بن جريج القرشي، أبو الوليد، وأبو خالد، املكي عبدامللك بن  ـ ٤
مدلس شديد التدليس، يدلس عن الضعفاء، ويصرح بالتحديث فيما أخذه إجازة، ومن كـان              

 الذين اتفق على أم ال حيتج بشيء من حـديثهم           )٩٠(كذلك فحقه أن يكون من أهل املرتبة الرابعة         
  .إال مبا صرحوا فيه بالسماع

 .أحد األعالم الثقات، يدلس، وهو يف نفسه جممع على ثقته: ل الذهيب وقا
 .ووصفه النسائي، والدارقطين، وغري واحد بالتدليس 

  .)٩١( وذكر الدارقطين أنه ال يدلس إال عن الضعفاء
ـ ٥  عقيل ـ بضم العني املهملة، وفتح القاف ـ ابن خالد بن عقيل ـ بفتح العني املهملة،     

 .) ع(أليلي ـ بفتح اهلمزة، وسكون الياء املثناة ـ، أبو خالد، األموي وكسر القاف ـ ا
 .ثقة، ثبت 

نبيل احلديث عن الزهـري ـ، واإلمـام أمحـد،     : وقد وثقه ابن سعد، وابن معني ـ وزاد  
 .صدوق ـ، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات : والعجلي، وأبو زرعة ـ وزاد 

  .)٩٢(ال بأس به : وقال أبو حامت 
 .دراسة االختالف : ثالثا 

عن الزهري، قال   : ذكر اإلمام ابن خزمية أن يف قلبه ترددا من قول حممد بن جعفر يف حديثه                
 .أخربين سهل بن سعد : 
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  .)٩٣(وبني اإلمام أنه خيشى أن يكون ذلك ومها من حممد بن جعفر أو ممن دونه يف اإلسناد
 رواية حممد بن جعفر تلك بكون عمـرو بـن           واستدل اإلمام ابن خزمية على وقوع الوهم يف       

أخربين من أرضى، عن سهل بن سعد، عن أيب بن كعب ـ رضي  : احلارث رواه عن الزهري، فقال 
 .اهللا عنهما ـ  

مث بني اإلمام ابن خزمية أن هذا الراوي املبهم يف رواية عمرو بن احلارث يقرب أن يكون أبـا                   
اية مبشر بن إمساعيل، عن أيب غسان ؛ حممد بن مطرف، عن            حازم ؛ سلمة بن دينار ؛ مث استدل برو        

  . أيب حازم، عن سهل بن سعد 
 :وحديث مبشر بن إمساعيل أخرجه 

) ١/١٦٦(، والبيهقي   )١/١٢٦(الدارقطين يف سننه    : ـ ومن طريقه رواه     ) ٢١٥(أبو داود   
 .ـ بنحوه 

 .بنحوه ) ٧٦٦(والدارمي 
 .بنحوه ) ٨٦نه كما يف العلل الب(وأبو حامت الرازي 

 .بنحوه . عن احلسن بن سفيان ) ١١٧٩اإلحسان (وابن حبان 
ــ  ) ١١٧٧(الضيـاء يف املختارة    : ـ ومن طريقــه رواه     ) ٥٣٨(والطرباين يف الكبري    

 .بنحوه . عن عبدالرمحن بن سلم الرازي 
 ))صحيح(: (وقال . قرنه بأيب داود. عن أيب الطاهر بن حبري ) ١/١٢٦(والدارقطين يف سننه 

 .قرنه بأيب داود . من طريق أمحد بن حممد بن زياد ) ١/١٦٦(والبيهقي 
 .عن موسى بن هارون) أبو الطاهر بن حبري، وأمحد بن حممد بن زياد: (كالمها 
أبو داود، والدارمي، وأبو حامت الرازي، واحلسن بن سفيان، وعبدالرمحن ابن سـلم     : (ستتهم  

مد بن مهران الرازي، عن مبشر بن إمساعيل احللـيب، عـن أيب             عن حم ) الرازي، وموسى بن هارون   
ـ رضي اهللا عنهما ـ   غسان ؛ حممد بن مطرف، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد، عن أيب بن كعب

)٩٤(  .  
ومل . قال سهل بن سعد     : كان الزهري إمنا يقول يف هذا احلديث        : (( وقال موسى بن هارون     

بن سعد، وقد مسع من سهل أحاديث، إال أنه مل يسمع هذا منه             يسمع الزهري هذا احلديث من سهل       
)٩٥( . ((  

  .)٩٦(وكذا جزم احلافظ الدارقطين بأن الزهري مل يسمعه من سهل 
وهذا احلديث مل يسمعه الزهري من سهل، إمنا مسعه عـن           : (( وقال احلافظ أبو بكر البيهقي      
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  )) .   )٩٧(بعض أصحابه عن سهل 
صحيح عن الزهري، وأنه    ) األول، والثاين ههنا  ( فريى أن كال الوجهني      وأما احلافظ ابن حبان   

 .يشبه أن يكون الزهري مسعه من سهل بن سعد، ومسعه من بعض أصحاب سهل، عن سهل 
أخربين سهل  : روى هذا اخلرب معمر، عن الزهري من حديث غندر، فقال         : (( قال ابن حبان    

 .بن سعد 
 .حدثين من أرضى عن سهل بن سعد : ي قال ورواه عمرو بن احلارث، عن الزهر

ويشبه أن يكون الزهري مسع اخلرب من سهل بن سعد كما قاله غندر، ومسعه عن بعـض مـن             
 .يرضاه عنه، فرواه مرة عن سهل بن سعد، وأخرى عن الذي رضيه عنه 

 وقد تتبعت طرق هذا اخلرب على أن أجد أحدا رواه عن سهل بن سعد فلم أجد يف الدنيا أحدا                  
حدثين بعض من أرضى، عن سـهل بـن         : إال أبا حازم، ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري           

  )) .)٩٨(هو أبو حازم، رواه عنه . سعد 
والذي يظهر ـ واهللا تعاىل أعلم ـ رجحان الوجه الثاين الذي رواه عمرو بن احلارث، عـن    

 .عب ـ رضي اهللا عنهما ـ أخربين من أرضى، عن سهل بن سعد، عن أيب ابن ك: الزهري، قال 
وهذا هو الذي مال إليه اإلمام ابن خزمية، وهو الذي يظهر من كالم احلـافظ موسـى بـن                   

 .  هارون، واحلافظ البيهقي السابق ذكره 
 

 .احلكم على احلديث : رابعا 
احلديث ـ من وجهه الثاين املرجح ـ إسناده صحيح ؛ حيث تبني أن شيخ ابن شهاب 

  .)٩٩(ة بن دينار سلم: الزهري فيه 
 )١٠٠( 

، نا سفيان، عن معمر، عن ثابت،  ])١٠١(املكي [نا حممد بن ميمون : قال اإلمام ابن خزمية 
 . كان يطوف على نسائه يف غسل واحد أن النيب : عن أنس 

 .عن معمر، عن قتادة، عن أنس: هذا خرب غريب، واملشهور : قال أبو بكر 
حدثنا عبدالرزاق، أخربنا : مد بن حيىي، وأمحد بن سعيد الرباطي، قالوا نا حممد بن رافع، وحم

 . يطيف على نسائه بغسل واحد كان رسول اهللا : معمر، عن قتادة، عن أنس، قال 
 .يطوف : عن معمر، وقال : غري أن الرباطي قال 

 :ختريج احلديث : أوال 
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 : واختلف عليه على وجهني. روى هذا احلديث معمر بن راشد 
 .به  . من رواه عن معمر، عن ثابت، عن أنس : الوجه األول 
 .به  . من رواه عن معمر، عن قتادة، عن أنس : الوجه الثاين 

 :وفيما يأيت ختريج هلذين الوجهني 
 :أ ـ ختريج الوجه األول 

 .رواه ابن خزمية ههنا 
 .بنحوه . عن أمحد بن عمرو اخلالل ) ٤٨٧(والطرباين يف األوسط 
. مل يرو هذا احلديث عن معمر، عن ثابت، إال سفيان ابـن عيينـة               : (( وقال الطرباين عقبه    

 )) . ورواه سفيان الثوري، وغريه، عن معمر، عن قتادة 
 .عن حممد بن ميمون املكي ) ابن خزمية، وأمحد بن عمرو: (كالمها 

 .بنحوه ) ١٢٠٩٧(واإلمام أمحد 
عن سفيان بن عيينة، عن معمر، عن ثابت، عن أنس          ) أمحدحممد بن ميمون، واإلمام     : (كالمها  

 .  به. 
 .محاد بن سلمة، ومسعر بن كدام : وتابع معمراً على هذا الوجه 

 :وفيما يأيت ختريج لرواية كل واحد منهما 
 .بنحوه، ومل يذكر الغسل . عن أيب كامل ؛ مظفر بن مدرك ) ١٢٦٣٢(رواه اإلمام أمحد 

 .بنحوه ) . ١٣٦٤٨(واإلمام أمحد أيضا 
 .بنحوه ) ٧٦٠(والدارمي يف سننه 

 .عن عفان بن مسلم ) اإلمام أمحد، والدارمي: (كالمها 
 .بنحوه . عن عبدالرمحن بن مهدي ) ١٢٩٢٦(واإلمام أمحد 

 .بنحوه . عن سليمان بن داود ) ١٢٦١(وعبد بن محيد يف املنتخب 
 .بنحوه . فضل قرنه مبحمد بن ال) ١٣٢٥(وعبد بن محيد يف املنتخب 

 . بنحوه ) ٧٥٩(والدارمي يف سننه 
 .قرنه بعبداهللا التيمي . عن أمحد بن داود ) ١/١٢٩(والطحاوي يف شرح املعاين 

 .عن سليمان بن حرب) عبد بن محيد، والدارمي، وأمحد بن داود: ( ثالثتهم 
  .قرنه بسليمان بن حرب. عن حممد بن الفضل ) ١٣٢٥(وعبد بن محيد يف املنتخب 

وأحال على ما قبله    . من طريق عبداهللا بن حممد التيمي       ) ١/١٢٩(والطحاوي يف شرح املعاين     
 .بنحوه 
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 .بنحوه . عن إبراهيم بن احلجاج ) ٣٣١٤(وأبو يعلى يف مسنده 
أبو كامل، وعفان بن مسلم، وعبدالرمحن بن مهدي، وسليمان ابن داود، وسليمان            : (مثانيتهم  

 .عن محاد بن سلمة ) ، وعبداهللا بن حممد التيمي، وإبراهيم بن احلجاجبن حرب، وحممد بن الفضل
 .بنحوه . من طريق مسعر بن كدام ) ٧/٢٢٢(وأبو نعيم يف احللية 

 )) .غريب من حديث مسعر، مل نكتبه إال من هذا الوجه : (( وقال أبو نعيم ـ عقبه ـ 
  . عن ثابت البناين، عن أنس) محاد بن سلمة، ومسعر: (كالمها 

 :ب ـ ختريج الوجه الثاين 
، )١٢٦٤٠(ـ ومن طريقـه رواه اإلمــام أمحـد        ) ١٠٦١(رواه عبدالرزاق يف مصنفه     

 .ـ بنحوه ) ٧/١٩٢(وابن خزمية ههنا، والبيهقي 
 .  بنحوه . عن حممد بن بشار ) ١٤٠(والترمذي 
 .بنحوه . عن حممد بن املثىن ) ٥٨٨(وابن ماجه 

 . عن أيب أمحد )  وحممد بن املثىنحممد بن بشار،: (كالمها 
 .بنحوه . عن حممد بن املثىن ) ٥٨٨(وابن ماجه 

 .بنحوه ) ١٢٩٢٥(واإلمام أمحد 
 .بنحوه . عن عبيداهللا بن عمر ) ٣١٢٩(وأبو يعلى يف مسنده 

 .عن عبدالرمحن ابن مهدي ) حممد بن املثىن، واإلمام أمحد، وعبيداهللا بن عمر: (ثالثتهم 
 .وأحال على ما قبله، بنحوه . عن فهد بن سليمان ) ١/١٢٩(شرح املعاين والطحاوي يف 

 .وأحال على ما قبله، بنحوه ) ٤/٤٥٤(والعقيلي يف الضعفاء الكبري 
 .عن أيب نعيم ؛ الفضل بن دكني ) فهد بن سليمان، وحممد بن إمساعيل: (كالمها 

 وأحال على ما قبله، بنحوه      .من طريق قبيصة بن عقبة      ) ١/١٢٩(والطحاوي يف شرح املعاين     
. 

 .بنحوه . من طريق عبداهللا بن الوليد العدين ) ٢٩٤٢(وأبو يعلى يف مسنده 
 .بنحوه . من طريق حممد بن يوسف ) ٣/٢٧(والرافعي يف التدوين 

أبو أمحد، وعبدالرمحن بن مهدي، وأبو نعيم، وقبيصة بن عقبة، وعبداهللا بن الوليـد              : (ستتهم  
 .عن سفيان الثوري )  يوسفالعدين، وحممد بن

 .بنحوه . من طريق عبداهللا بن املبارك) ٢٦٠(، والكربى )٢٦٥(والنسائي يف اتىب 
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عن معمر، عن قتادة، عن أنس      )  عبدالرزاق، وسفيان الثوري، وعبداهللا بن املبارك     : (ثالثتهم  
 .  بـه. 

روبة، وسعيد بـن بشـري،      هشام الدستوائي، وسعيد بن أيب ع     : وتابع معمراً على هذا الوجه      
 .وشعبة بن احلجاج 

 :وفيما يأيت ختريج لرواية كل واحد منهم 
ــاري  ــه رواه  ) ٢٦٨(رواه البخ ــن طريق ــ وم ــنة : ـ ــرح الس ـــوي يف ش  البغ

 .ـ بنحوه ) ٢٧٠(
 .بنحوه ) ٣١٧٦(وأبو يعلى يف مسنده 

 .بنحوه . عن ابن خزمية ) ١٢٠٨اإلحسان (وابن حبان 
 .عن حممد بن بشار ) أبو يعلى، وابن خزميةالبخاري، و: (ثالثتهم 

 .بنحوه، ومل يذكر الغسل . عن علي بن عبداهللا ) ١٤١٠٩(واإلمام أمحد 
بنحوه، . عن حممد بن منصور اجلواز      ) ١٦٢١كما يف إحتاف املهرة     (وابن خزمية يف صحيحه     

 .وهن إحدى عشرة نسوة : وزاد 
 أبو الشيخ يف أخالق النيب      :  رواه   ـ ومن طريقه  ) ٣٢٠٣،  ٢٩٤١(وأبو يعلى يف مسنده     

 .بنحوه . ـ عن عبيداهللا بن عمر القواريري ) ١٩٧: ص (
 .بنحوه . من طريق صاحل بن مسمار ) ١٩٧: ص  (وأبو الشيخ يف أخالق النيب 

حممد بن بشار، وعلي بن عبداهللا، وحممد بن منصور اجلواز، وعبيداهللا بـن عمـر               : (أربعتهم  
 .عن معاذ بن هشام، عن أبيه) ن مسمارالقواريري، وصاحل ب

 .فرقهما . عن عبداألعلى بن محاد، ومسدد ) ٥٠٦٨، ٥٢١٥، ٢٨٤(والبخاري 
. عن إمساعيل بـن مسـعود اجلحـدري         ) ٥٣٠٥(، والكربى   )٣٢٠٠(والنسائي يف اتىب    
 .بنحوه، ومل يذكر الغسل 

 .نحوه ب. من طريق عباس بن الوليد النرسي ) ١٢٠٩اإلحسان (وابن حبان 
عن ) عبداألعلى بن محاد، ومسدد، وإمساعيل بن مسعود، وعباس بن الوليد النرسي          : (أربعتهم  
 .يزيد بن زريع 

 .بنحوه، ومل يذكر الغسل ) ١٢٧٠١(واإلمام أمحد 
 .بنحوه، ومل يذكر الغسل. عن حممد بن املثىن ) ٣١٧٥(وأبو يعلى يف مسنده 

 .عن عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي) اإلمام أمحد، وحممد بن املثىن: (كالمها 
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 .عن سعيد بن أيب عروبة) يزيد بن زريع، وعبدالعزيز بن عبدالصمد: (كالمها 
 .بنحوه . من طريق سعيد بن بشري ) ١٩٨: ص  (وأبو الشيخ يف أخالق النيب 

 .بنحوه . من طريق شعبة بن احلجاج ) ٣٨/١٠٥(وابن عساكر يف تارخيه 
عن ) ستوائي، وسعيد بن أيب عروبة، وسعيد بن بشري، وشعبة بن احلجاج          هشام الد : (أربعتهم  

  .قتادة، عن أنس 
 .هشام بن زيد، والزهري، ومحيد الطويل، ومطر الوراق : وتابع قتادة على هذا الوجه 

 :وفيما يأيت ختريج لرواية كل واحد منهم 
 .بنحوه، ومل يذكر الغسل ) ٧٠٨(أخرجه مسلم 

 .بنحوه. من طريق حممد بن العباس بن أيوب ) ٣٦٣(رجه وأبو نعيم يف مستخ
بنحوه، ومل يـذكر    . من طريق عبداهللا بن احلسن بن أمحد بن أيب شعيب         ) ١/٢٠٤(والبيهقي  

 الغسل
بنحوه . من طريق حممد بن حممد بن سليمان الباغندي         ) ٣٧/٣٥٦(وابـن عساكر يف تارخيه     

. 
)  بن احلسن احلراين، وحممد ابن حممد الباغندي       مسلم، وحممد بن العباس، وعبداهللا    : (ثالثتهم  

 .عن احلسن بن أمحد بن أيب شعيب احلراين 
 .بنحوه. عن أمحد بن عبدالرمحن الكزبراين ) ٧٩٨(وأبو عوانة يف مستخرجه 

 .بنحوه . عن أيب جعفر النفيلي ) ١١٠٩(والطرباين يف األوسط 
 .بنحوه ) ٧/١٩١(والبيهقي 

 .بنحوه . عن احلسني بن حممد القاضي ) ٢٦٩(والبغوي يف شرح السنة 
عن أيب طاهر الزيادي، عن أمحد بن إسحاق بن         ) البيهقي، واحلسني بن حممد القاضي    : (كالمها  

 . أيوب، عن علي بن احلسني بن اجلنيد 
 .عن أيب جعفر النفيلي ) الطرباين، وعلي بن احلسني: (كالمها 

  )) .)١٠٢(ديث عن شعبة إال مسكني مل يرو هذا احل: (( وقال الطرباين عقبه 
 .بنحوه . من طريق أمحد بن سليمان بن عبدامللك) ٣٧/٣٥٦(وابن عساكر يف تارخيه 

احلسن بن أمحد احلراين، وأمحد بن عبدالرمحن، وأبو جعفر النفيلي، وأمحـد ابـن              : (أربعتهم  
 .عن مسكني بن بكري ) سليمان بن عبدامللك
 .بنحوه ) ١٣٣٥٥(واإلمام أمحد 
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 .وأحال على ما قبله بنحوه . عن ابن أيب داود ) ١/١٢٩(والطحاوي يف شرح املعاين 
 .عن حيوة بن شريح ) اإلمام أمحد، وابن أيب داود: (كالمها 

 .قرنه مبسكني بن بكري ) ٧٩٨(وأبو عوانة يف مستخرجه 
 .بنحوه . من طريق خيثمة بن سليمان األطرابلسي) ٣٨/١٠٥(وابن عساكر يف تارخيه 

 .عن أمحد بن الفرج احلمصي ) أبو عوانة، وخيثمة بن سليمان: (كالمها 
. من طريق حممد بن مصفى، وعمرو بن عثمـان ) ١٩٨:ص  (وأبو الشيخ يف أخالق النيب     

 . بنحوه 
) حيوة بن شريح، وأمحد بن الفرج احلمصي، وحممد بن مصفى، وعمرو بن عثمان            : (أربعتهم  

 .عن بقية بن الوليد 
 .عن شعبة، عن هشام بن زيد) مسكني بن بكري، وبقية بن الوليد: (كالمها 

 .مبعناه . من طريق وكيع ) ٥٨٩(وابن ماجه 
.  بن يونس، عن صاحل بن أيب األخضر       من طريق عيسى  ) ١/١٢٩(والطحاوي يف شرح املعاين     

 .بنحوه 
 . بنحوه . من طريق معمر بن راشد ) ٦٩٢(والطرباين يف الصغري 
 مل يــروه عــن ســفيان، عــن معمــر، عــن الزهــري،: ((  عقبــه وقــال الطــرباين

 )) .إال مصعب، تفرد به ابن أيب غسان، وكان ثقة 
 .عن الزهري ) وكيع، وصاحل بن أيب األخضر، ومعمر بن راشد: (ثالثتهم 

 .بنحوه ) ١١٩٤٥(واإلمام أمحد 
ــ  ) ٣٧١٨ (أبو يعلى يف مسنده: ـ ومن طريقه رواه ) ١/١٤٧(وابن أيب شيبة يف مصنفه     

 .قرنه بابن علية، بنحوه 
. عن علي بن شيبة، عن حيىي بن حيـىي النيسـابوري            ) ١/١٢٩(والطحاوي يف شرح املعاين     

 .وأحال على ما قبله بنحوه 
 .بنحوه . من طريق قتيبة بن سعيد ) ١٢٠٧اإلحسان (وابن حبان 

 . بنحوه . من طريق إمساعيل بن عمرو ) ١٩٨: ص  (وأبو الشيخ يف أخالق النيب 
) اإلمام أمحد، وابن أيب شيبة، وحيىي بن حيىي، وقتيبة بن سعيد، وإمساعيل بن عمرو             : (مخستهم  

 .عن هشيم 
 .بنحوه ) ١٢٩٦٧(واإلمام أمحد 



 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج                              ١٧٨

 

 .قرنه شيم، بنحوه ) ١/١٤٧(وابن أيب شيبة يف مصنفه 
 بن حرب   عن زهري ) ٣٨٨٦(عن أيب سعيد القواريري، ويف      ) ٣٧١٩(وأبـو يعلى يف مسنده     

 . بنحوه . 
 .بنحوه ) ٨٠٠(وأبو عوانة يف مستخرجه 

 .بنحوه،ومل يذكر الغسل . من طريق أمحد بن حممد بن حيىي ) ١/٢٠٤(والبيهقي 
 .عن احلسن بن حممد الزعفراين ) أبو عوانة، وأمحد بن حممد: (كالمها 

 .بنحوه . من طريق مسدد بن مسرهد ) ١٢٠٦اإلحسان (وابن حبان 
) اإلمام أمحد، وابن أيب شيبة، والقواريري، وزهري بن حرب، والزعفراين، ومسـدد           (: ستتهم  

 .عن إمساعيل بن علية 
 .عن محيد الطويل ) هشيم، وإمساعيل بن علية: (كالمها 

 )) .يف ضحوة : (( بنحوه، إال أنه قال ) ١٣٥٠٥(واإلمام أمحد 
 بنحو حديث اإلمام أمحد. عفرعن أيب يعلى، عن جده أيب ج) ٦/٢١٤(وابن عدي يف الكامل 
 )) حسن األشيب، وأسد بن موسى ال أعلم رواه عن أيب هالل غري:(( وقـال ابن عدي عقبه

 .بنحو حديث اإلمام أمحد .  بن موسى )١٠٣(من طريق أسد ) ٣/٧٦(وأبو نعيم يف احللية 
 هـالل ؛  عن احلسن بن موسى، عن أيب     ) اإلمام أمحد، وأبو جعفر، وأسد بن موسى      : (ثالثتهم  

 .حممد بن سليم، عن مطر الوراق 
، واخلطيـب يف تـاريخ بغـداد        )١٠/١٧٠،  ٨/٢٤٧،  ٧/١٠٠(وأبو نعيم يف املستخرج     

 .بنحوه . ، كالمها من طريق يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن حممد بن جحادة )٤/١٥٩(
 ))  به يوسفغريب من حديث حممد بن جحادة، والثوري، تفرد:((وقال أبو نعيم ـ عقبه ـ

عـن  ) هشام بن زيد، والزهري، ومحيد الطويل، ومطر الوراق، وحممد بن جحادة          : (مخستهم  
 .   به  .  أنس

 .بيان أحوال الرواة : ثانيا 
 :أ ـ بيان حال مدار اإلسناد 

 .) ع (معمر بن راشد األزدي، أبو عروة، البصري: وهو 
عالم، ثقة، ثبت، عده ابن املديين من السـتة  أحد األسبق بيان حاله يف احلديث السادس، وأنه   

إال أن يف روايته عن ثابت، واألعمش، وقتادة، وهشام بن عروة شيئا،             الذين تدور عليهم األسانيد،   
 .وكذا فيما حدث به يف البصرة 



 ١٧٩                          عبد العزيز اهلليل  .  د-األئمة ابن خزمية يف صحيحه يف كتاب الوضوء األحاديث اليت أعلها إمام 

 

 :ب ـ بيان حال رواي الوجه األول 
 .) ع( مكة، ومات ا سفيان بن عيينة بن أيب عمران اهلاليل، أبو حممد، الكويف، سكن: وهو 

إمام، كبري الشأن، مطبق على عدالتـه، وضـبطه،         : سبق بيان حاله يف احلديث الثاين، وأنه        
 .وإتقانه، مستغن بشهرته عن إيراد أقول معدليه، واملثنني عليه 

 :ج ـ بيان أحوال رواة الوجه الثاين 
  .)ع (الصنعاينعبدالرزاق بن مهام بن نافع اِحلميري، أبو بكر،  ـ ١

ثقة، حافظ، تغري بعد ذهاب بصره يف آخر عمـره،          : سبق بيان حاله يف احلديث األول، وأنه        
 .  ونسبه بعضهم للتشيع 

 .)ع(عبداهللا بن املبارك بن واضح احلنظلي، أبو عبدالرمحن، املروزي  ـ ٢
 .) ١٠٤(ومن مجع بني العلم، والعمل، والزهد، والسخاءاملتفق عليهم، د األئمة، األعالم، أح
 ) .ع( ـ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبداهللا، الكويف ٣

أحد األئمة الكبار، حىت وصفه غري واحد من األئمة         : سبق بيان حاله يف احلديث األول، وأنه        
 . احلفاظ بأنه أمري املؤمنني يف احلديث 

 .دراسة االختالف : ثالثا 
ايته هذا احلديث يظهر ـ واهللا تعـاىل أعلـم ـ     بالنظر يف االختالف الواقع على معمر يف رو

أنـه من قبل معمر نفسه ؛ ألنه غري متقن حلديث البصريني، وثابت، وقتادة كالمها بصريان، وقـد                 
سفيان بن عيينة، وهو حافظ، متقن، إمام، وروى الـوجه الثاين عن           : روى الوجه األول عن معمر      

املبارك، وسفيان الثوري، وحسبك بالواحد منهم حفظـا        ثالثة من الرواة ؛ منهم عبداهللا بن        : معمر  
 .وإتقانا 

وإذ كان األمر كذلك فإنه يتعني محل االختالف الواقع يف إسناد هذا احلديث علـى معمـر                 
نفسه؛ ملا تقدم من كونه غري ضابط حلديث البصريني، ولكون الرواة عنه يف كال الـوجهني حفـاظ                  

 .أثبات 
  .)١٠٥(يف حديث معمر، عن ثابت غرائب : يين وقد قال اإلمام علي بن املد

؛ من رواية معمر، عن قتادة، عن أنس      على أن اإلمام ابن خزمية مييل إىل ترجيح كون احلديث           
 .عن معمر، عن قتادة، عن أنس : واملشهور : ولذا قال 

 .ووصف رواية معمر، عن ثابت بأا غريبة 
م أيب عبداهللا البخاري قد أخرج احلديث مـن         ويؤيد ما ذهب إليه اإلمام ابن خزمية كون اإلما        
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رواية هشام الدستوائي، وسعيد بن أيب عروبة، اللتني تابعا فيها معمرا يف روايته عن قتادة، عن أنـس      
 كما تقدم . 

 .احلكم على احلديث : رابعا 
  .)١٠٦(احلديث ـ من الوجه الذي مال إىل ترجيحه اإلمام ابن خزمية ـ إسناده صحيح 


 )١٠٧( 

نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن : قال اإلمام ابن خزمية 
إذا كانت : (( اآلية، قال } وإن كنتم مرضى أو على سفر { جبري، عن ابن عباس يرفعه يف قوله 

، بالرجل اجلراحة يف سبيل اهللا، أو القروح، أو اجلدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن ميوت
 )) .فليتيمم 

 .هذا خرب مل يرفعه غري عطاء بن السائب : قال أبو بكر 
 :ختريج احلديث : أوال 

 :واختلف عليه على وجهني . روى هذا احلديث عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري 
من رواه عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس ـ رضـي   : الوجه األول 
 .ه اهللا عنهما ـ، فرفع
من رواه عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس ـ رضي اهللا  : الوجه الثاين 
 .عنهما ـ، فوقفه 

 :وفيما يأيت ختريج هلذين الوجهني 
 :أ ـ ختريج الوجه األول 

، والبيهقـي يف  )١٢٩(ابن اجلارود يف املنتقـى  : رواه ابن خزمية ههنا ـ ومن طريقه رواه  
 .ـ ) ١/٢٢٤(الكربى 

 .بنحوه . من طريق جعفر الساماين ) ١٦٤٨(والبيهقي يف املعرفة 
  .)١٠٨(عن يوسف بن موسى ) ابن خزمية، وجعفر الساماين: (كالمها 

 .بنحوه . عن موسى بن هارون احلمال ) ٢/١٩(وابن املنذر يف األوسط 
 من  ـ) ٢٣٨(البيهقي يف الصغرى    : ـ ومن طريقه رواه     ) ١/١٦٥(واحلاكم يف مستدركه    

 .بنحوه . إىل روايته ) ١/٢٢٤(وأشار البيهقي يف الكربى . طـريق عبداهللا بن حممد النيسابوري 
 .ابن راهويه: ن إبراهيم احلنظليعن إسحاق ب) موسى بن هارون، وعبداهللا بن حممد: (كالمها 

 .بنحوه. من طريق حممد بن عيسى الطباع ) ٥/٣٦٣(وابن عدي يف الكامل 



 ١٨١                          عبد العزيز اهلليل  .  د-األئمة ابن خزمية يف صحيحه يف كتاب الوضوء األحاديث اليت أعلها إمام 

 

عـن  ) بن موسى، وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي، وحممد بن عيسى الطباع         يوسف  : (ثالثتهم  
، عن ابن عباس ـ رضـي اهللا   )١٠٩(جرير بن عبداحلميد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري 

 .عنهما ـ مرفوعا 
 :ب ـ ختريج الوجه الثاين 

  .بنحوه. عن أيب األحوص ؛ سالم بن سليم ) ١/١٠١(رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه 
 . بنحوه )١١٠(من طريق حيىي بن جعفر، عن علي بن عاصم ) ١/٢٢٤(والبيهقي يف الكربى 

 .إىل رواية أيب عوانة، وورقاء بن عمر، من هذا الوجه ) ٤٠(وأشار أبو حامت يف العلل البنه 
 .إىل رواية إبراهيم بن طهمان، من هذا الوجه ) ١/٢٢٤(وأشار البيهقي 

 بن عاصم، وأبو عوانة، وورقاء بن عمـر، وإبـراهيم بـن             أبو األحوص، وعلي  : (مخستهم  
 .عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ موقوفا ) طهمان

 .بيان أحوال الرواة : ثانيا 
 :أ ـ بيان حال مدار اإلسناد 

لثقفـي، أبـو   ابن يزيد ـ ا : ابن زيد، ويقال : عطاء بن السائب بن مالك ـ ويقال  : وهو 
 ) .٤خ، (أبو حممد ـ الكويف : أبو يزيد، ويقال : السائب ـ ويقال 

ثقة، اختلط يف آخر عمره، ومن مسع منه قدميا فحديثه صحيح، ومن مسع منه يف آخر وهو 
وقد فصل كثري من األئمة يف ترمجته، فسموا من مسع منه قبل اختالطه، ومن  عمره، فحديثه ضعيف،
 .ه واختالطه مسع منه يف آخر عمر

زائدة الثوري، وشعبة، وهشام الدستوائي، وأيوب، و     : وقد مسع منه قبل اختالطه مجاعة، منهم        
 .بن قدامة 

 .علي بن عاصمجرير بن عبداحلميد، و: ومسع منه بعد اختالطه مجاعة، منهم 
 .ومسع منه أبو عوانة يف احلالني 

  .)١١١(واختلفوا يف محاد بن سلمة، ووهيب بن خالد 
 :ـ بيان حال راوي الوجه األول ب 
رط ـ بضم القاف، وسكون الراء، بعدها طاء مهملة ـ الضيب، أبو    بن عبداحلميد بن قُجرير

 ) .ع(عبداهللا، الكويف، نزيل الري، وقاضيها 

كان يف آخر عمره يِهـم      : صحيح الكتاب، قيل    ،  ثقة سبق بيان حاله يف احلديث الثاين، وأنه        
 .عطاء بن السائب بعد اختالطه ، ومسع من من حفظه
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 :ج ـ بيان أحوال رواة الوجه الثاين 
 ) .ع( ـ أبو األحوص ؛ سالم بن سليم احلنفي، الكويف ١

  .)١١٢(متقن ـ، وأبو زرعة، والنسائي، وغريهم: ثقة، متقن ؛ وثقه ابن معني ـ وزاد 
 ).د، ت، ق( ـ علي بن عاصم بن صهيب القرشي، أبو احلسن، الواسطي ٢

 .ق خيطيء، ويصر، ورمي بالتشيع، وقد روى عن عطاء بعد اختالطهصدو
كان ثقة، معروفا باحلديث، والناس يظلمونه يف أحاديث يسألون أن يـدعها،            : وقال العجلي   

 .فلم يفعل 
منهم من أنكر عليه كثرة اخلطأ، والغلط،       : وقد خلص يعقوب بن شيبة أقوال األئمة فيه فقال          

ديه يف ذلك، وتركه الرجوع عما خيالفه الناس فيه، وجلاجته فيه، وثباته على             ومنهم من أنكر عليه متا    
 .ومنهم من قصته عنده أغلظ من هذه القصص ... اخلطأ، ومنهم من تكلم يف سوء حفظه 

 .)١١٣(كان يغلط، وخيطئ، وكان فيه جلاج، ومل يكن متهما بالكذب: وقال اإلمام أمحد 
 .) ع(هللا اليشكُري، الواسطي، البزاز أبو عوانة ؛ الوضاح بن عبدا ـ ٣

 ومسع من عطاء    ثقة، متفق على توثيقه إذا حدث من  كتابه، وإذا حدث من حفظه رمبا غلط،              
 .قبل اختالطه، وبعده 

إذا حديث أبو عوانة من كتابه فهو ثبت، وإذا حدث من غري كتابه رمبـا               : وقال اإلمام أمحد    
 .وهم 

 .ث من كتابه ثقة إذا حد: وقال أبو زرعة 
 ... . كتبه صحيحة، وإذا حدث من حفظه غلط كثريا، وهو صدوق، ثقة : وقال أبو حامت 

 ووثقه ابن سعد، والعجلي، والدارقطين، والذهيب، وذكره ابن حبان، وابن شاهني يف الثقـات             

)١١٤(  . 
 ) .ع( ـ ورقاء بن عمر اليشكري، أبو بشر، الكويف ٤

 .عتمر لني صدوق، يف حديثه عن منصور بن امل
ابن حبـان، وابـن شـاهني يف        وقد وثقه اإلمام أمحد، وابن معني،ووكيع بن اجلراح، وذكره          

 .الثقات
 .صاحل : وقال ابن معني ـ يف رواية ـ 

  . )١١٥(تكلموا يف حديثه عن منصور : وقال العقيلي 
 ) .ع( ـ إبراهيم بن طهمان بن شعبة اخلراساين، أبو سعيد، اهلروي ٥

اإلمام أمحد، وأبو حامت، وعثمان الدارمي، وأبو داود، وصاحل بن حممد، وإسـحاق             ثقة ؛ وثقه    
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 .بن راهويه، والدارقطين، وذكره ابن حبان، وابن شاهني يف الثقات
 .ال بأس به : وقال ابن معني ـ يف رواية ـ 

  .)١١٦(صدوق، حسن احلديث : وقال أبو حامت ـ أيضا ـ 
 .دراسة االختالف : ثالثا 

 سبق أن جرير بن عبداحلميد، روى هذا احلديث، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن                تبني مما 
 .جبري، عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ مرفوعا 

أبو األحوص، وأبو عوانة، وورقاء بن عمر، وإبراهيم بن طهمان، وعلي بن عاصم،             : وخالفه  
 . رضي اهللا عنهما ـ موقوفا فرووه، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس ـ

 :ويظهر أن الراجح ـ عن عطاء بن السائب ـ الوجه الثاين، وذلك ملا يأيت 
إبراهيم بن طهمـان،  :  ـ أن الوجه الثاين من رواية أيب األحوص، وهو ثقة، متقن، وتابعه  ١

 وهو ممن روى    وأبو عوانة، ومها ثقتان أيضا، وأما الوجه األول، فهو من رواية جرير بن عبداحلميد،             
 .عن عطاء بن السائب بعد اختالطه 

 ـ أن بعض أئمة هذا الشأن رجحوا الوجه الثاين، وحكموا على رواية صـاحب الوجـه    ٢ 
األول بأا خطأ ؛ فقد سأل اإلمام ابن أيب حامت أباه، وأبا زرعة، عن رواية جرير بن عبداحلميد، فبني                   

  .)١١٧(ية أيب عوانة، وورقاء، وغريمها املوقوفة اإلمام أبو حامت أا خطأ، وأن الصواب روا
  )) .)١١٨(ووقفه ورقاء، وأبو عوانة، وغريمها، وهو الصواب : (( وقال احلافظ الدارقطين 

 .احلكم على احلديث : رابعا 
  .)١١٩(احلديث من وجهه املرجح إسناده صحيح، موقوفا 



 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج                              ١٨٤

 


ا اإلمام ابن خزمية يف كتـاب الوضـوء مـن           بعد هذه الدراسة املوجزة لألحاديث اليت أعله      

 :صحيحه ؛ ميكن استخالص النتائج اآلتية 
 ـ أمهية صحيح اإلمام ابن خزمية باعتباره أحد الكتب املعتمدة يف مجع األحاديث النبويـة   ١

 .على األبواب 
 ـ ضرورة دراسة األحاديث اليت أعلها اإلمام ابن خزمية يف صحيحه، واستخالص منهجه  ٢

 .تعليل، ومقارنته ببقية األئمة يف هذا الباب يف ال
 . ـ وجود عدد ال بأس به من األحاديث اليت بني عللها اإلمام ابن خزمية يف صحيحه ٣
 ـ تبني من خالل هذه الدراسة املختصرة أن لإلمام ابن خزمية منهجا يف تعليل األحاديث،  ٤

 .الدليل على التعليل وأنه غري مقلد أو ناقل ألقوال من سبقه ؛ بل إنه يقيم 
 ـ أمهية أحكام اإلمام ابن خزمية يف تعليل األحاديث ؛ حيث نقل علماء احلديث ممن جـاء   ٥

 .بعده أقواله يف التعليل، وقاموا بدراستها 
 ـ تبني من خالل هذه الدراسة املوجزة كثرة األخطاء يف النسـخة املطبوعـة املتداولـة     ٦

ب على طالب العلم بالسنة النبوية االجتهاد يف حتقيقه، ونشـره           لصحيح اإلمام ابن خزمية ؛ مما يوج      
    . نشرة علمية خالية من األخطاء 
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 [ ] .وإذا وقع يف املطبوع حتريف بينته، وجعلته بني معكوفتني هكذا   (1)
 ) .عل(مادة ) ٤/١٢(معجم مقاييس اللغة   (2)
 ) .عل(مادة ) ٤/٢١(س احمليط القامو  (3)
 ) .٢/٢٦(، وتوضيح األفكار )١٠٢: ص (للعراقي . فتح املغيث : انظر   (4)
، يف حتقيقه لكتاب )رمحه اهللا(حمفوظ الرمحن زين اهللا / لإلستزادة حول املؤلفات يف هذا الباب انظر مقدمة الدكتور   (5)

 ) .٥٦ ـ ١/٤٧(العلل الواردة يف األحاديث النبوية للدارقطين 
اإلمام ابن خزمية ومنهجه يف (عبدالعزيز شاكر الكبيسي يف أول كتابه / الدكتور : ترجم لإلمام ابن خزمية بتوسع   (6)

 ـ ١/٧(حممد مصطفى األعظمي يف ذلك يف تقدمته لصحيح ابن خزمية / ، وانظر ما كتبه الدكتور)كتابه الصحيح
١٥ . ( 

 ) .١٣: (رقمه يف الصحيح   (7)
، وكذا نقله ابن عبداهلادي يف )٢/٥٥٢(، وجاء على الصواب كما أثبته يف إحتاف املهرة )وغريمها(يف املطبوع   (8)

 ) .١٨٠: ص (شرح علل ابن أيب حامت 
وقد . ، فجعله بذلك من مسند بريدة ]عن أبيه: [زاد الشيخ حمقق مصنف عبدالرزاق يف إسناد احلديث كلمة   (9)

وجعله من مسند ) ش(، و )عب(هذه الزيادة على كون صاحب الكرت أورد احلديث برمز استند الشيخ يف إثبات 
 .وعلى كونه عند ابن أيب شيبة من مسند بريدة. بريدة 

وأما كون صاحب الكرت قد أورده من . يف إسناد عبدالرزاق ] عن أبيه[وال ينتهض ما ذكره الشيخ لزيادة لفظة 
ابن أيب شيبة، وقد سبق يف التخريج أن ابن أيب شيبة أخرجه يف مصنفه من مسند بريدة فيمكن أنه اعتمد رواية 

حديث بريدة، وال يلزم أن يكون حديث عبدالرزاق مثله، خصوصاً وأن احلديث خمتلف يف إسناده بزيادة كلمة 
 .  أو حبذفها ] عن أبيه[

: ص (، والتقريب )٤/١١١(، وذيب التهذيب )١/٣٧٨(، والكاشف )١١/١٥٤(ذيب الكمال : انظر  (10)
٢٤٤ . ( 

 ) .٤/١١٤(ذيب التهذيب : انظر    (11)
 ) .٩/١٥٢(تاريخ بغداد    (12)
، واجلرح )٢/٢٨٦الترتيب (، وثقات العجلي )٢/٥٧٥(، وتاريخ الدوري )٧/٢٩٠(طبقات ابن سعد : انظر   (13)

، )١٠/٢٢٧(لتهذيب ، وذيب ا)٣/١٨٦(، وامليزان )٧/٥٢١(، وثقات ابن حبان )٨/٤٠٢(والتعديل 
 ) . ٥٣٩: ص (والتقريب 

 ) .٥٨١: ص (، والتقريب )١١/١٢٣(، وذيب التهذيـــب )٣٠/٤٦٢(ذيـب الكمال :  انظر (14)
 ، واجلرح والتعديل)٢/٢٨٥الترتيب (، وثقات العجلي )٩٤: ت (تاريخ الدارمي : انظر   (15)

     ) .٥٣٨: ص (، والتقريب )١٠/٢١٨(، وذيب التهذيب )٩/١٦٦(، وثقات ابن حبان )٨/٣٨٥(
 ) .٣/٦٧(، وانظر امليزان )٥/٣٧١(الكامل البن عدي   (16)
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، وذيب التهذيب   )١٧/٤٣٠(، وذيب الكمال    )٥/٢٨٨(، واجلرح والتعديل    )٢/٣٥٩(تاريخ الدوري   : انظر    (17)

 ) .٣٥١: ص (، والتقريب )٦/٢٧٩(
، والكامل )٨/٤١٢(، وثقات ابن حبان )٦/٣٨(رح والتعديل ، واجل)٢/٩٣الترتيب ( ثقات العجلي  :انظر  (18)

، وذيب التهذيب )٢/٦٠٩(، وامليزان )١٨/٥٢(، وذيب الكمال  )١٠٩٢(، وثقات ابن شاهني )٥/٣١١(
 ).٣٥٤: ص (، والتقريب )٦/٣١٠(

اريخ بغداد ، وت)٧/٣١٩(، وثقات ابن حبان )٧/٦١(، واجلرح والتعديل )٦/٤٠١(طبقات ابن سعد : انظر  (19)
 ) .  ٤٤٦: ص (، والتقريب )٨/٢٧٠(، وذيب التهذيب )٢٣/١٩٧(، وذيب الكمال )١٢/٣٤٦(

 ) .١٥٢:  رقم ١/٥٨(العلل البن أيب حامت :   انظر (20)
 ) .١/٩٠(جامع الترمذي  (21)
 ) .٣٧(هو يف الصحيح برقم   (22)
هو أن يطأ األرض القذرة، مث يطأ األرض : أنه قال عن اإلمام مالك ) ٧/٨٨(نقل ابن األثري يف جامع األصول   (23)

  .اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر بعضا 
 ) .١٢٦٢٦(ما بني املعكوفتني ساقطة من املطبوع، وثابتة يف إحتاف املهرة   (24)
   ... )) .هذا مل يسمعه هشيم من األعمش : (( ورواية هشيم هذه معلولة، فقد قال اإلمام أمحد عقبه   (25)
ص (، وتعريف أهل التقديس )٤/٢٢٢(، وذيب التهذيب )٢/٢٢٤(، وامليزان )١٢/٧٦( ذيب الكمال : انظر  (26)

   ) .٣٠١: ص (، والتدليس يف احلديث )٢٥٤: ص (، والتقريب )١١٨: 
 ) ٢٤٥: ص (، والتقريب )٤/١١٧(، وذيب التهذيب )١١/١٧٧( ذيب الكمال : انظر  (27)
، )٧/٥٩(، وثقات ابن حبان )٥/٨(، واجلرح والتعديل )٥١(، وتاريخ الدارمي )٦/٣٨٩(ت ابن سعد  طبقا:انظر  (28)

 ، والتقريب )٥/١٤٤(، وذيب التهذيب )١٤/٢٩٣(، وذيب الكمال )٤/٢٤٤(وسنن الدارقطين 
 ) .٢٩٥: ص(

، وأحوال )١/٤٥٣ الترتيب(، وثقات العجلي )٣٢، ٣١(، وابن طهمان )٧/١١٩( طبقات ابن سعد :انظر   (29)
، )٤/٣٦٥(، واجلرح والتعديل )٢/١٦٨(، واملعرفة والتاريخ )٤٦(، وجامع الترمذي )١٣٤: ت (الرجال 

 ) .٢٦٦: ص (، والتقريب )٤/٣٣٣(، وذيب التهذيب )٥٥٢(وثقات ابن شاهني 
، وثقات )٢/٥٠٥(، واجلرح والتعديل  )١/٢٦٧الترتيب (، وثقات العجلي )٧/٣٨١( طبقات ابن سعد :انظر   (30)

، )٩/٩(، وسري أعالم النبالء )٤/٥٤٠(، وذيب الكمال  )٢٦٥(، واإلرشاد للخليلي )١٧٣(ابن شاهني 
 ).١٣٩: ص (، والتقريب  )٢/٧٥(وذيب التهذيب 

، وثقات )٨/٢٧٢(، واجلرح والتعديل  )٢/٢٧٠الترتيب (، وثقات العجلي )٧/٣٢٩( طبقات ابن سعد :انظر   (31)
، )١٠/٩٦(، وذيب التهذيب )٢٧/٤٠٣(، وذيب الكمال )١٤٢٣(، وثقات ابن شاهني )٧/٤٨٣(ابن حبان 
 ) .٣٥٩: ص (، والتدليس يف احلديث )٥٢٦: ص (والتقريب 

، وتاريخ أيب )٢/٢٣٦الترتيب (وثقات العجلي ) ٢/٥١٢(، وتاريخ الدوري )٦/٣٩٢(طبقات ابن سعد  : انظر (32)
، وثقات ابن شاهني )٧/٤٤١(، وثقات ابن حبان )٧/٢٤٦(ح والتعديل ، واجلر)١/٣٠٣(زرعة الدمشقي 

 ) .٤٧٥: ص (، والتقريب )٩/١٣٧(، وذيب التهذيب )١٢٧٣(
 ) .١١٨: ص (تعريف أهل التقديس البن حجر :  انظر  (33)
 ) .٤/٣٠٢( الثقات  (34)
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) ٣٠٥: التدليس يف احلديث ص (تابه واختار الدكتور مسفر الدميين يف ك) . ١١٨(تعريف أهل التقديس :  انظر  (35)

أنه من أصحاب املرتبة الثالثة أو الرابعة ؛ لكونه مكثرا من التدليس، ويدلس عن الضعفاء، واهولني، واملتروكني، 
 .ويسوي احلديث 

 ) .١٩٠ ـ ١٨٩( جامع التحصيل  (36)
 .ألعمش باحلسن بن عمرو الفقيمي  ومل أجد فيما بني يدي من مصادر من أخرج احلديث من طريق صرح فيها ا (37)

، )٦/٢٨٣(ذيب الكمال : ثقة، ثبت، وانظر : ـ ) ١٦٢: ص (و احلسن بن عمرو الفقيمي ـ كما يف التقريب 
 .ويبدو أن األعمش إمنا دلسه ألجل العلو يف اإلسناد 

 ) .٣٨( هو يف الصحيح برقم  (38)
ولعله . حديث هارون : يف األصل ههنا : (خزمية بقوله ، وعلق حمقق صحيح ابن )الزهري: (جاء يف املطبوع  (39)

: فقال ) ٨٨٩٧(وما ذكره احملقق ليس بسديد، فقد أورده احلافظ يف إحتاف املهرة . ا هـ ) تصحيف من الزهري
 . إخل ... وعن هارون بن إسحاق، عن عبدة ابن سليمان 

 .حاق، عن عبدة بن سليمان رواه ابن خزمية، عن هارون بن إس) ٨٨٩٧(يف إحتاف املهرة   (40)
، واجلرح )٢/٣٣٢الترتيب (، وثقات العجلي )٧٥٠(، وتاريخ الدارمي )٧/٣٢١( طبقات ابن سعد :انظر   (41)

، )١١/٤٨(،  ذيب التهذيب )١١١(، وجامع التحصيل )٣٠/٢٣٢(، وذيب الكمال )٩/٦٣(والتعديل 
، والتدليس يف )٥٩: ص (ني يف أمساء املدلسني ، والتبي)٩٤(، وتعريف أهل التقديس )٥٧٣: ص (والتقريب 

 ) .٢٤٠(احلديث 
: ص (، والتقريب )٣/٩(، وذيب التهذيب )٧/٢٣٩(، وذيب الكمال )١/١٧٦( اجلرح والتعديل :انظر  (42)

١٧٨. ( 
 ) ٥٩١: ص (، والتقريب )١١/٢١١(، وذيب التهذيب )٣١/٣٤٦(ذيب الكمال  : انظر (43)
، واجلرح )٢/١٠٨الترتيب (، وثقات العجلي )٢٤٢(، وتاريخ الدارمي )٦/٣٩١(بن سعد طبقات ا: انظر  (44)

، وثقات ابن شاهني )أ/١٩: ل /٥(، والعلل للدارقطين)٧/١٦٤(، وثقات ابن حبان )٦/٨٩(والتعديل 
 ) .٤٦٩: ص (، والتقريب)٦/٤٥٨(، وذيب التهذيب )١٠٩١(

، وثقات ابن حبان )٩/٣٤(، واجلرح والتعديل )٢/٣٤٦الترتيب (ي ، وثقات العجل)٦٥(تاريخ الدارمي : انظر  (45)
 ) .٥٨٦: ص (، والتقريب )١١/١٦٩(، وذيب التهذيب )٣١/١٦٤(، وذيب الكمال )٧/٥٦٠(

، وذيب )٢/٧٠٧(، وشرح علل الترمذي البن رجب )١/٢٥١(، والكاشف )٧/٢٥٣( ذيب الكمال :ر انظ  (46)
 ) .٤٦٠: ص (، والكواكب النريات )١٧٨: ص (، والتقريب )٣/١١(التهذيب 

، وذيب )٥٤٤: ت (، وثقات ابن شاهني )٤/٣٤١(، واجلرح والتعديل )٧/٤٧٢(طبقات ابن سعد : انظر  (47)
 ) .٢٢٦(، والتقريب )١٢/٥٠١(الكمال 

بن شاهني ، وثقات ا)٧/١٨٨(، وثقات ابن حبان )٦/١٢٤(، واجلرح والتعديل )٧/٢٩١(طبقات ابن سعد : انظر  (48)
، )٢/٣١٩(، والكاشف )٢١/٤٧٠(، وذيب الكمال )١/١٧٢(، وسنن الدارقطين )٥/٤٦(، والكامل )٦٩٦(

 ) .٤١٦: ص (، والتقريب )٧/٤٨٥(وذيب التهذيب 
، وذيب )٨/٤١٣(، وذيب الكمال )٣/٤١٧(، واجلرح والتعديل )١/٣٤١الترتيب (ثقات العجلي : انظر  (49)

 ) . ١٩٩: ص (لتقريب ، وا)٣/١٩٢(التهذيب 
، )٢/١٩١(، واجلرح والتعديل )٣٤: ت (، وضعفاء النسائي )١٣٦(، والدارمي )٢/٣٦(تاريخ الدوري : انظر   (50)

 ) .١٠٩: ص (، والتقريب )١/٣٢١(، وذيب التهذيب )٣/١٦٣(، وذيب الكمال )٦/٢٢١(وتاريخ بغداد 
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 ) .٧١(هو يف الصحيح برقم    (51)
 .عياض بن هالل  : يعين تسميته  (52)
وجاء على الصواب عند البيهقي يف الكربى، ) . احلسن(حترف يف املطبوع من املستدرك ، والسنن الصغرى إىل  (53)

 .واملزي 
، وثقات ابن )٥/٥٥(، واجلرح والتعديل )٢/٢٩الترتيب (، وثقات العجلي )٦٥٢: ت (تاريخ الدارمي : انظر  (54)

 ) .٣٠٢: ص (، والتقريب )٥/٢٠٩(، وذيب التهذيب )١٤/٤٩٥(، وذيب الكمال )٨/٣٤١(حبان 
، وجامع )٢/٣٠٥الترتيب (، وثقات العجلي )١٠٣(، وتاريخ الدارمي )٧/٣٠٤(طبقات ابن سعد : انظر  (55)

، )٩/١٦٠(، وثقات ابن حبان )٨/١٦٣(، واجلرح والتعديل )٤/١٦٧(، والضعفاء الكبري )٢٧٣٥(الترمذي 
، وذيب التهذيب )٤/١٦٧(، وامليزان )٣٩٨: ت (، ومن تكلم فيه وهو موثق )٢٩/١٤٥(وذيب الكمال 

  ) .٥٥٤: ص (، والتقريب )١٠/٣٧٠(
، وذيب التهذيب )١١/٢١٢(، وذيب الكمال )٩/١٤٥(، وتاريخ بغداد )٤/٢٦٩(اجلرح والتعديل : انظر  (56)

 ) .٢٤٥: ص (، والتقريب )٤/١٢٧(
 ) .٦/٣٩(، والثقات البن حبان )٢/١٧٦(، واجلرح والتعديل )١/٣٥٨(التاريخ الكبري : انظر  (57)
، وذيب )١٩/٢٢١(، وذيب الكمال )٨/٤٣٠(، وثقات ابن حبان )٥/١٩٠٨(اجلرح والتعديل : انظر   (58)

 ) .٣٧٧: ص (، والتقريب )٧/٧٠(التهذيب 
: ه عن حيىي ابن أيب كثري، فقال مرة إىل أن األوزاعي روا) ٨/٢٠٢( أشار احلافظ ابن حجر يف ذيب التهذيب (59)

 .هالل بن عياض مرة أخرى : عياض بن هالل، وقال 
: رواه األوزاعي مرتني ؛ فقال مرة : عن احلافظ موسى بن هارون أنه قال ) ١/١٥٨(ونقل احلاكم يف املستدرك 

 .عن حيىي، عن هالل بن عياض 
 .هذا احلديث وهذا يفيد أن األوزاعي قد اختلف عليه أيضا يف إسناد 

، وثقات ابن )٩/١٤١(، واجلرح والتعديل )٤/٤٢٣(، والضعفاء الكبري )٢/٣٥٧الترتيب (ثقات العجلي : انظر  (60)
، وجامع )٤/٤٠٢(، وامليزان )٣١/٥٠٤(، وذيب الكمال )١٥٩٥(، وثقات ابن شاهني )٧/٥٩١(حبان 

، والتدليس يف احلديث )١٢٧: ص  (، وتعريف أهل التقديس)٥٩٦: ص (، والتقريب )١١١: ص (التحصيل 
 ) .٢٨٢: ص (

، )٤٠٣: ت (، وسؤاالت الربقاين للدارقطين )٧/١٠(، واجلرح والتعديل )٣/٣٧٨(الضعفاء الكبري :  انظر (61)
  ) .٣٩٦: ص (، والتقريب )٧/٢٦١(، وذيب التهذيب )٣/٩٠(، وامليزان )٢٠/٢٥٦(وذيب الكمال 

، )١٧/٣٠٧(، وذيب الكمال )١٤٧(، وابن اجلنيد )٤٠٠(، وابن طهمان  )٢٣ ،٢٢(تاريخ الدارمي :  انظر (62)
  ) .٣٤٧: ص (والتقريب 

 .من طريق أيب بكر بن داسة ) ١/١٠٠(السنن الكربى للبيهقي  (63)
 ) .٨٨(علل احلديث البن أيب حامت  (64)
 .يب كثري اضطراب، وهذا احلديث منها ألنه من رواية عكرمة بن عمار، وهو صدوق يغلط، ويف روايته عن حيىي بن أ (65)

 .أحاديث عكرمة، عن حيىي بن أيب كثري ضعاف ليس بصحاح ) : ٥/٢٧٢كما يف الكامل (وقد قال اإلمام أمحد 
 .صدوق : ـ ) ٤٨٤: ص ( وهو من رواية حممد بن الصباح اجلرجرائي، وهو ـ كما يف التقريب  (66)

ثقة، : ـ ) ٥٨٤: ص (القرشي، الدمشق، وهو ـ كما يف التقريب ورواه حممد بن الصباح، عن الوليد بن مسلم 
 .لكنه كثري التدليس، والتسوية 
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 .ورواه الوليد بن مسلم، عن األوزاعي، وتقدم ههنا أنه إمام، متفق عليه 

 .ورواه األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، وتقدم ههنا أنه ثقة، ثبت، لكنه يدلس، ويرسل
 . مرسال  . ، عن النيب ورواه حيىي بن أيب كثري

 ) .١٧٧(هو يف الصحيح برقم  (67)
 سقطت من املطبوع، والصواب إثباا كما وردت يف أول احلديث، وبعد هذا املوضع أيضا، وكذا يف إحتاف املهرة (68)

 . ، وهو أبو موسى ؛ حممد بن املثىن العرتي )٥٢٦٧(
 .نساء واقتصر يف هذا املوضع على ذكر ما يتعلق بصفوف ال (69)
، وثقات )٤/٤٦٣(، واجلرح والتعديل )١/٤٧٢الترتيب (، وثقات العجلي )٤٥٦، ٤٤٤(تاريخ الدارمي : انظر  (70)

 ) .٢٨٠: ص (، والتقريب )٤/٤٥٠(، وذيب التهذيب )٦/٤٨٣(ابن حبان 
 أليب زرعة ، والضعفاء)١/٣٧١الترتيب (، وثقات العجلي )٣٤٥(، والدارمي )٢/١٧٦(تاريخ الدوري : انظر   (71)

، وذيب الكمال )٣٧٨(، وثقات ابن شاهني )٣/٢١٧(، والكامل )٣/٥٨٩(، واجلرح والتعديل )٨١٦: ص (
 ) .٢١٧: ص (، والتقريب )٣/٣٤٨(، وذيب التهذيب )٩/٤١٤(

، وثقات العجلي )٢٣٠: ت (، وابن اجلنيد )٤٩٣: ت (، وتاريخ الدارمي )٧/٤٨٤(طبقات ابن سعد : انظر  (72)
: ت (، وثقات ابن شاهني )٧/١٤٩(، وثقات ابن حبان )٥/٣٢٨(، واجلرح والتعديل )٢/١١٣تيب التر(

: ص (، والتقريب )٧/٤٢(، وذيب التهذيب )٢/٢٣٢(، والكاشف )١٩/١٣٦(، وذيب الكمال )١٠٠١
٣٧٣. ( 

 ) .٥٤( علل احلديث (73)
 ) .٢/٧٧(رواية عبداهللا . رجال لإلمام أمحد ، وحنوه يف العلل ومعرفة ال)٢/٢٢٣( الضعفاء الكبري للعقيلي (74)
 ) .٢/١٦( السنن الكربى للبيهقي (75)
 . ومل أجد فيما بني يدي من كناه أبا حممد ممن ترجم له (76)
 ألنه من رواية عبداهللا بن حممد بن عقيل اهلامشي، املدين، وقد ضعفه أئمة هذا الشأن؛ كيحىي بن معني، وعلي بن (77)

 .خيتلف عنه يف األسانيد : وقال أبو زرعة . منكر احلديث : وقال اإلمام أمحد  . املديين، والنسائي
، )٥/١٥٣(، واجلرح والتعديل )٢/٢٩٨(، والضعفاء الكبري )١٨٢: ت /١(معرفة الرجال البن حمرز : انظر 

  ) .٦/١٣(، وذيب التهذيب )٢/٤٨٤(، وامليزان )٢/٣(واروحني البن حبان 
 ) .١٤٣(، واتىب للنسائي )٥١(، وجامع الترمذي )٥٨٧( صحيح مسلم (78)
 ) .٢٢٦(هو يف الصحيح برقم  (79)
 ).٤٦(وقد جاء على الصواب كما أثبته يف إحتاف املهرة ) ميسرة(حترف يف املطبوع إىل  (80)
لى الصواب ، وأثبته ع)حدثنا أبو جعفر احلمال: عن مسلم بن احلجاج، وقال ( حترف يف املطبوع من الصحيح إىل (81)

 ) .٤٦(كما جاء يف إحتاف املهرة 
 ) . أخربين سهل بن سعد: (إال أن حممد بن جعفر قال يف حديثه  (82)
 ) .حدثين أيب بن كعب: قال سهل األنصاري : عن الزهري قال : (وقال يف حديثه  (83)
 .عالن بن املغرية :  ومساه ابن املنذر (84)
: ص (، والتقريب )٩/٤٤٥(، وذيب التهذيب )٢٦/٤١٩(يب الكمال ، وذ)٥٥/٢٩٤(تاريخ دمشق  : انظر (85)

٥٠٦. ( 
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ص (، والتقريب )١٠/٢٤٣(، وذيب التهذيب )٢٣/٣٠٣(، وذيب الكمال )٨/٢٥٥(اجلرح والتعديل : انظر  (86)

 :٥٤١. ( 
، وثقات ابن )٦/٢٢٥(، واجلرح والتعديل )٢/١٧٣الترتيب (، وثقات العجلي )٧/٥١٥( طبقات ابن سعد :انظر  (87)

 ).٤١٩: ص (، والتقريب )٨/١٤(، وذيب التهذيب )٢١/٥٧٠(، وذيب الكمال )٧/٢٢٨(حبان 
، واجلرح )٢/٣٧٩الترتيب (، وثقات العجلي )٢/٦٨٩(، وتاريخ الدوري )٧/٥٢٠( طبقات ابن سعد :انظر  (88)

، وذيب )٤/٤٨٤(مليزان ، وا)٣٢/٥٥١(، وذيب الكمال )٧/٦٤٨(، وثقات ابن حبان )٩/٢٤٧(والتعديل 
 ) .٦١٤: ص (، والتقريب )١١/٤٥٠(التهذيب 

، واجلرح والتعديل )١/٤٥٨الترتيب (، وثقات العجلي )٤٢٦، ٥(، والدارمي )٢/٢٥٧(تاريخ الدوري : انظر  (89)
 ) .٢٦٧: ص (، والتقريب )٤/٣٥١(، وذيب التهذيب )١٢/٥١٦(، وذيب الكمال )٤/٣٤٤(

 ) .٣٨٣: ص (يس يف احلديث التدل: انظر    (90)
، وامليزان )١٨/٣٣٨(، وذيب الكمال )١٠/٤٠٠(، وتاريخ بغداد )٥/٣٥٦(اجلرح والتعديل : انظر  (91)

 )  .١٤١: ص (، وتعريف أهل التقديس )٣٦٣: ص (، والتقريب )٦/٤٠٢(، وذيب التهذيب )٢/٦٥٩(
، وثقات ابن حبان )٧/٤٣(واجلرح والتعديل ، )٢١(، وتاريخ الدارمي )٧/٥١٩( طبقات ابن سعد :انظر  (92)

 ) .٣٩٦: ص (، والتقريب )٧/٢٥٥(، وذيب التهذيب )٢٠/٢٤٢(، وذيب الكمال )٧/٣٠٥(
 )) .أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم ) : (( ١/١٣٥(وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري  (93)

ن هذا احلديث أخرجه بقي بن خملد يف مسنده، والطربي يف ذيبه، أ) ١/١٧(مث ذكر احلافظ يف النكت الظراف 
 .كالمها عن أيب كريب، عن عبداهللا بن املبارك، عن يونس، عن ابن شهاب، حدثين سهل بن سعد 

فإن كان حمفوظا، فلعل ابن شهاب مسعه أوال عن سهل بواسطة، مث لقيه، فحدثه، ومساعه منه : (( مث قال احلافظ 
 )) .حيح يف غري هذا احلديث ثابت يف الص

 )) .  وهي متابعة قوية حملمد ابن جعفر غندر : (( عن رواية بقي بن خملد ) ١/٢٠٨(وقال احلافظ يف إحتاف املهرة 
 ) .٨٦( وحديث حممد بن مهران هذا أعله عبدالرمحن ابن أخي اإلمام ؛ ذكر ذلك ابن أيب حامت يف علل احلديث (94)
 ) .٢٣/١٠٧(رب  التمهيد البن عبدال(95)
 ) .١/١٣٥(التلخيص احلبري :  انظر (96)
 ) .١/١٦٥( السنن الكربى للبيهقي (97)
 ) .١/٤٤٩(  اإلحسان (98)
 .ثقة، حافظ : ـ ) ٨٠( حيث رواه أبو داود ـ كما تقدم ـ عن أمحد بن صاحل املصري، وهو ـ كما يف التقريب (99)

 . أنه ثقة، حافظ ورواه أمحد بن صاحل، عن عمرو بن احلارث، وقد تقدم
 .ورواه عمرو بن احلارث، عن الزهري، وتقدم أنه حافظ، متفق على جاللته، وإتقانه 

 .ثقة، عابد : ـ ) ٢٤٧(ورواه الزهري، عمن يرضى، وتبني أنه سلمة بن دينار املدين، وهو ـ كما يف التقريب 
اري، ومها صحابيان جليالن ـ رضي ورواه سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد األنصاري، عن أيب بن كعب األنص

 .اهللا عنهما ـ 
 ) .٢٢٩(هو يف الصحيح برقم  (100)
 )).نا حممد بن ميمون، أخربنا حيىي، نا سفيان : (( يف املطبوع من صحيح ابن خزمية  (101)

 ) .٧٣٠(وجاء على الصواب ـ كما أثبته ـ يف إحتاف املهرة 
  .بقية بن الوليد:  ته عن شعبة بل تابعه عليه تبني يف التخريج أن مسكينا مل يتفرد برواي (102)
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 .بشري : حترفت يف املطبوع من احللية إىل  (103)
 ). ٣٢٠(، والتقريب )٥/٣٨٢(، وذيب التهذيب )١٦/٥(ذيب الكمال  : انظر (104)
 ) .١/٥٥٩(إحتاف املهرة : انظر  (105)
ـ ) ٣٥١: ص (مهدي، وهو ـ كما يف التقريب ألنه من رواية اإلمام أمحد ـ كما تقدم ـ، عن عبدالرمحن بن  (106)

 . ثقة، ثبت، حافظ، عارف بالرجال، واحلديث : 
 .ورواه عبدالرمحن بن مهدي، عن سفيان الثوري، وتقدم ههنا أنه أحد األئمة الكبار امع عليهم 

إن فيها شيئا من الوهم ورواه الثوري، عن معمر بن راشد، وتقدم ههنا أنه ثقة، ثبت إال يف روايته عن أهل البصرة ف
 .هشام الدستوائي، وسعيد بن أيب عروبة، وسعيد بن بشري : لكن تابع معمر عليه من هذا الوجه . 

 .ثقة، ثبت: ـ ) ٤٥٣(ورواه معمر، عن قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ـ كما يف التقريب 
   . ورواه قتادة، عن أنس بن مالك األنصاري 

 ) .٢٧٢(وهو يف الصحيح برقم  (107)
 .به موقوفا . عن احلسني بن إمساعيل، عن يوسف بن موسى ) ١/١٧٧( لكن رواه الدارقطين يف سننه (108)
 .والصواب إثباا ) . عن سعيد بن جبري: (سقط من طبعة األوسط  (109)
لسائب، أن علي بن عاصم ممن روى هذا احلديث، عن عطاء بن ا) ٤٠( ذكر اإلمام ابن أيب حامت يف علل احلديث (110)

 وحكم عليها اإلمام أبو حامت بأا مما أخطأ فيه علي بن عاصم . مرفوعا 
 .أن علي بن عاصم رواه مرفوعا ) ١/١٧٨(وكذا ذكر احلافظ الدارقطين يف سننه 

 .ورواية البيهقي اليت ههنا صرحية يف أن علي بن عاصم إمنا رواه، عن عطاء بن السائب موقوفا
، والضعفاء )٦/٤٦٥(، والتاريخ الكبري )٨٣٧(، وابن حمرز )٢٤٩(، والدارمي )٢/٤٠٣(تاريخ الدوري : انظر  (111)

، )٦/٣٣٢(، واجلرح والتعديل )٣/٣٩٨(، والضعفاء الكبري )٢/١٣٥الترتيب (، وثقات العجلي )٢٧٦(الصغري 
، )٢٠/٨٦(، وذيب الكمال )٥/١٨٨(، وعلل الدارقطين )٥/٣٦١(، والكامل )٧/٢٥١(وثقات ابن حبان 

، والكواكب النريات )٣٩١: ص (، والتقريب )٧/٢٠٣(، وذيب التهذيب )٢/٧٣٤(وشرح العلل البن رجب 
 ) .٣١٩: ص (
، وذيب )٤٧١(، وثقات ابن شاهني )٤/٢٥٩(، واجلرح والتعديل )١/٤٤٤الترتيب (ثقات العجلي : انظر  (112)

 ) . ٢٦١: ص (، والتقريب )٤/٢٨٢(، وذيب التهذيب )١٢/٢٨٢(الكمال 
 ، وذيب الكمال)١١/٤٤٦(، وتاريخ بغداد )٢/١٥٦الترتيب (ثقات العجلي : انظر  (113)

  ) . ٣١٩: ص (، والكواكب النريات )٤٠٣: ص (، والتقريب )٧/٣٤٤(، وذيب التهذيب )٢٠/٥٠٤(
بن ، وا)٦٦٧، ٣٩٢، ٥٢، ٤٠(، والدارمي )٢/٦٢٩(، وتاريخ الدوري )٧/٢٨٧(طبقات ابن سعد : انظر  (114)

، واجلرح والتعديل )٢/٣٤٠الترتيب (، وثقات العجلي )٥٨٤، ٥٨٢، ٥٧٦،  ٥٦٨، ١/٥٤٧(حمرز 
، وتاريخ بغداد )١٥٠٨(، وثقات ابن شاهني )١/١٦٤(، وسنن الدارقطين )٧/٥٦٢(، وثقات ابن حبان )٩/٤١(
 التقريب، و)١١/١١٦(، وذيب التهذيب )٤/٣٣٤(، وامليزان )٣٠/٤٤١(، وتـهذيب الكمال )١٣/٤٦٠(
 ) .٣١٩: ص (، والكواكب النريات )٥٨٠: ص (
، )٧/٩٢(، والكامل )٧/٥٦٥(، وثقات ابن حبان )٩/٥٠(، واجلرح والتعديل )٤/٣٢٧(الضعفاء الكبري : انظر  (115)

: ص (، والتقريب )١١/١١٣(، وذيب التهذيب )٣٠/٤٣٣(، وذيب الكمال )١٥٠٦(وثقات ابن شاهني 
٥٨٠. ( 
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، وذيب )٢/١٠٧(، واجلرح والتعديل )١/٢١١الترتيب (، وثقات العجلي )١٧٩(خ الدارمي تاري: انظر  (116)

 ) . ٩٠: ص (، والتقريب )١/١٢٩(، وذيب التهذيب )٢/١٠٨(الكمال 
 ) .٤٠(علل احلديث :  انظر (117)
 ) .١/١٧٨( سنن الدارقطين (118)

 
 . إن كان أبو األحوص مسع من عطاء قبل اختالطه (119)

 .بن أيب شيبة، عن أيب األحوص، وتقدم أنه ثقة، متقن وقد رواه ا
 .ورواه أبو األحوص، عن عطاء بن السائب، وتقدم أنه ثقة، اختلط يف آخر عمره 

 .ثقة، ثبت، فقيه : ـ ) ٢٣٤: ص (ورواه عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، وهو ـ كما يف التقريب 
  .عنهما ـ موقوفا ورواه سعيد بن جبري، عن ابن عباس ـ رضي اهللا 
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 . وسننه وأيامه اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا = البخاري  -١
 .املصنف = ابن أيب شيبة  -٢
 .مسند ابن اجلعد = ابن اجلعد  -٣
 . سؤاالت ابن اجلنيد = ابن اجلنيد  -٤
  .ح عن رسول اهللا خمتصر املختصر من املسند الصحي= ابن خزمية  -٥
 . من كالم أيب زكريا حيىي بن معني = ابن طهمان  -٦
 .السنن = ابن ماجه  -٧
 .معرفة الرجال = ابن حمرز  -٨
 .السنن = أبو داود  -٩
مكتبة .  هـ ١٤٠٩عام . الطبعة الثانية . سعدي اهلامشي / إعداد د. أبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية  -١٠

 .السعودية . ابن القيم 
زهري / حتقيق د . للحافظ أمحد بن علي ابن حجر العسقالين . حتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العشرة إ -١١

 . املدينة النبوية . جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف .  هـ ١٤١٥عام . الطبعة األوىل . ناصر الناصر 
عبدامللك بن عبداهللا بن /حتقيق د .  عبد الواحد املقدسي لضياء الدين أيب عبداهللا ؛ حممد بن. األحاديث املختارة  -١٢

 .السعودية . مكتبة النهضة احلديثة.  هـ ١٤١٠عام . الطبعة األوىل . دهيش 
عام . الطبعة األوىل . حتقيق شعيب األرنؤوط . لعلي بن بلبان الفارسي . اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  -١٣

  .بريوت . مؤسسة الرسالة .  هـ ١٤٠٨
الطبعة األوىل . حتقيق صبحي البدري السامرائي . أليب إسحاق ؛ إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين . أحوال الرجال  -١٤

 .لبنان . مؤسسة الرسالة .  هـ ١٤٠٥عام . 
 . اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث = اإلرشاد للخليلي  -١٥
الطبعة . حممد سعيد عمر / حتقيق د. ليلي أليب يعلى اخلليل بن عبداهللا اخل. اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  -١٦

 . الرياض . مكتبة الرشد .  هـ ١٤٠٩عام . األوىل 
عبداملعطي أمني قلعجي / حتقيق د . أليب بكر ؛ حممد بن موسى احلازمي . االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار  -١٧

 .حلب . دار الوعي .  هـ ١٤٠٣عام . الطبعة األوىل . 
 ١٤٢٢عام . الطبعة األوىل . عبدالعزيز شاكر الكبيسي / للدكتور. ة ومنهجه يف كتابه الصحيح اإلمام ابن خزمي -١٨

 .بريوت . دار ابن حزم . هـ 
صغري / حتقيق د . أليب بكر ؛ حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري. األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  -١٩

 .السعودية . دار طيبة .  هـ١٤٠٥عام . الطبعة األوىل . أمحد بن حممد حنيف 
 .املعجم األوسط = األوسط للطرباين  -٢٠
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 . األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف = األوسط البن املنذر  -٢١
 .املسند = اإلمام أمحد  -٢٢
دار . حتقيق مسعد عبداحلميد السعدين . لعلي بن أيب بكر اهليثمي . بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث  -٢٣

 .القاهرة . الطالئع للنشر 
 .السنن الكربى = البيهقي  -٢٤
. حتقيق شكر اهللا ابن نعمة اهللا القوجاين . عبدالرمحن بن عمرو بن عبداهللا بن صفوان : تاريخ أيب زرعة الدمشقي  -٢٥

 . دمشق . جممع اللغة العربية 
 .تاريخ مدينة دمشق = تاريخ ابن عساكر  -٢٦
عام . الطبعة األوىل . حتقيق صبحي السامرائي . اهني أليب حفص ؛ عمر بن أمحد بن ش. تاريخ أمساء الثقات  -٢٧

 .الكويت . الدار السلفية .  هـ ١٤٠٤
 . بريوت. دار الكتاب العريب . أليب بكر ؛ أمحد بن علي اخلطيب البغدادي . تاريخ بغداد  -٢٨
ار املأمون د. أمحد حممد نور سيف / حتقيق د . لعثمان بن سعيد الدرامي . تاريخ الدارمي عن حيىي بن معني  -٢٩

 . سوريا . للتراث 
 .حيىي بن معني وكتابه التاريخ = تاريخ الدوري  -٣٠
مؤسسة . حتقيق الشيخ عبدالرمحن بن حيىي املعلمي . أليب عبداهللا ؛ حممد بن إمساعيل البخاري . التاريخ الكبري  -٣١

 . لبنان . الكتب الثقافية 
أليب . ل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماث -٣٢

 ١٤١٥عام . الطبعة األوىل . حتقيق عمر بن غرامة العمروي . القاسم ؛ علي بن احلسن ابن عساكر الشافعي 
 .بريوت . دار الفكر . هـ 

دار .  هـ ١٤٠٦عام . الطبعة األوىل . حتقيق حيىي شفيق . لسبط ابن العجمي احلليب . التبيني ألمساء املدلسني  -٣٣
 . بريوت . الكتب العلمية 

. للدكتور مسفر ابن غرم اهللا الدميين . التدليس يف احلديث حقيقته وأقسامه وأحكامه ومراتبه واملوصوفون به  -٣٤
 .   هـ ١٤١٢عام . الطبعة األوىل 

. ر الكتب العلمية دا. تصحيح الشيخ عبدالرمحن بن حيىي املعلمي. أليب عبداهللا ؛ حممد الذهيب . تذكرة احلفاظ  -٣٥
 . بريوت 

 .، ومعرفة الصحيح واملعلول، وما عليه العمل اجلامع املختصر من السنن عن رسول اهللا = الترمذي  -٣٦
/ حتقيق د . أليب الفضل ؛ أمحد بن علي ابن حجر العسقالين . تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس  -٣٧

 . هـ ١٤١٣عام . الطبعة األوىل . أمحد بن علي املباركي 
عين بتصحيحه . للحافظ أمحد بن علي ابن حجر العسقالين . التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  -٣٨

 .املدينة النبوية . عبداهللا هاشم اليماين 
 . الهور . حديث أكادمي. أليب الطيب مشس احلق العظيم آبادي . التعليق املغين على سنن الدارقطين  -٣٩
 .تقريب التهذيب = التقريب  -٤٠
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عام . الطبعة الثالثة . حتقيق حممد عوامة. أليب الفضل ؛ أمحد بن علي ابن حجر العسقالين . تقريب التهذيب  -٤١

 . حلب . دار الرشيد .  هـ ١٤١١
 .التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد = التمهيد البن عبدالرب  -٤٢
حتقيق مصطفى بن أمحد . أليب عمر ؛ يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب . يد التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسان -٤٣

 .املغرب . وزارة األوقاف . العلوي وآخرين 
جملس .  هـ ١٣٢٥عام . الطبعة األوىل . أليب الفضل أمحد بن علي ابن حجر العسقالين . ذيب التهذيب  -٤٤

 . اهلند . دائرة املعارف النظامية 
. الطبعة األوىل . بشار عواد معروف / حتقيق د. أليب احلجاج ؛ يوسف املزي . الرجال ذيب الكمال يف أمساء  -٤٥

 . بريوت . مؤسسة الرسالة .  هـ ١٤١٣عام 
دار الفكر . حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد . حملمد بن إمساعيل الصنعاين . توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار  -٤٦

. 
 . هـ ١٣٩٣الطبعة األوىل عام . اهلند . دائرة املعارف العثمانية . بان البسيت أليب حامت حممد بن ح. الثقات  -٤٧
 .تاريخ أمساء الثقات = ثقات ابن شاهني  -٤٨
 .معرفة الثقات = الثقات للعجلي  -٤٩
حتقيق عبدالقادر . أليب السعادات ؛ املبارك ابن حممد ابن األثري اجلزري. جامع األصول يف  أحاديث الرسول  -٥٠

 .مكتبة احللواين .  هـ ١٣٩٨ام ع. األرنؤوط 
.  هـ ١٣٨٨عام . الطبعة الثالثة. أليب جعفر ؛ حممد بن جرير الطربي . جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -٥١

 . مصر . مطبعة مصطفى البايب احلليب 
د السلفي حتقيق محدي عبداي. أليب سعيد ؛ صالح الدين ابن خليل العالئي . جامع التحصيل يف أحكام املراسيل  -٥٢

 .لبنان . عامل الكتب . هـ ١٤٠٧عام . الطبعة الثانية . 
 .، ومعرفة الصحيح واملعلول، وما عليه العمل اجلامع املختصر من السنن عن رسول اهللا = جامع الترمذي  -٥٣
اف إشر. أليب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري .  وسننه وأيامه اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا  -٥٤

 . الرياض . دار السالم .  هـ ١٤٢١عام . الطبعة الثانية . الشيخ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
أليب عيسى حممد بن .  ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العملاجلامع املختصر من السنن عن رسول اهللا  -٥٥

دار السالم .  هـ ١٤٢١عام . ية الطبعة الثان. إشراف الشيخ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ . سورة الترمذي 
 . الرياض . 

الطبعة . حتقيق الشيخ عبدالرمحن ابن حيىي املعلمي . أليب حممد ؛ عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي . اجلرح والتعديل  -٥٦
 . اهلند . جملس دائرة املعارف العثمانية .  هـ ١٢٧٢عام . األوىل 

 .بوع حباشية السنن الكربى للبيهقي مط. اجلوهر النقي لعالء الدين ابن التركماين  -٥٧
 .املستدرك = احلاكم  -٥٨
 ) .٦٣م (نسخة خطية حمفوظة باملكتبة الظاهرية برقم . حديث أيب احلسن ؛ حممد بن جعفر بن السقاء احلليب  -٥٩
 .حلية األولياء = احللية  -٦٠
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 .تاريخ الدارمي = الدارمي  -٦١
الطبعة . حتقيق حممد شكور املياديين . بن أمحد الذهيب أليب عبداهللا ؛ حممد . ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق  -٦٢

 . األردن . مكتبة املنار .  هـ ١٤٠٦عام . األوىل 
الطبعة . إشراف الشيخ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ . أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين . السنن  -٦٣

 . الرياض . دار السالم .  هـ ١٤٢١عام . الثانية 
 .التعليق املغين على سنن الدارقطين = سنن الدارقطين  -٦٤
الطبعة . إشراف الشيخ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ . أليب عبداهللا حممد بن يزيد بن ماجه القزويين . السنن  -٦٥

 . الرياض . دار السالم .  هـ ١٤٢١عام . الثانية 
. الطبعة األوىل . الرمحن األعظمي حممد ضياء / حتقيق د . أليب بكر ؛ أمحد بن احلسني البيهقي . السنن الصغرى  -٦٦

 .املدينة النبوية . مكتبة الدار .  هـ ١٤١٠عام 
جملس دائرة املعارف .  هـ١٣٤٤عام . الطبعة األوىل . أليب بكر ؛ أمحد بن احلسني البيهقي . السنن الكربى  -٦٧

 .اهلند . العثمانية 
 . السنن الكبري = السنن الكربى للنسائي  -٦٨

الطبعة . عبدالغفار البنداري وسيد كسروي /حتقيق د.  عبدالرمحن ؛ أمحد بن شعيب النسائي أليب. السنن الكبري  -٦٩
   .بريوت . دار الكتب العلمية .  هـ ١٤١١عام . األوىل 

 .السنن الكربى للبيهقي = سنن البيهقي  -٧٠
. الطبعة األوىل . ر سيف أمحد حممد نو/ حتقيق د . أليب إسحاق ؛ إبراهيم بن عبداهللا اخلتلي . سؤاالت ابن اجلنيد  -٧١

 .السعودية . مكتبة الدار .  هـ ١٤٠٨عام 
كتب .  هـ ١٤٠٤عام . الطبعة األوىل . عبدالرحيم حممد القشقري / حتقيق د . سؤاالت الربقاين للدارقطين  -٧٢

 .باكستان . خانة مجيلي 
 .سري أعالم النبالء =  السري  -٧٣
عام . الطبعة األوىل . حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين. د الذهيب أليب عبداهللا حممد بن أمح.  سري أعالم النبالء  -٧٤

 . بريوت . مؤسسة الرسالة .  هـ ١٤٠٩
عام . الطبعة الثانية . حتقيق شعيب األرنؤوط، وزهري الشاويش. للحسني بن مسعود البغوي .  شرح السنة  -٧٥

 . بريوت . املكتب اإلسالمي .  هـ ١٤٠٣
 .الترمذي شرح علل = شرح العلل البن رجب  -٧٦
الطبعة . حتقيق مصطفى أبو الغيط وإبراهيم فهمي . حملمد بن أمحد بن عبداهلادي احلنبلي . شرح علل ابن أيب حامت  -٧٧

 . مصر . دار الضياء .  هـ ١٤٢٢عام . األوىل 
.  الطبعة األوىل. مهام عبدالرحيم سعيد / حتقيق د . لعبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي . شرح علل الترمذي  -٧٨

 .األردن . مكتبة املنار .  هـ ١٤٠٧عام 
 .شرح معاين اآلثار =  شرح املعاين  -٧٩
.  هـ ١٣٨٧عام  . حتقيق حممد سيد جاد احلق . أليب جعفر ؛ أمحد بن حممد الطحاوي . شرح معاين اآلثار  -٨٠



 ٩٧١                          عبد العزيز اهلليل  .  د-األئمة ابن خزمية يف صحيحه يف كتاب الوضوء األحاديث اليت أعلها إمام 

 

 
 .القاهرة . مطبعة األنوار احملمدية 

 .اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان = صحيح ابن حبان  -٨١
  .  خمتصر املختصر من املسند الصحيح عن رسول اهللا = حيح ابن خزمية ص -٨٢
  .املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا = صحيح مسلم  -٨٣
 .السنن الصغرى = الصغرى للبيهقي  -٨٤
 . أبو زرعة وجهوده يف السنة النبوية = الضعفاء أليب زرعة  -٨٥
 .   باكستان. املكتبة األثرية . ام أيب عبداهللا ؛ حممد بن إمساعيل البخاري لإلم. الضعفاء الصغري  -٨٦
عام . الطبعة األوىل . عبداملعطي أمني قلعجي / حتقيق د . أليب جعفر ؛ حممد بن عمرو العقيلي . الضعفاء الكبري  -٨٧

 .السعودية . دار املعارف .  هـ ١٤٠٤
 .باكستان. املكتبة األثرية . بن شعيب النسائي أليب عبدالرمحن ؛ أمحد . الضعفاء واملتروكني  -٨٨
 .الضعفاء واملتروكني = ضعفاء النسائي  -٨٩
 .الطبقات الكربى = طبقات ابن سعد  -٩٠
 .  بريوت . دار صادر . تقدمي إحسان عباس . حملمد بن سعد . الطبقات الكربى  -٩١
مكتبة .  هـ ١٤١٤عام . األوىل الطبعة . حتقيق مشهور حسن حممود . أليب عبيد ؛ القاسم بن سالم . الطهور  -٩٢

 .  السعودية . الصحابة 
 .املصنف = عبد الرزاق  -٩٣
 .علل احلديث = العلل البن أيب حامت  -٩٤
 .العلل الواردة يف األحاديث النبوية = علل الدارقطين  -٩٥
. زين اهللا حمفوظ الرمحن / حتقيق د . أليب احلسن ؛ علي بن عمر الدارقطين . العلل الواردة يف األحاديث النبوية  -٩٦

 .السعودية . دار طيبة .  هـ ١٤٠٥عام . الطبعة األوىل 
املكتبة . طلعت قوج، وزميله / حتقيق د ) . رواية ابنه عبداهللا(لإلمام أمحد بن حنبل . العلل ومعرفة الرجال  -٩٧

 . تركيا . اإلسالمية 
دار .  هـ ١٤٠٥.  اخلطيبنشره حمب الدين. أليب حممد ؛ عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي . علل احلديث  -٩٨

 . لبنان . املعرفة 
دار .  هـ ١٤٠٨عام . الطبعة األوىل. أليب إسحاق احلويين األثري . غوث املكدود بتخريج منتقى ابن اجلارود  -٩٩

 .لبنان . الكتاب العريب 
الطبعة . لي حتقيق علي حسني ع. أليب عبداهللا ؛ حممد بن عبدالرمحن السخاوي . فتح املغيث بشرح ألفية احلديث  -١٠٠

 . اهلند . اجلامعة السلفية .  هـ ١٤١١عام . األوىل 
مطبعة مصطفى البايب احلليب .  هـ ١٣٧١عام . الطبعة الثانية . حملمد بن يعقوب الفريوزآبادي . القاموس احمليط  -١٠١

 .  مصر . 
حتقيق عزت علي عطية . أليب عبداهللا ؛ حممد بن أمحد الذهيب . الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة  -١٠٢



 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج                              ١٩٨

 

 
 .مصر . دار الكتب احلديثة.  هـ ١٣٩٢عام . الطبعة األوىل . وزميله 

 .الكامل يف ضعفاء الرجال = الكامل البن عدي  -١٠٣
عام . الطبعة الثالثة . سهيل زكار / حتقيق د . أليب أمحد ؛ عبداهللا بن عدي اجلرجاين . الكامل يف ضعفاء الرجال  -١٠٤

 .لبنان . دار الفكر .  هـ ١٤٠٩
 . السنن الكبري = الكربى للنسائي  -١٠٥
 .املعجم الكبري = الكبري للطرباين  -١٠٦
حتقيق . أليب الربكات ؛ حممد بن أمحد ابن الكيال . الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات  -١٠٧

  . سوريا. دار املأمون للتراث .  هـ ١٤٠١عام . الطبعة األوىل . عبدالقيوم عبد رب النيب 
. الطبعة الثانية . إشراف الشيخ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ . أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي . اتىب  -١٠٨

 . الرياض . دار السالم .  هـ ١٤٢١عام 
. حتقيق حممود إبراهيم زايد . أليب حامت ؛ حممد بن حبان البسيت . اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني  -١٠٩

 .حلب . دار الوعي .  هـ ١٤٠٢عام . عة الثانية الطب
. حتقيق الشريف حامت بن عارف العوين . حملمد بن عبدالواحد األصبهاين . جملس إمالء يف رؤية اهللا تبارك وتعاىل  -١١٠

 .الرياض . مكتبة الرشد .  م ١٩٩٧عام . الطبعة األوىل 
 .األحاديث املختارة = املختارة  -١١١
حممد /حتقيق د. أليب بكر ؛ حممد بن إسحاق ابن خزمية  .  الصحيح عن رسول اهللا خمتصر املختصر من املسند -١١٢

 . بريوت . املكتب اإلسالمي .  هـ ١٣٩٥عام . الطبعة األوىل . مصطفى األعظمي 
 .مسند أيب عوانة = املستخرج أليب عوانة  -١١٣
 .لبنان . لكتاب العريبدار ا. أليب عبداهللا ؛ حممد بن عبداهللا احلاكم . املستدرك على الصحيحني  -١١٤
 هـ ١٤٠٥عام . الطبعة األوىل . عبداملهدي عبداهلادي / حتقيق د . لعلي بن اجلعد اجلوهري . مسند ابن اجلعد  -١١٥

 .الكويت . مكتبة الفالح . 
.  هـ  ١٤٢٠عام . الطبعة الثانية . حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين . لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل . املسند  -١١٦

 .بريوت . لرسالة مؤسسة ا
عام . الطبعة األوىل . حممد بن عبداحملسن التركي/ حتقيق د. أليب داود ؛ سليمان بن داود الطيالسي . املسند  -١١٧

 .مصر . هجر للطباعة والنشر .  هـ ١٤١٩
 ١٤١٩عام . الطبعة األوىل . حتقيق أمين عارف الدمشقي . أليب عوانة ؛ يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيين . املسند  -١١٨

 .بريوت . دار املعرفة . هـ 
أليب احلسني ؛ مسلم بن احلجاج  . املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا  -١١٩

. دار السالم .  هـ ١٤٢١عام . الطبعة الثانية . إشراف الشيخ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ. النيسابوري 
 . الرياض 

 .لبنان . عامل الكتب . حتقيق الشيخ حبيب الرمحن األعظمي .  بن الزبري احلميدي لعبداهللا. مسند احلميدي  -١٢٠
عام . الطبعة األوىل . حتقيق حسني سليم أسد. أليب يعلى ؛ أمحد بن علي بن املثىن املوصلي . مسند أيب يعلى   -١٢١



 ١٩٩                          عبد العزيز اهلليل  .  د-األئمة ابن خزمية يف صحيحه يف كتاب الوضوء األحاديث اليت أعلها إمام 

 

 
 .سوريا . دار املأمون للتراث .  هـ ١٤٠٤

 ١٤١٦عام . الطبعة األوىل . حتقيق أمين علي أبو مياين . ون الروياين أليب بكر ؛ حممد بن هار. مسند الروياين  -١٢٢
 . السعودية . مكتبة اخلراز . هـ 

 .بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث = مسند احلارث بن أيب أسامة  -١٢٣
 هـ ١٤٠٣عام . الطبعة الثانية . حتقيق الشيخ حبيب الرمحن األعظمي . لعبدالرزاق بن مهام الصنعاين . املصنف  -١٢٤

 .لبنان . املكتب اإلسالمي 

 
 .  حتقيق عبداخلالق األفغاين . أليب بكر ؛ عبداهللا بن حممد ابن أيب شيبة . املصنف يف األحاديث واآلثار  -١٢٥
 .الطبعة الثانية . حتقيق محدي عبدايد السلفي. أليب القاسم ؛ سليمان بن أمحد الطرباين . املعجم الكبري  -١٢٦
. الطبعة األوىل . حتقيق عبدالسالم حممد هارون . يب احلسني ؛ أمحد بن فارس بن زكريا أل. معجم مقاييس اللغة  -١٢٧

 .  مصر . دار إحياء الكتب العربية .  هـ ١٣٦٩عام 
 .معرفة السنن واآلثار = املعرفة للبيهقي  -١٢٨
. الطبعة األوىل . جي عبداملعطي أمني قلع/ حتقيق د . أليب بكر ؛ أمحد بن احلسني البيهقي . معرفة السنن واآلثار  -١٢٩

 .باكستان . جامعة الدراسات اإلسالمية .  هـ ١٤١٢عام 
أليب احلسن ؛ أمحد بن . معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم  -١٣٠

عام . ألوىل الطبعة ا. عبدالعليم عبدالعظيم البستوي / حتقيق د. ترتيب اهليثمي والسبكي . عبداهللا العجلي 
رواية أمحد بن حممد بن حمرز . ـ معرفة الرجال عن حيىي بن معني .   املدينة النبوية . مكتبة الدار .  هـ ١٤٠٥

 . سوريا . جممع اللغة العربية .  هـ ١٤٠٥عام . حتقيق حممد كامل القصار . 
 . مكتبة طربية . معظم حسني / حتقيق د. أليب عبداهللا ؛ حممد بن عبداهللا احلاكم . معرفة علوم احلديث  -١٣١
عام . أكرم ضياء العمري الطبعة األوىل / حتقيق د . أليب يوسف ؛ يعقوب بن سفيان الفسوي . املعرفة والتاريخ  -١٣٢

 .السعودية . مكتبة الدار .  هـ ١٤٠١
 .لكويت ا. دار األرقم .  هـ١٤٠٥عام . الطبعة األوىل . حتقيق مصطفى بن العدوي . لعبد بن محيد . املنتخب  -١٣٣
 . غوث املكدود = املنتقى البن اجلارود  -١٣٤
 . ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق = من تكلم فيه وهو موثق  -١٣٥
أمحد حممد نور / حتقيق د. رواية يزيد بن هيثم بن طهمان البادي . من كالم أيب زكريا ؛ حيىي بن معني يف الرجال  -١٣٦

 .دمشق . دار املأمون للتراث . سيف 
عبداملعطي أمني /حتقيق د. أليب بكر ؛ أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي . مع والتفريق موضح أوهام اجل -١٣٧

 .لبنان. دار املعرفة .  هـ ١٤٠٧عام . الطبعة األوىل . قلعجي 
 .ميزان االعتدال يف نقد الرجال = امليزان للذهيب  -١٣٨
. دار املعرفة . حتقيق علي حممد البجاوي . يب أليب عبداهللا ؛ حممد بن أمحد الذه. ميزان االعتدال يف نقد الرجال  -١٣٩

 .لبنان 
 . ناسخ احلديث ومنسوخه = الناسخ البن شاهني  -١٤٠



 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج                              ٢٠٠

 

 
. الطبعة األوىل . حتقيق مسري بن أمني الزهريي . أليب حفص ؛ عمر بن أمحد ابن شاهني . ناسخ احلديث ومنسوخه  -١٤١

 . األردن . مكتبة املنار .  هـ ١٤٠٨عام 
 .اتىب = النسائي  -١٤٢
حتقيق عبدالصمد شرف الدين . أليب الفضل ؛ أمحد بن علي ابن حجر العسقالين . النكت الظراف على األطراف  -١٤٣

 .اهلند . الدار القيمة . مطبوع امش حتفة األشراف . 

 هـ ١٣٩٩عام . الطبعة األوىل . أمحد حممد نور سيف / دراسة وترتيب وحتقيق د. حيىي بن معني وكتابه التاريخ  -١٤٤
 .السعودية . امللك عبدالعزيز جامعة 


