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Through this research, I concluded that Ibn Khuzayma
Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad ibn al-Mughirah al-Sulami
al-Nisaburi was born in Safar in the year two hundred and twentythree and died on the Saturday night after the last dinner of the fifth
of Dhul-Qa’dah in the year three hundred and eleven and was
buried on Saturday after the first at eighty-eight years. Ibn
Khuzaimah, despite the delay of his death to the year (311 AH), is
the sheikh of the two imams Al-Bukhari and Muslim outside the
two Sahihs, Ibn Khuzaymah did not mention the hadith only in his
Sahih, rather he came up with the methods that mentioned this
hadith, then he explains the effected path, mentions the reason in it
and clarifies the correct one from these methods, the number of
hadiths in which the cause of illusion was mentioned was (15)
hadiths, and the number of hadiths in which the word “waham” was
mentioned reached (9) hadeeths, and their number with the word
delusion was (2) hadiths, and their number with the word “whama”
(3) hadiths, and their number with the word “whim” (1) New.
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نماذج من األحاديث المعمة بالوىم عند أبن خزيمة  -رحمو اهلل  -دراسة تطبيقية
م.د .أحمد مظير عباس

قسم أصول الدين ,كمية التربية لمبنات  ,جامعة تكريت ,صالح الدين ,العراق.

الخالصة:
توصمت من خالل ىذا البحث الى ان ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن محمد بن المغيرة السممي

النيسابوري  ،ولد في صفر سنة ثالث وعشرين ومائتين وتوفي ليمة السبت بعد العشاء اآلخرة الخامس من ذي
القعدة سنة إحدى عشرة وثالثمائة ودفن يوم السبت بعد األولى ولو ثمان وثمانون سنة  ،ان ابن خزيمة عمى
الرغم من تأخر وفاتو إلى سنة ( ٖٔٔ ى ـ ) إال انو شيخ اإلمامين البخاري ومسمم خارج الصحيحين ،ان ابن
خزيمة لم يذكر الحديث فقط في صحيحو  ،بل يأتي بالطرق التي ذكرت ىذا الحديث  ،ثم يبين الطريق المعمولة

 ،ويذكر العمة فييا ويبين الصحيح من ىذه الطرق  ،بمغ عدد االحاديث التي ورد فييا عمة الوىم ( ٘ٔ ) حديثاً

 ،وبمغ عدد االحاديث التي ورد فييا لفظة وىم (  ) ٜحديثاً  ،وعددىا بمفظة الوىم ( ٕ ) حديثا ًً ،وعددىا
بمفظة وىما( ٖ ) حديثاً وعددىا بمفظة واىما ( ٔ ) حديثاً .

الكممات الدالة :مفيوم الحديث ،مفيوم العمة ،أبن خزيمة ،األحاديث المعمة بالوىم ،الوىم في السند ،الوىم في
المتن.
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المقدمة

الحمد هلل خالق االرض والسماء ،وجاعل النور والظمماء ،وجامع الخمق لفصل القضاء،

وأشيد ان ال الو اال اهلل وحده ال شريك لو ،شيادة يسعد بيا قائميا يوم الجزاء ،وصمى اهلل عمى

سيد المرسمين واالنبياء محمد والو وصحبو النجباء.
أما بعد:

اردت من خالل ىذا البحث المتواضع أن أبين االحاديث المعمة بالوىم عند ابن خزيمة – رحمو

اهلل  -ومنزلتو بين عمماء الجرح والتعديل؛ ألن ابن خزيمة لم يكتفي بذكر األحاديث فقط في
صحيحو شأنو شأن الكثير من أىل الحديث الذين يكتفون بذكر األحاديث فقط من غير بيان

عمميا  ،بل وجدت ان اإلمام ابن خزيمة لو منيجية عالية في عرض األحاديث مع طرقيا ثم
الترجيح بين ىذه الطرق وبيان عمة الطرق التي لم تصح عنده  ،ومن خالل دراستي لعمة الوىم
عند ابن خزيمة رجعت إلى أقوال عمماء الجرح والتعديل وقارنت بين اقوال ابن خزيمة وبين أقوال

الجيابذة من أىل الصنعة الحديثية  ،بل أكثر من ذلك كل من جاء بعد ابن خزيمة من أىل

الصنعة استدل بما قالو ابن خزيمة في تعميل ىذه األحاديث ،وىذا يدل عمى دقة ىذا العالم الجميل

وشدة تحريو واطالعو الواسع عمى المتون واألسانيد ومعرفتو بحال الرجال مما ادى إلى تقديم
كتابو الصحيح عمى الكثير ممن نيج منيجو أمثال ابن حبان في صحيحو واالمام الحاكم في

مستدركو .

وقد اقتضت خطة البحث أن قسمتو عمى مقدمة ومبحثين وخاتمة:

المبحث األول :تكممت فيو عن التعريف بالحديث والعمة والوىم لغةً واصطالحاً ،والتعريف بابن
خزيمة  .وقسمتو عمى أربعة مطالب:

المطمب األول :التعريف بالحديث لغةً واصطالحاً.

المطمب الثاني :التعريف بالعمة لغةً واصطالحاً.

المطمب الثالث :التعريف بالوىم لغةً واصطالحاً.

المطمب الرابع :التعريف بابن خزيمة.

المبحث الثاني :تكممت فيو عن (الدراسة التطبيقية) وقسمتو عمى مطمبين:

المطمب األول :الوىم في السند.

المطمب الثاني :الوىم في المتن.

ثم الخاتمة :ذكرت فييا أىم النتائج التي توصمت إلييا في ىذا البحث ،فإن أصبت فمن فضل اهلل
عمي ،وا ْن أخطأت فمن نفسي ،وحسبي إني قد استفرغت جيدي  ،وبذلت وسعيت .
ونعمتو َّ
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وآخر دع وانا ان الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى رسولو االمين محمد وعمى الو

وصحبو أجمعين.

المبحث األول :التعريف بالحديث والعمة والوىم لغ ًة واصطالحاً ,والتعريف بابن

خزيمة:

المطمب االول :التعريف بالحديث لغ ًة واصطالحاً


الحديث لغ ًة -:ضد القديم  ،ويطمق أيضا عمى قميل الكالم وكثيره قال تعالى :ﭽ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ

()1

واطالق الحديث عمى الكالم ؛ ألنو يحدث ويجد شيئا

فشيئا (ٕ).


الحديث اصطالحاً :ولمعمماء في تعريفيا عدة اقوال :



قال ابن حجر( :المراد بالحديث في عرف الشرع :ما يضاف إلى النبي -



وقال السخاوي( :ما أضيف إلى النبي  -صمى اهلل عميو وسمم  -قوالً لو أو فعالً أو تقري اًر أو

وسمم -وكأنو أريد بو مقابمة القرآن ألنو قديم).

(ٖ)

صمى اهلل عميو

صفةً ،حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام ،فيو أعم من السنة ،وكثي اًر ما يقع في كالم
أىل الحديث ،ومنيم ،ما يدل لترادفيما).



(ٗ)

وقال أبو شيبة( :ىو أقوال النبي  -صمى اهلل عميو وسمم -وأفعالو ،وتقريراتو ،وصفاتو

ِ
الخمُقية).
الخمقية و ُ

(٘)

 وقال نور الدين عتر :فالتعريف المختار لمحديث ىو :ما أضيف إلى النبي  -صمى اهلل عميو
وسمم  -من قول أو فعل أو تقرير أو وصف ِخْم ِق ٍّي أو ُخمُِق ٍّي أو أضيف إلى الصحابي أو

التابعي.

()ٙ

المطمب الثاني :التعريف بالعمة لغ ًة واصطالحاً

العمة لغ ًة :جاء في لسان العرب (:والمعل اسم مفعول من أعمّو ،انزل بو عمة فيو معل يقولون

ال أعمك اهلل أي ال أصابك بعمة ،والحديث الذي اكتشفت فيو عمة قادحة ىو معل؛
(ٔ) سورة الطور :اآلية ٖٗ.
(ٕ) ينظر :مختار الصحاح ، ٙٔ / ٔ :تاج العروس من جواىر القاموس.ٕٖٖٔ/ٔ :
(ٖ) تدريب الراوي لمسيوطي.ٕٜ / ٔ :

(ٗ) الغاية في شرح اليداية :صٔ ،ٙفتح المغيث شرح ألفية الحديث ،ٕٕ / ٔ :وينظر :شرح نخبة الفكر:
ٔ .ٖٔ٘ /

(٘) الوسيط في عموم ومصطمح الحديث :ص٘ٔ.
( )ٙمنيج النقد في عموم الحديث :ص .ٕٚ
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ألنو ظير أنو مصاب بتمك العمة).


()1

العمة اصطالحاً -:ولمعمماء في تعريفيا عدة اقوال منيا :

ٔ -قال الحافظ ابن الصالح( :ىي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيو).
ٕ -وقال النووي( :عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاىر السالمة منو).

()2

()3

ٖ -وقال العراقي (:العمة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت عمى الحديث فأثرت فيو).


الحديث المعمل-:

ٔ -قال العراقي(:والمعمل خبر ظاىره السالمة اطمع فيو بعد التفتيش عمى قادح).

()4

()5

ٕ -قال الحافظ ابن حجر(:الوىم إن اطمع عميو بالقرائن وجمع الطرق فيو المعمل ،وال يصمح ىذا
ألن يكون حدا لمعمة ،إذ ىو بيان لطرق الكشف عن العمة).

()6

المطمب الثالث :التعريف بالوىم لغ ًة واصطالحاً


الوىم لغ ًة:

أوى َم من الحساب مائة ،أي أسقط،
 قال الجوىري(:أوى ْم ُ
ت الشيء ،إذا تركتو كمو ،يقالَ :
َ
()7
وأوىم من صالتو ركعة).
-

قال أبو عبيد( :أوىمت ،أسقطت من الحساب شيئا فمم يعد ،أوىمت ،وأوىم الرجل في كتابو

ووى ْمت في الحساب وغيره ،أوىم وىما ،إذا غمطت فيو وسيوت ،ويقال :ال وىم
وكالمو إذا أسقطَ ،
()8
من كذا ،أي ال بد منو ،والتيمة أصميا الوىمة من الوىم).
الوىم اصطالحاً - :قال السيوطي (:أن الوىم تارة يكون في الحفظ ،وتارة يكون في القول ،وتارة

في الكتابة).

()9

(ٔ) لسان العرب ٗٙٚ / ٔٔ :مادة عمل.
(ٕ) مقدمة ابن الصالح.ٕ٘ / ٔ :
(ٖ) تدريب الراوي.ٕٕ٘ / ٔ :

(ٗ) نقمو عنو ابن الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة ابي القاسم – صمى اهلل عميو وسمم ٕٔٚ / ٕ :-
وتوضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار.ٕٕ / ٕ :
(٘) لسان العرب ٗٙٚ / ٔٔ :مادة عمل.
( )ٙلسان العرب ٗٙٚ / ٔٔ :مادة عمل.
( )ٚالصحاح تاج المغة وصحاح العربية.ٕٓ٘ٗ / ٘ :
( )ٛلسان العرب.ٙٗٗ/ٕٔ :

( )ٜتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي.ٖٓٗ/ٔ :
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 -وقال ابن جماعة(:وىو أن يزيد الراوي في إسناد حديث رجالً أو أكثر وىما منو وغمطاً .)..

(ٔ)

 قال القاري( :الوىم أي رواية الحديث عمى سبيل التوىم ،وذلك قد يقع في اإلسناد وىواألكثر ،وقد يقع في المتن ،مثل إدخال حديث في حديث آخر .واألول قد يقدح في صحة اإلسناد
والمتن جميعاً ،لما فيو التعميل باإلرسال واشتباه الضعيف بالثقة .مثل أن يجيء الحديث بإسناد

موصول ،ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من اإلسناد الموصول .وقد يقدح في صحة اإلسناد
خاصة من غير قدح في صحة المتن.

(ٕ)

 -قال الدكتور عماد شمس محي( :نستطيع أن نعطي مفيوما مقربا لموىم وىو :وقوع الغمط في

اإلسناد أو المتن سيواً ،من دون قصد ،يضر بكثرتو في ضبط الراوي واتقانو).


(ٖ)

اسباب الوىم :ومن أسباب خفة الضبط ،وبالتالي دخول الوىم والعمل عمى الحديث:

ٔ -اإلنشغال عن العمم حفظاً وكتابةً وضبطاً .وقد ذكر ىذا السبب في عمل من تولوا القضاء
كشريك بن عبد اهلل النخعي الذي ولي قضاء واسط (سنة ٘٘ٔىـ) وقال عنو ابن حجر :صدوق

يخطأ كثي اًر تغير حفظو منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادالً فاضالً عابداً شديداً عمى أىل البدع
من الثامنة مات سنة سبع أو ثمان وسبعين.

وقال االمام أحمد بن حنبل :ما كان أحداً أقل سقطاً من ابن المبارك :كان رجالً يحدث من كتاب،
ومن حدث من كتاب ال يكاد يكون لو سقط كبير .

(ٗ)

ٕ -االنشغال أثناء التحديث ،او حضور بعض الحديث دون بعضو اآلخر.

(٘)

ٖ -ان يكون ناشئاً عن مالبسات خاصة باإلسناد ،وقد يكون ناشئاً عن الوىم المجرد ،دون
مالبسات خاصة .ومثال المالبسات الخاصة أن يشتير إسناد معين عمى لسان راو معين ،كمالك،
عن نافع ،عن ابن عمر ،أو كسعيد المقبري ،عن أبيو ،عن أبي ىريرة ،أو كأبي بردة عن أبيو.

()ٙ

(ٔ)المنيل الروي :صٔ.ٚ
(ٕ ) شرح نخبة الفكر لمقاري :ص ٘٘ٗ.
(ٖ ) الوىم عند المحدثين :ص . ٙ
(ٗ) ينظر :شرح عمل الترمذي البن رجب ،ٔٔٓ / ٔ :تقريب التيذيب :ص  ،ٕٙٙعمم عمل الحديث ودوره
في حفظ السنة النبوية :ص .ٕٜ

(٘) ينظر :شرح عمل الترمذي ،ٔٔٓ / ٔ :تقريب التيذيب :ص .ٕٙٙ
( )ٙينظر :شرح عمل الترمذي ،ٔٔٓ / ٔ :تقريب التيذيب :ص .ٕٙٙ
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ٗ -التياون في معرفة األسامي والكنى ،قال الحاكم :ومن تياون بمعرفة األسامي أورثو مثل ىذا
الوىم.


(ٔ)

كيف يعرف الوىم :وتحصل معرفة ذلك:

(ٕ)

ٔ -بكثرة التتبع أي النظر في رجال األسانيد ،واختالفات المتون.

ٕ -جمع الطرق؛ أي األسانيد المشتممة عمى المتون ،واستقصائيا من المجامع والمسانيد ،والنظر
في اختالف رواة كل حديث ،وضبطيم ،واتقانيم  -ليحصل الترجيح بذلك ،ويعمم أنو موصول ،أو

مرسل ،أو نحوىما  -ورواية غيرىم عمى سبيل التوىم ،فقد روي عن عمي بن المديني أنو قال:
الباب إذا لم تجمع طرقو لم يتبين خطؤه فيذا ىو المعمل .وىو من أغمض أنواع عموم الحديث
وأدقيا ،وال يقوم بو إال من رزقو اهلل تعالى فيماً ثاقباً ،وحفظاً واسعاً ،ومعرفة تامة بمراتب الرواة،

وممكةً قويةً باألسانيد والمتون ،وليذا لم يتكمم فيو إال القميل من أىل ىذا الشأن؛ كعمي بن

المديني ،وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة ،وأبي حاتم ،وأبي زرعة والدارقطني.

(ٖ)

المطمب الرابع :التعريف بابن خزيمة وكتابو


التعريف بابن خزيمة:

محمد بن إسحاق بن محمد بن المغيرة بن صالح بن بكر السممي النيسابوري ،مولى محسن بن

مزاحم ،ولد في صفر سنة ثالث وعشرين ومائتين ،إمام األئمة أبو بكر الحافظ ،كان بح اًر من

بحور العمم العالم األوحد المقدم باتفاق أىل عصره ،طاف البالد ورحل إلى اآلفاق في الحديث
وطمب العمم ،فكتب الكثير وصنف وجمع ،وكتابو الصحيح من أنفع الكتب وأجميا ،وىو من

المجتيدين في دين اإلسالم ،دخل جرجان في رجب سنة ثالثمائة وحدث بيا  ،ثم خرج إلى رباط
دىستان وحدث بيا وأممى في مسجده العتيق كتب عنو أبو بكر اإلسماعيمي بجرجان ودىستان .

سمع من :إسحاق بن راىويو ،ومحمد بن حميد الرازي ،وما حدث عنيما لصغره ،روى عن:
محمود بن غيالن ،ومحمد بن أبان المستممي ،واسحاق بن موسى الخطمي ،وخمق كثير .روى

عنو :البخاري ومسمم في غير الصحيح ومحمد بن عبد اهلل بن عبد الحكم شيخو ،وخمق كثير.

(ٗ)

(ٔ) ينظر :الشذا الفياح ،ٕٙٓ / ٕ :نزىة النظر بشرح نخبة الفكر :ص ٕ.ٜ
(ٕ) ينظر :نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر :ص ٕ ،ٜشرح نخبة الفكر في مصطمحات أىل األثر :ص
 ،ٗ٘ٛاليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر.ٙٗ / ٕ :
(ٖ) ينظر :نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر :ص ٕ ،ٜشرح نخبة الفكر لمقاري :ص ،ٗ٘ٛ :اليواقيت والدرر
شرح نخبة الفكر.ٙٗ / ٕ :

(ٗ) ينظر :تمخيص تاريخ نيسابور :ص ٔ٘ ،تاريخ جرجان :ص  ،ٗ٘ٙتاريخ اإلسالم ،ٕٕٗ / ٕٖ :البداية
والنياية.ٔٚٓ / ٔٔ:
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 وقال الحاكم ،في عموم الحديث( :فضائل ابن خزيمة مجموعة عندي في أوراق كثيرةومصنفاتو تزيد عمى مائة وأربعين كتاباً سوى المسائل .والمصنفة أكثر من مائة جزء .ولو فقو

حديث بريرة في ثالثة أجزاء).

(ٔ)

 وقال ايضاً( :سمعت أبا سعد عبد الرحمن بن المقرئ :سمعت ابن خزيمة يقول :القرآن كالم اهللووحيو وتنزيمو غير مخموق .ومن قال إن شيئا من تنزيمو ووحيو مخموق ،أو يقول :إن أفعالو
تعالى مخموقة ،او إن القرآن محدث فيو جيمي).

(ٕ)

اقوال العمماء فيو:
-

قال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري ،قال :حدثنا أبو بكر بن خزيمة قال( :كنت إذا

أردت أن أصنف الشيء دخمت الصالة مستخي اًر حتى يفتح لي فييا ،ثم أبتدئ

التصنيف) .

(ٖ)

 -وقال الزاىد أبو عثمان الحيري( :إن اهلل ليدفع البالء عن أىل ىذه المدينة بمكان أبي بكر

محمد بن إسحاق).

(ٗ)

 وقال محمد بن الفضل( :كان جدي أبو بكر ال يدخر شيئا جيده ،بل ينفقو عمى أىل العمم .وكان ال يعرف سنجة الوزن ،ال يميز بين العشرة والعشرين).

-

(٘)

وقال أبو بكر محمد بن سيل الطوسي :سمعت الربيع بن سميمان وقال لنا( :ىل تعرفون ابن

خزيمة؟ قمنا :نعم ،قال :استفدنا منو أكثر مما استفاد منا).

()ٙ

 -وقال أبو عمي الحسين بن محمد( :لم أر مثل محمد بن إسحاق).

()ٚ

 وقال ابن سريج ،وذكر لو ابن خزيمة ،فقال( :يستخرج النكت من حديث رسول اهلل  -صمىاهلل عميو وسمم  -بالنقاش).

()ٛ

 وقال أحمد بن عبد اهلل المعدل( :سمعت عبد اهلل بن خالد األصبياني يقول :سئلعبد الرحمن بن أبي حاتم،

(ٔ) ينظر :تاريخ اإلسالم.ٕٕٗ / ٕٖ :
(ٕ) ينظر :تاريخ اإلسالم.ٕٕٗ / ٕٖ :
(ٖ) ينظر :طبقات الشافعيين :ص ٕٕٔ ،تاريخ اإلسالم ،ٕٕٗ / ٕٖ :تذكرة الحفاظٕٓٛ / ٕ:
(ٗ) ينظر :تاريخ اإلسالم ،ٕٕٗ / ٕٖ :طبقات الشافعيين :ص ٕٕٔ.
(٘) ينظر :تاريخ اإلسالم ،ٕٕٗ / ٕٖ :تذكرة الحفاظ .ٕٓٛ / ٕ:
( )ٙينظر :تاريخ اإلسالم ،ٕٕٗ / ٕٖ :تذكرة الحفاظ  ،ٕٓٛ / ٕ:طبقات الشافعية الكبرى.ٕٔٔ / ٖ :
( )ٚينظر :تاريخ اإلسالم ،ٕٕٗ / ٕٖ :تذكرة الحفاظ .ٕٓٛ / ٕ:

( )ٛينظر :طبقات الشافعية الكبرى لمسبكي ،ٕٔٔ / ٖ :تاريخ اإلسالم.ٕٕٗ / ٕٖ :
363

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 362-390

عن ابن خزيمة فقال :ويحكم ،ىو يسأل عنا وال نسأل عنو .ىو إمام يقتدى بو).

 -وقال الدارقطني( :كان ابن خزيمة إماماً ثبتاً ،معدوم النظير) .

(ٔ)

(ٕ)

 -قال الذىبي( :ىذا اإلمام كان فريد عصره فأخبرني الحسن بن عمي أخبرنا ابن المتي أخبرنا

أبو الوقت أخبرنا أبو إسماعيل األنصاري أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن صالح
أخبرنا أبي أخبرنا أبو حاتم محمد بن حبان التميمي قال :ما رأيت عمى وجو األرض من يحسن
صناعة السنن ويحفظ ألفاظيا الصحاح وزياداتيا حتى كانت السنن كميا بين عينيو إال محمد بن

إسحاق بن خزيمة فقط).


(ٖ)

وفاتو:

مات محمد بن إسحاق ليمة السبت بعد العشاء اآلخرة ،الخامس من ذي القعدة سنة إحدى عشرة
وثالثمائة ودفن يوم السبت بعد األولى ولو ثمان وثمانون سنة  ،وصمى عميو أنبو أبو النصر

وكان قد امتأل ميدان الحسين والي جنجرود في الموضع الذي صمى عميو ودفن في حجرة من

داره ثم صير تمك الحجرة مقبرة  -رحمو اهلل  -أحد أئمة الدنيا عمماً وفقياً وحفظاً وجمعاً واستنباطاً
حتى تكمم في السنن بإسناد ال نعمم سبق إلييا غيره من أئمتنا مع اإلتقان الوافر والدين الشديد إلى

أن توفي  -رحمو اهلل . -

(ٗ)

المبحث الثاني( :الدراسة التطبيقية):

المطمب األول :الوىم في االسناد

الحديث االول


قال ابن خزيمة :حدثنا عمر بن حفص الشيباني ،حدثنا أبو عاصم ،عن

عبد الحميد بن جعفر ،عن يزيد بن أبي حبيب ،عن مرثد بن عبد اهلل ،عن عقبة بن عامر ،عن

عمر قال :رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  صمى في فروج من حرير ,ثم لم يمبث أن

وىم.
نزعو ىكذا حدثنا بو الشيباني قال :عن عمر ،وىو ُ

(٘)

دار ىذا الحديث عمى عقبة بن عامر الجيني واختمف عميو



فرواه:

ٔ -عمر بن حفص بن صبيح الشيباني ( ت ٕٓ٘ىـ ) .صحيح ابن خزيمة ،ٖٜٚ / ٔ :برقم
( ٖ .) ٚٚعن الضحاك بن مخمد بن الضحاك بن مسمم الشيباني عن عبد الحميد بن جعفر بن
(ٔ) ينظر :تاريخ اإلسالم.ٕٕٗ / ٕٖ :
(ٕ) ينظر :تاريخ اإلسالم ،ٕٕٗ / ٕٖ :طبقات الشافعيين :ص ٕٕٔ.
(ٖ) ينظر :تاريخ اإلسالم ،ٕٕٗ / ٕٖ :تذكرة الحفاظ.ٕٜٓ / ٕ :

(ٗ) ينظر :الثقات ،ٔ٘ٙ / ٜ :تاريخ نيسابور :ص ٔ٘ ،تاريخ اإلسالم.ٕٕٗ / ٕٖ :
(٘( صحيح ابن خزيمة. ) ٖٚٚ( ٖٜٚ / ٔ :
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عبد اهلل األنصاري عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثد بن عبد اهلل اليزني المصري عن

عقبة بن عامر بن عبس الجيني عن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي.


وخالفو:

ٔ -محمد بن المثنى بن عبيد العنزي(ت ٕٕ٘ه).صحيح ابن خزيمة ، ٖٜٚ / ٔ :برقم
( ٖ. ) ٚٚ

ٕ -محمد بن بشار بن عثمان العبدي (ت ٕٕ٘ه)  .صحيح ابن خزيمة
 ،ٖٜٚ / ٔ :برقم ( ٖ. ) ٚٚ

ٖ -محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني ( ت ٕٓٚه )  .مستخرج أبي عوانة ، ٖٗٓ / ٔ :
برقم ( ٖ. ) ٔٗٛ

ٗ -محمد بن إبراىيم بن مسمم بن سالم الخزاعي ( ت ٖٕٚه )  .مستخرج أبي عوانة :
ٔ  ، ٖٗٓ /برقم ( ٖ. ) ٔٗٛ

٘ -يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي ( ت ٕٚٚه )  .مستخرج أبي عوانة ٖٗٓ / ٔ :
( ٖ) ٔٗٛ

 -ٙإبراىيم بن عبد اهلل بن مسمم الكجي ( ت ٕٕٜه )  .المعجم الكبير لمطبرانيٕٚ٘ / ٔٚ :
 ،برقم ( . ) ٚ٘ٛ

كميم  :عن الضحاك بن مخمد بن الضحاك بن مسمم الشيباني عن عبد الحميد بن جعفر بن عبد
اهلل األنصاري عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثد بن عبد اهلل اليزني المصري عن عقبة
بن عامر بن عبس الجيني  .فمم يذكروا عن (عمر بن الخطاب – رضي اهلل عنو .)-




وتابع :عبد الحميد  -الميث بن سعد:

فروى عنو:

ٔ -عبد اهلل بن وىب بن مسمم القرشي (ت ٜٔٚه)  .مستخرج أبي عوانة ،ٗٓٗ / ٔ :برقم
( ٗ ، ٕٕٜ / ٘ ، ) ٔٗٛبرقم ( . ) ٜٛ٘ٓ

ٕ -شعيب بن الميث بن سعد الفيمي (ت ٜٜٔه)  .مستخرج أبي عوانة ،ٗٓٗ / ٔ :برقم
( ٗ ، ٕٕٜ / ٘ ،) ٔٗٛبرقم ( . ) ٜٛ٘ٓ

ٖ -حجاج بن محمد المصيصي ( ت ٕٓٙه )  .مسند أحمد٘ٚٚ / ٕٛ :
 ،برقم ( ٖٖٗ. ) ٔٚ

ٗ -ىاشم بن القاسم الميثي البغدادي ( ت ٕٓٚه )  .مسند أحمد٘ٚٚ / ٕٛ :
 ،برقم ( ٖٖٗ. ) ٔٚ

٘ -يحيى بن إسحاق البجمي(ت ٕٓٔه ) .مستخرج أبي عوانة،ٗٓٗ / ٔ :برقم( ٗ) ٔٗٛ
 -ٙعبد اهلل بن يوسف التنيسي (ت ٕٔٛه) .صحيح البخاري ، ٛٗ / ٔ :برقم( ٘.) ٖٚ
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 -ٚقتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي ( ت ٕٓٗه )  .صحيح البخاري  ، ٔٗٗ / ٚ :برقم

( ٔٓ ، ) ٘ٛصحيح مسمم  ، ٔٙٗٙ / ٖ :برقم ( ٘ ، ) ٕٓٚسنن النسائي الصغرى ٕٚ / ٕ :
 ،برقم ( ٓ ، ) ٚٚسنن النسائي الكبرى  ، ٗٔ٘ / ٔ :برقم ( ) ٛٗٛ

 -ٛعيسى بن حماد بن مسمم التجيبي ( ت ٕٗٛه )  .سنن النسائي الصغرى ، ٕٚ / ٕ :
برقم ( ٓ ، ) ٚٚسنن النسائي الكبرى  ، ٗٔ٘ / ٔ :برقم (  ، ) ٛٗٛصحيح ابن حبان :

ٕٔ  ، ٕٗٛ /برقم ( ٖٖٗ٘ ) .

كميم  :عن الميث بن سعد بن عبد الرحمن الفيمي عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثد بن
عبد اهلل اليزني المصري عن عقبة بن عامر بن عبس الجيني فمم يذكروا عن ( عمر بن

الخطاب بن نفيل – رضي اهلل عنو . ) -


وتابع  :عبد الحميد بن جعفر والميث بن سعد :

ٔ -محمد بن إسحاق بن يسار القرشي ( ت ٓ٘ٔه )  .مسند أحمد  ، ٘ٛ٘ / ٕٛ :برقم
( ٕٖ٘. ) ٔٚ

عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثد بن عبد اهلل اليزني المصري عن عقبة بن عامر بن

عبس الجيني.

فمم يذكر :عن (عمر بن الخطاب بن نفيل – رضي اهلل عنو . ) -


قمت  :لقد خالف عمر بن حفص بن صبيح

(ٔ)

 ،وىو صدوق  .الثقات في ىذه الرواية من

جية اإلسناد حيث اسند روايتو إلى عمر بن الخطاب – رضي اهلل عنو  -وجميع من روى ىذه

الرواية اسندىا إلى عقبة بن عامر الجيني ،وبيذا خالف عمر بن حفص بن صبيح الثقات في

ىذه الرواية  .وتعد مخالفة الثقات او مخالفة الناس ،قرينة تعميمية في قبول الحديث.


(ٕ)

قال ابن خزيمة( :حدثنا بو بندار ،وأبو موسى قاال :عن عقبة بن عامر قال :رأيت رسول

اهلل صمى اهلل عميو وسمم ،ولم يذك ار عمر ىذا ىو الصحيح ،وذكر عمر في ىذا الخبر وىم ،وانما
الصحيح عن عقبة بن عامر) .

(ٖ)

(ٔ( عمر بن حفص بن صبيح  ،ويقال  :عمر بن حفص بن عمر بن صبيح  ،الشيباني ابو الحسن اليماني ،
البصري  ،روى عن  :االحوص بن يوسف السممي و حجاج بن نضير ويحيى القطان وغيرىم  ،روى عنو :
الترمذي و احمد بن عبد الكريم الزعفراني و احمد بن محمد بن بمبل التستري وغيرىم  .ذكره :ابن حبان في
الثقات ،قال الذىبي :صدوق ،وقال ابن حجر :صدوق ،مات في حدود سنة ٕٓ٘ ى ــ .ينظر :تاريخ االسالمٔٛ :
 ،ٖٜٙ /تيذيب الكمال في أسماء الرجال ،ٖٕٓ/ٕٔ :تيذيب التيذيب ،ٖٗٗ / ٚ :تقريب التيذيب،ٗٔٔ / ٔ :
خالصة خالصة تيذيب الكمال.ٕٛٔ / ٔ :

(ٕ( القرائن واثرىا عمى الترجيح :ص . ٜٔ٘
(ٖ( صحيح ابن خزيمة . ) ٖٚٚ( ٖٜٚ / ٔ :
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الحديث الثاني:


قال ابن خزيمة  :حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ،حدثنا عبد الرحمن بن ميدي ،حدثنا

عكرمة بن عمار ،عن يحيى بن أبي كثير ،عن ىالل بن عياض قال :حدثني أبو سعيد الخدري

قال :سمعت رسول اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم  -يقول  :ال يخرج الرجالن يضربان الغائط
كاشفين عن عورتيما يتحدثان؛ فإن اهلل عز وجل يمقت عمى ذلك  حدثنا بو محمد بن يحيى،
حدثنا سمم بن إبراىيم يعني الوراق قال :حدثنا عكرمة بن عمار ،عن يحيى بن أبي كثير ،عن
عياض بن ىالل بيذا اإلسناد نحوه .قال أبو بكر  ( :وىذا ىو الصحيح ،ىذا الشيخ ىو عياض

بن ىالل روى عنو يحيى بن أبي كثير غير حديث ،وأحسب الوىم من عكرمة بن عمار حين قال
عن ىالل بن عياض ).

(ٔ)

دار ىذا الحديث عياض بن ىالل واختمف فيو


رواه:

ٔ -موسى بن مسعود النيدي ( ٕٕٓ ىـ ) األوسط البن المنذر . ٖٖٙ / ٔ :
ٕ -القاسم بن سالم البغدادي ( ت ٕٕٗ ى ـ )  .حمية االولياء. ٗٙ / ٜ :

 -3عبيد اهلل بن عميرة بن ميسرة الجشمي ( ت ٖٕ٘ )  .سنن أبي داود ، ٗ / ٔ :برقم

( ٘ٔ )  ،السنن الكبرى لمبييقي  ، ٕٔٙ / ٔ :برقم ( ٖ ، ) ٗٛشرح السنة لمبغوي، ٖٛٔ / ٔ :
برقم ( ٓ. ) ٜٔ

-4

احمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت ٕٔٗ )  .مسند أحمد ، ٕٗٔ / ٔٚ :برقم

( ٖٓٔٔٔ ) .

 -5عمرو بن عمي بن بحر الباىمي ( ت  ٕٜٗى ـ )  .السنن الكبرى لمنسائي  ، ٛٙ / ٔ :برقم

( . ) ٖٚ

 -ٙمحمد بن المثنى بن عبيد العنزي ( ت ٕٕ٘ ىــ)  .صحيح ابن خزيمة  ، ٖٜ / ٔ:برقم
(ٔ. ) ٚ

كميم :عن عبد الرحمن بن ميدي بن حسان العنبري عن عكرمة بن عمار العجمي عن يحيى بن
ابي كثير الطائي عن ىالل بن عياض االنصاري عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان
االنصاري .


وتابع عبد الرحمن بن ميدي:

ٔ -عبد اهلل بن رجاء بن عمر الغداني( ت ٕٕٓ )سنن ابن ماجو، ٕٖٔ / ٔ :برقم
( ٕٖٗ ).

(ٔ( صحيح ابن خزيمة . ) ٚٔ ( ٖٜ / ٔ :
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عن عكرمة بن عمار العجمي عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن ىالل بن عياض االنصاري

عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان االنصاري.


وخالفيم:

ٔ -عمي بن عبد اهلل بن جعفر السعدي ابن المديني ( ت ٖٕٗ ى ـ )  .المستدرك ٕٙٓ / ٔ :
 ،برقم ( ٓ. ) ٘ٙ

ٕ -عبيد اهلل بن عمر بن ميسرة الجشمي( ت ٖٕ٘ ىــ)المستدركٕٙٓ / ٔ :برقم ( ٓ) ٘ٙ
ٖ -محمد بن المثنى بن عبيد العنزي ( ٕٕ٘ ى ـ )المستدرك ، ٕٙٓ / ٔ :برقم ( ٓ) ٘ٙ

كميم :عن عبد الرحمن بن ميدي بن حسان العنبري عن عكرمة بن عمار العجمي عن يحيى بن
أبي كثير الطائي عن عياض بن ىالل االنصاري عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان
االنصاري .



وتابع :عبد الرحمن بن ميدي :سمم بن إبراىيم الوراق
فرواه:

ٔ -محمد بن يحيى بن عبد اهلل الذىمي ( ت  . ) ٕ٘ٛسنن ابن ماجو ،ٕٖٔ / ٔ :برقم
( ٕٖٗ )  ،صحيح ابن خزيمة  ، ٖٜ / ٔ :برقم ( ٔ. ) ٚ

ٕ -الحسين بن الفضل البجمي الكوفي .المستدرك ،ٕٙٓ / ٔ :برقم ( ٓ ، ) ٘ٙالسنن الصغرى
لمبييقي ، ٖٛ / ٔ :برقم (  ،) ٙٚالسنن الكبرى لمبييقي ، ٕٔٙ / ٔ :برقم ( ٖ.) ٗٛ

كالىما :عن سمم بن إبراىيم الوراق البصري عن عبد الرحمن بن ميدي بن حسان العنبري عن
عكرمة بن عمار العجمي عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن عياض بن ىالل االنصاري عن

أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان االنصاري.


وتابع سمم بن إبراىيم:

ٔ -سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ( ت ٔ ٔٙىـ )  .سنن ابن ماجو ، ٕٖٔ / ٔ :برقم
( ٕٖٗ )المعجم األوسط لمطبرانيٙ٘ / ٕ :برقم (ٗ.)ٕٔٙ

ٕ -اسماعيل بن سنان .صحيح ابن حبان ، ٕٚٓ / ٗ :برقم ( ٕٕٗٔ ) .

كالىما  :عن عبد الرحمن بن ميدي بن حسان العنبري عن عكرمة بن عمار العجمي عن يحيى
بن أبي كثير الطائي عن عياض بن ىالل االنصاري عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن

سنان االنصاري .

قمت :قالوا في ترجمتو( :عكرمة بن عمار أبو عمار العجمي الحافظ ،اإلمام ،البصري ،ثم

اليمامي ،من حممة الحجة ،وأوعية الصدق  .حدث عن :عطاء بن أبي رباح ،ويحيى بن أبي
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كثير ،وأبي النجاشي عطاء بن صييب ،وطائفة .حدث عنو :ابن أبي عروبة ،وشعبة ،والثوري،
وخمق كثير.

(ٔ)

 -قال الذىبي( :وينزل إلى :ىشام بن حسان ،ونحوه ،مع أنو قد لقي صحابيا :وىو اليرماس

بن زياد ،فعداده إذا في التابعين الصغار).

(ٕ)

 -وقال عمي بن المديني( :أحاديث عكرمة ،عن يحيى بن أبي كثير ،ليست بذاك ،مناكير،

كان يحيى بن سعيد يضعفيا ،وقال أيضا :كان يحيى يضعف رواية أىل اليمامة ،مثل عكرمة بن
عمار ،وضربو).

(ٖ)

 -وقال عبد اهلل بن أحمد ،عن أبيو ،قال( :عكرمة بن عمار مضطرب الحديث عن يحيى بن

أبي كثير ،ومضطرب الحديث في غير إياس بن سممة ،كان حديثو عن إياس صالحا).

(ٗ)

 -وقال أبو زرعة الدمشقي( :سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة ،وعكرمة بن عمار،

عن يحيى بن أبي كثير ،وقال :عكرمة أوثقيما).

(٘)

()ٙ

 -وقال البخاري(:مضطرب في يحيى بن أبي كثير ،ولم يكن عنده كتاب).

 -وقال أبو داود( :ىو ثقة ،وفي حديثو عن يحيى اضطراب ،كان أحمد بن حنبل يقدم عميو

مالزم بن عمرو .قال :وأعالىم في يحيى :ىشام الدستوائي ،واألوزاعي).
 -وقال النسائي( :ليس بو بأس ،إال في حديثو عن ابن أبي كثير).

()ٚ

()ٛ

 -وقال أبو حاتم( :صدوق ،ربما وىم في حديثو ،وربما دلس ،وفي حديثو عن يحيى بعض

األغاليط).

()ٜ

 -وقال صالح بن محمد (:كان ينفرد بأحاديث طوال ،لم يشركو فييا أحد روى عنو :سفيان

الثوري ،وذكره بالفضل ،وكان كثير الغمط ،ينفرد عن أناس بأشياء ال يشاركو فييا أحد).

(ٓٔ)

(ٔ( ينظر  :العمل ومعرفة الرجال ، ٔٔٚ / ٖ :الثقات لمعجمي  ، ٖٖٜ / ٔ :سؤاالت ابي عبيد االجري البي
داود :ص ٘ ، ٕٙسير أعالم النبالء ، ٖٔٗ / ٚ :من تكمم فيو وىو موثوق ، ٖٔٚ / ٔ :االغتباط بمن رمي

من الرواة باالختالط. ٜٕٗ / ٔ :
(ٕ( ينظر :سير أعالم النبالء  ، ٖٔٗ / ٚ :من تكمم فيو وىو موثوق . ٖٔٚ / ٔ :
(ٖ( ينظر :العمل ومعرفة الرجال  ، ٔٔٚ / ٖ :سير أعالم النبالء . ٖٔٗ / ٚ :
(ٗ( ينظر :العمل ومعرفة الرجال  ، ٔٔٚ / ٖ :سير أعالم النبالء . ٖٔٗ / ٚ :
(٘( ينظر :سير أعالم النبالء . ٖٔٗ / ٚ :
( (ٙينظر :سير أعالم النبالء . ٖٔٗ / ٚ :
( (ٚينظر :المصدر نفسو . ٖٔٗ / ٚ :
( (ٛينظر :سير أعالم النبالء . ٖٔٗ / ٚ :
( (ٜينظر :المصدر نفسو . ٖٔٗ / ٚ :

(ٓٔ( ينظر :سير أعالم النبالء . ٖٔٗ / ٚ :
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 وقال البييقي( :اختمط في اخر عمره وساء حفظو فروى ما لم يتابع عميو). -وقال ابن عدي( :مستقيم الحديث إذا روى عنو ثقة).

(ٔ)

(ٕ)

 -قال الذىبي( :استشيد بو البخاري ،ولم يحتج بو ،واحتج بو مسمم يسي اًر ،وأكثر لو من

الشواىد).

(ٖ)

 -قال ابو داود( :ىذا لم يسنده إال عكرمة بن عمار).

(ٗ)

 قال ابن ماجو( :حدثنا محمد بن يحيى قال :حدثنا سمم بن إبراىيم الوراق قال :حدثنا عكرمة،عن يحيى بن أبي كثير ،عن عياض بن ىالل قال :محمد بن يحيى وىو الصواب).

(٘)

 -قال ابن ابي حاتم( :وسمعت أبي يقول في حديث رواه عكرمة بن عمار ،عن يحيى بن أبي

كثير ،عن ىالل بن عياض -ويقال أيضا :عياض بن ىالل  -عن أبي سعيد الخدري ،عن النبي
 صمى اهلل عميو وسمم   : -أنو نيى المتغوطين أن يتحدثان  ورواه األوزاعي  ،عن يحيىوسمم  ، -مرسالً .

بن أبي كثير ،عن النبي  -صمى اهلل عميو

قال أبي :الصحيح ىذا  -يعني :حديث األوزاعي  -وحديث عكرمة وىم).

()ٙ

 -قال الدارقطني( :وسئل عن حديث عياض بن ىالل ،عن أبي سعيد ،قال رسول اهلل  -صمى

اهلل عميو وسمم   : -ال يتحدث المتغوطان ,فإن اهلل يمقت عمى ذلك 
فقال :وأشبييا بالصواب حديث عياض بن ىالل ،عن أبي سعيد).

()ٚ

 -قال الحاكم(:ىذا حديث صحيح من حديث يحيى بن أبي كثير ،عن عياض بن ىالل

األنصاري ،وانما أىماله لخالف بين أصحاب يحيى بن أبي كثير فيو ،فقال بعضيم :ىالل بن
()ٛ

عياض ،وقد حكم أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل في التاريخ أنو عياض بن ىالل األنصاري).

 -وقال ايضاً( :رواه عن عبد الرحمن بن ميدي :عمي بن المديني ،وعبيد اهلل بن عمر

القواريري ،ومحمد بن المثنى ،فاتفقوا عمى عياض بن ىالل وىو الصواب).

(ٔ( ينظر :الكواكب النيرات . ٜٕٗ / ٔ :
(ٕ( ينظر :سير أعالم النبالء . ٖٔٗ / ٚ :

(ٖ( ينظر :سير أعالم النبالء  ، ٖٔٗ / ٚ :من تكمم فيو وىو موثوق . ٖٔٚ / ٔ :
(ٗ( سنن أبي داود . ٘ / ٔ :
(٘( سنن ابن ماجو. ٕٖٔ / ٔ :
( (ٙعمل الحديث البن أبي حاتم. ) ٛٛ ( ٖ٘ٔ / ٔ :
( (ٚالعمل الواردة في األحاديث النبوية ، ٕٜٙ / ٔٔ :برقم (ٗ. )ٕٕٜ
( (ٛالمستدرك عمى الصحيحين لمحاكم . ٕٙٓ / ٔ :
( (ٜالمستدرك عمى الصحيحين لمحاكم . ٕٙٓ / ٔ :
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 قال البييقي( :أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمي الحافظ ،اخبرنا إبراىيم بن عبد اهلل األصبياني،قال :قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة عقيب ىاتين الروايتين :ىذا ىو الصحيح ،ىذا

الشيخ ىو عياض بن ىالل ،روى عنو يحيى بن أبي كثير غير حديث ،وأحسب الوىم فيو عن
عكرمة بن عمار حين قال :عن ىالل بن عياض ،وأخبرنا أبو عمي الروذباري ،أخبرنا أبو بكر
بن داسة قال :قال أبو داود :ولم يسنده إال عكرمة بن عمار).

(ٔ)

 -قال عالء الدين عمي رضا( :وعكرمة بن عمار العجمي احتج بو الجماعة إال البخاري وىو

صدوق يغمط وقد أجمع عمى تضعيف روايتو عن يحيى بن أبي كثير وقد يتفرد ببعض المطوالت

التي ال يتابعو عمييا أحد ولكنو مستقيم الحديث إذا روى عنو ثقة كما نص عميو ابن عدي .وال
يصح نسبتو إلى االختالط ،وقد أوردتو في الزيادات ألن ابن الكيال قد أورده في كتابو وقال :قال

البييقي :اختمط في آخر عمره وساء حفظو ،فروى ما لم يتابع عميو .ولكن قد أورد ابن حجر في
تيذيبو والذىبي في ميزانو كالم األئمة في عكرمة فمم يتكمم أي منيم في نسبتو إلى االختالط إنما

أخذوا عميو اضطراب روايتو عن يحيى بن كثير وكذا أنو كان يغمط ولو بعض مفردات ال يتابعو
عمييا أحد ولم يذكر الحافظان قول البييقي ولم يش ار إليو ولم أره في موضع آخر) .

(ٕ)

 -قال محمد قاسم العمري( :عكرمة بن عمار العجمي ،أبو عمار اليمامي ،أصمو من البصرة،

صدوق يغمط ،وفي روايتو عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ،ولم يكن لو كتاب ،مات قبل سنة
ٓٔٙىـ

وقال :الظاىر أن عكرمة بن عمار كان في بدء أمره ال يستطيع التمييز بين األحاديث النشغالو
بالفقو فقط  ،ثم تمكن بعد ذلك  ،وعمى ىذا يحمل كالم أبي داود وأحمد ومن ذىب إلى توثيقو

كابن المديني وابن معين حيث قال فيو  :ثقة ثبت .

وأما حديثو عن يحيى بن أبي كثير فاتفقوا عمى أن فيو اضطرابا وال ينكر أن يكون الرجل ثقة في

بعض شيوخو ضعيفا في آخرين ،فإسماعيل بن عياش ،ثقة في الشاميين ،لكنو ضعيف في
غيرىم).

(ٖ)

المطمب الثاني :الوىم في المتن

الحديث األول :قال ابن خزيمة :وقد روى الزىري ،عن سعيد بن المسيب ،وأبي سممة بن عبد
الرحمن عن أبي ىريرة ،أن النبي  -صمى اهلل عميو وسمم  : -لم يكن يقنت إال أن يدعو لقوم
عمى قوم ،فإذا أراد أن يدعو عمى قوم أو يدعو لقوم ،قنت حين يرفع رأسو من الركعة الثانية من
(ٔ( السنن الكبرى لمبييقي . ٕٔٙ / ٔ :

(ٕ( نياية اإلغتباط بمن رمي من الرواة باإلختالط  :ص . ٕ٘ٙ
(ٖ( تحقيق  :سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل  :ص ٗ. ٕٙ
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صالة الفجر حدثناه عمرو بن عمي ،ومحمد بن يحيى قاال :حدثنا أبو داود ،اخبرنا إبراىيم بن
سعد ،عن الزىري :وقد روى العالء بن صالح  -شيخ من أىل الكوفة  -صالتو عن زبيد ،عن
عبد الرحمن بن أبي ليمى ،أنو سألو عن القنوت في الوتر ،فقال :حدثنا البراء بن عازب قال :سنة

ماضية  ،حدثناه محمد بن العالء بن كريب ،اخبرنا محمد بن بشر ،اخبرنا العالء بن صالح ،
وىذا الشيخ العالء بن صالح وىم في ىذه المفظة في قولو :في الوتر ،وانما ىو في الفجر ال في
الوتر ،فمعمو انمحى من كتابو ما بين الفاء والجيم فصارت الفاء شبو الواو ،والجيم ربما كانت

صغيرة تشبو التاء فمعمو لما رأى أىل بمده يقنتون في الوتر ،وعمماؤىم ال يقنتون في الفجر ،توىم
أن خبر البراء إنما ىو من القنوت في الوتر .اخبرنا سمم بن جنادة ،اخبرنا وكيع ،عن سفيان عن
زبيد اليامي قال :سألت عبد الرحمن بن أبي ليمى عن القنوت في الفجر ،فقال :سنة ماضية.

فسفيان الثوري أحفظ من مائتين مثل العالء بن صالح ،فخبر أن سؤال زبيد بن أبي ليمى إنما كان
عن القنوت في الفجر ال في الوتر ،فأعممو أنو سنة ماضية ،ولم يذكر أيضا البراء ،وقد روى

الثوري وشعبة  -وىما إماما أىل زمانيما في الحديث - ،عن عمرو بن مرة ،عن عبد الرحمن بن
أبي ليمى ،عن البراء :أن النبي – صمى اهلل عميو وسمم -قنت في الفجر.

(ٔ)

دار ىذا الحديث عمى ابن ابي ليمى واختمف عميو


فرواه:

ٔ -العالء بن صالح (ٕ) .مسند السراج ،ٖٓٛ / ٔ :برقم ( ٖٖٖٔ ) ،حديث السراج :
ٕ  ،ٖٓٛ /برقم ( ٓ ،) ٕٔٛالرابع والعشرون من المشيخة البغدادية ،ٚٓ / ٔ :برقم ( ) ٜٗ

عن زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليمى االنصاري( .القنوت في

الوتر سنة ماضية)
وخالفو:

ٔ -شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي ( ت ٓ ٔٙى ـ )  .تيذيب االثار ،ٖٙٗ / ٔ :برقم
( . ) ٕٜٙ

(ٔ( صحيح ابن خزيمة . ) ٜٔٓٚ ( ٖٔ٘ / ٕ :
(ٕ( العالء بن صالح التيمي ويقال االسدي الكوفي  ،قال ابن معين وابو زرعة وابو حاتم  :ال بأس بو  ،وقال
ابن المديني  :روى احاديث مناكير  ،وقال البخاري  :ال يتابع  ،وقال ابن حجر  :صدوق لو اوىام من السابعة .
ينظر :الجرح والتعديل ،ٖ٘ٚ / ٙ :الثقات البن حبان ،ٕ٘ٓ / ٛ :تيذيب الكمال ،ٕ٘ٔ / ٕٕ :ميزان االعتدال:
ٖ  ،ٔٓٔ /تيذيب التيذيب  ، ٔٛٗ / ٛ :تقريب التيذيب  ، ٖٗ٘ / ٔ :خالصة تيذيب الكمال . ٕٜٜ / ٔ :
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ٕ -سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ( ت ٔ ٔٙى ـ )  .مصنف ابن أبي شيبة، ٔٓٗ / ٕ :
(

برقم

ٚٓٓٛ

)

،

تيذيب

االثار

:

ٔ

/

ٖٗٙ

،

برقم

(  ، ) ٕٜٙاتحاف الميرة  ، ٖٗٛ / ٕ :برقم ( . ) ٕٜٓٙ

ٖ -شريك بن عبد اهلل بن ابي شريك النخعي ( ت  . ) ٔٚٚتيذيب االثار  ، ٖٙ٘ / ٔ :برقم
( ٖٓ. ) ٙ

كميم :عن زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليمى االنصاري
( القنوت في الفجر سنة ماضية )

وتابعو:

ٔ -معمر بن راشد االزدي الحداني ( ت ٗ٘ٔ ى ـ )  .مصنف عبد الرزاق ، ٗٗ٘ / ٕ:برقم
( . ) ٕٗٓٛ

ٕ -يونس بن يزيد بن ابي النجاد االيمي ( ت  ٜٔ٘ى ـ )  .الجامع البن وىب ، ٕٔٗ / ٔ :
برقم ( ٕٕٔ )  ،صحيح مسمم  ، ٗٙٙ / ٔ :برقم ( ٘. ) ٙٚ

ٖ -إبراىيم بن سعد بن إبراىيم بن عبد الرحمن الزىري ( ت ٘ ٔٛىـ ـ )  .مسند احمد / ٕٔ :
ٖٔٗ  ،برقم ( ٘ ، ) ٚٗٙصحيح البخاري  ، ٖٛ / ٙ :برقم ( ٓ ، ) ٗ٘ٙسنن الدارمي / ٕ :
ٗ ، ٜٜبرقم ( . ) ٖٔٙٙ

كميم  :عن محمد بن مسمم بن عبيد اهلل الزىري عن أبي سممة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي
عن أبي ىريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي  ( :قنت في صالة الفجر ) .

وتابع الزىري:

ٔ -محمد .أحاديث إسماعيل بن جعفر ،ٕٙٚ / ٔ :برقم ( . ) ٔٛٛ

ٕ -شعيب بن أبي حمزة القرشي ( ت ٕ ٔٙى ـ )  .السنن الكبرى لمنسائي ،ٖٛٛ / ٔ :برقم
( ٘.) ٙٙ

كالىما :عن محمد بن مسمم بن عبيد اهلل الزىري عن أبي سممة بن عبد الرحمن بن عوف

القرشي عن أبي ىريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( :قنت في صالة الفجر ) .


ورواه:

ٔ -يونس بن يزيد بن أبي النجاد االيمي ( ت  ٜٔ٘ى ـ )  .الجامع البن وىب ، ٕٗ / ٔ :برقم
( ٕٕٔ )  ،صحيح مسمم  ، ٗٙٙ / ٔ :برقم ( ٘. ) ٙٚ

ٕ -سفيان بن عيينة بن أبي عمران الياللي ( ت  ٜٔٛى ـ )  .مسند الحميدي ، ٔٚٛ / ٕ :برقم

(  ، ) ٜٙٛمصنف ابن أبي شيبة  ، ٔٓٛ / ٕ :برقم (  ، ) ٚٓٗٙمسند احمد ، ٕٕٓ / ٕٔ :
برقم ( ٓ ، ) ٕٚٙسنن ابن ماجة  ، ٜٗ / ٔ :برقم ( ٕٗٗ )  ،السنن الصغرى لمنسائي :
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ٕ  ، ٕٓٔ /برقم ( ٖ ، ) ٔٓٚالسنن الكبرى لمنسائي  ، ٖٖٛ / ٔ :برقم ( ٗ ، ) ٙٙمسند أبي

يعمى  ، ٕٚ٘ / ٔٓ :برقم ( ٖ ، ) ٘ٛٚمسند الشافعي  ، ٜٗ / ٔ :برقم ( .) ٕٙٛ

ٖ -إبراىيم بن سعد بن إبراىيم بن عبد الرحمن الزىري ( ت ٘ ٔٛىـ ـ )  .مسند احمد/ ٕٔ :
ٖٔٗ ،برقم ( ٘ ، ) ٚٗٙسنن الدارمي  ، ٜٜٗ / ٕ :برقم ( . ) ٖٔٙٙ

كميم :عن محمد بن مسمم بن عبيد اهلل الزىري عن سعيد بن المسيب بن حزن القرشي عن أبي

ىريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( :قنت في صالة الفجر ) .

وتابعيم:

ٔ -شعيب بن أبي حمزة القرشي( ت ٕ ٔٙىــ)السنن الكبرى لمنسائي ، ٖٖٛ / ٔ :برقم( ٘) ٙٙ

عن سعيد بن المسيب بن حزن القرشي عن أبي ىريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( :قنت

في صالة الفجر ) .


وتابع :أبي سممة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب:

ٔ -عبد الرحمن بن ىرمز االعرج المدني( ت  ٔٔٚى ـ ) .صحيح البخاري ،ٕٙ / ٕ :برقم
()ٔٓٓٙ

ٕ -محمد بن يحيى بن حبان االنصاري ( ت ٕٔٔ ى ـ )  .مصنف ابن ابي شيبة،ٔٓٛ / ٕ :
برقم ( ٔ٘ٓ. ) ٚ

عن أبي ىريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( ت  ٘ٚى ـ )  ( :قنت في صالة الفجر ) .



قال ابن خزيمة( :وىذا الشيخ العالء بن صالح وىم في ىذه المفظة في قولو :في الوتر،

وانما ىو في الفجر ال في الوتر ،فمعمو انمحى من كتابو ما بين الفاء والجيم فصارت الفاء شبو
الواو ،والجيم ربما كانت صغيرة تشبو التاء فمعمو لما رأى أىل بمده يقنتون في الوتر ،وعمماؤىم ال

يقنتون في الفجر ،توىم أن خبر البراء إنما ىو من القنوت في الوتر).


قال الدارقطني( :تفرد بو العالء بن صالح عن زبيد اليامي عن ابن أبي ليمى عنو ولفظو سنة

ماضية ).


(ٔ)

(ٕ)

قال ابن حجر :قال ابن خزيمة( :وأتى العالء بن صالح بطامة ،عن زبيد ،عن عبد الرحمن،

أنو سألو عن القنوت في الوتر؟ فذكر مثمو ،حدثناه محمد بن العالء ،حدثنا محمد بن بشر ،حدثنا

العالء بن صالح .وقد وىم العالء في ىذه المفظة ،وسفيان الثوري أحفظ من مائتين مثل العالء،

(ٔ( صحيح ابن خزيمة. ) ٜٔٓٚ ( ٖٔ٘ / ٕ :
(ٕ( أطراف الغرائب واألفراد.) ٖٜٔٔ ( ٕٜٕ / ٕ :
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ولعمو انمحى من كتابو ما بين الفاء إلى الجيم فصارت الفاء شبو الواو والجيم ربما كانت صغيرة

تشبو التاء ،يعني :فتصحفت بالوتر).

(ٔ)

قمت :لقد قال العالء بن صالح( :القنوت في الوتر سنة ماضية) ،والعالء قال فيو ابن المديني:
روى احاديث مناكير ،وقال االمام البخاري :ال يتابع ،وقال ابن حجر :صدوق لو اوىام ،فخالف

الناس في ىذه الرواية حيث قالوا( :القنوت في الفجر سنة ماضية) ومخالفة الناس قرينة تع ّل

قبول الحديث.

(ٕ)

االحاديث التي ورد فييا الوىم في صحيح ابن خزيمة:
الجزء

ت

الوىم الذي ورد في الحديث

ٔ

قال أبو بكر :وىذا ىو الصحيح ،ىذا الشيخ ىو عياض بن ىالل روى عنو يحيى بن أبي ٔ ٖٜ /

والصفحة

كثير غير حديث ،وأحسب الوىم من عكرمة بن عمار حين قال عن ىالل بن عياض.

رقم

الحديث

ٔٚ

ٕ

وأىاب أن يكون ىذا وىما من محمد بن جعفر ،أو ممن دونو؛

ٔ ٖٔٔ /

ٕٕٙ

ٖ

وأما ابن عجالن فقد وىم في اإلسناد وخمط فيو

ٔ ٕٕٛ /

٘ٗٗ

ٗ

ىكذا حدثنا بو الشيباني قال :عن عمر ،وىو وىم.

ٔ ٖٜٚ /

ٖٚٚ

٘

قال أبو بكر :أخاف أن يكون محمد بن القاسم وىم في رفع ىذا الخبر.

ٕ ٕٔ /

ٛٓٛ

ٙ

قال أبو بكر :ال أظن أبا معاوية إال وىم في لفظ ىذا اإلسناد.

ٕ ٔٔٙ /

ٕٖٓٔ

ٚ

وىذا الشيخ العالء بن صالح وىم في ىذه المفظة.

ٕ ٖٔ٘ /

ٜٔٓٚ

ٛ

قال أبو بكر :فخبر سالم وحفص يدالن عمى أن خبر عطية ،عن ابن عمر وىم.

ٕ ٕٗٚ /

ٕٜٔ٘

ٜ

قال أبو بكر :ىذا اإلسناد وىم.

ٖ ٕٕٖ /

ٜٗ٘ٔ

ٓٔ

قال أبو بكر :قال لنا بندار :أحفظو من فيو وعن أبيو ،وىذا عندي وىم.

ٖ ٖٔٔ /

ٗٔٚٙ

ٔٔ

فإني خائف أن يكون ىذا اإلسناد وىما ،أخاف أن يكون أبو سممة لم يسمع من أبيو شيئا

ٖ ٖٖ٘ /

ٕٕٔٓ

ٕٔ

قال أبو بكر :ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ،وال أدري ممن الوىم.

ٗ ٜٛ /

ٕٜٗٔ

ٗ ٔٛ٘ /

ٖٕ٘ٙ

ٗٔ

أن خبر مشاس عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل كنت فيمن قدم النبي صمى اهلل عميو ٗ ٕٚ٘ /

ٕٕٛٚ

٘ٔ

ٗ ٖٕٕ /

ٕٜٗٛ

ٖٔ

قال أبو بكر :وىما  -عممي  -ىو الصحيح
وسمم وىم.

ومعمر فيما أحسب واىما في جمعو القصتين في ىذا اإلسناد

(ٔ( إتحاف الميرة البن حجر . ) ٕٜٓٙ ( ٖٗٛ / ٕ :
(ٕ( القرائن واثرىا عمى الترجيح  :ص . ٜٔ٘
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بعد القرآن الكريم
أ-

المصادر والمراجع

الكتب

ٔ .أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لإلمام الدارقطني  ،تأليف أبو الفضل محمد
بن طاىر بن عمي بن أحمد المقدسي الشيباني ،المعروف بابن القيسراني (المتوفى٘ٓٚ :ىـ) تحقيق  :محمود
محمد محمود حسن نصار  ،السيد يوسف  ،دار الكتب العممية – بيروت  ،ط ٔ ٜٔٗٔ ،ىـ ٜٜٔٛ -م .

ٕ .االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط  ،لبرىان الدين الحمبي أبو الوفا إبراىيم بن محمد بن خميل الطرابمسي
الشافعي سبط ابن العجمي (المتوفىٛٗٔ :ىـ)  ،تحقيق :عالء الدين عمي رضا ،وسمى تحقيقو (نياية االغتباط
بمن رمي من الرواة باالختالط) وىو دارسة وتحقيق وزيادات في التراجم عمى الكتاب  ،دار الحديث – القاىرة ،
طٜٔٔٛٛ ،م .

ٖ .البداية والنياية ،لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ،القرشي ،الدمشقي ،ت  ٚٗٚىـ  ،مطبعة
السعادة  /مصر  ،طٔ  ٖٔ٘ٔ ،ىـ .
ٗ .تاج العروس من جواىر القاموس  ،لمسيد محمد مرتضى الزبيدي  ،دراسة وتحقيق  :عمي شيري  ،دار الفكر –
بيروت  ٔٗٔٗ ،ىـ .
٘ .تــاريخ اإلســالم  ،لشــمس الــدين محمــد بــن احمــد بــن عثمــان الــذىبي (تٚٗٛى ــ)  ،تحقيــق  :د .عمــر عبــد الســالم
تدمري  ،دار الكتاب العربي – بيروت  ،طٔ ٔٗٓٚ ،ىـ .

 .ٙتاريخ جرجان  ،ألبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراىيم السيمي القرشي الجرجاني (المتوفىٕٗٚ :ىـ)  ،تحقيق :
محمد عبد المعيد خان  ،عالم الكتب – بيروت  ،طٗ  ٔٗٓٚ ،ىـ  ٜٔٛٚ -م .
 .ٚتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  ،لعبد الرحمن بن أبـي بكـر السـيوطي  ،تحقيـق  :عبـد الوىـاب عبـد المطيـف
 ،مكتبة الرياض الحديثة – الرياض .

 .8تذكرة الحفاظ  ،ألبي عبد اهلل شمس الدين احمد بن عثمان بن قايماز الذىبي  ،ت  ٚٗٛىـ  ،دار أحياء التراث
العربي  ،بيروت  ،ط  ٔٗٔ٘ ،ىـ .
 .ٜتقريب التيذيب  ،ألبي الفضل احمد بن عمي بن حجر العسقالني  ،الشافعي  ،تٕ٘ٛىـ  ،دار النشر  ،بيروت
 ،طٔ ٔٗٓٗ ،ىـ ٜٔٛٗ ،م .

ٓٔ .تمخيص تاريخ نيسابور  ،ألبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويو بن ُنعيم بن الحكم الضبي
الطيماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفىٗٓ٘ :ىـ)  ،تمخيص :أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد
عربو عن الفارسية :د .بيمن كريمي ـ طيران .
المعروف بالخميفة النيسابوري  ،كتابخانة ابن سينا – طيران ّ ،
ٔٔ .تيذيب التيذيب  ،ألبي الفضل احمد بن عمي بن حجر العسقالني  ،الشافعي  ،ت ٕ٘ٛىـ  ،تحقيق محمد عوانو
 ،دار الرشيد وسوريا  ،طٔ ٔٗٓٙ ،ىـ ٜٔٛٙ ،م

ٕٔ .تيذيب الكمال في أسماء الرجال  ،ألبي الحجاج يوسف بن الزكي  ،عبد الرحمن المزي  ،ت ٕٗٚىـ  ،تحقيق :
د  .يشار عواد معروف  ،مؤسسة الرسالة بيروت  ،ط ٔٗٓٓ ،ىـ ٜٔٛٓ ،م .
ٖٔ .توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار  ،لمحمد بن إسماعيل األمير الحسني الصنعاني  ،تحقيق  :محمد محي
الدين عبد الحميد  ،المكتبة السمفية  -المدينة المنورة .
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ٗٔ .الثقات  ،ألبي حاتم محمد بن حبان بن احمد  ،التميمي  ،البستي  ،ت ٖٗ٘ ىـ  ،تحقيق  :السيد شرف الدين
احمد  ،دار الفكر  ،طٔ  ٖٜٔ٘ ،ىـ ٜٔٚ٘ ،م .
٘ٔ .الجامع

في

الحديث

،

ألبي

محمد

عبد

اهلل

بن

وىب

بن

مسمم

المصري

القرشي

( المتوفىٜٔٚ :ىـ) تحقيق  :د مصطفى حسن حسين محمد أبو الخير ،أستاذ الحديث وعمومو المساعد  -كمية
أصول الدين – القاىرة  ،دار ابن الجوزي – الرياض  ،طٔ  ٔٗٔٙ ،ىـ  ٜٜٔ٘ -م .

 .ٔٙالجرح والتعديل  ،ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس  ،الرازي  ،التميمي  ،ت  ٖٕٚىـ  ،دار
أحياء التراث العربي  -بيروت  ،طٔ  ٕٔٚٔ ،ىـ ٜٕٔ٘ -م .

َّراج (
 .ٔٚحديث السراج  ،ألبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراىيم بن ميران الخراساني النيسابوري المعروف بالسَّ
المتوفىٖٖٔ :ىـ )  ،تخريج  :زاىر بن طاىر الشحامي ٖٖ٘ ىـ  ،تحقيق  :أبو عبد اهلل حسين بن عكاشة بن
رمضان  ،الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر  ،طٔ  ٕٔٗ٘ ،ىـ  ٕٓٓٗ -م .
 .ٔٛحديث عمي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني  ،إلسماعيل بن جعفر بن أبي كثير األنصاري
السفياني  ،مكتبة الرشد
الزرقي موالىم  ،أبو إسحاق المدني ( المتوفىٔٛٓ :ىـ)  ،تحقيق  :عمر بن رفود بن رفيد ّ
لمنشر والتوزيع  ،الرياض  ،طٔ  ٔٗٔٛ ،ىـ  ٜٜٔٛ -م .

 .ٜٔخالصة تذىيب تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( وعميو إتحاف الخاصة بتصحيح الخالصة لمعالمة الحافظ
البارع عمي بن صالح الدين الكوكباني الصنعاني )  ،ألحمد بن عبد اهلل بن أبي الخير بن عبد العميم الخزرجي
األنصاري الساعدي اليمني ،صفي الدين ( المتوفى :بعد ٖٕٜه )  ،تحقيق  :عبد الفتاح أبو غدة  ،مكتب
المطبوعات اإلسالمية  ،دار البشائر  ،حمب  -بيروت  ،ط٘  ٔٗٔٙ ،ىـ .

ٕٓ .الروض الباسم في الذب عن سنة ابي القاسـم – صـمى اهلل عميـو وسـمم  ، -البـن الـوزير اليمـاني  ،دار المعرفـة –
بيروت ٖٜٜٔ ،ىـ ٜٜٔٚ -م .
ٕٔ .سنن ابن ماجو  ،ألبي عبد اهلل محمد بن يزيد  ،القزويني  ،ابن ماجو  ،ت ٖٕٚىـ  ،تحقيق  :محمد فؤاد عبد
الباقي  ،دار إحياء التراث العربي .

ٕٕ .سنن أبي داود  ،ألبي سميمان بن األشعث السجستاني االزدي  ،ت ٕ٘ٚىـ  ،تحقيق محمد محي الدين عبد
الحميد  ،دار الفكر  -بيروت .
ٖٕ .سنن البييقي الكبرى  ،ألبي احمد بن الحسين البييقي  ،تٖ٘ٛىـ  ،مطبعة دار المعارف  ،طٔ  ،اليند  ،حيدر
إياد .

ٕٗ .سنن الدارمي  ،ألبي محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن الدرامي  ،ت ٕ٘٘ ىـ  ،تحقيق فواز احمد زلمي  ،وخالد
السبع العممي  ،دار الفكر  -بيروت  ،طٔ ٔٗٓٚ ،ىـ ٜٔٛٚ ،م  ،واألحاديث مذيمة بأحكام حسين سميم اسعد
عمييا .
ٕ٘ .الســنن الصــغرى لمبييقــي  ،ألحمــد بــن الحســين بــن عمــي البييقــي أبــو بكــر  ،تحقيــق  :د .محمــد ضــياء الــرحمن
األعظمي  ،مكتبة الدار  -المدينة المنورة  ،طٔ  ٔٗٔٓ ،ىـ ٜٜٔٛ -م .

 .ٕٙالسنن الكبرى لمنسائي  ،ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني ،النسائي ( المتوفىٖٖٓ :ىـ ) ،
تحقيق  :حسن عبد المنعم شمبي  ،مؤسسة الرسالة – بيروت  ،طٔ  ٕٔٗٔ ،ىـ  ٕٓٓٔ -م .
 .ٕٚسنن النسائي الصغرى  ،ألبي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي  ،ت ٖٖٓىـ  ،تحقيق  :عبد الفتاح أبي غده
 ،مكتبة المطبوعات اإلسالمية  ،حمب  ،طٕ ٔٗٓٙ ،ىـ ٜٔٛٙ ،م .
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 .ٕٛسير أعالم النبالء  ،لإلمام الذىبي  ،ت ٚٗٛىـ  ،تحقيق  :شعيب االرناؤوط  ،ومحمد نعيم العرقسوسي ،
مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،طٖٔٗٔ ، ٜىـ .
 .ٕٜالشذا الفياح من عموم ابن الصالح  ،إلبراىيم بن موسى بن أيوب البرىان األبناسي  ،تحقيـق :صـالح فتحـي ىمـل
 ،مكتبة الرشد  -الرياض – السعودية  ،طٔ ٔٗٔٛ ،ىـ ٜٜٔٛ -م .

ٖٓ .شرح السنة  ،لمحيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ( المتوفى:
٘ٔٙىـ )  ،تحقيق :شعيب األرناؤوط  -محمد زىير الشاويش  ،المكتب اإلسالمي  -دمشق ،بيروت  ،طٕ ،
ٖٓٗٔىـ ٜٖٔٛ -م .

النقّاد زيـن الـدين أبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن أحمـد البغـدادي
ٖٔ .شرح عمل الترمذي البن رجب  ،لإلمام العالم الحافظ ّ
المعـ ـروف ( ب ــابن رج ــب الحنبم ــي )  ،تحقي ــق  :د .ىم ــام عب ــد ال ــرحيم س ــعيد  ،طٕ ٕٔٗٔ ،ى ـ ـ  ،مكتب ــة الرش ــد –
الرياض .
ٕٖ .شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىل األثر  ،لعمي بن سمطان محمد ،أبو الحسن نور الدين المال اليروي
القاري (المتوفىٔٓٔٗ :ىـ)  ،قدم لو  :الشيخ عبد الفتح أبو غدة ،تحقيق  :محمد نزار تميم وىيثم نزار تميم ،

دار األرقم  ،لبنان – بيروت .
ٖٖ .الصحاح تاج المغة وصحاح العربية  ،ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوىري  ،ت ٖٜٛىـ  ،تحقيق  :دار إحياء
التراث العربي  ،بيروت  -لبنان ٜٔٗٔ ،ىـ ٜٜٜٔ ،م .
ٖٗ .صحيح ابن حبان  ،ألبي حاتم بن حبان  ،التميمي  ،والبستي  ،تٖٗ٘ىـ  ،تحقيق شعيب االرناؤوط  ،مطبعة
الرسالة  ،بيروت  ،طٕٔٗٔٗ ،ىـ ٜٜٕٔ ،م .

ٖ٘ .صحيح ابن خزيمة  ،البن خزيمة  ،تحقيق  ،مصطفى االعظمي  ،بيروت  -المكتبة اإلسالمية ٖٜٔٓ ،ىـ .
 .ٖٙصحيح البخاري ألبي عبد اهلل  ،محمد بن إسماعيل  ،البخاري  ،الجعفي  ،ت ٕ٘ٙىـ  ،تحقيق  :د  .مصطفى
ديب البغا  ،دار ابن كثير  ،اليمامة  ،بيروت  ،طٖ ٔٗٓٚ ،ىـ ٜٔٛٚ -م .

 .ٖٚصحيح مسمم  ،ألبي الحسين  ،مسمم بن الحجاج  ،القشيري  ،النيسابوري  ،تٕٔٙىـ  ،تحقيق  :محمد فؤاد عبد
الباقي  ،دار إحياء الت ارث العربي  -بيروت .
 .ٖٛطبقات

الشافعية

الكبرى

،

لتاج

الدين

عبد

الوىاب

بن

تقي

الدين

السبكي

( المتوفىٚٚٔ :ىـ )  ،تحقيق :د .محمود محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحمو  ،ىجر لمطباعة والنشر
والتوزيع  ،طٕ ٖٔٗٔ ،ىـ .

 .ٖٜطبقات الشافعيين  ،ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ( المتوفىٚٚٗ :ىـ ) ،
تحقيق  :د أحمد عمر ىاشم  ،د محمد زينيم محمد عزب  ،مكتبة الثقافة الدينية  ٖٔٗٔ ،ىـ  ٜٜٖٔ -م .
ٓٗ .عمـل الحـديث البـن أبـي حــاتم  ،أبـو محمـد عبـد الــرحمن بـن محمـد بـن إدريــس ابـن ميـران الـرازي  ،دار المعرفــة –
بيروت ٜٔٛ٘ ،م .

ٔٗ .العمــل ال ـواردة فــي األحاديــث النبويــة  ،ألبــي الحســن عمــي بــن ُع َمــر ابــن أحمــد ابــن ميــدي الــدارقطني  ،تحقيــق
وتخريج د .محفوظ الرحمن زين اهلل  ،دار طيبة الرياض  -شارع عسير  ،طٔ  ٔٗٓ٘ ،ىـ ٜٔٛ٘ -م .
ٕٗ .العمل ومعرفـة الرجـال  ،ألحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد اهلل الشـيباني  ،تحقيـق :وصـي اهلل بـن محمـد عبـاس  ،المكتـب
اإلسالمي  ،دار الخاني  ،بيروت  ،الرياض  ،ٜٔٛٛ - ٔٗٓٛ -طٔ .

ٖٗ .عموم الحديث المعروف بـ ( مقدمة ابن الصالح ) ألبي عمرو عثمان الشير زوري ت ٕٗٙىـ  ،تحقيق :نور
الدين عتر  ،دار الفكر – دمشق  ،طٖ ٔٗٔٛ ،ىـ ٜٜٔٛ ،م.
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ٗٗ .الغاية في شرح اليداية في عمم الرواية  ،لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن
عثمان بن محمد السخاوي ( المتوفىٜٕٓ :ىـ )  ،تحقيق  :أبو عائش عبد المنعم إبراىيم  ،مكتبة أوالد الشيخ
لمتراث  ،طٕٔٓٓٔ ،م .

٘ٗ .فتح المغيث شـرح ألفيـة الحـديث  ،لشـمس الـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن السـخاوي  ،دار الكتـب العمميـة – لبنـان ،
طٔ ٖٔٗٓ ،ىـ .
 .ٗٙلسان العرب البن منظور  ،محمد بن مكرم األفريقي  ،إعداد وتصنيف  :يوسف خياط  ،نديم مرعشمي  ،دار
صادر  -بيروت  ،طٔ .

 .ٗٚمختار الصحاح  ،لمحمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي  ،تحقيـق :محمـود خـاطر  ،مكتبـة لبنـان ناشـرون –
بيروت . ٜٜٔ٘ – ٔٗٔ٘ ،
 .ٗٛمستخرج أبي عوانة  ،ليعقوب بن إسحاق بن إبراىيم أبو عوانة اإلسفراينى النيسابورى  ،تنسيق وفيرست  :أسـامة
بن الزىراء .

 .ٜٗالمستدرك عمى الصحيحين  ،ألبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم  ،النيسابوري  ،ت٘ٓٗىـ  ،تحقيق مصطفى
عبد القادر عطا  ،دار الكتب العممية  -بيروت  ،طٔ ٔٗٔٔ ،ىـ ٜٜٔٓ ،م .
ٓ٘ .المسند  ،لعبد اهلل بن الزبير أبو بكر الحميـدي  ،تحقيـق  :حبيـب الـرحمن األعظمـي  ،دار الكتـب العمميـة  ،مكتبـة
المتنبي  -بيروت  ،القاىرة .
َّراج (
ٔ٘ .مسند السراج  ،ألبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراىيم بن ميران الخراساني النيسابوري المعروف بالسَّ
المتوفىٖٖٔ :ىـ )  ،حققو وخرج أحاديثو وعمق عميو :األستاذ إرشاد الحق األثري  ،إدارة العموم األثرية  ،فيصل

آباد – باكستان  ٕٖٔٗ ،ىـ  ٕٕٓٓ -م .
ٕ٘ .المسند لإلمام الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطمب بن عبد
مناف المطمبي القرشي المكي (المتوفىٕٓٗ :ىـ)  ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان  ،صححت ىذه النسخة:
عمى النسخة المطبوعة في مطبعة بوالق األميرية والنسخة المطبوعة في بالد اليند  ٔٗٓٓ ،ىـ .

ٖ٘ .المشيخة  ،ألبي الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن عمي الصيرفي  ،اآلبنوسي  ،البغدادي  ،تحقيق  :د .خميـل
حسن حمادة ٕٔٗٔىـ .
ٗ٘ .مصنف ابن أبي شيبة  ،المصنف في األحاديث واآلثار  ،ألبي بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الكوفي  ،ت
ٖٕ٘ىـ  ،تحقيق  :كمال يوسف الحوت  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،طٔ ٜٔٗٓ ،ىـ .

٘٘ .مصنف عبد الرزاق  ،ألبي بكر عبد الرزاق بن ىمام الصنعاني  ،تحقيق  :حبيب الرحمن االعظمي  ،المكتب
اإلسالمي – بيروت  ،طٕ ٖٔٗٓ ،ىـ .
 .٘ٙالمعجــم األوســط  ،ألبــي القاســم ســميمان بــن أحمــد الطب ارنــي  ،تحقيــق  :طــارق بــن عــوض اهلل بــن محمــد  ،عبــد
المحسن بن إبراىيم الحسيني  ،دار الحرمين  -القاىرة ٔٗٔ٘ ،ىـ .

 .٘ٚالمعجم

الكبير

،

ألبي

القاسم

سميمان

بن

احمد

بن

أيوب

الطبراني

،

( تٖٓٙىـ ) ،تحقيق حمدي بن عبد المجيد السمفي  ،مكتبة العموم والحكم  ،الموصل  ،طٕ ٔٗٓٗ ،ىـ ،
ٖٜٔٛم .
 .٘ٛمن تكمم فيو وىو موثوق  ،ألبي عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز ،الذىبي  ،ت ٚٗٛىـ  ،تحقيق :
محمد شكور أمرير ألمياديني  ،مكتبة المنار  -الزرقاء  ،طٔ ٔٗٓٙ ،ىـ .
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ٔٗٔىـٛ ، ٖ ط،  سورية-  دمشق،  دار الفكر،  لنور الدين محمد عتر الحمبي،  منيج النقد في عموم الحديث.ٜ٘
ٔمٜٜٚ دار،  محي الدين عبد الرحمن رمضان:  تحقيق، ) ىـٖٖٚ ( ت،  لمحمد بن إبراىيم بن جماعة،  المنيل الروي.ٙٓ
ٓٗٔىـٙ ، ٕ ط،  وقف، الفكر

 عمي:  تحقيق، ىـٚٗٛ  ت،  ألبي عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان الذىبي،  ميزان االعتدال في نقد الرجال.ٙٔ
. ٔمٜٖٙ ، ٖٔىـٕٛ ، ٔ ط،  بيروت-  دار المعرفة، محمد البجاوي
 لإلمام الحافظ أبي الفضل شياب الدين احمد بن عمي بن،  نزىة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر.ٕٙ
،  ٗٔٗٔىـ، ٕ ط،  دمشق-  مطبعة الصباح،  تحقيق نور الدين عتر، ) ىـٕٛ٘  ( ت، حجر العسقالني

. ٔمٜٜٖ
 مكتبـة الرشـد،  المرتضـي الـزين أحمـد: تحقيـق،  لعبد الـرؤوف المنـاوي،  اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر.ٖٙ
ٔمٜٜٜ ، ٔ ط، – الرياض
ب – الرسائل الجامعية والبحوث العممية

 رسالة دكتوراه مقدمة الى،  القرائن واثرىا عمى الترجيح دراسة تطبيقية في كتاب العمل البن أبي حاتم الرازي.ٔ
. ٕٕٓٔ-ٕٓٔٔ ،  لمطالب أحمد مظير عباس، مجمس كمية اصول الدين – الجامعة العراقية

 بحث منشور في مجمة كمية العموم،  عماد شمس محي. د،  معناه واسبابو وعالجو،  الوىم عند المحدثين.ٕ
.  العدد ( ٖٕ ) ٕٓٔٓم،  جامعة بغداد، االسالمية
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