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٢

  شكر وتقدير
  

 خلق األرض والسماوات، ورفع الذین آمنوا وأوتوا العلم درجات، وجعلنا من الحمد هللا الذي
أهل القرآن والرباط والثبات، وأكرم األمة بأن جعل منهم العلماء الثقات، الذین كانوا على مر الزمان 
لغیرهم منارات، فأناروا الطریق لمن أراد الفوز والنجاة، وأحمده جل في عاله على عظیم فضله 

َّنه واحسانه، أن من علي بإتمام هذا البحث، كما في قوله تعالىوامتنا َّ ّ َرب أوزعني أن أْشكر [: ٕ َُ َ َ َْ ِْ ِ ْ ِّ
َّنعمتك التي أنعمت علي َ َْ َ ْ َ َ ِ َِّ َ َ َ ، والصالة والسالم على النبي المختار وعلى آله وصحبه األخیار، 1) ( ]ْ

  .ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

ِومن یْشكر فإنما یْشكر لنفسھ[ :قوله تعالىًانطالقا من  ِ ِْ َ ُ ُ َُ ََ ََّ ِ َ ْ ْ ، ومن قول الحبیب المصطفى 2) ( ]َ
  .3) (" َاسَّ النُرُكْشَ یَ الْنَ مَ اهللاُرُكْشَ یَال: " صلى اهللا علیه وسلم

ٕوان كان من الواجب أن یذكر أهل الفضل بفضلهم، وأن یخص بعضهم بالذكر فإنني أتقدم 
، هشام محمود زقوت/ امتناني إلى مشرف هذا البحث الدكتوربخالص شكري، وعظیم تقدیري و

فجزاه اهللا عني خیر ، على ما حظیت منه من إشراف كریم، وصبر جمیل، وتوجیه ونصح سدید
  .الجزاء

  : كما أتقدم بجزیل الشكر، وعظیم االمتنان إلى أستاذي الكریمین عضوي لجنة المناقشة
  رمضان الزیان/ فضیلة الدكتور

  الصفديأسعد نعیم / الدكتوراألستاذ وفضیلة 
  حفظهما الرحمن ورعاهما

اللذان تفضال مشكورین بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة وتجمیلها وتحسینها بإرشاداتهم 
  .السدیدة، فجزاهم اهللا عني خیر الجزاء، وجعل هذا العمل في میزان حسناتهم

 اهللا كل خیر، وكفى عنهم كل لك إلى من شجعني ودعا لي في ظهر الغیب، فجزاهموكذ
  .شر

                                                 
 .}١٩:اآلیة{سورة النمل ) (1
 .}١٢:آلیة{سورة لقمان )  (2
، والسنن، ألبي داود، )٢١٨ح/ ١١٤ص( المعروف، باب من لم یشكر للناساألدب المفرد، للبخاري، كتاب) (3

، والسنن، للترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما )١٩٥٤ح/٤٠٣ص/ ٤ج(كتاب األدب، باب في شكر المعروف 
، جمیعهم من طریق أبي هریرة، والحدیث إسناده )١٩٥٤ح/ ٥٠٥ص/ ٣ج(جاء في الشكر لمن أحسن إلیك 

 ).٩٧٣ح/ ٤١٥ص/ ١ج( األلباني في صحیح الترغیب والترهیب صحیح، وقد صححه



 

  
  
 

٣

لكل هؤالء أدعو اهللا أن یجزیهم عني خیر الجزاء في الدنیا واآلخرة، وأن یجمعني بهم 
  .ًجمیعا في مستقر رحمته مع الحبیب المصطفى صلي اهللا علیه وسلم، اللهم آمین

لوجهه ًأسأل اهللا العظیم رب العرش الكریم أن یتقبل مني هذا العمل، وأن یجعله خالصا 
الكریم، وهو ولي ذلك والقادر علیه، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آله 

  .وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  
  
 

٤

  المقدمة

یه، ونعـــوذ بـــاهللا مـــن شـــرور أنفـــسنا ومـــن ســـیئات إن الحمـــد هللا، نحمـــده ونـــستعینه ونـــستغفره ونـــستهد
أعمالنـا، مــن یهـده اهللا فــال مـضل لــه ومـن یــضلل فـال هــادي لـه، وأشــهد أن ال إلـه إال اهللا، وأشــهد أن 

ًمحمدا عبده ورسوله، صلى اهللا علیه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا ً ً.  

م اإلسالم دینا أخرجهم به من الظلمات إن من رحمة اهللا تعالى وعظیم لطفه بهذه األمة أن اختار له
إلــى النــور، وجعلــه الحبــل المتــین مــن تمــسك بــه نجــا ومــن التــزم بــه ســعد، ومــن أعــرض عنــه فــإن لــه 

  .حشر یوم القیامة أعمىُمعیشة ضنكا، وی

َقد حظیت السنة النبویة باهتمام سلفنا الصالح، حفظا، وعمال، وأداء، ورحلة؛ فحـافظوا علـى حـدیث ف ً ً
 ودافعوا عنه، وقد قیض اهللا لهذه األمة العلماء الجهابذة الذین بـذلوا جهـدهم فـي ضـبط e رسول اهللا

  .الحدیث، والعنایة به، وطلب الوصول إلى غوامض علله
 هــذا الجهــد المتواضــع -فــي مجــال الــسنة النبویــة-ّ أن أقــدم -وقــد تهیــأت لــي المناســبة-ٕوانــه یــسرني 

  .ً محل وأن یصادف لدیه قبوالالذي أرجو أن یفسح له من القارئ الكریم
ّكمــا یــسرني شــرف االنتــساب إلــى خدمــة الــسنة المطهــرة وأن أســلك فــي عــداد مــن أتیحــت لــه فرصــة  ّ
االتصال بها واالطالع على بعض جوانبها المشرقة، والتمتع بشيء من أنفاسـها العطـرة، واالرتـشاف 

  .من معینها الصافي
  :أما بعد

: ومحبتـــي لعلـــم العلـــل فقـــد وفقـــت ألن أختـــار عنـــوان رســـالتي فإنـــه مـــن بـــاب الرغبـــة الجامحـــة لـــدي 
مرویـات هـشام بـن عــروة المعلـة بـاالختالف علیــه فـي كتـاب العلـل الــواردة فـي األحادیـث النبویــة "

  "للدارقطني
  .والذي أسأل اهللا أن یوفقني فیه 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
 

٥

  :أهمیة البحث وبواعث اختیاره : ًأوال
  :في ما یليتكمن أهمیة البحث وبواعث اختیاره 

ََّیعــالج مــشكلة قائمــة فــي بعــض الروایــات المعلــة بــالوقف، أو الوصــل واإلرســال وغیــر ذلــك مــن . ١ ُ
  .العلل

ٕالمــساهمة فــي إحیــاء علــم العلــل وابــراز الجهــود التــي بــذلها العلمــاء فــي تقریــر قواعــد هــذا العلــم . ٢
  .وأصوله

ٌ العلــل لــه منزلــة كبیــرة فــي علــوم الحــدیث، فهــو مــن أُعلــم. ٣ ًشــرف علومهــا،  وأدقهــا مــسلكا، وأقلهــا ٌ
ََّالمعلـل :( ًسالكا، قال الحافظ ابن حجـر وهـو مـن أغمـض أنـواع علـوم الحـدیث وأدقهـا، وال یقـوم بـه : ُ

ًإال مـــن رزقـــه اهللا فهمـــا ثاقبـــا، وحفظـــا واســـعا، ومعرفـــة تامـــة بمراتـــب الـــرواة، وملكـــة قویـــة باألســـانید  ً ً ً ً ً ً ً ّ
المــدیني، وأحمــد بــن حنبــل،   القلیــل مــن أهــل هــذا الــشأن؛ كعلــي بــنّوالمتــون، ولهــذا لــم یــتكلم فیــه إال

   )١( .)، والدارقطنيوالبخاري، ویعقوب بن شیبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة
  
  :أهداف البحث:ثانیا 
  .بیان أهمیة علم العلل والخوض فیه -١
 .بیان روایات هشام بن عروة وتمییز المقبول والمعل منها -٢

 .لتي لم یذكرها الدارقطنيبیان طرق أخرى للحدیث وا -٣

  
  :منهج البحث وطبیعة عمل الباحثة فیه:ثالثا 

وتتمثـل طبیعـة عمـل ،  الباحثـة باسـتخدام المـنهج االسـتقرائي مـع االسـتعانة بـالمنهج النقـديقامت
  :الباحثة في النقاط التالیة

  :منهج الباحثة في ترتیب الدراسة -١
  ... ).الحدیث: ( م الحدیث المراد دراستهً دائما بوضع عنوان یحمل رقابتدأت الباحثة) ١(
  . تحت هذا العنوان كالم الدارقطني المتعلق بالحدیث، أذكره بتمامهذكرت الباحثة) ٢(
أحـدد فیـه أوجـه االخـتالف علـى اإلمـام هـشام " الف أوجـه االخـت" ان عنـووضعت الباحثة تحت ) ٣(
  .بن عروة في الحدیث المراد دراستها
 بتخریجها على اإلمام هشام بـن عـروة فـي وقامت" الف  تخریج أوجه االخت "أوضحت الباحثة ) ٤(

  .  في تخریج الحدیثبینت منهجهاالحدیث المراد دراسته، كما 

                                                 
  )٢٢٦ / ١ ( ،سقالنيالبن حجر الع، نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر (1)



 

  
  
 

٦

 بدارسة حال رواة تلك األوجه عن هشام بن عروة كما قامت الباحثة " الف تخدراسة أوجه اال) " ٥(
  . لدراسة الرواةبینت في منهجها

 الوجــه الــراجح عــن هــشام بــن عــروة فــي كــل حــدیث، بحــسب حــال رواتهــا، ثقــة : "وضــع عنــوان) ٦(
  .ًوضعفا، أو كثرة وقلة، إلى غیر ذلك من قرائن الترجیح عند أهل العلم

الحـدیث مـن إسـناد  الحكم علـى وبینت الباحثة فیه، "الحدیث إسناد الحكم على : " وضع عنوان) ٧(
ٕان ثابتا فذاك، واال بحثت له عن طرق أخرى تقویهخالل الوجه الراجح عن هشام بن عروة، فإن ك ً.  

 خالصـة مـا ذكــر فـي الحـدیث مـن االخــتالف الـوارد فیـه عــن ذكـرت فیهـا الباحثــة " الخالصـة ) " ٨(
  .هشام بن عروة، والوجه الراجح، والحكم علیه

  :منهج الباحثة في تخریج الحدیث. ٢
  .ول العلمیة من مصادرها المطبوعة الحدیث بأوجهه المختلفة حسب األص خرجت الباحثة-  أ

ُّ تخریجا لروایة ذكرها الدارقطني؛ فستجد الباحثة إن لم -  ب َّ ٍ   .من أخرجهاتشیر إلى أنها لم تجد ً
  

  : منهج الباحثة في ترجمة الراوي-٣
َّ للـــراوي المختلـــف فیـــه، أو فیـــه علـــة وأتوســـع فـــي البحـــث، وأذكـــر أقـــوال المجـــرحین ترجمـــت الباحثـــة

ِ ثـم أوازن بــین األقـوال، مرجحـة بینهــا حـسب مـا یظهــر لـي مـن قواعــد علـم الجـرح والتعــدیل ِّوالمعـدلین ِ ْ ُ
ما فـي هـذا العلـم ولكونهمـا مـن المتـأخرین الـذین ِهِعُمستأنسة برأي اإلمامین الـذهبي وابـن حجـر لتـضل

راوي وبتـــضعیفه للـــ،  بتوثیـــق ابـــن حجـــر للـــراوي الثقـــةاكتفـــت الباحثـــةاطلعـــوا علـــى أقـــوال المتقـــدمین، و
  .الضعیف والمتروك

  :الحدیثمتن  منهج الباحثة في خدمة -٤
  .كتاب النهایة في غریب الحدیث واألثر: مثل،  بیان غریب الحدیث من كتب غریب الحدیث-  أ

  . ضبط الكلمات الغریبة من مظانها-  ب
  . التعریف باألعالم الواردة من كتب التراجم والتاریخ-  ت
  . كتب معاجم البلدان التعریف بالبلدان من-  ث

  
  :منهج الباحثة في التوثیق -٥

ِ الباحثـــة بـــذكر اســـم الكتـــاب والمؤلـــف أو مـــا اشـــتهر بـــه، والجـــزء والـــصفحة ورقـــم الحـــدیث فـــي قامـــت
الحاشـــیة، وســـأذكر المعلومـــات التفـــصیلیة عـــن الكتـــاب فـــي المراجـــع، وســـأعزو اآلیـــات الـــواردة إلـــى 

  .في الفهارس، مواضعها في المصحف الشریف
  



 

  
  
 

٧

  : الدراسات السابقة-ًرابعا
لم تقف الباحثة على كتاب علمي شامل بجمیع مفردات البحث، إال من بعض المواضیع ذات صـلة 

  :بموضوع البحث ومنها
: العلل الواردة فـي األحادیـث النبویـة، لإلمـام أبـي الحـسن علـي بـن عمـر الـدارقطني، تحقیـق .١

 .هـ١٤٠٥األولى، : ، الطبعةالدكتور محفوظ الرحمن زین اهللا، الریاض، دار طیبة

َّمرویــــات اإلمــــام الزهــــري المعلــــة فــــي كتــــاب العلــــل، لإلمــــام الــــدارقطني تخریجهــــا ودراســـــة  .٢ ُ
أسانیدها، والحكم علیها، رسالة دكتوراه للباحث عبد اهللا بـن محمـد حـسن بـن یعقـوب دمفـو، 

  .هـ ١٤١٩األولى، : وهي أربعة أجزاء، وطبعت في مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة
االختالف على األعمش في كتاب العلل للدارقطني، تخریج ودراسة، رسالة دكتوراه للباحث  .٣

.                                               هـ ١٤٢١خالد بن عبد اهللا السبیت، وهي أربعة أجزاء، جامعة أم القرى، 
َمرویــات اإلمــامین قتــادة بــن دعامــة، ویحیــي بــن أبــي كثیــر المعلــة فــي .٤  كتــاب العلــل، لإلمــام ُ

: الحــافظ أبــي الحــسن الــدارقطني، تخریجهــا ودراســتها والحكــم علیهــا، رســالة دكتــوراه للباحــث
 .هـ ١٤٢٤ُعادل بن عبد الشكور الزرقي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، 

 مــن كتــاب العلــل الــواردة فــي األحادیــث النبویــة، لإلمــام أبــي eحــدیث أم ســلمة زوج النبــي  .٥
وفـــاء بنـــت صـــالح الخـــزیم، : حـــسن ابـــن عمـــر الـــدارقطني، تحقیـــق ودراســـة، إعـــداد الباحثـــةال

 .هـ ١٤٢٦رسالة ماجستیر، جامعة الملك سعود، 

ًأحادیــث أبــي إســحاق الــسبیعي التــي ذكــر الــدارقطني فیهــا اختالفــا فــي كتابــه العلــل، جمـــع  .٦ َّ
 .خالد محمد سعید باسمح: ودراسة، رسالة دكتوراه للباحث

َإلمــام شـــعبة بــن الحجــاج المعلـــة بــاالختالف علیــه فـــي كتــاب العلــل للـــدارقطنيمرویــات ا .٧ ُ- 
 -، الجامعة اإلسـالمیةإبراهیم أبو غلیونعائد رمزي : دراسة نقدیة، رسالة ماجستیر للباحث

 .هـ١٤٣٢غزة، 

 -مرویــات اإلمــام عبیــد اهللا بــن عمــر المعلــة بــاالختالف علیــه فــي كتــاب العلــل للــدارقطني .٨
،  غــــزة-الجامعـــة اإلســـالمیة، میــــسر أبـــو عمـــرة : ة رســـالة ماجـــستیر للباحثـــ-دراســـة نقدیـــة

  .ه١٤٣٣
  :مدى االستفادة من هذه الكتب

  .لخطة والمنهجیة التي سأسیر علیهالقد استفدت من هذه الكتب في آلیة وضع ا
  
  
  



 

  
  
 

٨

  : خطة البحث–ًخامسا 
  :تشمل على مقدمة وبابین وخاتمة

  

عث اختیاره وأهدافه، والمنهج المتبع في الدراسة، والدراسات  تتضمن أهمیة الموضوع وبوا:المقدمة
  .السابقة، وخطة البحث

  

 ترجمة اإلمامین هشام بن عروة والدارقطني، وتعریف العلة وأقسامها وطرق معرفتها :الباب األول
  .والتعریف بكتاب العلل للدارقطني

  :وفیه فصالن
   

  .لدارقطني  ترجمة اإلمامین هشام بن عروة وا:الفصل األول
  :وفیه مبحثان

  

  . ترجمة هشام بن عروة:المبحث األول
  :وفیه مطلبان

  

  ).اسمه، نسبه، لقبه، كنیته، مولده، وفاته . (  حیاته الشخصیة:المطلب األول
  ).شیوخه، تالمیذه، آراء العلماء فیه . (   حیاته العلمیة:المطلب الثاني   

  

  :    ترجمة الدارقطني:المبحث الثاني
       :ه مطلبانوفی

  ).                اسمه، نسبه، لقبه، كنیته، مولده، وفاته (  حیاته الشخصیة :المطلب األول
   ). ثناء العلماء علیهطلبه للعلم، شیوخه، تالمیذه، (  حیاته العلمیة :المطلب الثاني

    

  .ل للدارقطني العلة تعریفها وأقسامها وطرق معرفتها، والتعریف بكتاب العل:الفصل الثاني
  :وفیه أربعة  مباحث

  

  . تعریف العلة:المبحث األول
  :وفیه مطلبان

  . تعریف العلة لغة:المطلب األول
  .ً تعریف العلة اصطالحا:المطلب الثاني

  
         



 

  
  
 

٩

  : أقسام العلة:المبحث الثاني
  :وفیه مطلبان

  . العلة باعتبار محلها وقدحها:المطلب األول
  .عتبار جنسها العلة با:المطلب الثاني

  

  .  طرق معرفة العلة:المبحث الثالث
  

  . التعریف بكتاب العلل للدارقطني ومنهجه فیه:المبحث الرابع
  

  .ً وتسعون حدیثاوعددها ثالثة) بیقیةالدراسة التط. ( دراسة أسانید األحادیث المعلة:الباب الثاني
 

  . النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها الباحثة :ًسادسا
 

  :الفهارس: ًعاساب
  

  .فهرس اآلیات القرآنیة )١
 .فهرس األحادیث النبویة )٢

 .فهرس الرواة المترجمین )٣

 .فهرس األنساب واأللقاب )٤

 .فهرس المصادر والمراجع )٥

  



 

  
  
 

١٠

  

  الباب األول
  

  ترمجة اإلمامني هشام بن عروة  :الفصل األول

  والدارقطني

  

  تعريف العلة وأقسامها :الفصل الثاني

بكتاب العلل للدارقطني، وطرق معرفتها والتعريف 

  .ومنهجه فيه
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

  
  
 

١١

  ترجمة اإلمام هشام بن عروة: لمبحث األولا

  حیاته الشخصیة: المطلب األول

  ).اسمه، نسبه، لقبه، كنیته، مولده، وفاته ( 
  

  : اسمه ونسبه ولقبه-١
مام الب، اإلِ ك، بنّصيُالعزى، بن ق لد بن أسد بن عبدْویُبن الزبیر بن العوام بن خهشام بن عروة 
   (2). ، الزبیري، المدني (1)سديسالم، أبو المنذر القرشي، األالثقة، شیخ اإل

  

  :كنیته
   (3). أبو المنذر

  

  :مولده
   (4). ولد سنة إحدى وستین: قال الذهبي

  

  :وفاته
   (5). توفي هشام ببغداد في سنة ست وأربعین ومائة وله ثمانون سنة رحمه اهللا تعالى

  
  
  
  
  

                                                 
 بفتح الهمزة وسكون السین المهملة وبعدها الدال المهملة، هذه النسبة إلى األزد فیبدلون السین من :ْاَألسدي )1

  ).١/١٣٧(األنساب . الزاي
 / ١٤تاریخ بغداد (، )٢٨٠ /٣( ، ثقات ابن حبان)٨٣ / ٢(التاریخ الصغیر ،  )١٩٣ / ٤( تاریخ البخاري) 2

، )٥٨٠ / ٦(  البن خلكانعیان، وفیات األ)٣٦٠ / ٤( البن عدي، ، الكامل في التاریخبغداديللخطیب ال)٤٧
، )١٤٥ – ١٤٤ / ١(  للذهبي، تذكرة الحفاظ)١٤٥ / ٦(  للذهبيسالم، تاریخ اإل)١٤٤/٥ (للمزي، تهذیب الكمال
  ).٤٨ / ١١(  الحجر البن، تهذیب التهذیب)٢٠٦ / ١(  للذهبي، العبر)٣٠١ / ٤(  للذهبيمیزان االعتدال

  .جمیع الكتب التي ترجمت لهشام ذكرت كنیته بال خالف) 3
  ).٦/٣٤(، سیر أعالم النبالء) 4
  ).١/١٤٤(، تذكرة الحفاظ) 5



 

  
  
 

١٢

  حیاته العلمیة: لثانيالمطلب ا
  )ثناء العلماء علیه، تالمیذه، شیوخه(

  :  شیوخه-١
خویه عبداهللا أ و،وعمه عبداهللا بن الزبیر، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، وابن المنكدر ،روى عن أبیه

  ، وابن ابن عمه عباد بن حمزة بن عبداهللا بن الزبیر، وابن عمه عباد بن عبداهللا بن الزبیر،وعثمان
 وعوف بن الحارث بن ،وعمرو بن خزیمة ، وعبد الرحمن بن سعد،اهللا بن أبي بكر ابن حزموعبد 
 ،مانَّ وصالح بن أبي صالح الس،سانْ ووهب بن كیالمنذر بن الزبیر  وامرأته فاطمة بنت،الطفیل

وابنه یحیى بن عباد ، محمد ابن علي بن عبداهللا بن عباس و،براهیم بن الحارث التیميإومحمد بن 
   (1). یرهموغ

  

  : تالمیذه-٢
 ،إسحاق  وابن،وابن جریج ،سامة بن حفص بن غیاثأو ،روى عنه أیوب السختیاني ومات قبله

 ،وحمید بن عبدالرحمن،  وحبیب المعلم، وحفص بن میسرة، وجریر بن عبدالحمید،وابن عجالن
د بن سلمة ابن أبي  وسعی،وزهیر بن محمد التیمي، وزهیر بن معاویة،  وروح بن القاسم،والدراوردي

 ، وشعبة، وسالم ابن أبي مطیع، وسلیمان بن بالل، وسعید بن عبدالرحمن الجمحي،الحسام
 وعمرو بن ، والضحاك بن عثمان،وعبید اهللا بن عمر  وشریك بن عبداهللا،وشعیب بن إسحاق

د اهللا بن  وعب، وعبد العزیز بن أبي حازم، وعباد بن عباد المهلبي،دریسإابن وعبد اهللا ، الحارث
ومحمد بن جعفر بن ،  ومعمر،واللیث بن سعد ،وفلیح بن سلیمان،  وعبد الرحیم بن سلیمان،المبارك

ویحیى بن أبي زكریا ،  ویحیى بن عبداهللا بن سالم، ومهدي ابن میمون، ومالك بن أنس،أبي كثیر
   (2). وخلق كثیریلى ویونس بن یزید األ، وهشام بن حسان،الغساني

  

  :لماء علیه ثناء الع-٣
 كالهما ولم :هشام بن عروة أحب إلیك عن أبیه أو الزهري عنه فقال: سئل اإلمام یحیى بن معین

   (3). یفضل
 يسأ إلى عبد اهللا بن عمر فمسح على ري بيتُأ :عن هشام بن عروة قالوحدث سفیان الثوري 

   (4). وصلى علي یقول دعا لي
                                                 

  ).١١/٤٤(تهذیب التهذیب ) 1
  ).١١/٤٥(تهذیب التهذیب ) 2
  .٢٠٣ص ،روایة الدارمي، تاریخ ابن معین) 3
  ).١٤/٣٧( تاریخ بغداد) 4



 

  
  
 

١٣

 وقال یعقوب ،مام في الحدیثإ ثقة : وقال أبو حاتم، (1) كثیر الحدیث حجةً ثبتاكان: ابن سعدقال 
 إال بعدما صار إلى العراق فإنه انبسط في الروایة عن أبیه يء ثقة ثبت لم ینكر علیه ش:بن شیبةا

هل العراق أنه كان ال  تسهل ألًوالذي نرى أن هشاما: وقال ابن حجر ،فأنكر ذلك علیه أهل بلده
بیه مما كان یسمعه من غیر أبیه أفكان تسهله أنه أرسل عن ، یحدث عن أبیه إال بما سمعه منه

   (2) .عن أبیه
خباره في أ تدخل ً هشام بن عروة كان مالك ال یرضاه وكان هشام صدوقا:و ابن خراش قال

الث مرات قدمه  نقم علیه حدیثه ألهل العراق قدم الكوفة ثًن مالكاأ بلغني :الصحیح قال بن خراش
 وقدم ، وقدم الثانیة فكان یقول أخبرني أبى عن عائشة، قال سمعت عائشةيكان یقول حدثني أب

   (3) .الثالثة فكان یقول أبى عن عائشة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٧/٣٢١(برىالطبقات الك) 1
  ).١١/٤٤(تهذیب التهذیب ) 2
  ).١٤/٤٠(، تاریخ بغداد) 3



 

  
  
 

١٤

  
  

 

 

 اسمه، نسبه، لقبه، كنیته، ( حیاته الشخصیة
).مولده، وفاته  

 
طلبه للعلم، وشیوخه، تالمیذه، ( اته العلمیة حی

).ثناء العلماء علیه  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
 

١٥

  :ترجمة اإلمام الدارقطني: المبحث الثاني

  حیاته الشخصیة: المطلب األول

  ).اسمه، نسبه، لقبه، كنیته، مولده، وفاته ( 
  

  : اسمه ونسبه ولقبه.١
 1) ( نيْطُقَارَالدن دینار بن عبد اهللا علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان ب: هو

 .2) ( البغدادي الشافعي
  

  :  كنیته.٢
  .3) (أبو الحسن 

  

   :مولده. ٣
   (4). - هـ٣٠٦ –ولد سنة ست وثالث مائة 

  
  :  وفاته.٤

  .5) ( مائة ثخمس وثمانین وثال في ذي القعدة سنة -  رحمه اهللا–توفي 

  
  
  

                                                 
ْالدارقطني) (1 ُ َ  بفتح الدال المهملة، بعدها األلف، ثم الراء المفتوحة، والقاف المضمومة، والطاء المهملة الساكنة، :َ

األنساب، : انظر. هذه النسبة إلى دار القطن، وهي كانت محلة ببغداد كبیرة خربت الساعة. وفي آخرها النون
 ).٤٨٣ص/ ١ج(، واللباب، البن األثیر )٤٣٨ص/ ٢ج(للسمعاني 

/ ٩٣ص/ ٤٣ج( ، وتاریخ دمشق، البن عساكر )٦٣٥٧تر/ ٤٨٧ص/ ١٣ج(تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ) (2
 ، وطبقات الفقھاء الشافعیة، ألبي عمرو ابن الصالح)٢٩٣تر/ ١٨٣ص/ ٧ج(، والمنتظم، البن الجوزي )٤٩٨٨تر
/ ١٦ج(، وسیر أعالم النبالء، كالھما للذھبي )١٠١ص/ ٢٧ج(، وتاریخ اإلسالم )٢٤٠تر/ ٦١٦ص/ ٢ج(

/ ٣ج(ُّ، وطبقات الشافعیة الكبرى، البن السبكي )٤٥٩ص/ ١٥ج(، والبدایة والنھایة، البن كثیر )٣٣٢تر/ ٤٤٩ص
لزاھرة، ألبي المحاسن ، والنجوم ا) ١٢١تر/ ١٦١ص/ ١ج(، وطبقات الشافعیة، البن قاضى شھبة  )٤٦٢ص

 ).١٧٣ص/ ٤ج(
 .كل المصادر التي ترجمت للدارقطني، ذكرت كنیته بال خالف) (3

  ).١١٦(للدارقطني، واإللزامات والتتبع، )٤٩ص(،ُّانظر سؤاالت السلمي )4
/ ٩٣ص/ ٤٣ج( ، وتاریخ دمشق، البن عساكر )٦٣٥٧تر/ ٤٩٤ص/ ١٣ج(تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ) (5
، وطبقات علماء الحدیث، البن عبد الهادي )٣٣٢تر/ ٤٤٩ص/ ١٦ج( وسیر أعالم النبالء، للذهبي ،)٤٩٨٨تر
 ).٩٠١تر/ ١٨٧ص/ ٣ج(



 

  
  
 

١٦

  حیاته العلمیة: المطلب الثاني

  ).علم، حفظه، رحالته، شیوخه، تالمیذه، ثناء العلماء علیهطلبه لل( 
  

   :طلبه للعلم. ١
ًبدأ الدارقطني في طلب العلم مبكرا، حیث كان أول سماعه للحدیث وهو صبي، فقد قال الدارقطني 

، وكان یحضر مجلس البغوي منذ نعومة 1) (كتبت في أول خمس عشرة وثالث مائة : " عن نفسه
، والدارقطني صبي یمشي 2) ( كنا نمر إلى البغوي" : بن أبي الفوارساأبو الفتح قال أظافره، فقد 

  .5) (" ي ومنعناه فقعد على الباب یبك،4) ( فدخلنا إلى ابن منیع 3) ( خَخلفنا بیده رغیف علیه كام
  
  :حفظه. ٢

ًواماما ، والورع، والفهم،واحد عصره في الحفظ صار"  : عبد اهللا الحاكمي أبنقل ابن عساكر عن ٕ 
، وكان أحد الناس أول ما دخلت بغداد، كان یحضر المجالس وسنه دون ،في القراء والنحویین

 وحج شیخنا أبو عبد اهللا بن أبي ،ثم صحبنا في رحلتي الثانیة وقد زاد على ما كنت شاهدته الحفاظ
كرت استن  وانصرف فكان یصف حفظه وتفرده بالتقدم حتى،ذهل سنة ثالث وخمسین وثالثمائة

 فلما انصرفت إلى بغداد أقمت بها زیادة على أربعة ،وصفه إلى أن حججت سنة سبع وستین
 وسألته ، فصادفته فوق ما كان وصفه الشیخ أبو عبد اهللا، وكثر اجتماعنا باللیالي والنهار،شهرأ

ن با سمع أبا القاسم ، ودونت أجوبته عن سؤاالتي وقد سمعها مني أصحابي،عن العلل والشیوخ

                                                 
 ).٥٢ص/ ١ج(أطراف الغرائب واألفراد، للدارقطني، البن طاهر المقدسي : انظر) (1
ة سبع عشرة وثالث مائة، وقد أبو القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزیز، مات سن: اإلمام الحجة المعمر: هو) (2

  ، والعبر في خبر من غبر )٢٤٧تر/ ٤٤٠ص/ ١٤ج(سیر أعالم النبالء . تجاوز عمره المائة عام
 .، كالهما للذهبي)٤٧٦ص/ ١ج( 
ُالكامخ) (3    -،  ) مادة كمخ- ٥٤٦ص/ ٤ج(المحكم والمحیط األعظم، البن سیده المرسي .  نوع من األدام:َ
 ). مادة كمخ-٥٨٦ص(ح، للرازي ، ومختار الصحا)٥٤٦ / ٤(
محفوظ الرحمن : هو نفسه البغوي؛ ولكن ذكره باسم آخر، وقد وهم محقق علل الدارقطني، الدكتور:  ابن منیع) (4

عبد اهللا بن : عبد اهللا بن محمد بن عبد العزیز، وقال عن البغوي هو: عندما جعلهما اثنین، فقال عن ابن منیع هو
 .ألنهما واحد، وسیاق الحادثة یدل على ذلكمحمد البغوي، وهذا وهم؛ 

/ ٤٥٢ص/ ١٦، وسیر أعالم النبالء، للذهبي ج)٤٩٨٨تر/ ٩٨ص/ ٤٣ج(  تاریخ دمشق، البن عساكر ) (5
 ).٣٣٢تر



 

  
  
 

١٧

 وله مصنفات كثیرة ، وحج واستفاد وأفاد، ثم دخل الشام ومصر على كبر السن،نیع وأقرانه بالعراقم
  .1) (" مفیدة یطول ذكرها
 ،الرجالبأسماء  علم األثر والمعرفة إلیه انتهى ، وقتهٕوامام ،كان فرید عصره " :قال ابن الجوزي

ظه ف علل المسند من حأملى فظه أنه، مما یدل على ح انفرد بالحفظ، وسلم ذلك له،وعلل الحدیث
  .2) (" البرقانيعلى 

 ، بالحفظ الباهر، جلس مرة في مجلس إسماعیل الصفارً كان من صغره موصوفا:قال ابن كثیر
، والدارقطني ینسخ في جزء حدیث، فقال له بعض المحدثین في األحادیثوهو یملي على الناس 

 أحسن من فهمك لإلمالءفهمي : فقال الدارقطني .إن سماعك ال یصح وأنت تنسخ: أثناء المجلس
 إلى ًإنه أملى ثمانیة عشر حدیثا:  ؟ فقالًأتحفظ كم أملى حدیثا: وأحضر، ثم قال له ذلك الرجل

 لم یخرم منها .وألفاظها  منها عن فالن عن فالن، ثم ساقها كلها بأسانیدهااألولاآلن، والحدیث 
  .3) ( شیئا، فتعجب الناس منه

ً، وقال الذهبي معلقا على 4) (" كان الدارقطني یملي علي العلل من حفظه"  :كر البرقانيقال أبو ب
العلل الموجود، قد أماله  الدارقطني من حفظه، كما دلت علیه هذه   إن كان كتاب:قول البرقاني

  .5) ( الحكایة، فهذا أمر عظیم، یقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنیا

  
  :رحالته. ٣

  .دارقطني بعد سماعه من شیوخ بلده إلى الكثیر من بالد اإلسالم لطلب العلم، والحدیثرحل ال
  .6) ( رحل إلى البصرة في حدود العشرین وثالثمائة :قال الذهبي

  .7) (" دخل الدارقطني الشام ومصر على كبر السن" : قال الحاكمو

  .8) (وقد سمع من جماعة ببلدان شتى صرح بذكرهم في سننه 
  

                                                 
/ ٤٥٠ص/ ١٦ج(، وسیر أعالم النبالء، للذهبي )٤٩٨٨تر/ ٩٦ص/ ٤٣ج(  تاریخ دمشق، البن عساكر ) (1
 ).  ٣٣٢تر
 .)٢٩٣تر/ ١٨٣ص/ ٧ج(ي المنتظم، البن الجوز) (2
 ).٤٦٠ص/ ١٥ج(البدایة والنهایة، البن كثیر : انظر) (3
 ).٦٣٥٧تر/ ٤٩١ص/ ١٣ج(تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي : انظر) (4
 ).  ٣٣٢تر/ ٤٥٥ص/ ١٦ج(سیر أعالم النبالء، للذهبي ) (5
 ).٧٦٣٤تر/ ٥٧٢ص/ ٣ج(میزان االعتدال، للذهبي : انظر) (6
 ).٣٣٢تر/ ٤٥٧ص/ ١٦ج(ء، للذهبي سیر أعالم النبال) (7
/ ١ج(، )١٨١ص/ ١ج(، )١٢٠ص/ ١ج (،)٩٧ص/ ١ج(  ،)٩٠ص/ ١ج( :مواضعها على الترتیب في السنن) (8

 .)١٩٣ص/ ٤ج (،)١٨٦ص/ ٢ج( ،)١٥٤ص/ ٢ج(،)١١٢ص/ ٢ج(، )١٠٠/ ٢ج(، )٢١٥ص



 

  
  
 

١٨

َ، واسكاف 1) (َُُّ مكة، واألبلة - :اومنه ْ َ، والبصرة، ومفتح 2) (ٕ ْ ، 5) (، ومبارك بالعراق 4) (، وواسط 3) (َ

.، ومصر، وغیرها6) (وبیت المقدس، والرملة  

   :شیوخه. ٤
أبي القاسم البغوي، وأبي بكر ابن أبي داود، : ، منهمسمع أبو الحسن الدارقطني من خلق كثیر

والحسین بن ٕعقدة، ومحمد بن هارون، واسماعیل بن العباس الوراق، ویحیى بن صاعد، وابن 
محمد بن القاسم بن زكریا ُالذهلي، و الطاهر ي أبوالقاضيٕواسماعیل الصفار، ، إسماعیل المحاملي

  .7) (، وخلق كثیر محمد بن یوسف بن یعقوب األزدي، ومحمد بن هارون الحضرميو المحاربى،

  
  :تالمیذه. ٥

 ،وأبو بكر البرقاني، سفرایینيالفقیه أبو حامد اإل: یر من الحفاظ والفقهاء، منهمحدث عنه عدد كث
أبو عبداهللا الحاكم، وعبد الحافظ  والخالل،أبو بكر ، و الطیب الطبريي والقاضي أب،(8)یقيِتَالعو

ُّوأبو عبد الرحمن السلمي، وحمزة السهمي، وأبو مالغني بن سعید المصري، وتمام الرازي،  َُّّ سعود ُّ
  .9) (الدمشقي، وجماعة غیرهم 

                                                 
والفرسخ ثالثة أمیال ، ن البصرة أربعة فراسخ بضم الهمزة والباء والالم المشددة، مدینة بالعراق بینها وبی:َُّاألُبلة ) (1

.  ونهرها الذي في شمالها، وجانبها اآلخر على غربي دجلة،)٣/٤٤(البن منظور، انظر لسان العرب. أو ستة
 ).٨ص(ِالروض المعطار في خبر األقطار، للحمیري 

ْإسكاف) (2   األنساب، للسمعاني : انظر.  هي من نواحي النهروان بین بغداد وواسط من الجانب الشرقي:ِ
 ).١٨١ص/ ١ج(، ومعجم البلدان، لیاقوت الحموي )١٤٩ص/ ١ج(

َمفتح) (3 ْ .  بالفتح ثم السكون، وتاء بنقطتین من فوقها وحاء مهملة، قریة بین البصرة وواسط وهي من أعمال البصرة:َ
 ).١٦٣ص/ ١ج(معجم البلدان، لیاقوت الحموي 

ِواسط) (4 ْ : انظر. ة من الجانب الغربي، وسمیت بواسط لتوسطها بین البصرة والكوفة مدینة بین الكوفة والبصر:َ
 ).٥٩٩ص(الروض المعطار في خبر األقطار، للحمیري 

َمبارك) (5 َ َ المبارك:ُ َ  ).٥٠ص/ ٥ج(معجم البلدان، لیاقوت الحموي . نهر وقریة فوق واسط بینهما ثالثة فراسخ: ُ
ْالرملة) (6 ة لما غلب علیها الرمل، وهي من كور فلسطین، وبینها وبین القدس ثمانیة  مدینة بالشام، سمتها الرمل:َّ

 ).٢٦٨ص(الروض المعطار في خبر األقطار، للحمیري . ًعشر میال
/ ٩٣ص/ ٤٣ج( ، وتاریخ دمشق، البن عساكر )٦٣٥٧تر/ ٤٨٧ص/ ١٣ج(تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ) (7
/ ٤٥٠ص/ ١٦ج(، سیر أعالم النبالء، للذھبي)٤٦٣ص/ ٣ج(بكي ُّ، وطبقات الشافعیة الكبرى، البن الس)٤٩٨٨تر
 ).  ٣٣٢تر

  ).١٧/٢٠٦(سیر أعالم النبالء. أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور، البغدادي العتیقي )8
/ ٩٣ص/ ٤٣ج( ، وتاریخ دمشق، البن عساكر )٦٣٥٧تر/ ٤٨٧ص/ ١٣ج(تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ) (9
 ).٣٣٢تر/ ٤٥١ص/ ١٦ج(، وسیر أعالم النبالء، كالهما للذهبي )١٠١ص/ ٢٧ج(ریخ اإلسالم ، وتا)٤٩٨٨تر
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:ثناء العلماء علیه. ٦ 

ٕكان فرید عصره، وقریع دهره، ونسیج وحده، وامام وقته،  " :قال الخطیب البغدادي وهو أحد تالمیذه
واألمانة،  مع الصدق  وأحوال الرواة، وأسماء الرجال،، والمعرفة بعلل الحدیثاألثر معلانتهى إلیه 

 سوى الحدیث بعلوم ضالع واإلوسالمة المذهب،  وصحة االعتقاد، بول الشهادة، والعدالة، وقوالثقة
ًا موجزا مختصرًا فإنه له فیها كتاب؛منها القراءات عقدها في أول الكتاب،   في أبواباألصول جمع ً

 التي سلكها في عقد لم یسبق أبو الحسن إلى طریقته: ، یقولآنمن یعتني بالقر وسمعت بعض
طریقته في تصانیفهم، ویحذون حذوه،  وصار القراء بعده یسلكون ة في أول القراءات،األبواب المقدم

 أنه كان ممن اعتنى یدل على الذي صنفه "السنن "  ومنها المعرفة بمذاهب الفقهاء، فإن كتاب
بالفقه، ألنه ال یقدر على جمع ما تضمن ذلك الكتاب إال من تقدمت معرفته باالختالف في 

َي أنه درس فقه الشافعي األحكام، وبلغن َبل درس الفقه على : ، وقیل1) ( خريَصطعلى أبي سعید اإلَ َ
  والشعر،باألدبالمعرفة ًأیضا ومنها صاحب ألبي سعید، وكتب الحدیث عن أبي سعید نفسه، 

  .2) ("  إنه كان یحفظ دواوین جماعة من الشعراء:وقیل

ًمنین في الحدیث، وما رأیت حافظا ورد إال  كان الدارقطني أمیر المؤ: "قال أبو الطیب الطبري
  .3) (، یعني سلم له التقدمة في الحفظ، وعلو المنزلة في العلم - " مضى إلیه، وسلم له

علي بن : ٌاهللا ثالثةًأحسن الناس كالما على حدیث رسول " :قال عبد الغني بن سعید الحافظ
  .4) (" الدارقطني في وقتهالمدیني في وقته، وموسى بن هارون في وقته، وعلي بن عمر 

  
  مثلهاألرضشهدت باهللا إن شیخنا الدارقطني لم یخلف على أدیم "  :ميَلُّقال أبو عبد الرحمن الس

.5) ("  وكذلك الصحابة والتابعین وأتباعهمe رسول اهللا في معرفة حدیث 
حفظ في جمیع  مثله في الت وما رأی،كان قد انتهى إلیه علم هذا الشأن :قال ابن طاهر المقدسي

  .6) (" ن معینابعلوم الحدیث والقراءات واألدب ك

  

                                                 
تاریخ .  من الهجرة٢٣٨عیسى المعروف باإلصطخري، مات سنةأبو سعید الحسن بن أحمد بن یزید بن : هو) (1

 ).٣٧٠٦تر/ ٢٠٦ص/ ٨ج(بغداد، للخطیب البغدادي 
 ).٦٣٥٧تر/ ٤٨٧ص/ ١٣ج(تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ) (2
 ).٦٣٥٧تر/ ٤٨٧ص/ ١٣ج(تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ) (3
  ).٦٣٥٧تر/ ٤٨٩ص/ ١٣ج(تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ) (4
 ).٣٣٢تر/ ٤٥٧ص/ ١٦ج(سیر أعالم النبالء، للذهبي ) (5
 ).٥١ص/ ١ج(أطراف الغرائب واألفراد، للدارقطني، البن طاهر بن المقدسي ) (6



 

  
  
 

٢٠

  .1) ( كان أحد الحفاظ المتقنین المكثرین، وكان یضرب به المثل في الحفظ :قال السمعاني

كان أحد الحفاظ المتقنین المكثرین، وكان یضرب به المثل في  " :قال أبو الحسن بن القطان
  .2) (" الحفظ

  .3) (" اإلمام، الحافظ الكبیر، شیخ اإلسالم " :قال ابن عبد الهادي

  . 4) (" الحافظ، المشهور، صاحب المصنفات " :قال الذهبي

ومن أئمة الدنیا، انتهى إلیه الحفظ ومعرفة علل الحدیث ، كان من بحور العلم " :ًقال الذهبي أیضا
، وأیام والمغازيتالف، ورجاله، مع التقدم في القراءات وطرقها، وقوة المشاركة في الفقه، واالخ

  .5) (" ً إنه كان سلفیا :، وقالالناس، وغیر ذلك

 وشیخ ، وسید أهل عصره، إمام زمانه، صاحب المصنفات،الحافظ المشهور االسم " :بكيُقال الس
  .6) (" أهل الحدیث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٤٣٨ص/ ٢ج(للسمعاني األنساب، ) (1
 ).٩٠١تر/ ١٨٦ص/ ٣ج(طبقات علماء الحدیث، البن عبد الهادي ) (2
 ).٩٠١تر/ ١٨٣ص/ ٣ج(طبقات علماء الحدیث، البن عبد الهادي ) (3
 ).١٠١ص/ ٢٧ج(تاریخ اإلسالم، للذهبي ) (4
 ).٣٣٢تر/ ٤٥٠ص/ ١٦ج(سیر أعالم النبالء، للذهبي ) (5
 ).٤٦٢ص/ ٣ج(ُّبن السبكي طبقات الشافعیة الكبرى، ال) (6
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  :الفصل الثاني



 

  : المبحث األول

  :  المطلب األول

  : المطلب الثاني

  :المبحث الثاني

  : المطلب األول

  : المطلب الثاني                          

  :  الثالثالمبحث

 :المبحث الرابع



 

 ٢٢

  .تعریف العلة: المبحث األول
  :وفیه مطلبان

  تعریف العلة لغة: المطلب األول

ُالعلة بالكسر       َّ ُ المرض:ِ َّعل یعل واعتل. َ ُّ َّْ ِ َ ِ مرض:َأي، َ ٌ فهو علیل،َ ِ ُوال َأعلك اهللا َأي، َ َّ  ال َ
ََّأصابك بعلة ِ ِ.  

ُوأعله الله ُ َّ ٌ فهو معل وعلیل،َّ َ ٌّ َ ْ وال تقل،ُ َ معلول والمتكلمون یقولونه:َُ َ َِ َ ُ ٌَ ْ ) (1.  

  :العین والالم أصول ثالثة صحیح: "َّعل" :قال ابن فارس
  . ضعف في الشيء:والثالث،  عائق یعوق:والثاني،  تكرار أو تكریر:أحدها

: للحدیث الذي توجد فیه العلة فقال ابن الصالح" معلول" ال كلمة وقد أنكر بعض العلماء استعم
  .2) (" العلة والمعلول مرذول عند أهل العربیة واللغة " 

  . 3) (" هو لحن: " وتبعه النووي فقال

َّیمكن أن یرد أیضا بأن هذا اصطالح للمحدثین، وال مشاحة في االصطالح، واهللا  أعلم ُ ً.  
ٌاستعمال فصیح صحیح، وقد  " معلول" أهل العلم بأن استعمال لفظة یتبین للباحثة من أقوال  ٌ

استعمله كبار األئمة المحدثین، وفما تقدم من عدم اتفاق أهل اللغة على تخطئة استعمال هذه 
ُنستفید أنها كلمة صحیحة لغویا، وان كان األفصح استعمال كلمة مالكلمة، و ْ ٕ ً   .علّ

  :ًاتعریف العلة اصطالح: المطلب الثاني
َّوردت كلمة علة، ومعلول في لسان المحدثین على معنیین           ِ:  

عة من العمل به، األسباب التي تقدح في صحة الحدیث، المان ویراد بهمعنى عام : المعنى األول
اعلم أنه قد یطلق اسم العلة على غیر ما ذكرناه من باقي األسباب القادحة ": قال ابن الصالح

ة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو في الحدیث المخرج
رح بالكذب، مقتضى لفظ العلة في األصل، ولذلك تجد في كتب علل الحدیث الكثیر من الج

             ًالترمذي النسخ علة من والغفلة، وسوء الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح،وسمي 
  .4)("علل الحدیث

                                                 
، ١٣٣٨ص(، والقاموس المحیط، للفیروزآبادي )علل: ، مادة٣٠٨٠ص(لسان العرب، البن منظور : انظر) (1

 ).ُّالعل: مادة
 ).٨٩ص(علوم الحدیث، البن الصالح ) (2
(  للسیوطي ، وتدریب الراوي،)٦ص(التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر في أصول الحدیث، للنووي ) (3
 ).٤٠٧ص/ ١ج
 ).٩٢ص(علوم الحدیث، البن الصالح ) (4



 

 ٢٣

وقد .1) ("  غیر قادحة خفیة أو واضحةأوالعلة أعم من أن تكون قادحة : "  حجرقال الحافظ ابن
  : " ذكر الصنعاني ما یدل على أن تقیید العلة بكونها خفیة قادحة هو عنده قید أغلبي، حیث قال

ٕ واال فإنه سیأتي أنهم قد یعلون بأشیاء ظاهرة غیر خفیة وال ،ن هذا تعریف أغلبي للعلةأوك
  .2) ( " غامضة

  .وما قاله ابن الصالح، وابن حجر، وذكره الصنعاني بین واضح على ألسنة المحدثین
 ٍهو الحدیث الذي اطلع فیه على علة ": عرفه ابن الصالح بقولهمعنى خاص، : المعنى اآلخر

 .3) ( "ا مع أن الظاهر السالمة منه،تقدح في صحته

  .4) (" منهسبب غامض قادح مع أن الظاهر السالمة : " وقال النووي

وهذا المعنى هو مراد من تكلم عن أهمیة العلل ودقته وقلة من برز فیه، وهو المعنى الذي یتكلم 
إنما یعلل الحدیث من : " عنه من كتب في علوم الحدیث، وقد أشار الحاكم إلى هذا المعنى وقال

ي أحادیث  وعلة الحدیث یكثر ف، فإن حدیث المجروح ساقط واه،أوجه لیس للجرح فیها مدخل
 والحجة فیه عندنا ،ً فیصیر الحدیث معلوال،الثقات أن یحدثوا بحدیث له علة فیخفى علیهم علمه

  .5) (" الحفظ والفهم والمعرفة ال غیر

  :  وهو نوعان
           ٕاالختالف في إسناد الحدیث كرفعه ووقفه، ووصله وارساله، ونحو ذلك،: النوع األول

 المتن، أو اإلدراج فیه، أو تغییر المعنى ونحو  فياالختصارأو االختالف في متن حدیث ك
  " .علل الدارقطني" ذلك، وهذا النوع هو الغالب على 

ُالعلة الغامضة في إسناد فرد ظاهره الصحة، وهذه العلة الغامضة ال یمكن أن  :النوع الثاني ُ ُ ُُ ٍ َْ ٍ
ً ألن لها صورا كثیرة ومتعددة، وفي بع،یوضع لها ضابط محدد ً ً ّضها دقة وغموض، ال یعلمها إال ّ

  ْحذاق هذا الفن، وهذا النوع یكثر في كالم النقاد المتقدمین، وهم العمدة في الكالم علیه إذ 
ًتارة بسؤال الراوي ونقده مباشرة، وتارة :  قد باشروا مكمن العلة والخطأ بأنفسهم- في الغالب - أنهم ً ً

 .6) ( أ وغیر ذلكبالرحلة لجمع طرق الحدیث والنظر في موضع الخط

  
  

                                                 
 ).٧٧١ص/ ٢ج( النكت على كتاب ابن الصالح، البن حجر ) (1
 ).٢٢ص/ ٢ج(توضیح األفكار لمعاني تنقیح األنظار، لألمیر الصنعاني ) (2
 ).٩٠ص(علوم الحدیث، البن الصالح ) (3
 ).٦ص(ذیر، للنووي التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر الن) (4
 ).١١٣ص(معرفة علوم الحدیث، للحاكم ) (5
 ).٦ص(جهود المحدثین في بیان علل الحدیث، للدكتور علي بن عبد اهللا الصباح ) (6



 

 ٢٤

  أقسام العلة: المبحث الثاني
  :وفیه مطلبان

  العلة باعتبار محلها وقدحها: المطلب األول

ًالعلة غالبا توجد في اإلسناد وأحیانا توجد في المتن، وقد قسمها جمع من أهل العلم            ً
  :على النحو التالي3) (، والعراقي 2) (، والنووي 1) (ابن الصالح : مثل

  .تقع العلة في اإلسناد )١(
  .تقع العلة في المتن) ٢(   

ولم یذكروا في العلة التي تقع في المتن، التفصیل الذي ذكر في اإلسناد، وذلك أن العلة التي 
  .تقدح في المتن تستلزم قدحها في اإلسناد، وهذا ظاهر

  :وذهب ابن حجر إلى تقسیم مشابه، إال أنه جعل المتن كالسند سواء فقال
فقد تخصه وقد تستلزم القدح في  ٕ واذا قدحت،وقعت العلة في اإلسناد قد تقدح وقد ال تقدحإذا 

  :، فاألقسام على هذا ستةوكذا القول في المتن سواء، المتن
  :ً العلة في اإلسناد ولم تقدح مطلقاتقع .١

د من  فإذا وج،قبوله  من حدیث مدلس بالعنعنة، فإن ذلك علة توجب التوقف عنً مثالدما یوج
  ...طریق أخرى قد صرح بالسماع تبین أن العلة غیر قادحة

  : العلة في اإلسناد وتقدح فیه دون المتنتقع. ٢
  ... ثقةٍ ثقة براوٍ ما مثل به المصنف من إبدال راو

 إن لم یكن - ً أیضا- فإن أبدل راو ضعیف براو ثقة وتبین الوهم فیه استلزم القدح في المتن. ٣
  ...له طریق أخرى صحیحة

  : العلة في المتن دون اإلسناد وال تقدح فیهماتقع. ٤
 ما وقع من اختالف ألفاظ كثیرة من أحادیث الصحیحین إذا أمكن رد الجمیع إلى معنى واحد، 

  ...فإن القدح ینتفي عنها
 ما یرویه راو بالمعنى الذي ظنه یكون :العلة في المتن واستلزمت القدح في اإلسنادتقع . ٥

  ...بلفظ الحدیث غیر ذلك، فإن ذلك یستلزم القدح في الراوي، فیعلل اإلسنادخطأ والمراد 

                                                 
 ).٩٧ص(علوم الحدیث، البن الصالح : انظر) (1
 ).٤١٢ص/ ١ج( مع شرحه تدریب الراوي، للسیوطي - تقریب النووي: انظر) (2
  ).٢٣٠ص/ ١ج(یة العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة، للعراقي شرح ألف: انظر) (3
 



 

 ٢٥

  :العلة في المتن دون اإلسنادتقع  . ٦
ال : " وهي قوله،-  رضي اهللا عنه - ما ذكره المصنف من أحد األلفاظ الواردة في حدیث أنس

ي ل الحدیث ف فإن أص، (1)"یذكرون بسم اهللا الرحمن الرحیم في أول قراءة وال في آخرها
 ولفظ مسلم في روایة له نفي "كانوا یفتتحون بالحمد هللا رب العالمین" الصحیحین، فلفظ البخاري

  .2) (الجهر، وفي روایة أخرى نفي القراءة 

    
  
  
  

                                                 
كتاب . أخرجه مسلم في صحیحه من طریق إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة وقتادة كالهما عن أنس )1

  ).٢/٣٦٢(، ٦٠٦حدیث رقم، باب حجة من قال ال یجهر بالبسملة، الصالة
  ).٧٤٩ ص-٧٤٦ص/ ٢ج(النكت على كتاب ابن الصالح، البن حجر : انظر) (2
 



 

 ٢٦

  العلة باعتبار جنسها: المطلب الثاني

ع ذكر  مًا أجناس العلة عند المحدثین إلى أربعة وعشرین جنس1) (قسم الباحث مصطفى باجو
  : األمثلة علیها، وهذه األجناس هي

ً أن یدرج الثقة في الحدیث ما لیس فیه، فیتغیر بظاهره من وقف علیه مدرجا :الجنس األول
  .فیصححه

  . أن یدخل على الثقة حدیث في حدیث آخر:الجنس الثاني
  . أن یزید الثقة في متن حدیث لفظه أو جملة لیست فیه:الجنس الثالث
  .ًأن یكون الحدیث موقوفا على صحابي فیهم بعض الرواة الثقات فیرفعه :الجنس الرابع

  .ً أن یكون الحدیث في أصله مرسال فیهم بعض الثقات فیصله:الجنس الخامس
ً أن یزید أحد الثقات في السند راویا فأكثر وهما:الجنس السادس ً.  
 السند الناقص لسالمته ً أن یقصر الراوي بالسند، فیسقطه راویا فیصبح المحدث:الجنس السابع

ًالظاهرة واهما، وخصوصا إذا كان الشیخ مكثرا عن شیخ شیخه ً ً.  
أن یتفرد الراوي بحدیث أو لفظه في متن أو سند لم یتابع علیه، ولیس له شاهد،  :الجنس الثامن

  .أوجب ریبة في أمره
ً أن یروي الثقة حدیثا فیشذ بزیادة في سنده أو متنه مخالفا :الجنس التاسع   . لألوثقً
 أن یروي الحدیث من طریق أو طرق محفوظة فیشذ أحد الثقات بإسناد له :الجنس العاشر

  .یخالف فیه باقي الحفاظ
ًأن ینقلب على الثقة سند أو متن حدیث فیرویه واهما، فیغتر من وقف : الجنس الحادي عشر

  .على ظاهره صحته، ولیس األمر كذلك
ًالثقة راو بآخر، أو لفظ بآخر، فیرویه مصحفا على  أن یتصحف على :الجنس الثاني عاشر

  . التوهم، فیغتر بظاهر سنده الواقف علیه، وال تتمیز علته إال بجمع الطرق
ًأن یختصر الثقة الحدیث اختصارا مخال، فیرویه مختصرا، فیتوهم من : الجنس الثالث عشر ً ً

  .وقف علیه صحته لثقة نقلته واتصاله
  .روي الثقة الحدیث بالمعنى فیخطئ في لفظه أن ی:الجنس الرابع عاشر

ه اسم الراوي بغیره إما التفاقهم في االسم أو تقاربهم في ذلك أو بأن یشت:  الجنس الخامس عشر
  .غیر ذلك ، فیظن من وقف علیه صحته ولیس كذلك

                                                 
ولد سنة ، ومصطفى صالح باجو، )٤٥٢ ص- ٢٨٨ص(حدثین، لمصطفى باجو  العلة وأجناسها عند الم) (1

 .بمدینة غرادیة بالجزائر، م١٩٦٤



 

 ٢٧

ًأن یروي الثقة حدیثا بسند ظاهره الصحة ثم یتبین بجمع الطرق أنه لم : الجنس السادس عاشر
  .ضبط بسنده أو متنه كما ینبغي، فرواه بألفاظ أخر، متعارضة متدافعةی

أن یجمع الراوي بین روایات شیوخ عدة له فیحمل حدیث بعضهم على : الجنس السابع عشر
  .بعض فیقع في الوهم

 أن یخطأ الراوي الثقة في تسمیة الصحابي ویكون المحفوظ عن صحابي :الجنس الثامن عاشر
  .آخر

ًأن یكون الحدیث محفوظا من روایة صحابي من طریق أو طرق ثم یروى : ع عشرالجنس التاس
  .عن ذلك الصحابي من وجه آخر یستغرب من ذلك الوجه خاصة

 أن یروي الراوي الحدیث یرید أصله ویذكر في ضمنه أشیاء تجوزا، فیوهم أنها :الجنس العشرون
  على ظاهرها

  . أو شبهه من السند یوقعه في الوهم وال یتنبه لهأن یسقط الثقة حرف: الجنس الواحد والعشرون
أن یكون المتن لسند ما فیرویه بعض الثقات فیجعل ذلك السند لمتن : الجنس الثاني والعشرون

  .آخر لیس له
َأن یروي الثقة حدیثا فی: الجنس الثالث والعشرون م في لفظه منه الشتباهها علیه من نفس ِهً

  . الحدیث
 أن یشتبه على الراوي راو بآخر ذكر في نفس الحدیث فیرویه عنه، :ونالجنس الرابع والعشر

  .ولیس الحدیث من روایته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٨

  طرق معرفة العلة: المبحث الثالث

  .1) (" الحجة فیه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة ال غیر " :قال الحاكم أبو عبد اهللا       

ٌقاعدة مهمة " :قال ابن رجب  ومعرفتهم ، من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحدیثحذاق النقاد: ٌ
 وأحادیث كل واحد منهم لهم فهم خاص یفهمون به أن هذا الحدیث یشبه حدیث فالن ،بالرجال

ٕ وانما یرجع ، وهذا مما ال یعبر عنه بعبارة تحصره، فیعللون األحادیث بذلك،وال یشبه حدیث فالن
  .2) (" بها عن سائر أهل العلمفیه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا 

فمتى وجدنا  " :وما قاله ابن رجب یتعذر في مثل األزمنة مما یجعل األمر كما قال ابن حجر
 فاألولى إتباعه في ذلك كما نتبعه في -  بتعلیله - المرجوع إلیهم   قد حكم إمام من األئمةًحدیثا

ول على أئمة الحدیث في كتبه وهذا الشافعي مع إمامته یحیل الق، تصحیح الحدیث إذا صححه
  وهذا حیث ال یوجد مخالف منهم لذلك، "وفیه حدیث ال یثبته أهل العلم بالحدیث: "فیقول
 .3) (" المعلل

 وهیئة نفسانیة ال ،أمر یهجم على قلبهم ال یمكنهم رده: "  عن تعلیل األئمة- خاويَّوقال الس
وابن عبد البر ال ،  والبیهقي،حدیث كابن خزیمة ولهذا ترى الجامع بین الفقه وال، لهم عنهاَلِدْعَم

 وربما یطالبهم الفقیه أو األصولي العاري عن الحدیث ،ینكر علیهم بل یشاركهم ویحذو حذوهم
بلطیف  فاهللا تعالى... لفقهاء على الرجوع إلیهم في التعدیل والتجریح ا هذا مع اتفاق ،باألدلة

والبحث عن ، رهم في تحصیلها وأفنوا أعم،غوا لهرف تً نقاداًعنایته أقام لعلم الحدیث رجاال
  ٕ وامعان ، فتقلیدهم والمشي وراءهم، ومعرفة مراتبهم في القوة واللین، ورجاله، وعلله،غوامضه

 ،ومة االشتغالا ومد، وجودة التصور، وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم،النظر في توالیفهم
  .4) ("  اهللا معرفة السنن النبویةومالزمة التقوى والتواضع یوجب لك إن شاء

  
  .ویستفاد مما تقدم أن من طرق معرفة العلة نص إمام من األئمة على تلك العلة

  جمع طرق الحدیث، والنظر فیها مجتمعة، : ومن طرق معرفة العلة التي نص علیها العلماء 
  : ومعرفة مراتب رواتها، ومن أقوالهم في ذلك

  وینظر  ،والسبیل إلى معرفة علة الحدیث أن یجمع بین طرقه " :قال الخطیب البغدادي      
 أبو بكر أخبرناكما ،  ویعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في اإلتقان والضبط،في اختالف رواته

                                                 
  ).١١٣ص(معرفة علوم الحدیث، للحاكم ) (1
 ).٧٥٨ ص- ٧٥٧ص/ ٢ج(شرح علل الترمذي، البن رجب ) (2
 ).٧١١ص/ ٢ج(ن حجر النكت على كتاب ابن الصالح، الب) (3
 ).٦٨ص/ ٢ج(فتح المغیث، للسخاوي ) (4



 

 ٢٩

: سمعت أحمد بن محمد بن عبدوس یقول:  قال،بن محمد بن إبراهیم األشناني بنیسابور أحمد
: سمعت ابن المبارك یقول: سمعت نعیم بن حماد، یقول: ولسمعت عثمان بن سعید الدارمي یق

الباب إذا " : وقال علي بن المدیني، 1) ( إذا أردت أن یصح لك الحدیث فاضرب بعضه ببعض
اكتب الحدیث خمسین مرة، فإن له  " :وقال یحیى بن معین، 2) (" لم تجمع طرقه لم یتبین خطؤه

ْحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرقَتو " :قال ابن حجرو ، 3) (" آفات كثیرة  َ ْ ") (4.  

 إما في ، وترجیح بعضهم على بعض عند االختالف،معرفة مراتب الثقات " :قال ابن رجب
 وهذا هو الذي یحصل من ،ٕ واما في الوقف والرفع ونحو ذلك،ٕ واما في الوصل واإلرسال،اإلسناد

  .5) (" الحدیث وكثرة ممارسته الوقوف على علل ،ٕمعرفته واتقانه

ویستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غیره له مع قرائن تنضم إلى  " :قال ابن الصالح
 أو دخول حدیث ، أو وقف في المرفوع، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول،ذلك

  .6) ("  أو وهم واهم بغیر ذلك،في حدیث

  

                                                 
  ).٤٥٢ص/ ٢ج(الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطیب البغدادي ) (1
 ).٣١٦ص/ ٢ج(الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطیب البغدادي ) (2
 ).٣١٥ص/ ٢ج(الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطیب البغدادي ) (3
 ).٩٢ص(نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر، البن حجر ) (4
 ).١٠٨ص/ ١ج(شرح علل الترمذي، البن رجب ) (5
 ).٩٠ص( علوم الحدیث، البن الصالح ) (6



 

 ٣٠

  للدارقطني ومنهجه فیهالتعریف بكتاب العلل : المبحث الرابع

إن كتاب العلل للدارقطني موسوعة ضخمة في األحادیث المعللة، وأن األحادیث مرتبة       
   - ًعلى مسانید الصحابة، مقدما مسانید العشرة، ثم بقیة رجال الصحابة، ثم مسانید النسوة

  .- رضي اهللا عنهم أجمعین
  . أمر شاق- تیب وهو على هذا النحو من التر- والوقوف على حدیث فیه

 لیقرب تناوله للطالب، األبواب، وهو أن یرتب على ، ال بد منهٌيء ولكن یعوزه ش:قال ابن كثیر
 منه، األخذ لیسهل ،أو أن تكون أسماء الصحابة الذین اشتمل علیهم مرتبین على حروف المعجم

  .1) (فق ، واهللا المو إلى مطلوبة منه بسهولةاإلنسان ال یكاد یهتدي ً جداٌفإنه مبدد

: -  مثال-  (2)ثم في داخل كل مسند األحادیث، ذكر للدارقطني على هیئة أسئلة، فیقول البرقاني
جواب الدارقطني بذكر من یدور علیه إسناد ، وعادة یكون ...حدیث كذا، فقالوسئل عن 

ًالحدیث، ویذكر أوجه االختالف رفعا ووقفا، أو وصال وارساال ً ً   .إلخ...ًٕ
  . الحدیث بذكر الحكم علیهثم یختم كالمه على

ًوكل هذا غالبا، واال فقد ال یذكر للحدیث إال طریقا واحدا، أو أنه ال یصرح باسم الراوي المختلف  ً ًٕ
  .علیه في الحدیث، أو أنه ال یحكم على الحدیث في آخر اإلجابة

ٕوأصل وضع الكتاب كان إمالء من حفظ أبي الحسن الدارقطني، وان البرقاني هو الذي رتب ً 
  : الكتاب
 هل كان أبو الحسن الدارقطني یملى علیك : قلت له،سألت البرقاني :الخطیب البغداديقال 

ي ج كان أبو منصور بن الكر: فقال، ثم شرح لي قصة جمع العلل، نعم: فقال؟العلل من حفظه
 ، المعللةم له على األحادیثِّلَعُیَ فكان یدفع أصوله إلى الدارقطني فًال، معلً یصنف مسنداأنیرید 

 فإذا أردت تعلیق الدارقطني ،ثم یدفعها أبو منصور إلى الوراقین فینقلون كل حدیث منها في رقعة
   ، حدیث األعمش: الكالم من حفظه فیقولي ثم أملى عل،على األحادیث نظر فیها أبو الحسن

 وخالفهما .روایته  اتفق فالن وفالن علىالفالني، عن عبد اهللا بن مسعود الحدیث ،عن أبى وائل
 لم تنظر : وكنت أقول له،كتب كالمه في رقعة مفردةأ ف. ویذكر جمیع ما في ذلك الحدیث،فالن

 ثم مات أبو منصور والعلل .بنظريحفظي   ما فيأتذكر : فقال؟قبل إمالئك الكالم في األحادیث
 األجزاءنقل الرقاع إلى أ أن قد عزمت إني : فقلت ألبي الحسن بعد سنین من موته،في الرقاع

 .3) (نسختي  ونقلها الناس من ، وقرأتها علیه من كتابي، فأذن لي في ذلك، على المسندوأرتبها

                                                 
 ).١٩٨ص (ألحمد شاكرالباعث الحثیث في اختصار علوم الحدیث، ) (1

  ).١٧/٤٦٤(سیر أعالم النبالء، شافعيأحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، الخوارزمي، ثم البرقاني الأبو بكر،  )2
 ).٦٣٥٧تر/ ٤٩١ص/ ١٣ج(تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي ) (3



 

 ٣١

الموجود، " العلل " إن كان كتاب : وقد علق الذهبي على إمالء الدارقطني للعلل من حفظه بقوله
به قد أماله الدارقطني من حفظه، كما دلت علیه هذه الحكایة، فهذا أمر عظیم، یقضى 

ٕللدارقطني أنه أحفظ أهل الدنیا، وان كان قد أملى بعضه من حفظه فهذا ممكن، وقد جمع قبله 
  .1) ( علي بن المدیني حافظ زمانه" العلل " كتاب 

  

  :تعلیل المرویاتالمنهج الذي سلكه أبو الحسن الدارقطني في 

واردة في المرویات ونبه تتبع اإلمام الدارقطني العلل ال       یقول الدكتور خالد السبیت في 

  : علیها، وكانت له في ذلك مناهج مختلفة وهي على النحو التالي

غالبا یذكر الراوي الذي یقع اختالف اإلسناد عنه،  :التنبیه على اختالف اإلسناد على الراوي. ١
  .ثم یذكر أوجه الخالف فیه

َ عن أبیه، واختلف عن زید بن ،رواه زید بن أسلم:  یقولًفمثال  فرواه الدراوردي عبد العزیز ،أسلمُِ
  .2) ( الخ... عن أبیه، عن زید بن أسلم،بن محمد

َّیرویه فالن أو فالن وفالن كذا، أو حدث به فالن كذا،: وأحیانا یقول ورواه فالن أو خالفه فالن  َ
  .فرواه كذا

  : التنبیه على الصحیح واألصح.  ٢
ه عنه جماعة من الثقات الحفاظ، فاتفقوا هو حدیث صحیح من حدیث فالن، روا: أحیانا یقول

  .على إسناده منهم فالن وفالن، ثم یذكر من رواه عنه وخالف فیه الثقات
  : التنبیه على اضطراب الراوي في مرویاته. ٣

 -  وهو لم یكن بالحافظ-یرویه فالن : ًأحیانا یذكر االضطراب فیه من شخص واحد فیقول مثال
  تارة یروي كذاویضطرب فیه فتارة یروي كذا و

وأحیانا یذكر الراوي الذي یختلف اإلسناد عنه، فیذكر عدة الرواة عنه ثم یذكر االختالف أیضا 
  .عن هؤالء الرواة ویفصل في ذكرها

  
  
  

                                                 
 ).٣٣٢تر/ ٤٥٥ص/ ١٦ج(سیر أعالم النبالء، للذهبي ) (1
 ).٢س/ ١٥٨ص/ ١ج(العلل ) (2



 

 ٣٢

  :التنبیه على االختالف عن الرواة في الحدیث. ٤
  : یذكر أكثر من راو ثم یذكر االختالف عنهمًأحیانا
َ عن النبي صلى اهللا علیه وسلم في المسح ، عن علي، هانئ قال في حدیث شریح بن:ًفمثال ََ َ َّ ِّ َّ ِ

 والمقدام بن شریح كالهما عن شریح بن ،حدیث یرویه القاسم بن مخیمرة هو1) ( :على الخفین
  .هانئ

َفأما القاسم بن مخیمرة فرواه عنه الحكم واختلف عنه   .2) ( الخ...ُِ

  :التنبیه على وهم الراوي في الحدیث. ٥
َّحدث به فالن عن فالن ووهم، والصواب كذا: انا یقولأحی َ.  

  : یعمد إلى الترجیح بین المرویاتًأحیانا .٦
 من الرواة، ثم یفصل ویذكر االختالف في بعضهم مثل ما عمل في حدیث أبي ًأحیانا یسرد عددا

َ عن النبي صلى اهللا علیه وسلم، عن عثمان،عبد الرحمن السلمي ََ َ َّ ِّ َّ ن تعلم القرآن  خیركم م: "ِ
  .3) (" وعلمه

 ، وسلمة بن كهیل،الملك بن عمیرد  وسعد بن عبیدة وعب،دَثْرَهو حدیث یرویه علقمة بن م: فقال
َوعاصم بن بهدلة، والحسن بن عبید اهللا، وعبد الكریم َ   . وعطاء بن السائب،ُ

  .4) ( ثم ذكروا روایاتهم بالتفصیل غیر عبد الكریم

  :ويالتنبیه على تفرد الرا. ٧
  .تفرد به فالن، وغیره یرویه كذا، وهو الصواب:  یقولًأحیانا

  
                                                 

أخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب الطهارة، باب التوقیت في المسح على الخفین، من طریق عمرو بن ) (1
، وابن خزیمة في صحیحه، في كتاب الوضوء، باب ذكر )٢٧٦ح/١٣٤ص(یس المالئي، وزید بن أبي أنیسة ق

، )١٩٦ح/٩٨ص/ ١ج(بن حمید الدلیل على أن األمر بالمسح على الخفین أمر إباحة، من طریق عبد الملك 
 . الصحیحإسناده صحیح، رجاله رجال:قال األعظمي. كالهما عن الحكم عن القاسم عن شریح عن علي

 ).٣٧٩س/ ٢٣٠ص/ ٣ج(العلل ) (2
أخرجه البخاري في جامعه الصحیح، في كتاب فضائل القرآن، باب خیركم من تعلم القرآن وعلمه، عن أبي ) (3

، والترمذي في سننه، في فضائل القرآن، باب ما جاء في تعلیم القرآن، )٥٠٢٧ح/١٩٢ص/ ٦ج(نعیم، ثنا سفیان 
لقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمن، عن عثمان، عن النبي صلى اهللا علیه من طریق بشر بن السري، عن ع

هذا حدیث حسن : ، وقال أبو عیسى)٢٩٠٧ح/١٧٣ص/ ٥ج(وسلم، وسفیان ال یذكر فیه عن سعد بن عبیدة 
، )٢١٢ح/٧٧ص/ ١ج(صحیح، وابن ماجه في سننه، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، من طریق وكیع 

، )٧٩٨٤ح/١٩ص/٥ج(كبرى، في فضائل القرآن، من طریق ابن المبارك، عن الثوري والنسائي في سننه ال
 ).٤٠٥ح/٤٦٦ص/١ج(وأحمد في مسنده، في مسند عثمان رضي اهللا عنه، عن وكیع، وابن مهدي، عن الثوري 

 ).٢٨٣س/ ٥٣ص/ ٣ج(العلل ) (4



 

 ٣٣

  :التنبیه على االختالف على راو. ٨
وروى هذا الحدیث فالن : أحیانا یذكر الخالف على راو وبعد ما ینتهي من الكالم علیه یقول

َواختلف عنه، ثم یذكر الخالف عن هذا الراوي  ُِ.  
          ال یذكر أسماء الرواة الذین اختلفوا في الحدیث)  نادروهذا (ًوأحیانا  :توهیم الرواة. ٩

  .، وقال ما لم یقله أحد من أهل العلمث فقد وهمیهذا الحدمن روى : أو سنده، بل یقول
  : تصویب الروایات والتنبیه على الروایة المطلوبة. ١٠

            اإلرسال،و  أ،غالبا یذكر الدارقطني العلل الموجودة في إسناد الحدیث من االتصال
  . واالضطراب أو إبدال راو براو وغیرها أو االنقطاع

  .ًوأحیانا یذكر في متن الحدیث أیضا
َوسئل عن حدیث الحسن، عن َأبي بكرة، قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم -  َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ ََّ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ ُِأمرت َأن ُأقاتل : ِ ُِ

ّالناس حتى یقولوا ال إله إال  ِ َِ ُ ُ َ ََّ   .1) ( اهللاّ

َیرویه َأبو خلف الخزاز، عن یونس، عن الحسن، عن َأبي بكرة: َفقال ُ َ ََ َ َ َ َ ُ َ ُ َِ ِ َِ ُ ّ ٍ َِ ِ.  
َوخالفه َأبو جعفر الرازي، فرواه عن یونس، عن الحسن، عن َأبي هریرة َ َُ ِ َ َ َ ُ َ َ ُ ُِ ِ ِ ٍَ ُ ُ َ ُّ ّ َ َ َ َ.  

َوروي عن ابن َأبي عدي، عن یونس، عن الحسن، عن َأ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ٍّ ِ ِ ِ ُ ٍنسَ َ.  
ٌوالصحیح عن یونس، عن الحسن مرسل َ َُ ِ َِ َ ُ َ ُُ ِ َّ ) (2.  

  :ذكر طرق األحادیث المسندة. ١١
 المسندة، وأحیانا یطول فیذكرها من عدة األحادیث یكتفي بذكر طریق أو طریقین من ًأحیانا
  .طرق
  :  عزو األحادیث إلى مصادرها-١٢

أخرجه البخاري، : ًمن أخرجه فیقول مثال یعزو إلى ًوأحیانا،  ال یذكر من أخرج الحدیثًغالبا
  .ومسلم، أو یرویه مالك في الموطأ، أو رواه أصحاب الموطأ، وغیر ذلك

  :الترجیح بتوثیق رواة بعض الروایات. ١٣
 ،ثقة، ثقة مأمون، أو سيء الحفظ، أو لم یكن بالقوي لیس بالقوي: أحیانا یتكلم في الراوي فیقول

  . الجرح والتعدیلألفاظمن ك  مجهول وغیر ذلأو، أو ضعیف، أو متروك الحدیث

                                                 
، )٣٦٢٥ح/ ٦٦ص/ ٤ج (أخرجه الطبراني في معجمه األوسط، من طریق عبد اهللا بن عیسى، عن یونس) (1

مجمع الزوائد، باب في ما حرم دم المرء . وفیه عبد اهللا بن عیسى الخزار وهو ضعیف ال یحتج به: وقال الهیثمي
، وأخرجه أبو نعیم في الحلیة في ترجمة الحسن البصري، وقال غریب من حدیث )٥٢ح/١٧٣ص/ ١ج(وماله 

 ).١٥٩ص/ ٢ج(یونس، عن الحسن، تفرد به أبو جعفر الرازي 
 ).١٢٧٣س/ ١٦٠ص/ ٧ج(العلل ) (2



 

 ٣٤

   ،وأحیانا یذكر اسم الراوي، ً أن فالنا لقي فالنا أو لم یسمع من فالن شیئاًكما أنه یذكر أحیانا
  .ٕواذا كان فیه خالف فیبین وجه الصواب، أو كنیته

  
  :تصحیحه وتصویبه بعض الروایات. ١٤

وهم فالن : ًفي السند یحكم علیه ، فیقول مثالغالبا بعد ما ینتهي من ذكر الطرق واالختالف 
           بالصواب، أو هو الصحیح،األشبهوالصحیح ما قاله فالن، أو وهو الصواب، أو هو 

الحدیث غیر ثابت، أو فیه االضطراب من فالن، أو وال یصح والمحفوظ عنه كذا، أو ال یثبت  أو
 ًیادة الثقة مقبولة، أو أحسنها إسناداهذا الن الراوي له عن فالن ضعیف، أو فالن ثقة وز

وجمیع رواة هذا الحدیث ثقات ، ویشبه أن : وأحیانا یقول  وأصحها ما رواه فالن، وغیر ذلك
وأحیانا یحكم على الحدیث ، یكون فالنا كان ینشط في الروایة مرة فیسنده ومرة یجبن عنه فیقف

الن كذا، أو وهو صحیح عن فالن، أو هذا وهم والصواب عن ف: ًأثناء ذكر العلل، فیقول مثال
  .ل الجوابووأحیانا یحكم في أ، وهو غریب عن فالن، وغیر ذلك

 ًونادرا، وأحیانا یكتفي بذكر العلل وال یحكم علیه بشئ ،واهللا أعلم: أحیانا یحكم، بل یقول. ١٥
  . بالصواب قول ال أحكم فیه بشئواألشبه: یقول
  :) 1(قوله في الراوي لم یجاوز به . ١٦

َوسئل عن حدیث أبي قالبة ، عن أنس قال  :مثاله َ ِ ّعبد قط له عند اهللا مثقال  ما هتك اهللا ستر: ُ َ
  .2) ( ّذرة خیر

ًیرویه الربیع بن بدر، عن أیوب، عن أبي قالبة، عن أنس مرفوعا: فقال وخالفه حماد بن زید، ، َ
  .3) ( وهو أصح، لم یجاوز به. قرأت في كتاب أبي قالبة: عن أیوب، قال

  
  
  
  
  
  

                                                 
، ومنهج )٩٥ - ٨٩ص/ ١ج(مقدمة تحقیق كتاب علل الدارقطني، للدكتور محفوظ الرحمن السلفي : انظر) (1

 ).١٩٤ص- ١٢٩ص(الوردي زقادة : اإلمام الدارقطني في دراسة علل الحدیث، للباحث
، عن أبي قالبة، عن النبي صلى اهللا في ترجمة الربیع بن بدر، عن أیوب) ١٢٩ص/٣ج(أخرجه ابن عدي ) (2

 .هذا لم أره عن أیوب إال من روایة الربیع عنه بهذا اإلسناد عنه: علیه وسلم، وقال
 ).٢٦٧٠س/ ٢٤٠ص/ ١٢ج(العلل ) (3



 

 ٣٥

  :الباب الثاني

 

  ٤وعدد األحادیث ، t مسند عمر بن الخطاب -١
  ١وعدد األحادیث ، t مسند عثمان بن عفان -٢
  ١وعدد األحادیث ، t مسند عبد اهللا بن مسعود -٣
  ٢وعدد األحادیث ، t هریرة  مسند أبي-٤
  ٢ادیث وعدد األح، t مسند الزبیر بن العوام -٥
  ١وعدد األحادیث ، t مسند عبد الرحمن بن عوف -٦
  ٧وعدد األحادیث ، t مسند عبد اهللا بن عمر -٧
  ١وعدد األحادیث ، t ذر  مسند أبي-٨
  ١وعدد األحادیث ، t أیوب األنصاري  مسند أبي-٩

  ١وعدد األحادیث ، t مسند المسور بن مخرمة - ١٠
  ٢ادیث وعدد األح، t مسند جابر بن عبد اهللا - ١١
  ١وعدد األحادیث ، t )عقبة بن عمرو(  مسعود مسند أبي- ١٢
  ٧٠وعدد األحادیث ،  رضي اهللا عنها مسند عائشة- ١٣
  ١ مسند أم سلمة رضي اهللا - ١٤
  ٣ مسند أسماء رضي اهللا عنها - ١٥
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٦

  

  
  

  مسند عمر بن اخلطاب
  رضي اهللا عنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٧

  )ولالحدیث األ(
 عبد اهللا بن عامر بن ربیعة عن عمر أنه قرأ في صالة الفجر بـسورة وسئل عن حدیث

  :هو حدیث یرویه هشام بن عروة عنه واختلف عنه: فقال ، (1)ف وسورة الحجُیوس
 - ًن مالكــاإ :ویقــال ،فــرواه مالــك عــن هــشام بــن عــروة عــن أبیــه عــن عبــد اهللا بــن عــامر بــن ربیعــة

  .موي یحیى بن سعید األًامر وتابع مالكااهللا بن ع وهم في قوله عن أبیه عن عبد - رحمه اهللا
 وأبـــو ،میـــرُوابـــن ن ، ووكیـــع،انَّ ویحیـــى القطـــ، وابـــن إدریـــس، وابـــن أبـــي حـــازم،وخـــالفهم بـــن عیینـــة

   . فرووه عن هشام أنه سمعه من عبد اهللا بن عامر والقول قولهموالثوري ،سهرِوابن م ،معاویة
 مـن عبـد اهللا بــن عـامر وزاد فیـه حـدیثا آخـر أســنده ورواه حـاتم بـن إسـماعیل عـن هــشام أنـه سـمعه

 وحــاتم ثقــة وزیادتــه ، "ونحبــه  هــذا جبــل یحبنــا: "أنــه طلــع لــه أحــد فقــال eعــن عمــر عــن النبــي 
   (2).مقبولة

  
  

  :االختالفأوجه 
  .مالك عن هشام بن عروة عن أبیه عن عبد اهللا بن عامر بن ربیعة -١
بن إدریس ویحیى القطان ووكیـع وابـن نمیـر وأبـو معاویـة بن عیینة وابن أبي حازم وااالثوري و -٢

 .عن هشام أنه سمعه من عبد اهللا بن عامر والقول قولهم وابن مسهر
  .ورواه حاتم بن إسماعیل عن هشام أنه سمعه من عبد اهللا بن عامر وزاد فیه حدیثا آخر

  
  

  :الفتختخریج أوجه اال
  :الوجه األول

وعبــد الــرزاق فـــي ،  بمثلـــهمــن طریــق معمــر كالهمـــا، (4)یهقــيالبو،  (3)أخرجــه مالــك فــي الموطـــأ
  .عن هشام عن أبیه عن عبد اهللا بن عامر بن ربیعةبمثله   عن معمر (5)المصنف

  
  

                                                 
ْصلینا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرَأ فیها بسورة یوسف وسورة ال: نص الحدیث )1 ِْ ِ َِ َ َ َ َ َُ ُ ُ َ ََ ََ ُ َ ُِ َََّ ْ ْ ُّْ ِ َّ َ ِ َ ُحج قراءة بطیئة فقلت َ َُْ ً َ ِ َِ ًَ َ َ ِّ

ُوالله إذا لقد كان یقوم حین یطلع الفجر ْ َ ُ َْ ُ ُ َ ًْ َ ََ َِ ِ َُّ َ ْ ِ َقال. َ ْ َأجل:َ  راءة فيقباب ال، ب الصالةكتا، موطأ مالك. َ
  ).١/٢٣٣(الصبح

  ).٢/١٦٧(العلل) 2
  ). ١/٨٢(،  باب القراءة في الصبح، كتاب الصالة،موطأ مالك) 3
  ).٢/٣٨٩(،باب القراءة في صالة الصبح ،كتاب الصالة، السنن الكبرى) 4
5) (٢/١١٤.(  



 

 ٣٨

  

  :الوجه الثاني
و  ، بمعنـاه(2)أخرجـه أحمـد مـن طریـق سـفیان الثـوريو، بنحـوه  (1) وكیـعأخرجـه ابـن أبـي شـیبة عـن

وأخرجـه مـسلم مـن  ،بمثله (3) معاویةإدریس وابن نمیر وأبيبداهللا بن من طریق یحیى بن سعید وع
 وابـن ،قطني مـن طریـق الثـوريوأخرجـه الـدار، بمثلـه (4)بـن إسـماعیلطریق حماد بن أسـامة وحـاتم 

 وعبد العزیز بن ،ب بن خالدْ ووهی، وعبد العزیز الدراوردي، وعلي بن مسهر، وابن المبارك،عیینة
  .ولم یذكروا عروة،  هشام عن عبد اهللا ابن عامر كلهم رووه عن،بمثله(5)أبي حازم
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول 

 أبـو عبـد اهللا المـدني ، (6)يِبحْمالك بـن أنـس بـن مالـك بـن أبـي عـامر بـن عمـرو األصـ :مالك -١
  (7).ه١٧٩ توفي سنة،الفقیه إمام دار الهجرة رأس المتقنین وكبیر المتثبتین

  

  : عامر بن ربیعةعبد اهللا بن  -٢
 واختلف في نسب أبیه عامر بن ، كنیته أبو محمد، العدوي حلیف لهمعبد اهللا بن عامر بن ربیعة

ل وعبـد اهللا بـن عـامر هـذا هـو ْفیـُولـم یختلـف فـي أنـه حلیـف للخطـاب بـن ن، ربیعة فنسب إلى نـزار
ائف مــع النبــي  واستــشهد یــوم الطــe هــو وأبــوه النبــي عبــد اهللا بــن عــامر بــن ربیعــة األكبــر صــحب

e .(8)   
  

  
  
  
  
  

                                                 
  ). ١/٣٥٤,٣٥٣ (المصنف) 1
  ).٢/٥٧٨(العلل ومعرفة الرجال ) 2
  ).٥٨٠، ٥٧٩، ٢/٥٧٨ (علل ومعرفة الرجالال) 3
  .)٢٢٠ص (التمییز ) 4
  ).٧٨,٧٧" (األحادیث التي خولف فیها مالك"ذكرهم الدار قطني في )/ ٢/١٦٨(علل الدار قطني ) 5
 هذه النسبة ،بفتح األلف وسكون الصاد المهملة وفتح الباء المنقوطة بنقطة في آخرها حاء مهملة :يِحَبْاألص )6

  ).١/١٧٤(انظر األنساب، إلى أصبح واسمه الحارث بن عوف بن مالك
  .٥١٦ص، التقریب) 7
  .)٢٨٣|١(االستیعاب) 8



 

 ٣٩

  :الثاني الوجه 
  :الثوري -١

   (2).وكان ربما دلس، ثقة حافظ فقیه عابد إمام حجة ،  (1)سفیان بن سعید الثوري
وال عن سلمة ، فیان الثوري عن حبیب بن أبي ثابتال أعرف لس"  :وبالنسبة للتدلیس قال البخاري

مـــا أقـــل ، ً أعـــرف لـــسفیان عـــن هـــؤالء تدلیـــساال، وال عـــن منـــصور وذكـــر مـــشایخ كثیـــرة، بـــن كهیـــل
   (3)!" . تدلیسه

  
وكـان ربمـا ، ثقـة حـافظ إمـام حجـة إال أنـه تغیـر حفظـه بـأخرة ، سفیان بن عیینـة  :یینةُابن ع -٢

ومـات ،  (5)ووضـعه ابـن حجـر فـي المرتبـة الثانیـة مـن مراتـب التـدلیس ،  (4)دلس لكن عـن الثقـات
   (6). سنة ثمان وتسعین ومائة

  
 روى محمد بن عبد اهللا بن عمار الموصلي عن یحیى القطان قال أشهد أنه :بالنسبة لالختالطو

 من ابن ً وأنا أستبعده وأعده غلطا:وقد استبعد ذلك الذهبي في میزانه فقال، ١٩٧اختلط سنة 
 وقت قدوم الحاج ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاز ٩٨ فإن القطان مات في صفر سنة ،عمار

یحیى بن سعید من أن یسمع اختالط سفیان ثم یشهد علیه بذلك والموت قد نزل به فمتى تمكن 
   (7) .ثم قال فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع وتسعین

  
  
  
  

                                                 
انظر . رها الراء هذه النسبة إلى بطن من همدان وبطن من تمیمبفتح الثاء المنقوطة بثالث وفي آخ :يورَالث )1

  ).١/٥١٧(، األنساب
  .)٢٤٤ص(التقریب) 2
  .)٩٦٦|٢(علل الترمذي الكبیر) 3
  .٢٤٥ ص،تقریبال) 4
  .)٦٥ص(تعریف أهل التقدیس ) 5
  .)٨٩(اإلعالم بوفیات األعالم : انظر) 6
  .١٤٨ص، االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط )7



 

 ٤٠

   :ابن أبي حازم -٢
  :عبد العزیز بن أبى حازم المدني

 بـأس بـهأرجـو أنـه ال :  وأحمـد قـال، (2)وابن معین،  (1)  كان كثیر الحدیث:ابن سعد وقالثقه و  

كـره وذ،  (4) لـم یكـن یعـرف بطلـب الحـدیث ولـم یكـن بالمدینـة بعـد مالـك أفقـه منـه:ًأیضاوقال ،  (3)
    (6).صدوق فقیه: وقال ابن حجر،  (5)ابن حبان في الثقات
  :خالصة القول فیه

  .صدوق
  

  :ابن إدریس -٤
   (8). هــــ١٩٢توفي سنة ، ثقة فقیه عابد  ،  (7)أبو محمد الكوفى، عبد اهللا ابن إدریس 

  

ُّوكیع بن الجراح بن ملیح بن عدي الرؤاسي :وكیع  -٥ ِ ِ ِ َِ ُّ ِ ِ ٍَّّ َ َِ ِْ َْ ُُ    (9).ثقة حافظ عابد، َ
  :رْمیُابن ن  -٦

     ،  ثقــــــة صــــــاحب حــــــدیث مــــــن أهــــــل الــــــسنة،(11)يِفِارَ الخــــــ،(10)ّيِدانْمــــــَعبــــــد اهللا بــــــن نمیــــــر اله
   (12) .هـ١٩٩توفي

                                                 
  .)٥/٤٢٤( الطبقات الكبرى )1
  .)١/٦٥٤(تاریخ ابن معین ) 2
  .)٢٢١ص(سؤاالت أبي داود ) 3
  .)١/٦٥٤(الكاشف) 4
5) (٧/١١٧(.  
  .)٣٥٦ص(التقریب) 6
هذه النسبة إلى بلدة بالعراق، هي من أمهات بالد المسلمین، بنیت في زمن عمر بن الخطاب، وخرج  :ّيِوفُالك )7

  ).٥/١٠٩(،  انظر األنساب.دثین، قدیما وحدیثا، وفیهم شهرةمنها جماعة من العلماء والمح
  .)٢٩٥(التقریب ) 8
  ).٥٨١ص (التقریب) 9

 بفتح الهاء وسكون المیم والدال المهملة، هي منسوبة إلى همدان، وهي قبیلة من الیمن، نزلت :يِدانْمَاله )10
  ).٥/٦٤٧(،  انظر األنساب.الكوفة، وهي همدان بن أو سلة

 بفتح الخاء المعجمة والراء بعد االلف في آخرها فاء، هذه النسبة إلى خارف وهو بطن من همدان :يِفِارَالخ )11
  ).٢/٣٠٥(،  انظر األنساب.نزل الكوفة

  .)٣٢٧ص(تقریبال) 12



 

 ٤١

  . هـ٢٩٥توفي،ي أبو معاویة الضریر الكوف،(2)يِدْعَّالس(1)يیمِمَمحمد بن حازم الت :أبو معاویة -٧
أحادیثــه عــن : أحمــد بــن حنبــل وزاد و،  (4)یعقــوب بــن شــیبة  و، ربمــا دلــس وزاد(3)ابــن ســعدثقــه و

فـي حدیثـه : وزاد ،  (7)وكـذا قـال ابـن خـراش،  (6) النسائيووثقه، (5) هشام بن عروة فیها اضطراب
كـان أثبـت :  قـال یحیـى بـن معـین،  (8)ًكـان مرجئـا: ل أبـو داود وقـا،عـن غیـر األعمـش اضـطراب

   (9)تكلم فیه بعضهم من أجل اإلرجاء: وقال أبو حاتم، بعد شعبة وسفیان أصحاب األعمش 
  . (10)تدلیسه ال یضر وهو من المرتبة الثانیة عند ابن حجر، وبالنسبة للتدلیس

   : خالصة القول فیه
  . ألن روایته فیها اضطراب عن غیر األعمش،ضعیف في روایته عن غیر األعمش

ـــن مـــ -٨ قـــه ابـــن ســـعد وزاد كـــان كثیـــر وث ،(11) هــــ١٨٩  ت،ّير القرشـــِهْسُعلـــى بـــن مـــ :رِهْسُاب
 :وأحمـد قـال عنـه ، (16)والنـسائي ،  (15)وأبـو زرعـة ، (14)والعجلـي،  (13)وابـن معـین،  (12)الحـدیث

   (17). صدوق، صالح الحدیث
  

                                                 
ِالتمیمي) 1 ِ  بفتح التاء المنقوطة باثنتین من فوقها والیاء المنقوطة باثنتین من تحتها بین المیمین المكسورتین، :َّ

  ).١/٤٧٨(األنساب. ٕه النسبة إلى تمیم، والمنتسب إلیها جماعة من الصحابة والتابعین والى زماننا هذاهذ
ْالسعدي) 2 إلى سعد بن : هذه النسبة إلى عدة قبائل. بفتح السین وسكون العین، وفي آخرها الدال، المهمالت:َّ

ٕبكر بن هوزان، والى سعد تمیم، والى سعد االنصار، والى سعد جذام، ٕ ٕ والى سعد خوالن، والى سعد تجیب، والى ٕ ٕ ٕ
ٕسعد بن أبي وقاص، والى سعد من بني عبد شمس، والى سعد هذیم بن قضاعة   ).٣/٢٥٥(، انظر األنساب. ٕ

  ).٣٩٢|٦(الطبقات الكبرى ) 3
  ).٢٤٩|٥(تاریخ بغداد ) 4
  ).٧٢٦(العلل ومعرفة الرجال ) 5
  ).٦٣١|٢ (للباجي، التعدیل والتجریح) 6
  ).٢٤٨|٥(اد تاریخ بغد) 7
  ).٥٩٩(سؤاالت اآلجري ) 8
  ).٢٤٨|٧(الجرح والتعدیل ) 9

  .٣٦ص،طبقات المدلسین )10
  .)٤٠٥ص (التقریب) 11
  .)٣٨٨|٦(الطبقات الكبرى ) 12
  .)٤٤|٤ (،انظر تاریخ ابن معین بروایة الدوري) 13
  .)٢/١٥٨(معرفة الثقات ) 14
  .)٢/٤٤٢(ألبي حاتم، علل الحدیث) 15
  .)٢١/١٣٨(تهذیب الكمال ) 16
  .)٤٧٨|٢(بروایة عبد اهللا، العلل ومعرفة الرجال) 17



 

 ٤٢

  :خالصة القول فیه
  .ثقة 
  :(1) يِّارثَ أبو إسماعیل الح،المدنىاتم بن إسماعیل ح -٩

إال أن ، زعمـوا أنـه كـان فیـه غفلـة: وقـال أحمـد،  (4)والعجلـي،  (3)ابـن معـینو،  (2)وثقـه ابـن سـعد
: وقـال ابـن حجـر ، (7)لـیس بـالقوي: وقـال مـرة ،  (6)لیس بـه بـأس: وقال النسائي،  (5)كتابه صالح

  . ه١٨٦ سنة توفي،  (8)صدوق یهم صحیح الكتاب
  :خالصة القول فیه

  .صدوق یهم
  

  : الوجه الراجح
  . الوجه الثاني
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  . لوجود المتابعات ألبي معاویة من رواة ثقات منهم ابن نمیر ووكیع ویحیى القطان،حسن
  
  :الخالصة

  :الوجه الثاني هو األرجح
  .عیل رواه بزیادة وزیادته مقبولةسمالكثرة من روى هذا الحدیث بهذا السند وحاتم بن إ -١
  . لقول الدارقطني اإلمام مالك وهمً وترجیحا -٢
  . وأیضا لترجیح اإلمام مسلم له في كتابه التمییز -٣

  
  

  
                                                 

،  انظر األنساب. هذه النسبة إلى قبائل منها بني حارثة من الخزرج، منهم من بني الحارثة بن الحارث:يِّارثَالح )1
)٢/١٥١.(  
  .)٧/٨٢(الطبقات الكبرى ) 2
  .)٢٥٩ص(،بن معین بروایة الدارميتاریخ ا) 3
  .)١٠١ص(معرفة الثقات) 4
  .)١/٤٢٨(میزان االعتدال) 5
  .)٥/١٩٠(تهذیب الكمال) 6
  .)١/٤٢٨(میزان االعتدال) 7
  .)١٤٤ص(التقریب) 8



 

 ٤٣

  )ثانيالحدیث ال(
م النــاس ِّ عــن عمــر أنــه كــان یعلــيءد القــارْوســئل عــن حــدیث عبــد الــرحمن بــن عبــ

   . فذكره، (1)التشهد
 فجــود إســناده ،لزهــري وهــشام بــن عــروة عــن عــروة اختلفــا فیــه علــى عــروةفقــال هــو حــدیث رواه ا

  .الزهري ورواه عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر
الزهـري أولـى  بینهما عبد الـرحمن بـن عبـد وقـول ورواه هشام بن عروة عن أبیه عن عمر لم یذكر

  .بالصواب واهللا أعلم
عن إسماعیل بن أبي أویس  واه بعض المتأخرینولم یختلفوا في أن الحدیث موقوف على عمر ور

   .عن مالك عن الزهري عن عروة عن بن عبد عن عمر مرفوعا ووهم في رفعه والصواب موقوف
بن عیینة عن الزهري وهشام بـن عـروة جمـع بینهمـا وحمـل حـدیث هـشام علـى اوروى هذا الحدیث 
سـناد الزهـري وهـشام ال ذا إ عن عروة عن عبد الـرحمن بـن عبـد عـن عمـر وهـ:حدیث الزهري فقال

   (2) .سناد عبد الرحمن بن عبدیذكر في اإل
  

  :أوجه االختالف
  .هشام بن عروة عن أبیه عن عمر لم یذكر بینهما عبد الرحمن بن عبد

  
  :تخریج أوجه االختالف

مـن طریـق عبـد العزیـز بـن ،  بمثلـه (4)والبیهقـي فـي سـننه،  بمثلـه (3)أخرجـه الحـاكم فـي مـستدركه
  .ن هشام وال یوجد في السند عبد الرحمن بن عبدمحمد ع

  
  

                                                 
 اهللا صلى اهللا أن عمر بن الخطاب كان یعلم الناس التشهد في الصالة و هو یخطب الناس على منبر رسول )1

التحیات الزاكیات الصلوات الطیبات هللا السالم بسم اهللا خیر األسماء : إذا تشهد أحدكم فلیقل : علیه و سلم فیقول
علیك أیها النبي و رحمة اهللا و بركاته السالم علینا و على عباد اهللا الصالحین أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

ابدأوا بأنفسكم بعد رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم و سلموا : شریك له و أن محمدا عبده و رسوله قال عمر 
: وقال، )١/٣٩٨(، باب التأمین، كتاب اإلمامة وصالة الجماعة، مستدرك الحاكم. اد اهللا الصالحینعلى عب

  .حدیث صحیح
  .)١٨٠|٢(العلل) 2
  .وهو حدیث صحیح على شرط مسلم، )١/٣٩٩(مستدرك الحاكم) 3
  .)٢/١٤٢(سنن البیهقي) 4



 

 ٤٤

  :دراسة رواة أوجه االختالف 
  ،  (2)يِّنَهُأبو محمد الج ، (1)يدْرَراوَّد الدْیَبُعبد العزیز بن محمد بن ع :عبد العزیز بن محمد 

كـان سـيء : وقـال أبـو زرعـة،   (4)یحیـى بـن معـینو،  (3)كثیـر الحـدیث یغلـطوزاد  ابـن سـعد وثقـه
: وقـال النـسائي،  (6) ال یحـتج بـه:وقال أبو حـاتم ،(5)ئظ وربما حدث من حفظه السيء فیخطالحف

  .(8) صدوق كان یحدث من كتب غیره فیخطىء: وقال ابن حجر ، (7)لیس به بأس
  :خالصة القول فیه

  . صدوق
  

أبـو حفـص أمیـر ، فیـل القرشـي العـدوي رضـي اهللا عنـهُعمـر بـن الخطـاب بـن ن :عمر بن الخطـاب
   (9) .ؤمنینالم

  

  :الوجه الراجح
  : (10) الذي ذكر فیه عبد الرحمن بن عبدهو سند الزهري

  .وذلك لترجیح الدارقطني له -١
  .ًوابن عیینة روى السندین معا -٢
  .في مقابل ذكر عبد الرحمن في سند الزهري، وروى سند هشام دون ذكر عبد الرحمن -٣

                                                 
بي محمد  هذه النسبة أل،خرىخرى وكسر الدال األ بفتح الدال المهملة والراء والواو وسكون الراء األ:ديْراورّالد) 1

وكان یخطئ، وكان أبوه من : قال أبو حاتم بن حبان، الدراوردي) بن أبي عبید(عبد العزیز بن محمد بن عبید 
راوردي، وقد قیل إنه من الد:  مدینة بفارس، وكان مولى لجهینة، فاستثقلوا أن یقولوا داربجردي فقالوا-دارابجرد 
دارابجرد موضع بفارس كان جده منها مولى جهینة المدیني، مات سنة ست وثمانین :  وقال البخارياندرابة،
  ).٢/٤٦٧(األنساب .ومائة

. بضم الجیم وفتح الهاء وكسر النون في آخرها، هذه النسبة إلى جهینة وهي قبیلة من قضاعة: يِهنُالج) 2
  ).٢/١٣٤(المصدر نفسه 

  ).٤٢٤|٥(الطبقات الكبرى ) 3
  ).٣٨٩ص (ابن معین بروایة عثمان الدارمي تاریخ )4
  ).٣٩٦|٥(الجرح والتعدیل ) 5
  ).٣٩٦|٥(الجرح والتعدیل ) 6
  ).١٩٤|١٨(تهذیب الكمال ) 7
  ).٣٥٨ص(التقریب) 8
  ).١/٣٥٤(االستیعاب  )9

، وابن أبي شیبة، )٢/٢٠٢(،٣٠٦٧حدیث رقم ،كتاب الصالة، باب التشهد، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )10
والحاكم في ، )٢/١٢٤(،باب التشهد، كتاب الصالة، ومالك في الموطأ، )٣/٣٨(،باب التشهد، كتاب الصالة

  ).١/٢٣٧(والشافعي في مسنده، )١/٢٦٥(المستدرك



 

 ٤٥

  :الحكم على إسناد الحدیث 
  .موقوف حسن

  
  :صةالخال

واألولى هـو ،  عبد الرحمن فیه وسند لهشام لم یذكر، عبد الرحمن أنه یوجد سند للزهري ذكر فیه 
  .سند الزهري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٦

  )ثالثالحدیث ال(
 ُبُعـْثَ وأنـه صـلى وجرحـه یَنِعـُة عـن عمـر حـین طَمـُرْخَر بـن مَوْسِوسئل عن حـدیث المـ

  .ن ترك الصالةسالم لم الحظ في اإل: وقوله، (1)ًدما
   :رواه عن عروة هشام بن عروة واختلف عن هشام

 والمفــضل بــن ، واللیـث بــن سـعد، وأبـو ضــمرة، وعلــي بـن مــسهر،ٕ واسـماعیل بــن زكریـا،ةدئــفـرواه زا
 وعبـدة وغیـرهم عـن هـشام بـن عـروة عـن أبیـه ، وأبو معاویـة، وحماد بن سلمة، وأبو أسامة،فضالة

  .خرمةعن سلیمان بن یسار عن المسور بن م
  .ن المسور بن مخرمة أخبرهأك بن أنس فرواه عن هشام عن أبیه وخالفهم مال
عـن أبیـه عـن  ومحمـد بـن دینـار عـن هـشام ، وعیسى بـن یـونس، وعبد اهللا بن إدریس،ورواه جریر

دة ومن تابعه عـن هـشام عـن أبیـه عـن سـلیمان بـن یـسار وقـول مالـك عـن ئ والقول قول زا،المسور
   (2). سور أخبره وهم منه واهللا أعلم لكثرة من خالفه ممن قدمنا ذكرههشام عن أبیه أن الم

  

  :أوجه االختالف
بـن فـضالة إ واسماعیل بن زكریا وعلي بن مسهر وأبـو ضـمرة واللیـث بـن سـعد والمفـضل ئدةزا -١

وأبو أسامة وحماد بن سلمة وأبو معاویة وعبدة وغیرهم عن هشام بن عروة عـن أبیـه عـن سـلیمان 
  .ن المسور بن مخرمةبن یسار ع

  .ن المسور بن مخرمة أخبرهأك بن أنس فرواه عن هشام عن أبیه وخالفهم مال  -٢
ورواه جریــر وعبــد اهللا بــن إدریــس وعیــسى بــن یــونس ومحمــد بــن دینــار عــن هــشام عــن أبیــه عــن 

  .المسور
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول 

وأخرجـه ابـن أبـي شـیبة مـن ،  (4) طریـق وكیـعوابـن سـعد مـن،  (3)أخرجـه عبـد الـرزاق عـن الثـوري
،  (7)أخرجـه الـدارقطني مـن طریـق أبـي معاویـةو،  (6)ومـن طریـق أبـي أسـامة،  (5)طریـق ابـن نمیـر

                                                 
ٍالثاء والعین والباء أصل یدل على امتداد الشيء وانبساطه،یكون ذلك في ماء وغیره :َبَعَث )1 ِ ُّ ،  معجم مقاییس اللغة.ٌ
)١/٣٧٨.(  
  ).٢٠٩|٢(العلل) 2
  .٥٧٩حدیث ، )١/١٥٠(مصنف عبد الرزاق) 3
  ). ٣/٣٥٠(الطبقات الكبرى)4
  ).١١/٢٥(مصنف بن أبي شیبة) 5
  ).١٤/٥٨٢( ما جاء في خالفة عمر بن الخطابباب، مصنف ابن أبي شیبة) 6
  ).٤/١٨٦ (ب الصالة مع خروج الدم با، سنن الدارقطني ) 7



 

 ٤٧

یمان بـن جمیعهم عن هشام عن أبیه عن سل،  (2)وأخرجه ابن عساكر من طریق اللیث،  (1)وعبدة
  .وجدت فقط المتابعات، كریا لم أجدهإورایة زائدة واسماعیل بن ز، یسار عن المسور بن مخرمة

  :الوجه الثاني
وكالهمــا أن ،  (4)والبیهقـي مــن طریـق مالـك عــن هـشام،  (3) عــن هـشامالموطـأأخرجـه مالـك فــي 

  .المسور هو الذي أخبر
لــم أجــد مــن ، وســند جریــر وابــن إدریــس وابــن یــونس وابــن دینــار عــن هــشام عــن أبیــه عــن المــسور

  .أخرج لهم بهذا اإلسناد
  : ة رواة أوجه الخالفدراس

  :الوجه األول   
  :زائدة  -١

 :ه وقیـل١٦٠تـوفي سـنة، ثقـة ثبـت صـاحب سـنة، ي أبـو الـصلت الكـوف،(5)يِفَقَّدامة الثُزائدة بن ق
   (6).بعدها

  :إسماعیل بن زكریا  -٢
  أبـو زیـاد الكـوفي، بضم المعجمة وسكون الالم بعدها قاف (7)قانيْلُإسماعیل بن زكریا بن مرة الخ

وضـعفه ،  (9)وثقـه ابـن معـین مـرة،  (8)ا بفـتح المعجمـة وضـم القـاف الخفیفـة وبالمهملـةَوصُقَلقبه ش
  ،  (12) حدیثه مقارب: وأحمد قال عنه،  (11) وذكره ابن حبان في الثقات، (10)مرة
  

                                                 
  ).٤/٤٦١(دید في ترك الصالة  باب التش ، سنن الدارقطني) 1
  ).٤٤/٤١٩(تاریخ دمشق ) 2
  ).١/٣٩(باب العمل فیمن غلبه الدم ، الموطأ) 3
  ).٢/١٩١(باب الذي یبتلي بالبول أو الرعاف ، معرفة السنن واآلثار) 4
  ).١/٥٠٨(، األنساب.  بفتح الثاء المثلثة والقاف والفاء، هذه النسبة إلى ثقیف، وهو ثقیف بن منبه:قفيَّالث )5
  .٢١٣ص، التقریب) 6
 بضم الخاء المعجمة وسكون الالم وفتح القاف وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى بیع الخلق من :قانيْلُالخ )7

  ).٢/٣٩٠(، األنساب. الثیاب وغیرها، والمشهور بها من القدماء الربیع بن سلیم االزدي الخلقاني
  ).١٠٧ص (التقریب) 8
  ).٣/٢٦٦(دوري تاریخ ابن معین لل) 9

  ).٦/٢١٧(تاریخ بغداد ) 10
  ).٦/٤٤(الثقات ) 11
  ).٦٤(الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم ) 12



 

 ٤٨

وضـعفه ،  (2)ًوقال ابن حجر صدوق یخطيء قلیال، (1) لیس به بأس:وقال أحمد ویحیى بن معین
  (3) .العجلي

  :خالصة القول فیه
  . صدوق یخطيء

  

  .وهو ثقة،   تقدمت ترجمته في الحدیث األول:سهرُعلي بن م -٣
یقـال أنـس بـن  و،دبـةْعَیقـال أنـس بـن عیـاض بـن جو ،رةْمَیاض بن ضـِأنس بن ع :مرة َضأبو  -٤

   (5) .ثقة، ي أبو ضمرة المدن،(4)يثْیَّعیاض بن عبد الرحمن الل
 ثقــة ،(7) أبــو الحــارث المــصري،(6)مــيْهَبــن ســعد بــن عبــد الــرحمن الفاللیــث  : اللیــث بــن ســعد -٥

   (8) .ه١٧٥توفي سنة ، ثبت فقیه إمام مشهور
بكـسر القـاف وسـكون (9) بـانيْتِقمـام الُضل بـن فـضالة بـن عبیـد بـن ثْفـِالم :المفـضل بـن فـضالة -٦

،  سعد في تضعیفهبنا ثقة فاضل عابد أخطأ ، أبو معاویة القاضي،المثناة بعدها موحدة المصري
   (10) .ه١٨١توفي سنة 

 ثقــة ثبــت ، أبــو أســامة مــشهور بكنیتــه،رشــي مــوالهم الكــوفيُحمــاد بــن أســامة الق : أبــو أســامة -٧
   (11) .ه٢٠١توفي سنة ، ربما دلس وكان بأخرة یحدث من كتب غیره

  

                                                 
  ).٣/٩٢(تهذیب الكمال ) 1
  .١٠٧ص، التقریب) 2
  ).١/٢٢٥(معرفة الثقات للعجلي) 3
ذه النسبة إلى لیث بن كنانة، حلیف ه،  بفتح الالم وتشدیدها، وسكون الیاء المنقوطة من تحتها بنقطتین:یثيَّالل) 4

  ).٥/١٥١(انظر األنساب، بني زهرة
  .١١٥ص، تقریب التهذیب) 5
أبو : هذه النسبة إلى فهم وهم بطن من قیس عالن منهم، بفتح الفاء وسكون الهاء وفي آخرها الجیم: ميَْھالف )6

  ).٤/٤١٣(نساب األ. ًالحارث اللیث بن سعد الفهمي إمام أهل مصر في الفقه والحدیث معا
  ).٥/٣١٠(األنساب .بكسر المیم، وسكون الصاد، هذه النسبة إلى مصر ودیارها: المصري )7
  .٤٦٤ص، التقریب) 8
. بكسر القاف وسكون التاء المنقوطة باثنتین من فوقها وبعدها باء منقوطة بواحدة وفي آخرها النون: بانيْتِالق )9

  ).٤/٤٤٩(اب األنس. موضع بعدن، من بالد الیمن: قتبان
  .٥٤٤ص، التقریب) 10
  .١٧٧ص، التقریب) 11



 

 ٤٩

بیعـة  مـولى ر، أبو سـلمة بـن أبـى صـخرة،(1)حماد بن سلمة بن دینار البصر :حماد بن سلمة -٨
تغیــر  و،ثقــة عابـد أثبـت النــاس فـى ثابـت ،یقـال مـولى قـریش و،ن مالـك بـن حنظلــة مـن بنـى تمــیمبـ

  .(2)حفظه بأخرة
  :خالصة القول فیه

  .ثقة
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول :یة أبو معاو -٩

، ثقـة ثبـت ، یقـال اسـمه عبـد الـرحمن، أبو محمد الكـوفي،(3)البيِعبدة بن سلیمان الك :عبدة -١٠
   (4) .ه١٨٧توفي سنة 

  

 ، أم ســلمة: وقیـل، المـدني مــولى میمونـة،(5)اللـيِسـلیمان بـن یــسار اله : سـلیمان بـن یــسار -١١
   (6) .مات بعد المائة وقیل قبلها، ثقة فاضل أحد الفقهاء

  

 المسور بن مخرمة بن نوفل بن ُأهیب بن عبد مناف بـن زهـرة القرشـي :ةَمُرْخَور بن مْسِالم -١٢
، بنــت عــوف، أخــت عبــد الــرحمن بــن عــوفوأمــه عاتكــة . لــه صــحبة. الزهــري، أبــو عبــد الــرحمن

  .اسمها الشفاء: وقیل
الرحمن فـي علم والدین، ولم یزل مع خالـه عبـدًولد بمكة بعد الهجرة بسنتین، وكان فقیها من أهل ال

 سـار إلـى مكـة فلـم وأقـام بالمدینـة إلـى أن قتـل عثمـان، ثـم. أمر الشورى، وكان هواه فیها مع علـي
یـزل بهـا حتـى تـوفي معاویـة، وكـره بیعـة یزیـد، وأقـام مـع ابـن الزبیـر بمكـة، حتـى قـدم الحـصین بـن 
نمیر إلى مكة في جیش من الشام لقتال ابن الزبیـر بعـد وقعـة الحـرة، فقتـل المـسور، أصـابه حجـر 

لى علیـه ابـن منجیق وهو یصلي في الحجر، فقتله مستهل ربیع األول من سـنة أربـع وسـتین، وصـ
   (7) .الزبیر، وكان عمره اثنتین وستین سنة

  
  

                                                 
ویقال لها قبة ،  بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى البصرة:البصري) 1

  ).١/٣٦٣(انظر األنساب . اإلسالم وخزانة العرب 
  ١٧٨ص، التقریب ) 2
. ھذه النسبة إلى عدة من قبائل العرب .في آخرھا الباء الموحدةبكسر الكاف بعدھا الالم ألف و: البيِالك )3

  ).٥/١١٦(األنساب
  .٣٦٩ص، التقریب) 4
  ).٥/٦٥٧(األنساب .هذه النسبة إلى بني هالل، وهي قبیلة نزلت الكوفة.  بكسر الهاء:الليِاله )5
  .٢٥٥ص، التقریب) 6
  ).٣/١٤(، أسد الغابة) 7



 

 ٥٠

  :الوجه الثاني
  .ٕوهو ثقة وامام دار الهجرة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول :مالك -١
  
 (1)يِّبَّ الض،ط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملةْرُجریر بن عبد الحمید بن ق :جریر -٢

   (2) .ه١٨٨مات سنة، حیح الكتابثقة ص،  نزیل الري وقاضیها،الكوفي
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول : عبد اهللا بن إدریس -٣
  
مهملة وكسر الموحدة بفتح ،  (3)بیعيَّ عیسى بن یونس بن أبي إسحاق الس:عیسى بن یونس -٤

   (4) .ـه١٩١ سنة :وقیل١٨٧مات سنة،  ثقة مأمونً كوفي نزل الشام مرابطا،أخو إسرائیل
  

  

 أبـو بكـر بـن أبـي ، بمهملتـین (6)يِاحَّ الطـمثـ ، (5)ديْزَمحمـد بـن دینـار األ :محمـد بـن دینـار -٥
وضعفه أبو زرعة ، (8)وعامة حدیثه ینفرد به ، حسن الحدیث: ابن عدي قال ، (7).الفرات البصري

ل قــا: وأبـو داود، وضـعفه بــن معـین مـرة أخـرى، ال بـأس بـه: أبـو زرعـة ویحیـى بـن معــین قـاال ،(9)
   (10)وضعفه النسائي، ومرة قال كان ضعیف القول في القدر، تغیر قبل أن یموت

   (11) .وتغیر قبل موته،  صدوق سيء الحفظ ورمي بالقدر:قالوابن حجر

                                                 
وهم " بني ضبة " ذه النسبة إلى ه.  والباء المكسورة المشددة المنقوطة بواحدة بفتح الضاد المعجمة،:يِّبَّالض )1

  ).٤/١٠(األنساب. جماعة
  .١٣٩ص، التقریب) 2
 بفتح السین المھملة وكسر الباء المنقوطة بواحدة وسكون الیاء المنقوطة من تحتھا باثنتین وفي :بیعيَّالس )3

  ).٣/٢١٨(األنساب . وھو بطن من ھمدانلنسبة إلى سبیع،  ھذه .آخرھا العین المھملة
  .٤٤١ص، التقریب)4
. لف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة، وهو أزد بن الغوثهذه النسبة إلى أزدشنوءة بفتح األ :ديْزاَأل )5

  ).١/١٢٠(األنساب 
. ي محلة بالبصرةوھ" بني طاحیة " ھذه النسبة إلى ، بفتح الطاء المھملة، وفي آخرھا الحاء المھملة: احيَّالط )6

  ).٤/٢٦ (األنساب
  .٤٤٧ص، التقریب) 7
  ).٦/١٩٨(الكامل ) 8
  ).٣/٧٣٢(الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي ) 9

  ). ٢٥/١٧٦(تهذیب الكمال )10
  .٤٤٧ص،التقریب) 11



 

 ٥١

، صدوق في نفسه لكنه ضـعیف الحـدیث سـيء الحفـظ، محمد بن دینار(1) :وقال عالء الدین رضا
   (2) .ألنها لیس بذاك،من تتبع أحادیثه قبل التغیرما نرى فائدة : وقال، وصاحب وهم یرمي بالقدر

  :خالصة القول فیه 
  .ضعیف

  
  :الوجه الراجح
  .الوجه األول

  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  

  :الخالصة
  :ولوالراجح الوجه األ، ن للحدیثهناك وجها

  .ثرة من روى هذا الحدیث من الثقاتلك
واإلمــام مالــك خــالف جماعــة مــن ، یث مــن المــسورولقــول الــدارقطني أن عــروة لــم یــسمع هــذا الحــد

وغیــرهم رووه عــن هــشام عــن أبیــه عــن ســلیمان بــن یــسار عــن الــرواة مثــل الثــوري واللیــث بــن ســعد 
المسور بن مخرمة عن عمر بهذا وهو الصواب أدخلوا بین عروة وبین المـسور سـلیمان بـن یـسار 

   .وهو الصواب واهللا أعلم
   (3) .بن یسار عن المسور عن عمروكذلك رواه الزهري عن سلیمان 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .محقق كتاب االغتباط وسماه نهایة االغتباط) 1
  .٣٢١ص، نهایة االغتباط) 2
  .٨٠ص،  للدارقطني ،لتي خولف فیها مالك بن أنساألحادیث ا) 3



 

 ٥٢

 ) الرابعالحدیث(  
  (1)الصْمـإ استـشار النـاس فـي t عمـر ة عـنَمـُرْخَر بـن مَوْسِوسـئل عـن حـدیث المـ

 فأتني بمن یشهد معك : قال، عبد أو أمة (2)رةُ بغe قضى فیها رسول اهللا :المرأة فقال المغیرة
  :روة واختلف عنه فقال یرویه هشام بن ع،فأتاه محمد بن مسلمة

   فرواه عبدة بن سلیمان ووكیع بن الجراح وقیس بن الربیع وعلي بن غراب ویزید بن سنان
  .ه عن المسور بن مخرمة عن المغیرةعن هشام بن عروة عن أبی

وخــالفهم ســفیان بــن عیینــة وأبــو معاویــة واللیــث بــن ســعد وأنــس بــن عیــاض وحمــاد بــن زیــد وعبــد 
ضالة وابــن جــریج ویحیــى بــن عبــد اهللا بــن ســالم ومــسلمة بــن ســعید العزیــز القــسملي ومفــضل بــن فــ

ومالك بن سعیر وعبد اهللا بن موسى وابن هشام بـن عـروة فـرووه عـن هـشام عـن أبیـه عـن المغیـرة 
  .ولم یذكروا فیه المسور

 ولم یخرجـه البخـاري وأخـرج ،وقد أخرج مسلم حدیث المسور بن مخرمة من روایة وكیع عن هشام
   (3) . عروة عن المغیرة أن عمر استشارهمالبخاري حدیث

  
  

  :أوجه االختالف
عبــدة ووكیــع وقــیس بــن الربیــع وعلــي بــن الغــراب ویزیــد بــن ســنان عــن هــشام عــن أبیــه عــن  -١

  .المسور بن مخرمة عن المغیرة
بـن زیـد وعبـد العزیـز اسفیان بن عیینة وأبو معاویة واللیـث بـن سـعد وأنـس بـن عیـاض وحمـاد  -٢

ل بن فضالة وابن جریج ویحیى بن عبد اهللا بن سالم ومسلمة بن سـعید ومالـك بـن القسملي ومفض
سعیر وعبد اهللا بن موسى وابن هشام بن عروة فرووه عن هشام عـن أبیـه عـن المغیـرة ولـم یـذكروا 

  .فیه المسور
  
  
  
  
  

                                                 
َّالمیم والالم والصاد قریب من ملس، وهو یدل على إفالت الشيء بسرعة) َصَلَم( )1 ُّ ُومنه أملصت المرأة، ٌ َ َ َرمت : ْ

ِبولدها إمالصا؛ والولد ملیص َ ِهو أن تزلق الجنین قبل وقت الوالدة و،)٥/٣٥٠(معجم مقاییس اللغة  .ً َ َ ِ ُْ .
  ).٤/٧٨٥(هایةالن
ٍغرة كل شيء، َُّالغرة) 2 ِّ ُّوكل أبیض أغر، البیاض: ُّوالغرة. ُأكرمه: َّ   ).٤/٣٨٢( معجم مقاییس اللغة.َ
  ).٧/١٤٥(العلل ) 3



 

 ٥٣

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول   

وأبـو ، بمثلـه  (3)وابـن ماجـه، بمثلـه (2)سـننهوأبـو داود فـي ،  بمثلـه (1)مـسلم فـي صـحیحه أخرجـه 
،  بمثلـه (5) الطبراني مـن طریـق عبـدةهوأخرج، جمیعهم من طریق وكیع بمثله  (4)عوانة في مسنده

جمـیعهم عـن هـشام عـن أبیـه ،  بمثلـه (6) الدارقطني في العلل من طریق قیس وعلـي ویزیـدهوأخرج
  .عن المسور بن مخرمة عن المغیرة

  :الوجه الثاني
 (8)وأبــو داود مــن طریــق حمــاد بــن زیــد،  بمثلــه(7)خرجــه البخــاري مــن طریــق عبیــد اهللا بــن موســىأ

وبقیـة الـرواة فـي هـذا الوجـه ،  بمثلـه (10)واللیـث،  بمثلـه (9)والطبراني من طریـق عبـد العزیـز، بمثله
  . ذكر روایاتهم الدارقطني في العلل

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

 .وهو ثقة ثبت، ته في الحدیث الثالثمتقدمت ترج: عبدة  -١
 .وله صحبة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:مةُور بن مخرْسِ الم -٢
  .وهو ثقة ثبت عابد، تقدمت ترجمته في الحدیث األول : وكیع -٣
قـال ابـن حبـان تـوفي سـنة ، أبـو محمـد الكـوفي(11) ديْسـَقـیس بـن الربیـع األ :قـیس بـن الربیـع -٤

  ،(13) مرة لیس بشيء:قال عنه ابن معین،   (12)ه١٦٧
                                                 

  ).٩/٤٣ (،١٦٨٩حدیث رقم ،  باب دیة الجنین ووجوب الدیة في قتل الخطأ، كتاب القسامة،صحیح مسلم) 1
  ).١٢/١٦٢ (،٣٩٦٠حدیث رقم، دیة الجنینباب ، كتاب الدیات،  داوديسنن أب) 2
  ).٨/٧٩(،٢٦٣٠حدیث رقم،  باب دیة الجنین، كتاب الدیات،سنن ابن ماجة) 3
  ).٤/١١١( عوانة يمسند أب) 4
  ).١٩/٢٢٧(المعجم الكبیر ) 5
  ).٧/١٤٥(العلل ) 6
  ).٢١/٢١٧(،٦٣٩٦حدیث رقم،  باب جنین المرأة، كتاب الدیات،صحیح البخاري) 7
  ).١٢/١٦٢(داودسنن أبي ) 8
  ).١٩/٢٢٧(المعجم الكبیر) 9

  ).٢٠/٤٣٩(المعجم الكبیر) 10
 بفتح الهمزة وسكون السین المهملة وبعدها الدال المهملة، هذه النسبة إلى األزد فیبدلون السین من :ْاَألسدي )11

  ).١/١٣٧(األنساب . الزاي
  ).٨/٤٤(سیر أعالم النبالء) 12
  ).٣/٢٧٧(روایة الدوري ، تاریخ بن معین) 13



 

 ٥٤

كــــان النــــاس :  والعجلــــي قــــال،(2)كــــان وكیــــع یــــضعفه: وقــــال البخــــاري، (1)ًئا ومــــرة ال یــــساوي شــــی
: وابـن حجـر قـال، (5)ال بـأس بـه: وابن عدي قـال،  (4)متروك الحدیث: والنسائي قال، (3)یضعفونه

كـان شـعبة : والـذهبي قـال، (6) فحدث بهصدوق تغیر لما كبر وأدخل علیه ابنه ما لیس من حدیثه
   (7) .لیس بالقوي ومحله الصدق: وقال أبو حاتم، یثني علیه

  .ضعیف : خالصة القول فیه
 قـال الفلكـي ، مـوالهم الكـوفي القاضـي،اريَّزَ علـي بـن غـراب باسـم الطـائر الفـ:علي بن الغراب -٤

  (8) .ه١٨٤توفي سنة ، غراب لقب وهو عبد العزیز سماه مروان بن معاویة
،  (10)لـیس بـالقوي: وقـال عثمـان، ومـرة قـال هـو المـسكین صـدوق،  (9)وثقـه یحیـى بـن معـین مـرة

صـدوق  :وابن حجر قال، (12)وأبو داود قال ترك حدیثه، (11)وقال ابن عدي هو ممن یكتب حدیثه
   (13) .وكان یدلس ویتشیع
  : خالصة القول فیه

  .صدوق
تـوفي ،  أبـو خالـد نزیـل مـصر ثقـة، البصري (14)ازَّزَید الق یزید بن سنان بن یز:یزید بن سنان -٥

   (15) .ه١٦٤سنة 
  

                                                 
  ).٣/٢٩٠(، تاریخ ابن معین روایة الدوري) 1
  ).٧/١٥٦(التاریخ الكبیر) 2
  ).٢/٢٢٠(معرفة الثقات) 3
  ).٨٨ص(الضعفاء والمتروكین) 4
  ). ٦/٣٩(الكامل )5
  .٤٥٧ص، التقریب) 6
  ).٢/٣٩(الكاشف ) 7
  .٤٠٤ص  ،التقریب) 8
  ).٣/٢٦٩(روایة الدوري، تاریخ ابن معین) 9

  .١٧٧ص، روایة عثمان الدارمي، تاریخ ابن معین) 10
  ).٥/٢٠٥(الكامل ) 11
  ).٢/٤٥(الكاشف) 12
  .٤٠٤ص، التقریب) 13
هذه النسبة إلى بیع القز وعمله، والمشهور بهذه ،بفتح القاف والزاي المشددة وفي آخرها زاي أخرى: ََّالقزاز )14

  ).٤/٤٩١(األنساب.  من البصرة، سكن الكوفةفرات القزاز التمیمي، أصله: النسبة
  .٦٠١ص، التقریب) 15



 

 ٥٥

  :الوجه الثاني
  .وهو ثقة حافظ إمام حجة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول: عیینةسفیان بن -١
  .ضعیف في روایته عن غیر األعمش،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:أبو معاویة -٢
تقـدمت تـرجمتهم فـي الحـدیث :  مفـضل بـن فـضالة-٥، عیاض أنس بن-٤ ،اللیث بن سعد -٣

 .وجمیعهم ثقات، الثالث
ثقــة ، هــــــ١٧٩تــوفي ســنة ، (2)يمَضْهــَ الج،(1)يدْزحمــاد بــن زیــد بــن درهــم اَأل :حمــاد بــن زیــد -٦

  (3) .ثبت فقیه
ــ -٧ وفــتح بفــتح القــاف وســكون المهملــة (4)ليَمْسَعبــد العزیــز بــن مــسلم القــ :يِلَمْسَعبــد العزیــز الق

   (6) .ه١٦٧توفي سنة ،  ثقة عابد ربما وهم،ثم البصري(5)وزيُّ أبو زید المر، ًفاالمیم مخف
 :یحیى بن عبد اهللا بن سالم -٨

  .ه١٥٣توفي سنة ، یحیى بن عبد اهللا بن سالم بن عبد اهللا بن عمر المدني
وابــن ، (8)ا أغـربوقـال عنـه ربمـ، ذكــره ابـن حبـان فـي الثقـاتو،  (7)مـستقیم الحـدیث: النـسائي قـال

  . صدوق:قاال، (10)والذهبي، (9)حجر
  .صدوق :خالصة القول فیه 

والــصحیح هــو ،  مــن خــالل بحثــي عــن هــذا الــراوي تبــین أن االســم خطــأ:مــسلمة بــن ســعید  -٩
  (11).سعید بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان األموي نزیل الجزیرة ضعیف

 

                                                 
  .تم ذكرها في الحدیث الثالث )1
بفتح الجیم والضاد المنقوطة وسكون الهاء، هذه النسبة إلى الجهاضمة وهي محلة بالبصرة، : ميَضْهَالج )2

  ).٢/١٣٢(األنساب . والمشهور منها أبو عمرو نصر بن علي بن صهبان بن أبي الجهضمي
  ).١٧٨ص(، التقریب) 3
هذه النسبة إلى القساملة، بفتح القاف ،  بفتح القاف وسكون السین المهملة وفتح المیم بعدها الالم:ليَمْسَالق )4

  ).٤/٤٩٩(األنساب .وكسر المیم، وهي قبیلة من االزد، نزلت البصرة فنسبت الخطة والمحلة إلیهم
ٕه النسبة إلى مرو الشاهجان، وانما قیل بفتح المیم والواو، بینهما الراء الساكنة، وفي آخرها الزاي، هذ: وزيُّالمر )5

  ).٥/٢٦٥(األنساب. لها الشاهجان یعني شاه جاء في موضع الملوك ومستقرهم
  ).٣٥٩ص(، التقریب) 6
  ).٣١/٤٠٨(تهذیب الكمال) 7
  ).٩/٢٤٩( الثقات البن حبان) 8
  .٥٩٢ص، التقریب) 9

  ).٢/٣٦٩(الكاشف) 10
  .٢٤١ص، التقریب) 11



 

 ٥٦

بن الخمس بكـسر المعجمـة وسـكون ا ،لتصغیر وآخره راءمالك بن سعیر با :مالك بن سعیر -١٠
  (1) .توفي سنة المائتین ه،  ال بأس به،المیم بعدها مهملة

  

 ثقـة كـان ،الكـوفي أبـو محمـد(2)يِّسْبـَعبیـد اهللا بـن موسـى بـن بـاذام الع :عبید اهللا بـن موسـى -١١
   (3) .ه١١٣توفي سنة ، یتشیع

  

  :الوجه الراجح
  .خاري ومسلم أخرجا الوجه األول والثانيألن الب، األول والثاني

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .حسن

  
  :الخالصة

  .أخرج مسلم الوجه األول والبخاري الوجه الثاني، واالثنان صحیحان ، للحدیث وجهان 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
                                                 

  .٥١٧ص، التقریب) 1
وهي القبیلة المشهورة "عبس : " إلى،  بفتح العین المھملة، وسكون الباء الموحدة، وكسر السین المھملة:يِسْبَالع )2

  ).٤/١٤٠(األنساب  .التي ینسب إلیها العبسیون بالكوفة، ولهم بها مسجد، وفیهم كثرة
  .٣٧٥ص، التقریب) 3



 

 ٥٧

  
  مسند عثمان بن عفان
  رضي اهللا عنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٥٨

  )خامسالحدیث ال(
   e.(1)في صفة وضوء النبي وسئل عن حدیث حمران    
  :هشام بن عروة عن أبیه واختلف علیه فیه، روى حدیث عروة عن حمران: فقال

  . فرواه مالك بن أنس واللیث بن سعد وأصحاب هشام عن هشام عن أبیه عن حمران عن عثمان
عـن شـعبة عـن هـشام فـوهم فیـه جعلـه عـن هـشام بـن عـروة عـن (2)وذيُّورواه حسین بن محمد المر

  .انَّه عن سلیمان بن یسار عن عثمان بن عفأبی
  .نسان عن عثمانإوقال حمزة بن زیاد عن شعبة عن هشام عن أبیه عن سلیمان بن یسار عن 

 ًورواه مبــارك بــن فــضالة عــن هــشام عــن أبیــه عــن أبــان بــن عثمــان عــن عثمــان ووهــم فیــه أیــضا
  (3) .نوالصواب قول مالك ومن تابعه عن هشام عن أبیه عن حمران عن عثما

  

  :االختالفأوجه 
  .مالك بن أنس واللیث بن سعد وأصحاب هشام عن هشام عن أبیه عن حمران عن عثمان -١
حسین بن محمد المروذي عن شعبة عن هشام فوهم فیه جعله عن هـشام بـن عـروة عـن أبیـه  -٢

 .عن سلیمان بن یسار عن عثمان بن عفان
 .نسان عن عثمانإسلیمان بن یسار عن حمزة بن زیاد عن شعبة عن هشام عن أبیه عن  -٣
  .مبارك بن فضالة عن هشام عن أبیه عن أبان بن عثمان عن عثمان -٤

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :األول الوجه
 ،بمثلـه)5(سـلمة بـن حمـاد طریـق مـن الطیالسي أخرجهو ،بمثله)4(هشام عن الموطأ في مالك أخرجه
   ،بمثله)6(سعید بن یحیى طریق من وأحمد

                                                 
َعن حمران مولى عثمان قال )1 َ َ ََ ْ َْ َُ ُ ََ ْ َ سمعت عثم:ْ ْ ُ ُ ْ ِ َان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا َ َ ََ َ َْ َِ ْ ُ ْ َ َ ََ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِِّ ُ َُ ِ ََّ ِ َ َُ ْ

َبوضوء فتوضَأ ثم قال َ ََُّ َّ َ ََ ٍ َّ والله ألحدثنكم حدیثا لوال آیة في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صل:ُِ ِ َّ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ََّ ُ ََ َ ْ ُْ ْ ِِّ ُ ُُ َْ ََّ َ َ َ ََ ِْ ٌ َ ًَ ََّ ِّ ُ ُى الله َ َّ
ُعلیه وسلم یقول ُ َ َََّ َِ َ َِّ ال یتوضُأ رجل مسلم فیحسن الوضوء فیصلي صالة إال غفر الله له ما بینه وبین الصالة التي :َْ ِ َّ ِ َِ َ ٌ ََّ َ ُ ْْ ْ َْ ُ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ََ ُ ََ َ َُ َ ٌ ََ َ ًَِّ َ َ َِّ َ َْ َّ َ

َتلیها   ).٢/١١(، باب فضل الوضوء والصالة عقبه، كتاب الطهارة، صحیح مسلم. َِ
فتح المیم والواو بینهما الراء الساكنة بعدها األلف والالم وراء أخرى مضمومة بعدها الواو وفي اخرها الذال ب )2

  ).٥/٢٦٢(األنساب. المعجمة هذه النسبة إلى مرو الروذ وقد یخفف في النسبة إلیها فیقال المروذي
  ).٢٠|٣(العلل) 3
  .٥٩حدیث رقم ، )١/٣١(باب جامع الوضوء ، كتاب الطهارة، موطأ مالك) 4
  .٧٦حدیث رقم ، )١٤ص/١(مسند الطیالسي) 5
  .٤٠٠رقم ، )١/٥٧(مسند أحمد ) 6



 

 ٥٩

 ،بمثلــه)2(مالـك طریـق مــن والنـسائي ،بمثلـه)1(وسـفیان ووكیــع أسـامة  وأبـي جریــر یـقطر مـن ومـسلم
  .عثمان عن حمران عن أبیه عن هشام عن جمیعهم
  : الرابع والوجه الثالث والوجه الثاني الوجه

 عن زرعة أبو وسئل ،العلل في الدارقطني قال كما أوهام وهي أخرجها من وال أجدها لم أوجه هذه
    )3(.عثمان عن حمران عن هو ،خطأ هذا :فقال الرابع الوجه في فضالة بن مبارك حدیث

  

  :االختالف أوجه رواة دراسة
  : األول الوجه

  .حجة إمام حافظ ثقة وهو ،األول الحدیث في ترجمته تقدمت  :عیینة بن سفیان -١
  .الهجرة دار إمام ثقة وهو ،األول الحدیث في ترجمته تقدمت :مالك -٢
وخ بفـتح الفـاء وتـشدید الـراء المـضمومة وسـكون الـواو ُّرَیحیى بن سعید بـن فـ :سعید بن یىیح -٣

 ســنة تــوفي ، ثقــة مــتقن حــافظ إمــام قــدوة،)5( أبــو ســعید القطــان البــصري، )4(يِیمــِمَّثــم معجمــة الت
    )6(.ه١٩٨

  .مشهور إمام ،فقیه ثبت ثقة وهو ،الثالث الحدیث في ترجمته تقدمت :اللیث -٤
  

  .ثقة وهو ،الثالث الحدیث في ترجمته تقدمت : سلمة بن ادحم -٥
  

  .الكتاب صحیح ثقة وهو ،الثالث الحدیث في ترجمته تقدمت : جریر -٦
  

  .ثبت ثقة وهو ،الثالث الحدیث في ترجمته تقدمت :أسامة أبو -٧
  .عابد حافظ ثقة وهو ،األول الحدیث في ترجمته تقدمت  :وكیع -٨
 ،أوله بن أبان مولى عثمان بن عفان اشتراه في زمن أبي بكر الصدیقمران بضم ُح : حمران -٩

    )7(.ـه١٧٥ سنة مات ،ثقة
  
  

                                                 
  .٣٣٨حدیث رقم، )٢/١١(باب فضل الوضوء والصالة عقبه ، كتاب الطهارة، صحیح مسلم) 1
  .١٤٦رقم ، )٩١ص/١( كتاب الطهارة، سنن النسائي) 2
  ).٢/١٨٣(، علل الحدیث ألبي حاتم) 3
  . الحدیث األولتم ذكرها في) 4
 األنساب.  هذه النسبة إلى البصرة بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة وفي آخرها الراء،:البصري )5
)١/٣٦٣.(  
  .٥٩١ص، التقریب) 6
  .١٧٩ص،التقریب) 7



 

 ٦٠

  : الراجح الوجه
  .األول الوجه

  
  : الحدیث إسناد على الحكم

  .صحیح
  
  : الخالصة

  :األول الوجه والصحیح للحدیث أوجه ةأربع هناك
  .زرعة بيوأ الدارقطني قول لتأیید وذلك أوهام األخرى واألوجه -١
  .الثقات من األول الوجه روى من ولكثرة  -٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

 ٦١

  

  
  
  

  مسند عبد اهللا بن مسعود
  رضي اهللا عنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٦٢

  )سادسالحدیث ال(
أال ":eبـن مـسعود قـال رسـول اهللا اودي عـن سئل عـن حـدیث عبـد اهللا بـن عمـرو األو

    ".ن قریب سهلِّن هیِّ لیأخبركم بمن یحرم على النار قالوا بلى قال على كل
  :فقال یرویه هشام بن عروة واختلف عنه

 بـن  فرواه عبدة بـن سـلیمان واللیـث بـن سـعد ولـوذان بـن سـلیمان عـن هـشام بـن عـروة عـن موسـى
  .بن مسعوداودي عن عقبة عن عبد اهللا بن عمرو األ

 ورواه ،ت اسمهن رجل من أود ولم یثبعوقال أبو أسامة عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة 
 ورواه حمـاد بـن سـعید البـراء ،بن المنكدر عن جابراعبد اهللا بن مصعب عن هشام بن عروة عن 

 والمحفوظ حدیث عبدة بن سلیمان واللیث ،بن مسعود وال یصحاعن هشام بن عروة عن أبیه عن 
   (1) .معن هشا

  
  :أوجه االختالف

ن عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عبدة بن سلیمان واللیث بن سعد ولوذان بن سلیما -١
  .بن مسعوداودي عن عن عبد اهللا بن عمرو األ

 . من أودن رجلعأبو أسامة عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة  -٢
 .بن المنكدر عن جابراعبد اهللا بن مصعب عن هشام بن عروة عن  -٣
 .حماد بن سعید البراء عن هشام بن عروة عن أبیه عن بن مسعود -٤

  
  :تخریج أوجه االختالف

  :الوجه األول
،  بمثلـهمـن طریـق عبـدة(4)وأبـي یعلـى،  بمثلـه(3)والترمـذي،  بمثلـه عبـدةعـن(2)أخرجه ابن أبـي شـیبة

 عـن هـشام عـن موسـى عـن عبـد اهللا بـن عمـرو عـن أربعـتهم،  بمثلـهمـن طریـق اللیـث (5)والطبراني
  .ابن مسعود

  .ولوذان لم أجد روایته
                                                 

  .)١٩٨|٥(العلل ) 1
  .٤١٠ حدیث رقم ،)١/٢٧٢(،بن أبي شیبةا سند م) 2
حدیث ، ما جاء في صفة أواني الحوض باب، رقائق والورعفة القیامة والكتاب ص، سنن الترمذي) 3

  . حسن غریب:وقال الترمذي هذا حدیث ).٢/٨٠(،٢٤٢٦رقم
  .٥٠٥٣حدیث رقم ، )٨/٤٦٧(، مسند أبي یعلى )4
  ).٣/٨٣(المعجم الكبیر) 5



 

 ٦٣

  :الوجه الثاني
  . هذا السندعلى تخریجلم أقف 

  
  

  :الثالثالوجه 
        وقــــال،مــــن طریــــق عبــــد اهللا الزبیــــري(2)الطبرانــــي فــــي المعجــــم األوســــطو ، (1)أبــــي یعلــــىأخرجــــه 
   (3) . هذا السند خطأ:أبو زرعة

  

  :الرابعالوجه 
  . وهو ال یصح كما قال الدارقطني، خرجه ألم أجد من 

  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

 .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:عبدة بن سلیمان  -١
  

 .إمام مشهور، وهو ثقة ثبت فقیه،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:اللیث بن سعد  -٢
 

        مـــولى(4)ديْســـَ موســـى بـــن عقبـــة بـــن أبـــي عیـــاش بتحتانیـــة ومعجمـــة األ:موســـى بـــن عقبـــة -٣
  (5) .ه١٤١توفي سنة ، لمغازي ثقة فقیه إمام في ا،آل الزبیر

 

وقـال األلبـاني األودي لـم یوثقـه غیـر ، (7)قال ابن حجـر مقبـول: (6)يِعبد اهللا بن عمرو األود -٤
   (8) .فهو في عداد المجهولین،  عنه غیر موسى بن عقبةوولم یر، ابن حبان

  .مجهول: خالصة القول فیه
 

                                                 
  .١٨٥٣حدیث رقم، )٣/٣٧٩(، مسند أبي یعلى )1
  ).٣/٨٣( المعجم األوسط) 2
  ).٢/١٠٨ (العلل) 3
  .كرها في الحدیث الرابعتم ذ )4
  .٥٥٢ص، التقریب) 5
  ).١/٢٢٦(األنساب.بفتح االلف وسكون الواو وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى أود بن صعب:ديْواَأل )6
  .٣١٦ص، التقریب) 7
  ).٢/٦٤٩(السلسلة الصحیحة ) 8



 

 ٦٤

لكن فـي هـذا الحـدیث ، (1)اه ال یتابع علیهوما رو،  مجهول: قال ابن عدي:لوذان بن سلیمان -٥
   (2) .وذكره ابن حبان في الثقات، توبع

 :خالصة القول فیه
 .مجهول

  
  

  :الوجه الثاني
  .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:أبو أسامة
  

  :الوجه الثالث
،  ثقـة ثبـت فقیـه،(3)يِحـَمُ أبـي مـریم الجسـعید بـن الحكـم بـن محمـد بـن سـالم بـن  :يِحـَمُ سعید الج
   (4) .ه١٢٤توفي سنة 

  

  :الوجه الرابع
ُّعبد اهللا بن مصعب بـن ثابـت األسـدي :عبد اهللا بن مصعب -١ َِ ٍَ َِ َ ِ ِ ْ ُ ُ ِ ُ ْ ُّ الزبیـري،(5)َ ِ ْ َ ِابـن الخلیفـة عبـد ، (6)ُّ ِ ِْ ْ َْ َ َ ِ

ُّاهللا بــن الزبیــر بــن العــوام، األمیــر الكبیــر، َأبــو بكــر األســدي َ َِ َِ ٍَ ِ ِ ِْ َ ُ َُ ُْ ْ ِْ َ ِ َّ ُّ ِّ، الزبیــري، والــد مــصعب الزبیــريِ ِ ِْ َْ َُّ ٍُّ َ ْ ُ ُ ِ َ لینــه ، ُّ
   (7) .ه١٨٤توفي سنة ، بن معینا

 بخط یـده سـألته یعنـى یحیـى بـن معـین عـن ي وجدت في كتاب أب: بن الحسین بن حبانيلعقال 
 كــان ضــعیف الحــدیث لــم یكــن عنــده :أبــى مــصعب الزبیــري عبــد اهللا بــن مــصعب بــن ثابــت فقــال

   (8) .كتاب
  :صة القول فیه خال

  .ضعیف
  

  

                                                 
  ).٦/٩٢(الكامل ) 1
  ).٧/٣٦٢، الثقات البن حبان) 2
  ).٢/٨٥(األنساب . جیم وفتح المیم وفي آخرها الحاء المهملة هذه النسبة إلى بني جمح بضم ال:يِحَمُالج )3
  .٢٣٤ص، التقریب) 4
  .تم ذكرها في الحدیث الرابع )5
 بضم الزاي وفتح الباء وسكون الیاء المنقوطة من تحتها بنقطتین وفي آخرها الراء، هذه النسبة معروفة :یريَبُالز )6

  ).٣/١٣٦(األنساب . بن عمة النبي صلى اهللا علیه وسلمإلى الزبیر بن العوام 
  ).٨/٥١٧(سیر أعالم النبالء ) 7
  ).١٠/١٧٣(تاریخ بغداد ) 8



 

 ٦٥

  :الوجه الخامس
  :اءَرَحماد بن سعید الب

   (2) .قیلي في حدیثه وهمُوقال الع، (1)منكر الحدیث: قال البخاري
  :خالصة القول فیه

  .ضعیف
  

  : الوجه الراجح
  .الوجه األول

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
أخرجه ، (3)ریق معیقیب یتقوى به من طحسن ولكن له شاهد، الحدیث من هذا الوجه ضعیف

ِسَألت َأبي ، : وقال ابن أبي حاتم،  لغیرهافیصبح حسن(5) واألوسط (4)الطبراني في المعجم الكبیر ُ َ
َوَأبا زرعة ، عن حدیث ؛ رواه مصعب بن عبد اهللا الزبیري ، عن َأبیه ، عن هشام بن عروة ،  َُ َُ َ َ َ َ ُ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ُّ ُّ ِ ُ َ ُ ُ َ َ

َعن محمد بن المنك ُ ُِ ِ َّ َ ِّدر ، عن جابر ، عن النبي صلى اهللا علیه وسلم َ ِ َِّ ِ ٍ َِ َ َُأال ُأخبركم على من تحرم : ِ ُ َُ َ َ َ ُ ِ
ٍالنار غدا ، على كل هین سهل قریب ِ ٍَ ٍ َ َِّ ِّ ُ َ َ ً َ ُ ّ.  

ِهذا خطأ ، رواه اللیث بن سعد ، وعبدة بن سلیمان ، عن هشام بن عروة ، عن موسى بن : قاال َِ ُ َُ َ ُ َ ََ ُ َ ََ َِ ِ ٍَ ُ َُ ُ َّ ُ َ ٌَ َ
ِّعقبة ، عن عبد اهللا بن عمرو األودي ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى اهللا علیه وسلم ،  َِّ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َ َ ٍُ ُِ َ ِّ َ ِ ِ َ

ُوهذا هو الصحیح ِ َّ َ ُ َ.  
َقلت ألبي زرعة  َ ُ َِ ُ َالوهم ممن هو ؟ قال : ُ َّ َمن عبد اهللا بن مصعب: ِ ُ َ.  

ُقلت  َما حال عبد اهللا بن مصعب ؟ قال : ُ َ ُ    (6) .شیخ: َ
  
  :الخالصة

  . لحسن لغیرهارتقىوبالشاهد ، والراجح الوجه األول وهو ضعیف، یوجد للحدیث خمسة أوجه
  

                                                 
  ).٣/١٩(التاریخ الكبیر) 1
  ).١/١٨٩(المغني في الضعفاء ) 2
 ، من السابقین األولین،بن أبي فاطمة الدوسي حلیف بني عبد شمساقیب بقاف وآخره موحدة مصغر ْیَعُم) 3
  ).٤/١٤٧٨( االستیعاب. وشهد المشاهد وولي بیت المال لعمر ومات في خالفة عثمان أو علي،اجر الهجرتینه
  ).١٥/٢٨٤(المعجم الكبیر  )4
  ).٣/٨٣(المعجم األوسط  )5
  ).٢/١٠٨(، البن أبي حاتم، علل الحدیث )6



 

 ٦٦

  
  
  

  
  

  مسند أبي هريرة
  رضي اهللا عنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٦٧

  )الحدیث السابع(
یــأتي أحــدكم مــن َإن الــشیطان ل: "  eوســئل عــن حــدیث عــروة عــن أبــي هریــرة عــن النبــي     

 یرویه هشام عـن عـروة : فقال،(1)الحدیث "... رض ؟من خلق األسماء فیقول اهللا فیقول خلق ال
   :واختلف عنه

   .بیه عن أبي هریرة أفروي عن الثوري عن هشام عن 
   . عن الثوري عن هشام عن أبیه عن عائشة رضي اهللا عنها وال یصح:وقیل

   (2) .ورواه مالك وحسان بن إبراهیم عن هشام عن أبیه مرسال وهو أصح
  

  :الفأوجه االخت
  .بیه عن أبي هریرةأالثوري عن هشام عن  -١
 .الثوري عن هشام عن أبیه عن عائشة رضي اهللا عنها -٢
 .ًمالك وحسان بن إبراهیم عن هشام عن أبیه مرسال -٣

 

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

عــن أبــي عــن أبیـه  مـن طریــق سـفیان الثــوري عــن هـشام بمثلــه(4)النــسائيو ،بمثلـه(3) الــدارميأخرجـه
  .هریرة

  

  :الوجه الثاني
، وجـــودةوروایـــة الثـــوري غیـــر م،  وكمـــا قـــال الـــدارقطني ال یـــصححاولـــت البحـــث عنـــه فلـــم أجـــده،

ــشة والموجــود روایــة أخرجهــا أبــو  یعلــى مــن طریــق عبــد اهللا األجلــح عــن هــشام عــن أبیــه عــن عائ
   (5) .إسناده صحیح: وقال

  
  

                                                 
 اهللا : من خلق السماء فیقول:یقولكم فَ یأتي الشیطان أحد:" قال رسول اهللا:عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال )1

الرد . " من خلق اهللا فمن وجد من ذلك شیئا فلیقل آمنا باهللا: من خلق األرض فیقول اهللا فیقول:عز و جل فیقول
  .٢٨على الجهمیة ص

  ).٨/٣٢٢(العلل ) 2
  .٢٨ص،للدارمي، الرد على الجهمیة) 3
  ).٦/١٧٠( هریرة يقلین أللفاظ أبالوسوسة وذكر اختالف ألفاظ النا،  الكبرىسنن النسائي) 4
  .٤٧٠٤حدیث رقم ، )٨/١٦٠(، مسند أبي یعلى )5



 

 ٦٨

  :الوجه الثالث
  وحسان بن إبراهیم رویاًاوأفاد الدارقطني بأن مالك،  أجد هذا السند والبحث الموسع لمبعد التخریج

  .هذا السند عن هشام
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  (1).سَّوكان ربما دل، ثقة حافظ فقیه عابد إمام حجة ،  سفیان بن سعید الثوري:وريالث
وال عن سلمة ، ي عن حبیب بن أبي ثابتفیان الثورال أعرف لس"  :وبالنسبة للتدلیس قال البخاري

مــا أقــل ، ًال أعــرف لــسفیان عــن هــؤالء تدلیــسا، وال عــن منــصور وذكــر مــشایخ كثیــرة ، بــن كهیــل
  (2).!"تدلیسه

  

  :الوجه الثالث
  .وهو ثقة إمام دار الهجرة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:مالك -١
قال ابن ، (4)ه١٨٦توفي سنة ، (3)انيَمْرِالك بن إبراهیم بن عبد اهللا  حسان:حسان بن إبراهیم -٢

ربمـا : " وذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات وقـال، (6)لـیس بـالقوي: والنسائي قـال، (5)لیس به بأس: معین
   (9) .صدوق یخطيء: وابن حجر،  (8)ال بأس به: وابن عدي قال، (7)"أخطأ 

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

 
 

                                                 
  .)٢٤٤ص(التقریب) 1
  .)٩٦٦|٢(علل الترمذي الكبیر) 2
: مثل: هذه النسبة إلى بلدان شتى،  بكسر الكاف وقیل بفتحها وسكون الراء وفي آخرها النون:رمانيِالك )3

 لجمیعها كرمان، وقیل بفتح الكاف، وهو الصحیح، غیر أنه اشتهر خبیص، وجیرفت، والسیرجان، وبردسیر، یقال
  ).٥/٥٦(، األنساب. بكسر الكاف

  .١٥٧ص،التقریب) 4
  ).١٠٠ص(روایة عثمان الدارمي، بن معیناتاریخ ) 5
  .٣٤ص، الضعفاء والمتروكین) 6
  ).٦/٢٢٤(الثقات ) 7
  ).٢/٣٧٢(الكامل ) 8
  .١٥٧ص، التقریب) 9



 

 ٦٩

  :الوجه الراجح
  .الوجه األول

  

  :الحدیث إسناد على الحكم 
  .صحیح

  

  :الخالصة
  .ألن رواته ثقات،  األول هو الوجهوالصحیح، ث ثالثة أوجهأن للحدی

  .ال یصح: قال عنه الدارقطني والوجه الثاني 
  .وهذا الوجه مرسل، صدوقوهو الوجه الثالث فیه حسان أما  و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٧٠

  )الحدیث الثامن(
 e علـى رسـول اهللا َّمـر:  عمـرو األزرق عـن أبـي هریـرة قـالوسئل عن حدیث سلمة بن      

 یا ابن الخطاب، فإن النفس نَُّهْدع: " eفقال رسول : نَُّهَرَهَتْبجنازة صلي علیها ومعه عمر فان
  ".مصابة والعهد قریب 

ٕسان وابراهیم واختلـف عنـه، فـرواه هـشام بـن عـروة عـن وهـب بـن كیـسان، ْیرویه وهب بن كی: فقال
نه، فرواه عثمان بن مكتل وابـن جـریج ووهیـب بـن خالـد وحـسان بـن إبـراهیم ومحمـد بـن واختلف ع

  .سعید األموي أخو یحیى وهو أكبر منه
ٕحي وأبو أسـامة واسـماعیل بـن عیـاش وابـن هـشام بـن َمُواللیث بن سعد وسعید بن عبد الرحمن الج
ن سـلمة األزرق سان عن محمد بن عمرو بن عطـاء عـْعروة عن هشام بن عروة عن وهب بن كی

  .عن أبي هریرة
بـن عمـرو بـن عطـاء ن هـشام عـن وهـب بـن كیـسان عـن محمـد وخالفهم عبد اهللا إدریـس، فـرواه عـ

  .عن عمرو األزرق، إنما هو سلمة بن عمرو
ورواه وكیــع عــن هــشام عــن وهــب بــن كیــسان عــن محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء عــن أبــي هریــرة، 

  .وأسقط من اإلسناد سلمة بن األزرق
عــن أبــي هریــرة، یزیــد بــن هــارون عــن شــیخ لــه لــم یــسمه عــن هــشام عــن وهــب بــن كیــسان ورواه 

  .رجلینوأسقط من اإلسناد 
  .ورواه یزید بن سنان عن هشام عن عروة عن أبي هریرة، ووهم في قوله عن عروة

، والــصحیح عــن هــشام قــول eوأرســله حمــاد بــن أبــي ســلیمان عــن هــشام بــن عــروة أن رســول اهللا 
   (1) .ل وابن جریج ومن تابعهماكتَعثمان بن م

  
  :أوجه االختالف

، ب بـن خالـد وحـسان بـن إبـراهیم ومحمـد بـن سـعید األمـويْكتـل وابـن جـریج ووهیـَعثمان بـن م -١
ٕواللیث بن سعد وسعید بن عبد الرحمن الجمحي وأبو أسـامة واسـماعیل بـن عیـاش وابـن هـشام بـن 

ن عمرو بن عطـاء عـن سـلمة األزرق عروة عن هشام بن عروة عن وهب بن كیسان عن محمد ب
  .عن أبي هریرة

بـن عمـرو بـن عطـاء عـن ن هـشام عـن وهـب بـن كیـسان عـن محمـد عبد اهللا إدریس، فرواه ع -٢
 .عمرو األزرق، إنما هو سلمة بن عمرو

                                                 
  ).١١/٢٠(العلل) 1

  



 

 ٧١

عن أبي هریرة، وأسقط یزید بن هارون عن شیخ له لم یسمه عن هشام عن وهب بن كیسان   -٣
 .رجلینمن اإلسناد 

وكیع عن هشام عن وهب بن كیسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبـي هریـرة، وأسـقط  -٤
 .من اإلسناد سلمة بن األزرق

 .یزید بن سنان عن هشام عن عروة عن أبي هریرة، ووهم في قوله عن عروة  -٥
 . وذكر الحدیثeحماد بن أبي سلیمان عن هشام بن عروة أن رسول اهللا  -٦

 

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

وأخرجـه ، بنحـوه (2)وأحمـد مـن طریـق ابـن جـریج، بمثلـه (1)بـن أبـي شـیبة مـن طریـق وهیـباأخرجـه 
عن هشام عن أبیه بمثله  من طریق اللیث (4) والبزار، بمثله(3)ابن ماجه من طریق حماد بن سلمة

طـأ اللیـث فـي وقـال البـزار أخ، وال توجد الروایة الموجود فیهـا عـن محمـد عـن سـلمة، e عن النبي
جمــیعهم عــن هــشام عــن وهــب عــن محمــد عــن ، م أحــدا تــابع اللیــث فــي روایتــه هــذهوال نعلــ، إســناده

  .سلمة عن أبي هریرة
  .وباقي الرواة لم أجد مرویاتهم

  

  :والوجه الثاني والثالث والخامس والسادس
  .ال توجد هذه األسانید وهي معلولة كما وضحها الدارقطني

  

  :الوجه الرابع
 الحـاكم مـن هوأخرجـ،  بنحـوهمن طریق وكیع(6)ه وابن ماج، بنحوهعن وكیع(5)بن أبي شیبةاأخرجه 

  .جمیعهم عن هشام عن وهب عن محمد عن أبي هریرة، بنحوه(7)طریق عبدة
  
  

                                                 
  ).٣/٣٩٥(ًباب من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة والصیاح ال یرى فیه بأسا، بن أبي شیبةامصنف ) 1
  .٧٥٠٢حدیث رقم، مسند أحمد) 2
  ).٥/٦٧( باب ما جاء في البكاء على المیت، كتاب الجنائز، سنن ابن ماجة) 3
  ).٢/٤٠٤(البحر الزخار) 4
  ).٣/٢٨٥( ًة مع الجنازة والصیاح ال یرى به بأساباب من رخص أن تكون المرأ، مصنف بن أبي شیبة) 5
  ).٥/٦٧(باب ما جاء في البكاء على المیت ،  كتاب الجائز،سنن ابن ماجة) 6
  )٣/٤٣٤( ،المستدرك) 7



 

 ٧٢

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

   (1) .عثمان بن مكتل من أهل مصر من ثقات المسلمین ومتقنیهم :لَتْكِعثمان بن م -١
  :عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج  :ابن جریج  -٢

: ٕواذا قــال ، فهــو ســماع " حــدثني : "فــإذا قــال  ، ًكــان ابــن جــریج صــدوقا: قــال یحیــى بــن ســعید 
، (3) ن ســـعد ابـــوثقـــه ،(2)فهـــو شـــبه الـــریح " قـــال: "ٕواذا قـــال، فهـــو قـــراءة " أخبرنـــي  "أو، " أخبرنـــا"
   (5) ووثقه عثمان بن أبي شیبة ،(4)ي عنه من الكتاب وزاد في كل ما رو، یحیى بن معینو
   (7) .وكان یحیى بن سعید القطان ال یوثقه،  (6)وزاد لم یحدث بشيء إال أتقنه ، أحمد و

   (12) .ابن حجرو،(11)العالئي  و(10)،والذهبي (9) ،والدارقطني (8) ،ومن وصفه بالتدلیس ابن حبان
وتدلیــسه ال یــضره ألنــه ال یــدلس إال عــن مجــروحین ، دلیسوذكــره ابــن حجــر فــي المرتبــة الثالثــة للتــ

   (13) .وهشام ثقة
  : القول فیهَخالصة

  . ثقة
 

 لكنــه تغیــر ،ثقــة ثبــت، (14)ليِاهَبــن خالــد بــن عجــالن البــالتــصغیر ب باْیــَهُو :ب بــن خالــدْهیــُو -٣
   (15) .ه١٦٥توفي سنة ،  بأخرةًقلیال

                                                 
  ).٨/٤٥٢(الثقات ) 1
  ).٣٥١|١٨(تهذیب الكمال ) 2
  ).٤٩٢|٥(الطبقات الكبرى ) 3
  ).٤٠٥|١٠( تاریخ بغداد) 4
  ).١٥٨ص(البن شاهین ، تاریخ أسماء الثقات) 5
  ).٣٥٧|٢(البن أبي حاتم ، الجرح والتعدیل) 6
  ).١٢٦|١(البن محرز ، معرفة الرجال) 7
  ).٩٣|٧(الثقات البن حبان) 8
  ).١٧٤ص (،سؤاالت الحاكم النیسابوري للدارقطني في الجرح والتعدیل) 9

  ).٦٥٩|٢( میزان االعتدال) 10
  ).١٠٨ص(جامع التحصیل ) 11
  ).٣٦٣ص(التقریب ) 12
  .٤١ص،طبقات المدلسین )13
بفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الهاء والالم، هذه النسبة إلى باهلة وهي باهلة بن أعصر وكان : ليِاهَالب )14

  ).١/٢٧٥ (األنساب. شرافالعرب یستنكفون من االنتساب إلى باهلة كأنها لیست فیما بینهم من األ
  ).٥٨٦ص(التقریب) 15



 

 ٧٣

 .وهو صدوق، السابع تقدمت ترجمته في الحدیث :حسان بن إبراهیم  -٤
ان بن سعید بن العاص بـن سـعید بـن العـاص َّمحمد بن سعید بن أب :محمد بن سعید األموي -٥

بن أمیة بن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف أبـو عبـد اهللا القرشـي ثـم األمـوي كـوفي سـكن بغـداد وحـدث 
  (1) .ه١٩٣وقال ابن قانع أنه توفي سنة، وهو ثقة، بها عن عبد الملك بن عمیر وهشام بن عروة

 .إمام مشهور، وهو ثقة فقیه،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:اللیث بن سعد  -٦
  .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث السادس :سعید بن عبد الرحمن الجمحي -٧
  .وهو ثقة ثبت،   تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:أبو أسامة -٨
   (3)يِصْمَتبة الحُ أبو ع، (2)يسْنَ سلیم العإسماعیل بن عیاش بن :إسماعیل بن عیاش -٩

ُّقــال الفــسوي ِ َ َ َ َوتكلــم قــوم فــي إســماعیل، واســماعیل ثقــة، عــدل، َأعلــم النــاس بحــدیث الــشامیین، وال: َ َ َ ََ ّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ َْ َِ ِِ َّ ُ ََ ٌ ْ ٌ َ ُٕ ََ َ ْْ ِْ ٌ َ َّ َ 
ُیدفعه دافع، وَأكثر ما تكلموا قالوا َ ُ َّ َ َُ ْ َ ٌ َ ُ ِیغرب عن ثقات ال: ُ َِ ْ َ ُ ُِ ّمدنیین والمكیینْ ِّّ َ َ ِ َ َ

صـالح : يقال النـسائ و ، (4)
   (5) . وضعفه النسائي،فى حدیث أهل الشام

  (6).  حدیثه يستحلأال : قال ابن المبارك  و،یحتج به ال: قال ابن خزیمةو
، فما حفظ  فلما كبر تغیر حفظه، حدیثهميان إسماعیل من الحفاظ المتقنین فك: قال ابن حبان و

أدخـل  و،یـهرباء خلط فما حفظ على الكبر من حدیث الغاثته أتى به على جهته، واه و حدفى صب
 يمن كان هذا نعته حتى صار الخطأ ف ف،هو ال یعلم و، اإلسناد، و ألزق المتن بالمتنياإلسناد ف

   (7) .حدیثه یكثر خرج عن حد االحتجاج به 
  :خالصة القول فیه 

  .ك فهو ضعیفوغیر ذل،  في روایته عن الشامیین فقطصدوق
 

                                                 
  ).٥/٣٠٣(تاریخ بغداد ) 1
وهو عنس بن " عنس " هذه النسبة إلى ، بفتح العین المهملة، وسكون النون، وفي آخرها سین مهملة: سيْنَالع )2

  ).٤/٢٥٢(األنساب . مالك بن أدد بن زید
  ).٢/٢٦٣( األنساب. حمص بكسر الحاء وسكون المیم والصاد غیر المنقوطة بلدة من بالد الشام: يِمصِالح )3
  ).٢٢٤|٦(تاریخ بغداد ، )٤٢٣,٤٢٤|٢(یخ المعرفة والتار) 4
  ).ص١٥١(الضعفاء والمتروكین) 5
  ).٣٢٥|١(تهذیب التهذیب) 6
  ).١٢٥|١(  الضعفاء) 7



 

 ٧٤

 من أهل المدینة یـروى ،محمد بن هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام :ابن هشام بن عروة -١٠
   (1) .ً مستقیم الحدیث جدا:ي عديبن أب، قال اعن أبیه

  

   (2) .ه١٢٧توفي سنة  ،المعلم ثقة، يِشَرُان القَسْیَوهب بن ك : وهب بن كیسان -١١
  

 ، ثقـة،محمـد بـن عمـرو بـن عطـاء القرشـي العـامري المـدني  :محمد بن عمرو بـن عطـاء  -١٢
بن عبد اهللا بن ا ووهم من قال إن القطان تكلم فیه أو إنه خرج مع محمد ،مات في حدود العشرین

   (3) .بن عمرو بن علقمةاحسن فإن ذاك هو 
  

  : سلمة األزرق -١٣
قـال و ،  (4) الرجـال ذكـرهًال یعرف حاله وال أعـرف أحـدا مـن المـصنفین فـي كتـب: قال ابن القطان

   (6) .مقبول: وقال ابن حجر،  (5)سلمة عن أبي هریرة ال یعرف: العقیلي
  :خالصة القول فیه

  .مجهول
  

  :الوجه الثاني
  .وهو ثقة فقیه عابد، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: عبد اهللا بن إدریس

  

  : الوجه الثالث
   (8)هــــــــــــ٢٠٦توفي سنة ، ثقة متقن عابد،  (7)ميْلَیزید بن هارون بن زاذان الس  :یزید بن هارون

  

  :الوجه الرابع
  .وهو ثقة حافظ عابد، تقدمت ترجمته في الحدیث األول :وكیع

  :الوجه الخامس

                                                 
  ).٧/٤٢٤(البن حبان ، الثقات) 1
  .٥٨٥ص، التقریب) 2
  .٤٩٩ص، التقریب) 3
  ).٤/١٢٤( تهذیب التهذیب) 4
  ).١/٢٧٤ (المغني في الضعفاء) 5
  ).٢٤٦ص (،التقریب) 6
. ن في آبائه وأجداده سلمهذه النسبة إلى الجد، وهو ممن كا، بفتح السین المهملة، وسكون الالم: ميْلَالس )7

  ).٣/٢٧٨ (األنساب
  .٦٠٦ص، التقریب) 8



 

 ٧٥

تـوفي ،  نزیـل مـصر ثقـة، أبـو خالـد، (2) البصري (1)ازَّزَیزید بن سنان بن یزید الق  :یزید بن سنان
  (3). ه١٦٤سنة 

  :الوجه السادس
  :حماد بن أبي سلیمان

وضـــعفه ابـــن ، (6)ال بـــأس بـــه: قـــال ابـــن عـــديو، (5)وذكـــره ابـــن حبـــان فـــي الثقـــات، (4)وثقـــه العجلـــي
   (8).صدوق له أوهام، فقیه: وقال ابن حجر،  (7)سعد

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

  

    :الوجه الراجح
 بــن عیــاش روایتــه عــن غیــر أمــا الوجــه األول األول ففیــه إســماعیل، الوجــه الرابــع ألن رواتــه ثقــات

  .وفیه سلمة األزرق مجهول، الشامیین ضعیفة
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  

  :الخالصة
، ألن رواتـه ثقـات وهـو علـى شـرط البخـاري ومـسلم: الوجـه الرابـعهو  ستة أوجه والصحیح للحدیث

  .كما قال الحاكم في المستدرك
  
  
  
  

                                                 
  .تم ذكرها في الحدیث الرابع) 1
  .تم ذكرها في الحدیث الرابع) 2
  .٦٠١ص، التقریب) 3
  ).١/٣٢٠(معرفة الثقات) 4
  ).٤/١٥٩(الثقات ) 5
  ).٢/٢٣٥(الكامل) 6
  ).٦/٣٣٣(الطبقات الكبرى) 7
  .١٧٨ص، التقریب) 8



 

 ٧٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسند الزبري بن العوام
   عنهرضي اهللا

  



 

 ٧٧

  

  )الحدیث التاسع (
 أبویــه یــوم e لــي رســول اهللا  جمــع: اهللا بــن الزبیــر عــن أبیــه قــالئل عــن حــدیث عبــدُوســ    

  .الخندق
  : هو حدیث یرویه هشام بن عروة واختلف علیه فیه:فقال

عاویـة الـضریر عـن هـشام م فرواه حماد بن سلمة وحماد بن زید وحماد بن أسامة أبو أسـامة وأبـو 
  . عن عبد اهللا بن الزبیر عن الزبیرعن أبیه

اهللا بـن عـن أخیـه عبـد اهللا بـن عـروة عـن عبـدوخالفهم عبدة بن سلیمان فـرواه عـن هـشام بـن عـروة 
مـال عـن أبـي أسـامة عـن هـشام َّالزبیر عن الزبیر وكالهمـا صـحیحان عـن هـشام وقـال هـارون الج

   (1).ي قبله أصحسناد عبد اهللا بن الزبیر والذسقط من اإلعن أبیه عن الزبیر أ
  

  :ختالفأوجه اال
ریر عـن هــشام َّعاویـة الــضمحمـاد بــن سـلمة وحمــاد بـن زیــد وحمـاد بــن أسـامة أبــو أسـامة وأبــو  -١

  .عن أبیه عن عبد اهللا بن الزبیر عن الزبیر
عبــدة بــن ســلیمان فــرواه عــن هــشام بــن عــروة عــن أخیــه عبــد اهللا بــن عــروة عــن عبــد اهللا بــن  -٢

 . رالزبیر عن الزبی
سناد عبد اهللا بـن ام عن أبیه عن الزبیر أسقط من اإلهارون الجمال عن أبي أسامة عن هش  -٣

  .الزبیر
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

والـضیاء ، (4)أخرجـه البـزارو،  بمعنـاهأبـي أسـامةحماد بـن من طریق (3)ومسلم، بمثله(2) أحمدهأخرج
  مـن طریـق حمـاد بـن سـلمة (7) والطبـري،(6) یعلـىوأبـو،  بنحـوه معاویة من طریق أبي (5)المقدسي

                                                 
  ).٢٣١|٤(العلل) 1
  .١٤٢٥حدیث رقم، )٣/٣٤٤(مسند أحمد ) 2
  ).١٢/١٤٨(باب من فضائل طلحة والزبیر رضي اهللا عنهما، كتاب فضائل الصحابة، صحیح مسلم) 3
  ).١/١٧٦(البحر الزخار) 4
  ).٣/٨٥(األحادیث المختارة ) 5
  ).٢/٣٥( یعلى يند أبمس) 6
  ).٤/١٣٤(تهذیب اآلثار ) 7



 

 ٧٨

جمیعهم عن هشام عن ،  بمعناه من طریق حماد بن زید (2)والطحاوي (1)  الطبريهوأخرج، بنحوه 
  .اهللا بن الزبیر عن الزبیرأبیه عن عبد
  :الوجه الثاني

 بـن عـروة من طریـق عبـدة عـن هـشام عـن عبـد اهللابنحوه   (4)والترمذي، ً مطوال (3)أخرجه البخاري
  .عن عبد اهللا بن الزبیر عن الزبیر

  :الوجه الثالث
  .لم أقف على هذا السند

  :االختالف أوجه رواة دراسة
  :األول الوجه

  .ثقة وهو ،الثالث الحدیث في ترجمته تقدمت :لمةس بن حماد -١
  .ثقة وهو ،الرابع الحدیث في ترجمته تقدمت :زید بن حماد  -٢
  .ثبت ثقة وهو ،الثالث الحدیث في رجمتهت تقدمت :أسامة بن حماد -٣
  .ثقة وهو ،األول الحدیث في ترجمته قدمتت : یةمعاو أبو  -٤

  :الثاني الوجه
  .ثبت ثقة وهو ،الثالث الحدیث في ترجمته تقدمت :عبدة
  :الثالث الوجه

 ،)5(زاَّال بالمهملـة البـزَّ أبـو موسـى الحمـ،هـارون بـن عبـد اهللا بـن مـروان البغـدادي :الجمـال هارون
  )6(.ه١٤٣ سنة توفي ،ثقة
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٤/١٣٥(تهذیب اآلثار) 1
  ). ١٢/٣١٢ (مشكل اآلثار )2
  ).٩/٣٨٩ (،٢٨١٣حدیث رقم، باب الغسل بعد الحرب والغبار، كتاب الجهاد،صحیح البخاري) 3
  . حسن صحیح:هوقال عن، ٣٧٤٣حدیث رقم ، باب مناقب الزبیر بن العوام، كتاب المناقب، سنن الترمذي) 4
.  بفتح الباء المنقوطة بواحدة والزایین المعجمتین بینهما ألف، هذه اللفظة تقال لمن یبیع البز وهو الثیاب:ازَّالبز )5

  ).١/٣٣٨ (األنساب
  . وهو الراجحٕلم أجد في التقریب الجمال وانما وجدت الحمال، ٥٦٩ص، التقریب) 6



 

 ٧٩

  :الراجح الوجه
  .ًمعا والثاني األول

  
  :الحدیث إسناد على الحكم

  .صحیح
  
  :الخالصة

  :انصحیح ) والثاني األول ( الوجهان ،للحدیث أوجه ةثالث هناك
  .الثقات من الحدیث هذا رووا من رةلكث وذلك -١
  .الحدیث لهذا ومسلم البخاري ولتخریج -٢
  .الوجهین لهذین الدارقطني قول جیحوتر  -٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٨٠

  )لعاشرالحدیث ا(
واري َ وحـّ لكـل نبـي حـواري: قالeوسئل عن حدیث عروة بن الزبیر عن أبیه أن النبي 

  .الزبیر
  : هو حدیث یرویه هشام بن عروة عن أبیه واختلف عنه:فقال

  . الزبیرع عن هشام عن أبیه عنِّورُفرواه یونس بن بكیر ومحاضر بن الم
  .بن المنكدر عن جابرابن عیینة وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن اورواه 

   .یونس بن بكیر ومحاضر حفظا حدیث الزبیر فقد أغربا عن هشام ن كانإوهو المشهور ف
 وقــال حمــاد بــن زیــد عــن ،ًورواه حمــاد بــن ســلمة ومفــضل بــن فــضالة عــن هــشام عــن أبیــه مرســال

  (1).  قال ذلكeر أن النبي هشام عن عبد اهللا بن الزبی
  :أوجه االختالف

  .یونس بن بكیر ومحاضر بن المورع عن هشام عن أبیه عن الزبیر  -١
 .ابن عیینة وأبو أسامة عن هشام عن ابن المنكدر عن جابر -٢
 .ً مرسالومفضل بن فضالة عن هشام عن أبیه، حماد بن سلمة -٣
 .eيحماد بن زید عن هشام عن عبد اهللا عن النب -٤

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

 إن كـان یـونس بـن بكیـر ومحاضـر حفظـا حـدیث : "وقـال الـدارقطني، لم أجد من خـرج هـذا الوجـه
  . "فقد أغربا عن هشام، الزبیر

  :الوجه الثاني
،  بمثلـه (3) أسـامة وسـفیانومسلم من طریـق أبـي،  بمثله (2) ابن عیینةأخرجه الحمیدي عن سفیان

،  بمثلـه (5) ابن حبـان مـن طریـق اللیـث بـن سـعدهوأخرج،  بمثله (4) أسامةمن طریق أبيوالنسائي 
  .عن هشام عن ابن المنكدر عن جابر

  :الوجه الثالث
  .لم أجد هذا السند وال من أخرجه

  
                                                 

  ).٢٤٢|٤(العلل) 1
  .)٢/٥١٦(مسند الحمیدي ) 2
  ).١٢/١٤٧ (،٤٤٣٦حدیث رقم ، باب فضائل طلحة والزبیر، كتاب فضائل الصحابة،صحیح مسلم) 3
  ).٥/٦٠ (،٨٨٤١حدیث رقم ، باب ذهاب الطلیعة وحده، كتاب السیر،  الكبرىسنن النسائي) 4
  ).٢٩/١١(بن حبان اصحیح ) 5



 

 ٨١

  :الوجه الرابع
  .ًعن هشام مرفوعا بمثله  من طریق حماد بن زید  (2)والبزار ،  (1)أخرجه أحمد

  :الفه االختدراسة رواة أوج
  :الوجه األول

   : یونس بن بكیر -١
   (3) .ه١٩٩توفي سنة ، باني أبو بكر الجمال الكوفيْیَبن واصل الشیونس بن بكیر 

وأبــو حــاتم قــال محلــه ، (5)وكــان یتبــع الــسلطان ، ًومــرة قــال كــان صــدوقا،  (4)وثقــه ابــن معــین مــرة
   (7) .وأبو داود قال لیس هو عندي حجة،  (6)الصدق
، (10)وضــــــعفه ابــــــن ســــــعد، (9)صــــــدوق: والــــــذهبي قــــــال، (8)صــــــدوق یخطــــــيء:  حجــــــر قــــــالوابــــــن

  (11).والعجلي
  :خالصة القول فیه

  .صدوق
ع بـضم المـیم وفـتح الـواو وتـشدید الـراء ِّرَوُحاضر بضاد معجمـة بـن المـُم :عِّرَوُمحاضر بن الم -٢

   (12). ه٢٠٦توفي ، المكسورة بعدها مهملة الكوفي
   (13).  بالحدیث ثم حدث بعد ذلكً ممتنعاًن صدوقاوزاد كا، وثقه ابن سعد
لـم یكـن ، ً جـداً كـان مغفـال:وأحمـد قـال، وأبو حـاتم قـال لـیس بـالمتین، ً كان صدوقا:وأبو زرعة قال

   (14).من أصحاب الحدیث
                                                 

  ).٣٢/٣٤١(مسند أحمد ) 1
  ).١/٣٤٣(البحر الزخار ) 2
  .٦١٣ ص،تقریب التهذیب) 3
  ).٣/٢٧٤(روایة الدوري ، بن معیناتاریخ ) 4
  ).٣/٥٢١ (المصدر نفسه) 5
  ).٩/٢٣٦(، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم )6
  ).٣٢/٤٩٦(تهذیب الكمال ) 7
  ). ٦١٣ص(، التقریب)8
  ).٢٠٣ص(ذكر من تكلم فیه وهو موثوق ) 9

  ).٦/٣٩٩(الطبقات الكبرى ) 10
  ).٢/٣٧٧(الثقات للعجلي ) 11
  .٥٢١ص، قریبالت) 12
  ).٧/٣٩٨(الطبقات الكبرى ) 13
  ).٨/٤٣٧(البن أبي حاتم، الجرح والتعدیل) 14



 

 ٨٢

  .صدوق :خالصة القول فیه
  

  :الوجه الثاني
 . حجةوهو ثقة حافظ إمام،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:ابن عیینة  -١
 .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:أبو أسامة -٢
ثقـة ،  المـدني، (1)مـيْیَّر بالتـصغیر التْدیُر بـن عبـد اهللا بـن الهـِكـدْمحمـد بـن المن :ابـن المنكـدر -٣

  (2) .ه١٣٠توفي سنة، فاضل
: ًبرا یقــولوحــدثنا أبــو الزبیــر، أنــه ســمع جــا، رامِجــابر بــن عبــد اهللا بــن حــ :جــابر بــن عبــد اهللا -٤

ًلـم أشـهد بـدرا وال أحـدا؛ منعنـي أبـي، فلمـا :  سـبع عـشرة غـزوة، قـال جـابرeغزوت مع رسول اهللا  ً
   (3) . في غزوة قطeقتل یوم أحد، لم أتخلف عن رسول اهللا 

  : الوجه الثالث
 .وهو ثقة، قدمت ترجمته في الحدیث الثالث ت:لمةحماد بن س -١
 .وهو ثقة فاضل عابد،  الحدیث الثالث تقدمت ترجمته في:مفضل بن فضالة -٢

  :الوجه الرابع
 .ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:حماد بن زید -١

  :الوجه الراجح
  .الوجه الثاني
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  

  :الخالصة
  :الثانيهو الوجه  أوجه للحدیث والراجح ةهناك أربع

  .لروایة مسلم لهذا الوجه -١
  . من الثقات رووا هذا الحدیثاوألن كثیر -٢
  
  
  
  

                                                 
  ).١/٤٩٨(األنساب  . هذه النسبة إلى تیم، وهو بطن من غافق ممن كان بمصر:ميْیَّالت )1
  .٥٠٨ص، التقریب) 2
  ).١/١٦٢(أسد الغابة ) 3



 

 ٨٣

  
  مسند عبد الرمحن بن عوف

  رضي اهللا عنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٨٤

  )حادي عشرالحدیث ال(
 قـال eل عن حدیث عروة بـن الزبیـر عـن عبـد الـرحمن بـن عـوف عـن النبـي ِئُوس

    ".تْ استلمت وتركت قال أصب: في استالمك الحجر قالَ كیف صنعت: "له
  : بن عروة واختلف عنهفقال یرویه هشام

 واختلـف عنهمـا عـن هـشام بـن عـروة عـن أبیـه عـن عبـد الـرحمن ،ید اهللا بن عمرْبُري وعْوَواه الثَرَف
طي عـن عمـه ِاسَم بن محمد بن یحیى بن عطاء الوَّدَقُم عن الثوري ومْعیُ قال ذلك أبو ن،بن عوف
 ،انيَینِ بـن موسـى الـسُلْضَ والفـ،لْیَضُیحیى عن عبید اهللا بن عمر وتابعهما محمد بن ف القاسم بن

رویاه عن هشام عن أبیه عن عبد الرحمن وقال معتمر بن عبید اهللا عن هشام عن أبیه أن النبي 
e وكذلك قال زهیر عن هـشام عـن أبیـه أن ،ًبن فضیل مرسالا قال لعبد الرحمن وكذلك قیل عن 

بــن عبــد الــرحمن وعمــرو بــن بــن وهــب عــن مالــك وســعید ا وقــال ، قــال لعبــد الــرحمنeرســول اهللا 
  .ًالحارث وغیرهم عن هشام عن أبیه مرسال

   (1) وهو المحفوظً أیضاًوقال حماد بن زید حدثنا صاحب لي عن هشام فذكره مرسال
  

  :أوجه االختالف
والفــضل بــن موســى الــسیناني عــن ، لْضیُومحمــد بــن فــ، وســفیان الثــوري، عبیــد اهللا بــن عمــر -١

  .نهشام عن أبیه عن عبد الرحم
 وزهیـر عــن هـشام عـن أبیــه أن رسـول اهللا قــال لعبـد الــرحمن معتمـر بـن عبیــد اهللا وابـن فــضیل -٢

 .ًمرسال
 .ًمالك وسعید بن عبد الرحمن وعمرو بن الحارث عن هشام عن أبیه مرسال -٣
 .ًحماد بن زید عن صاحب عن هشام مرسال -٤

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

وأخرجه ابن سعد مـن طریـق أبـي معاویـة ومحمـد بـن  ، بمثله(2) معمر عبد الرزاق عن هأخرج
 الفـاكهي مـن هوأخرجـ،  بنحـوه (4)وأخرجـه أبـو نعـیم مـن طریـق سـفیان الثـوري،  بنحـوه (3)عبیـد

                                                 
  ).٢٩٤|٤(العلل) 1
  ).٥/٣٤( الزحام على الركن باب، كتاب المناسك، مصنف عبد الرزاق) 2
  ).٣/١٢٥(الطبقات الكبرى ) 3
  ).٧/١٤٠(حلیة األولیاء ) 4



 

 ٨٥

 مـن طریـق عبیـد اهللا بـن  (3)وأبـو نعـیم،  (2) ابـن عـساكره وأخرجـ (1)موسىبن اطریق الفضل 
  .ن عبد الرحمن جمیعهم عن هشام عن أبیه ع بنحوهعمر

  

  :الوجه الثاني
  .لم أجد هذا الوجه وال من أخرجه

  

  :الوجه الثالث
  .أما روایة سعید وعمرو لم أجدها،  (4)ً أبو نعیم من طریق مالك عن هشام مرسالهأخرج

  

  :الوجه الرابع 
  .لم أقف على هذا السند

  
  :دراسة رواة أوجه الخالف

  :الوجه األول
  : عبید اهللا بن عمر -١

 ثقة ، اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمانعبید
بن معین في القاسـم عـن عائـشة علـى اقدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع وقدمه ، ثبت

   (5) .ن ومائةیمات سنة بضع وأربع، عن عروة عنهاالزهري 
  

 .و ثقةوه،  تقدمت ترجمته في الحدیث السابع:سفیان الثوري -٢
  

مـات  ، (6)يِّبَّضل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي الـْضیُمحمد بن ف :محمد بن فضیل -٣
   (7) .ه١٩٥سنة

                                                 
  .٤٤رقم ، )١/٤٧(للفاكهي ، أخبار مكة) 1
  ).٣٥/٢٤٥(البن عساكر ، تاریخ دمشق) 2
  ).١/١١٧(معرفة الصحابة ) 3
  ).٧/١٤٠(حلیة األولیاء ) 4
  ).٣٧٣ص( التقریب) 5
  .تم ذكرها في الحدیث الثالث )6
  ).٥٠٢ص(التقریب  )7



 

 ٨٦

ووثقـه ،  (3)وذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات،  (2)ومـرة قـال لـم یكـن بـه بـأس،  (1)بـن معـیناوثقـه 
   (6) ارف كان یتشیع صدوق ع:بن حجر قالوا،  (5)والذهبي،  (4)  " كان یتشیع: "العجلي وزاد

  :خالصة القول فیه
  .ثقة

  
، ثقـة ثبـت،  (8)يزَوْرَ أبـو عبـد اهللا المـ، (7)الفـضل بـن موسـى الـسینانى  :الفـضل بـن موسـى -٥

   (9) .هـ١٩٢توفي
  

  :الوجه الثاني
 .وال هو من تلمیذ هشام بن عروة،  لم أجد هذا الراوي:معتمر بن عبید اهللا -١

  

 .وهو ثقة ثبت،  الوجه األول تم ترجمته في:بن فضیلا -٢
 

إال   ثقة ثبت، الكوفي نزیل الجزیرة، (10)فيْعُثمة الجْیَ أبو خ،دیجَزهیر بن معاویة بن ح :زهیر -٣
  (11) .مات سنة اثنین أو ثالث أو أربع وسبعین ومائة، أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة

  
  
  

                                                 
  ).١٥٦ص(روایة عثمان الدارمي ، تاریخ بن معین) 1
  ).٤/٤(روایة الدوري ، تاریخ بن معین) 2
  ).٩/٧٦(الثقات البن حبان ) 3
  ).٢/٢٥٠(معرفة الثقات ) 4
  ).٢/٢١١(الكاشف ) 5
  ).٥٠٢ص(التقریب ) 6
  .فتح النون، وفي آخرها نون أخرى بكسر السین المهملة وسكون الیاء المنقوطة باثنتین، و:ینانيِالس) 7

هذه النسبة إلى سینان، وهي إحدى قرى مرو على خمسة فراسخ منها على فرسخ من قریة سنج، اجتزت بها غیر 
  ).٣/٣٦٥(األنساب. مرة

  .تم ذكرها في الحدیث الرابع )8
  .)٤٤٧ص(التقریب ) 9
وهي جعفى بن سعد ، هذه النسبة إلى القبیلةبضم الجیم وسكون العین المهملة وفي آخرها الفاء، : يِعفُلجا )10

  ).٢/٦٧(األنساب . العشیرة
  ).٢١٨ص (التقریب) 11



 

 ٨٧

 

  :الوجه الثالث
  .وهو ثقة إمام دار الهجرة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:مالك -١
 
  : عمرو بن الحارث -٢

ـــة ،  ثقـــة فقیـــه حـــافظ،أبـــو أیـــوب، مـــرو بـــن الحـــارث بـــن یعقـــوب األنـــصاريع مـــات قبـــل المائ
   (1) .وخمسین

  

  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث السادس:سعید بن عبد الرحمن -٣
  

  :الوجه الرابع
 .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:حماد بن زید

  
  :الوجه الراجح
  .الوجه األول

  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  

  :الخالصة 
  : أوجه والصحیح هو الوجه األولةللحدیث أـربع

  . ألن رواته ثقات -١
  . وبقیة األوجه بعضها لم أقف علیه من خالل التخریج -٢
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٤١٩ص(،التقریب) 1



 

 ٨٨

  
  
  
  
  
  

  
  مسند عبد اهللا بن عمر

  رضي اهللا عنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٨٩

   )لثاني عشرالحدیث ا(
ْوسئل عن حدیث یروى عن عـروة ُ ُ َ َ ِ َ عـن ابـن عمـر،ُ ِّ عـن النبـي ،ُ َّ ِe :  " إذا كـان بأحـدكم

ّرز   . " فلیتوضأ (1)ِ
ْهشام بن عروةیرویه : فقال ُ َ واختلف عنه،ِ   ؛ُِ

ْ عن هشام بن عروة،فرواه عمران القطان ُ َ عن ابن عمر، عن أبیه،ِ َ ووهم ،ُ ِ   .ِفیهعمران َ
ْعن هشام بن عروة: واب والص ُ   . عن عبد اهللا بن األرقم،ِ

ْعن هشام بن عروة: وقال أیوب  ُ   . عن عبد اهللا بن أرقم، عن رجل، عن أبیه،ِ
ّفلهذا لم یخرج في الصحیح

(2) .  
  : أوجه االختالف

ْ عن هشام بن عروة،عمران القطان -١ ُ َ عن ابن عمر، عن أبیه،ِ ُ.  
ْعن هشام بن عروة -٢ ُ  .هللا بن األرقم عن عبد ا،ِ
ْعن هشام بن عروة -٣ ُ  . عن عبد اهللا بن أرقم، عن رجل، عن أبیه،ِ

  :الفتختخریج أوجه اال
ْ عن هشام بن عروة، عمران القطان:الوجه األول ُ َ عن ابن عمر، عن أبیه،ِ ُ.  

مـن طریـق عمـران القطـان عــن بمثلـه ،  (4)والــصغیر،  (3)أخرجـه الطبرانـي فـي المعجـم الكبیـر   
  .ن أبیه عن ابن عمرهشام ع

  

ْعن هشام بن عروة :الوجه الثاني ُ   . عن عبد اهللا بن األرقم،ِ
ومـن خـالل االطـالع علـى كتـاب  ، ًمن خالل التخـریج والتوسـع فیـه لـم أجـد هـذه الروایـة مطلقـا   

وكتــاب تهــذیب التهــذیب البــن حجــر  ، للمــزيوكتــاب تهــذیب الكمــال ،  للــذهبيســیر أعــالم النــبالء
  . لم یرو عن عبد اهللاًاوصلت إلى أن هشامت، العسقالني

ْعن هشام بن عروة :الوجه الثالث ُ   . عن عبد اهللا بن أرقم، عن رجل، عن أبیه،ِ
بـن ااهللا جدته هشام عن أبیه عن رجل عـن عبـدلم أجد الحدیث المذكور بهذا اإلسناد والذي و     
 مـن طریـق  (5)أخرجـه أبـو داود، ٕوانما بألفاظ أخرى وبنفس المعنى، ولكن لیس بنص الحدیث أرقم

  .عن هشام عن أبیه عنه بهبن معاویة زهیر 

                                                 
ََِطن من القرقرةَالصوت في الب: الرز) 1   ).٥/٣٥٣( لسان العرب . َْ
  ).١٢/٤٢٦ (العلل للدارقطني ) 2
  ).١١/٣٧٣(للطبراني ، المعجم الكبیر) 3
  ).١/٢٤٤( راني للطب، المعجم الصغیر ) 4
  .٨٨حدیث رقم ، )١/٣٣(، باب أیصلي الرجل وهو حاقن ؟ ، كتاب الصالة ،  داود يسنن أب) 5



 

 ٩٠

َقــال َأبــو داود َُ ُ َ ِروى وهیــب بــن خالــد وشــعیب بــن إســحاق وَأبــو ضــمرة هــذا الحــدیث عــن هــشام بــن :"َ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ُِ ِ ٍ ِْ َ ََ َ َ ُ َ ُ َُ ْ َ َ َ ََ َْ َ َ ُ َْ ِ ُ َُ
ِعروة عن َأبیه عن رجل حدثه عن عبد الله ِ َِّ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُْ ْ َْ َّ ٍ َ ِ َ َ َ بن َأرقم واألكثـر الـذین رووه عـن هـشام قـالوا كمـا قـال ْ َ َ ََ َْ ُ ٍ َ ِ ِْ َ ُ َ ََ َُ َّ َ ْ َ َ ْ ِ ْ

ٌزهیر ْ َ ُ."  
ِإذا َأراد َأحدكم َأن یذهب الخالء وقامت الصالة فلیبدأ بالخالء  « :ونص الحدیث َِ ْ ْ َ َ ْ َْ َ ُ َ ُ َِ ِْ ْ َ َ َ ََ ََّ َ َ َ َ ْ ْ َُ َ«(1)   

  :الفتخدراسة رواة أوجه اال
   .ام بن عروة عمران القطانروى عن هش :الوجه األول

   :عمران القطان
   (2).أبان العطار أثبت من عمران القطان: قال أحمد

   (3). ضعیف الحدیث وهي كنیتهبن داوراأبو العوام : وسئل یحیى عن عمران القطان فقال
 ضعیف الحـدیث ثـم قـال هـو عمـران :یحیى عن عمران القطان فقال :وسئل یحیى مرة أخرى فقال

   (4). أرجو أن یكون صالح الحدیث: أبو العوام قال أبيبن داورا
   (5).سمعت أبا داود ذكر عمران القطان فقال ضعیف: يِّقال اآلجر
   (6) .لیس بذاك وضعفه:  فقال ،عن عمران القطان سألت أحمد :وذيُّقال المر

   (7).عمران لیس بالقوي : سمعت یحیى بن معین یقول : قال الدوري
  .(8)ت یحیى یقول عمران القطان كان یرى رأي الخوارج ولم یكن داعیةسمع: قال الدوري

  .(9)ممن یكتب حدیثه له روایات وهو :ثم قال، ًا فرداذكره ابن عدي في الكامل وأورد له حدیث
   (10).ذكره ابن حبان في الثقاتو

  .ضعیف  :خالصة القول فیه
  :الوجه الثاني

  .لم أجد من خرج هذه الروایة 

                                                 
  .٨٨حدیث رقم ، )١/٣٣(، باب أیصلي الرجل وهو حاقن ؟ ، كتاب الصالة ،  داود يسنن أب) 1
  ).٢/٩٦(العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد بن حنبل) 2
  .٩ص  ، ٣جزء،المصدر نفسه ) 3
  .٢٥ص ، ٣جزء، المصدر نفسه ) 4
  ٣٢٥ص، سؤاالت اآلجري ) 5
  ).١/٦٨(روایة المروذي، العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد ) 6
  ).٦/٢٩٨ (البن أبي حاتم ، الجرح والتعدیل ) 7
  ).٤/١٤١(بن معین اتاریخ ) 8
  ).٦/١٦٤(البن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ) 9

  ).٧/٢٤٣ (البن حبان، الثقات ) 10



 

 ٩١

َروى وهیب بن خالد وشعیب بن إسحاق وَأبو ضمرة عن هشام بن عروة :ثالوجه الثال َ َ ََ َ َ ُ َْ ُ َ َ ُ َ ُ ُِ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ُِ ٍِْ ََ َْ ْ ِ ُ َُ.  
 .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن :وهیب بن خالد -١
 :شعیب بن إسحاق الدمشقي -٢

  . (1)غیرهمٕوابراهیم بن موسى الفراء الرازي و، روى عنه إبراهیم بن العالء الزبیدي
وقـال أبـو ،  (4)  العجلـيوثقـه و، (3)  مـا أصـح حدیثـه: وقـال أحمـدوثقـه،  (2)  یحیـى بـن معـینوثقـه
   (5). صدوق: حاتم

  . (6)كان ینتحل مذهب الرأي: ذكره ابن حبان في الثقات وقال و
  :خالصة القول فیه

 . ثقة 
 .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث :مرةَأبو ض -٣

 

  :ه الراجحالوج
ِروى وهیب بن خالد وشعیب بن إسـحاق وَأبـو ضـمرة عـن هـشام بـن عـروة عـن َأبیـه : الوجه الثالث ِ ٍِِ ِْ ْ ََ ُ َ َ ُ َ ُ َُ َ َ ََ َ َ ُ َْ ِ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َُ َْ ْ ُ َُ

ََعن رجل حدثه عن عبد الله بن َأرقم ْ ِ ْ ِْ َِّ َ َ ُ َ ُ َْ َْ َّ ٍ َ.  
  

  :الحدیثإسناد  الحكم على
  .صحیح 

  

  :الخالصة
  : أوجهةثأنه اختلف على هشام بثال

  .وعمران لم یسمع من هشام ، ضعیفالوجه األول فیه عمران   -١
  .الوجه الثاني لم أجد من خرجه  -٢
  .وهو الوجه الراجح، الوجه الثالث لم أجد سوى الروایة التي ذكرتها وهي بمعنى الحدیث  -٣
جـه ویكـون  وتصویب الدارقطني للوجه الثاني ال یعني أن الوجه صحیح فهـو أحیانـا یـصوب و-٤

  .قصده أنه ضعیف
  

                                                 
  ).١٢/٥٠١(تهذیب الكمال) 1
  ).٤/٣٤١(الجرح والتعدیل ) 2
  .٧٤ص ، بحر الدم ) 3
  . لم أجد توثیقه في كتاب العجلي معرفة الثقات.١١٣البن شاهین ص،تاریخ أسماء الثقات ) 4
  ).٤/٣٤١(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم) 5
  ).٦/٤٣٩(الثقات البن حبان ) 6



 

 ٩٢

   )لث عشرالحدیث الثا(
َئل عن حدیث عروة بن الزبیر، عن ابن عمرُوس ُ ُ َ َْ ي أهل ِعطما ُأ: "  eقال رسول اهللا : ِ

  . "بیت الرفق إال نفعهم
ْهشام بن عروةیرویه : فقال ُ َ واختلف عنه،ِ   ؛ُِ

َن عمر عن اب، عن أبیه،ِ هشام عن، عن حماد،فروي عن إبراهیم بن الحجاج   .وهو وهم، ُ
َوغیره یرویه عن هشام، عن أبیه، عن عبیداهللا بن معمر ُ ِّ، عن النبي ِ َّ ِe(1).وهو أشبه، ً مرسال   

  

  :أوجه االختالف
َ، عن أبیه، عن ابن عمرِ بن الحجاج، عن حماد، عن هشامإبراهیم -١ ُ.  
َوغیره یرویه عن هشام، عن أبیه، عن عبیداهللا بن معمر -٢ ُ َّ، عن النِ  .ً مرسالeِّبي ِ
  :ناك وجه ثالث لم یذكره الدارقطنيوه
 .عن ابن عمر، عن أبیه، عن هشام، عن حماد، موسى بن إسماعیل -٣

  

  :الفتختخریج أوجه اال
َ، عن ابن عمرِهیم بن الحجاج، عن حماد، عن هشام، عن أبیهإبرا :الوجه األول  ُ.  

 ابـن  عـن أبیـه عـنن سـلمة عـن هـشامحمـاد بـأخرجه الطبراني من طریق إبراهیم بن الحجـاج عـن 
   (2).عمر بمثله

  

ِّ، عن النبي بن معمران أبیه، عن ، عِوغیره یرویه عن هشام :الوجه الثاني َّ ِe ًمرسال. 
وابــن قــانع فــي ،  بمثلــه(4)وابــن عــساكر فــي التــاریخ،  بمثلــه(3)أخرجــه أبــو نعــیم فــي معرفــة الــصحابة

  . هشام عن أبیه عن عبید اهللا بن معمر من طریق حماد بن سلمة عن،  (5)معجم الصحابة
  

  .عن ابن عمر، عن أبیه ، عن هشام ، عن حماد ، موسى بن إسماعیل  :الوجه الثالث
 عـن عـن هـشام، عـن حمـاد ،  بـن إسـماعیل من طریق موسى بمثله   (6)أخرجه البیهقي في سننه

  . أبیه عن ابن عمر
  

                                                 
  ).١٣/١٧٢(علل الدارقطني ) 1
  ).١٢/٣٣٠ ( المعجم الكبیر)2
  ).١٣/٢٨٠(معرفة الصحابة ألبي نعیم األصبهاني ) 3
  ).٣٨/١٢٣(بن عساكر اتاریخ ) 4
  ).٢/١٧٨(معجم الصحابة البن قانع ) 5
  ).٥/٢٥٢(في حظر القراءة على الجنب والحائض ، سنن البیهقي) 6



 

 ٩٣

  :الف تخدراسة رواة أوجه اال
  :الوجه األول 

  :إبراهیم بن الحجاج  : ًأوال
وذكـره ،  (3) ًثقـة یهـم قلـیال، ي أبو إسحاق البصر،(2)ياجَّ الن (1)يامَّإبراهیم بن الحجاج بن زید الس

   (5) . ثقة:وقال عنه الدارقطني في الجرح والتعدیل،  (4) ابن حبان في الثقات
  :خالصة القول فیه

  . ثقة 
  

  .وهو ثقة،  الحدیث الثالثتقدمت ترجمته في :حماد بن سلمة : ًثانیا
 

  :الوجه الثاني 
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:حماد بن سلمة -١

 

  :عبید اهللا بن معمر -٢
عبید اهللا بن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن  ،عبید اهللا بن معمر التیمي

 وكان من أحدث أصحابه سنا كذا قال صحب النبي صلى اهللا علیه و سلم. مرة القرشي التیمي 
وهذا غلط وال یطلق على مثله أنه صحب النبي صلى اهللا علیه و سلم لصغره ولكنه . بعضهم 

   (6). رآه ومات رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم وهو غالم
َّعبیــد اهللا بــن معمــر ســكن المدینــة، َأدرك النبــي و ِ َّ َ َ ْ َ َ ْ ِْ َ َ َْ َ َُ َ ٍ ْ ِ ُ َ ُeمختلــف فــي ،ِ ٌ ََ ْ ِ صــحبته، حدیثــه عنــد عــروة بــن ُ ْ َْ َ َْ ْ ُ ُ َ َِ ِ ِ ُِ ُ

َالزبیر، ومحمد بن سیرین ِ ِ ِِ ِْ َّْ َ َُ َ ُّ(7)   
  .هو من تالمیذه  عبید اهللا والمنعروة لم یسمع َّمن خالل بحثي تبین و
  
  

  

                                                 
  )٣/٢٠٣األنساب .(هذه النسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب والمشهور بها: اميَّ الس)1
بالنون المشددة والجیم بعد األلف هذه النسبة إلى بني ناجیة وهم عدد كثیر من بني سامة بن : اجيَّالن) 2

  .)٤٤٢/ ٥األنساب .(لؤي
  .٨٨ص، تقریب التهذیب ) 3
  .)٣٢٢/ ٧(الثقات البن حبان ) 4
  ).١/٩٨(تهذیب التهذیب ) 5
  ).٣١١ص(االستیعاب )6
  ).٤/١٨٧٦(، نعیممعرفة الصحابة ألبي ) 7



 

 ٩٤

  :الوجه الثالث 
  :موسى بن إسماعیل 

  . البصري (2)كيَوذُبَأبو سلمة الت،  (1)ريَقْنِموسى بن إسماعیل الم
  . (6)ًساِّكان كی:  وقال یحیى بن معین،  (5)ابن حجرو،  (4)والذهبي،  (3)العجلي قه وث

  :خالصة القول فیه 
  . ثقة 

  

  :الوجه الراجح 
أعلم روى عـن  ال: قال البغوي،  ابن عساكركما قال، ًالوجه الثاني عن عبید اهللا بن معمر مرسال

  .ورواته ثقات،  (7)اد بن سلمةوال رواه عن هشام غیر حم،  غیر هذا الحدیثe النبي
  :الحدیث إسناد  الحكم على

  .ضعیف
  

  :الخالصة 
  : أوجهةاختلف على هشام بثالث

  ذكرهما الدارقطني وواحد لم یذكره اثنان -١
  .لنبي لعبید اهللا سوى هذا الحدیثومن خالل تخریجي للحدیث لم أجد أحادیث عن ا -٢
  . ك الوجه الثاني المرسل هو الراجح لذل، ولم یرو هذا الحدیث عن هشام سوى حماد -٣
  
  
  
  

                                                 
 هذه النسبة بكسر المیم وجزم النون وفتح القاف والراء هذه النسبة إلى بني منقر بن عبید بن مقاعس :ريَقْنِالم) 1

  ).٣٩٦/ ٥األنساب . (بن عمرو بن كعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم 
احدة والذال المعجمة المفتوحة بعد بفتح التاء المعجمة بنقطتین من فوق وضم الباء المنقوطة بو: كيَوذُبَالت) 2

  ).١/٤٤٧األنساب .(الواو هذه النسبة إلى بیع السماد قرأت بخط اإلمام أبي بكر األودني ببخارا
  .٣٠٣/ ٢معرفة الثقات ) 3
  .٣٠١/ ٢الكاشف ) 4
  .٥٤٩ص، التقریب) 5
  .١٣٦/ ٨الجرح والتعدیل ) 6
  .ص١٢٣ ، ٣٨جزء، بن عساكر دمشق التاریخ ) 7



 

 ٩٥

   )رابع عشرالحدیث ال(
َوسئل عن حدیث عـروة، عـن ابـن عمـر، قـال ُ ُ َ َْ ِ  eمـن یأكـل الغـراب وقـد سـماه النبـي " : ُ

  . "ًفاسقا
َیرویه هشام بن عروة، واختلف عنه: فقال ِ ُِ ْ   ؛ُ

  . عن ابن عمر، عن أبیه،ِ عن هشام، عن شریك،فرواه الهیثم بن جمیل
َ عن عائشة، عن أبیه،ِ فرواه عن هشام،وخالفه أبو أویس ِ َ َ.  

   (1) .وكالهما غیر ثابت
  

  :أوجه االختالف 
  . عن ابن عمر، عن أبیه،ِ عن هشام، عن شریك،الهیثم بن جمیل -١
َ عن عائشة، عن أبیه،ِرواه عن هشام ،أبو أویس -٢ ِ َ َ. 

  :دارقطنيل اما لم یقف علیهانوهناك وجه
َشریك، ع -١ ِن هشام بن عروة، عن َأبیه، عن عبد الله بن الزبیرٌ ْ َْ َ َ َ ُُّ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ِْ َ َ ْ ِ َ. 
ََأبو معاویة -٢ َ ُِ َ ٍ عن هشام،ُ َ ِ ْ ِ عن َأبیه،َ ِ ْ َ. 

  

  :الف تختخریج أوجه اال
  . عن ابن عمر، عن أبیه،ِ عن هشام، عن شریك،الهیثم بن جمیل :الوجه األول
من طریق الهیثم بن ،  بمثله (4)وأبو بكر الشافعي، مثله  ب (3)والبیهقي،  بمثله (2)ماجهأخرجه ابن 

  .جمیل عن شریك عن هشام عن أبیه عن ابن عمر 
  

َ عن عائشة، عن أبیه،ِرواه عن هشام ،بو أویسأ :الوجه الثاني ِ َ َ.  
  من طریق أبي أویس عن هشام عن أبیه عن عائشة  5)   بمثلهأخرجه البیهقي

  .(6)ه أویس عن هشام عن أبیوأبتفرد به 
  
  

                                                 
  ).١٣/١٧٥(، العلل) 1
  .١٠٨٢/ ٢ باب األرنب،سنن ابن ماجه) 2
  .٣١٧/ ٩ باب ما یحرم من جهة ما ال تأكل،سنن البیهقي) 3
  . ألبي بكر الشافعي٣٩/ ٣الفوائد الشهیر بالغیالنیات ) 4
  .١٩١٥٣:  حدیث رقم٣١٧/  ٩ ،البیهقي في سننه الكبرى) 5
  .٤٩٣/ ٥ ،فرادأطراف الغرائب واأل) 6



 

 ٩٦

ِشریك، عن هشام بن عروة، عن َأبیه، عن عبد الله بن الزبیر :الوجه الثالث ْ َْ َ َ َ ُ َُّ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ِْ َ َ ْ ِ َ ٌ.  
 من طریق حنیفة بن مرزوق عن شریك عن هشام عـن ،) ٢( والضیاء المقدسي،) ١(أخرجه الطبراني

  أبیه عن عبد اهللا 

  .)٣(عبد اهللا بن الزبیرتفرد به حنیفة بن مرزوق عن شریك عن هشام عن أبیه عن 
  

ََأبو معاویة :الوجه الرابع  َ ُِ َ ٍ عن هشام،ُ َ ِ ْ ِ عن َأبیه،َ ِ ْ َ.  
  . معاویة عن هشام عن أبیه  أبيعن ،) ٤(بن أبي شیبةاأخرجه 

  

  :الفتخدراسة رواة أوجه اال
  . عن ابن عمر، عن أبیه،ِ عن هشام، عن شریك،الهیثم بن جمیل :الوجه األول

  :جمیل الهیثم بن  : ًأوال
  . أبو سهل الحافظ،الهیثم بن جمیل البغدادى

   .)٨(وابن حجر  ، )٧(والدارقطني  ، )٦(والعجلي  ، )٥(وثقه ابن سعد 

  .)٩( و أرجو أنه ال یتعمد الكذب ، یغلط على الثقات،لیس بالحافظ: و قال ابن عدى 

  ) .١٠(إنه متروك : و قال أبو نعیم األصبهانى 

ِوقال عبد الباقي َ َُ ْ َ َ ٍ بن قانعَ ِ َ ِتوفي سنة ثالث عشرة ومائتین: ُ ْ ََ َُ َ َُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِّ
)١١ .(   

  

  .صدوق :خالصة القول فیه

                                                 
  ).١٨/٣٧١ (بیرالمعجم الك)  1
  .٤٨٤/ ٣حادیث المختارة للضیاء المقدسي األ)  2
  .٣١٢/ ١أطراف الغرائب واألفراد )  3
  .٤٠٠/ ٥بي شیبة أمصنف بن )  4
  ).٤٩٠|٧(الطبقات الكبرى )  5
  ).٣٣٥|٢(معرفة الثقات للعجلي )  6
  ).١٥٢|١٠(سنن الدارقطني )  7
  .٢٦٦ص، التقریب )  8
  ).١٠٣|٧(الكامل )  9

  ).٩١|١١(تهذیب التهذیب )  10
  ).٥٧|١٤(تاریخ بغداد )  11



 

 ٩٧

  :شریك  : ًثانیا
  . أبو عبد اهللا الكوفى القاضى، (1)عىَخَّشریك بن عبد اهللا بن أبى شریك الن

 عـن كـان یحیـى ال یحـدث: وقـال عمـرو بـن علـي ، )٢( .لیس حدیثه بـشيء :قال عنه ابن المبارك
   )٣(. وكان عبد الرحمن بن مهدي یحدث عنه، شریك 

: ؟ قــالفــي شـریك) یـى بــن القطـان أي یح(قلــت ألحمـد بــن حنبـل إیــش كـان یقــول : وذيُّوقـال المـر
   )٤( .وما ذكر عنه إال شیئا على المذاكرة حدیثین، كان ال یرضاه 

  )٥( .مائل، مضطرب الحدیث ، سيء الحفظ : وقال الجوزجاني

 : وفــي موضــع أخــر قــال،) ٧( ثقــة:وابــن معــین قــال، )٦(  "ًوكــان یغلــط كثیــرا"  ســعد وزاد ووثقــه ابــن
إال أنــه كــان ال ، ومــرة ثالثــة قــال ثقــة  ، )٨(إال أنــه إذا خــالف فغیــره أحــب إلینــا منــه ، صــدوق ثقــة 
   .)٩(ویزهو بنفسه على سفیان وشعبة ، یتقن ویغلط 

ومن سمع منه بعدما ولـي القـضاء ، فحدیثه صحیح  ًوقال من سمع منه قدیما، )١٠(ووثقه العجلي 
یس لـــ: ومـــرة أخـــرى ، )١٢(والنـــسائي قـــال عنـــه لـــیس بـــه بـــأس.)١١(ففـــي ســـماعه بعـــض االخـــتالط 

تغیــر  ، ًصــدوق یخطــيء كثیــرا: وابــن حجــر قــال عنــه ،) ١٤(لــیس بالحــافظ : ومــرة ثالثــة  )١٣(القويبــ
 )  ١٦(النخعي سنة سبع وسبعین ومائة  مات شریك بن عبد اهللا ). ١٥(حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة

                                                 
ھذه النسبة إلى النخع، وھي قبیلة من العرب نزلت  . بفتح النون والخاء المعجمة بعدھا العین المھملة:عيَخِّالن) 1

  ).٥/٤٧٣(،  األنساب.الكوفة، ومنھا انتشر ذكرھم
  .)١٣٢٢-٤(البن عدي ، الكامل )  2
 ترجمة ١٩٣|٢(للعقیلي ، الضعفاء : وانظر ، ) ١٦٠٢ ترجمة ٣٦٥|٢( أبي حاتم البن، الجرح والتعدیل ) 3

٧١٨(.  
  .)٢١٤رقم  ، ١٢٤ص(روایة المروذي ، العلل ومعرفة الرجال )  4
  .)١٣٧ترجمة  ، ١٥٠ص(للجوزجاني ، الشجرة في أحوال الرجال )  5
  ).٣٧٩| ٦(البن سعد ، الطبقات الكبرى )  6
  ).١٦٠٢ ترجمة ٣٦٦| ٢(بن أبي حاتم ال، الجرح والتعدیل )  7
  ) .١٣٢٣|٤(البن عدي ، الكامل ) 8
  . نفس المصدر السابق)  9

  .)٧٢٧ ترجمة ٤٥٣|١( للعجلي ،معرفة الثقات )  10
  . ولم أجد هذا النص في مطبوعة معرفة الثقات ). ٣٣٦|٤(البن حجر ، التهذیب)  11
  .)٢٧٣٦ ترجمة ٤٧٢|١٢(للمزي ، تهذیب الكمال )  12
  .)٥٧٧ ترجمة ٣٣٦|٤(البن حجر ،  انظر التهذیب )13
  ).٦٠٧٢ حدیث ١٣٠|٥(للمزي ، تحفة األشراف )  14
  ) .٢٧٨٧ ترجمة ٢٦٦ص(البن حجر ، التقریب ) 15
  ). ٨١ص(للذهبي ، اإلعالم بوفیات األعالم : انظر ) 16



 

 ٩٨

وســــماع ، فــــسماع المتقــــدیمن عنــــه الــــذین ســــمعوا بواســــط لــــیس فــــیهم تخلــــیطوبالنــــسبة الختالطــــه  
   (1) .المتأخرین عنه بالكوفة فیه أوهام

  :خالصة القول فیه
  .ً یخطيء كثیرا صدوق

َ عن عائشة، عن أبیه،ِ فرواه عن هشام،أبو أویس :الوجه الثاني  ِ َ َ.  
 أبـو أویـس ، (2)حيَبْعبـداهللا بـن عبـداهللا بـن أویـس بـن مالـك بـن أبـي عـامر األصـ :بـو أویـسأ -١

   (4)مات سنة تسع وستین ومائة،  (3)المدني
صـدوق ولـیس :  ومـرة أخـرى قـال  (7) وابـن معـین (6) والـدارقطني (5)ال بـأس بـه: وثقـه أحمـد وقـال

   (9) .أبو أویس مثل فلیح وفي حدیثه ضعف: وأخرى قال  (8)بحجة
   (10).وقال البخاري ما روى من أصل كتابه فهو أصح

   (11).لیس بالقوي: وقال النسائي 
وقـال ،  فـي أحادیثـه مـا یـصح ویوافقـه الثقـات علیـه ومنهـا مـا ال یوافقـه علیـه أحـد :وقال ابن عدي

 ٕابن عبد البر ال یحكي عنه أحد حرجة في دینه وأمانته وانمـا عـابوه بـسوء حفظـه وأنـه یخـالف فـي
یحتمـل ئمة محـل مننسب إلى كثرة الوهم ومحله عند األ وقال الحاكم أبو عبد اهللا قد ،بعض حدیثه

  (14).صدوق یهم :وقال ابن حجر ،  (13)بن معیناضعفه و،  (12) .عنه الوهم ویذكر عنه الصحیح
  :خالصة القول فیه

  .یهمصدوق 
                                                 

  .٤٧ص، الكواكب النیرات) 1
  .تم ذكرها في الحدیث األول )2
  .)٢٤٥|٥(تهذیب التهذیب ) 3
  .)٣٠٩ص(التقریب ) 4
  .)١٥|١(سؤاالت أبي داود ألحمد ) 5
  .)٣١٢|١(السنن ) 6
  .)١٥٨|٣(تاریخ ابن معین روایة الدوري ) 7
  .)٢٢٥|٣ ( روایة الدوريتاریخ ابن معین) 8
  .)٢٣١|٣(تاریخ ابن معین روایة الدوري) 9

  .)١٢٧|٥(التاریخ الكبیر ) 10
  .)١١٦ص(الضعفاء والمتروكین) 11
  ).٢٤٦|٥(ذیب الته) 12
  .)٣١٨|٢ (روایة الدوري، ابن معینتاریخ ) 13
  . )٣٠٩ص(التقریب) 14



 

 ٩٩

ِشریك، عن هشام بن عروة، عن َأبیه :الوجه الثالث ِِ ْ َْ ُ ََ َ ْ ِ َ ِ، عن عبد الله بن الزبیرٌ ْ َْ َ َُّ ِ َِّ ْ.  
  :نیفة بن مرزوقَح : ًأوال

   (2)ذكره ابن حبان في الثقات،  (1)حنیفة بن مرزوق أبو الحسن
  (3) .توفي بمصر یوم األحد لست خلون من شهر ربیع اآلخر سنة اثنتین وسبعین ومائتین

  :خالصة القول فیه
  .لم یذكره سوى ابن حبان في الثقات، مجهول

  

  .وهو صدوق، تقدمت دراسته في الحدیث الرابع عشر: شریك : ًثانیا
  

   :عبد اهللا بن الزبیر : ًثالثا
یكنـى (4) .عبد اهللا بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي األسـدي

  .أبا بكر
یـر فولدتـه فـي سـنة هاجرت أمه أسماء بنت أبـي بكـر مـن مكـة وهـي حامـل بابنهـا عبـد اهللا بـن الزب

إنه ولد في السنة األولى وهو أول مولود في : وقیل . اثنتین من الهجرة بعشرین شهرا من التاریخ 
وقتل رحمه اهللا یـوم الثالثـاء لـسبع عـشرة لیلـة خلـت مـن جمـادى ، اإلسالم من المهاجرین بالمدینة 

   (5).األولى
 

ٍَأبو معاویة، عن هشام :الوجه الرابع َ ِ ْ َ َ َُ ِ َ ِن َأبیهَ، عُ ِ ْ.  
 .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:أبو معاویة 

  

  :الوجه الراجح 
   .الوجه الرابع المرسل

  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .ضعیف، مرسل

                                                 
  ).٢٨٣|٨(تاریخ بغداد ) 1
  ).٢١٧|٨(الثقات ) 2
  ).٤٣٦|١١(سیر أعالم النبالء) 3
بفتح الهمزة وسكون السین المهملة وبعدها الدال المهملة، هذه النسبة إلى األزد فیبدلون السین من : ديْساَأل) 4

  .تم ذكرها في الحدیث الرابع. الزاي
  ).٢٧٤|١(االستیعاب ) 5



 

 ١٠٠

  :الخالصة
ن لــم ان اآلخــراوالوجهــ، نی منهــا اثنــ الــدارقطني ذكــر أوجــهةأنــه اختلــف علــى هــشام بــن عــروة بأربعــ

   .یذكرهما
  :ه الرابع المرسلوالراجح الوج

وشـــریك هـــو القاضـــي فـــي حفظـــه ،  مـــن طریـــق الهیـــثم عـــن شـــریكًن الحـــدیث جـــاء موصـــوالأل -١
  .ضعف

  .ٕواسناده ضعیف ألن حنیفة مجهول،  الطبراني من طریق حنیفة بن مرزوقهوأخرج  -٢
   (2) . والدارقطني في العلل (1) عبد البرُمن صوب إرسال الحدیث ابنمو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .)١٨٥|١٥(التمهید ) 1
  ).١٣/١٧٥(العلل )2



 

 ١٠١

  )الحدیث الخامس عشر( 
مـا مـن " : eبـن عمـر عـن النبـي اعـن ، سانْوسئل عن حدیث روي عـن وهـب بـن كیـ

ِواني سأنب، جالَّه الدَنبي إال وقد حذر أمت   "ٕم أنه أعور وان ربكم لیس بأعور ُكئٕ
  ،واختلف عنه،  یرویه هشام بن عروة:فقال

   (1) .ر قولهعن ابن عم، عن وهب بن كیسان، فرواه محاضر عن هشام بن عروة
  

  :أوجه االختالف
  .عن ابن عمر، عن وهب بن كیسان، عن هشام بن عروةِّروع ُبن الممحاضر 

  

  :تخریج أوجه االختالف
ن في تاریخه من طریق محاضر بمثله عن هشام بن عروة عن وهب بن كیسان بن جرجااأخرجه 

   (2) .عن ابن عمر
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
   .وهو صدوق، رجمته في الحدیث العاشر تقدمت ت:محاضر  -١

 

  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن:وهب بن كیسان  -٢
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .حسن

  
  :الخالصة

  .للحدیث وجه واحد وهو حسن
  

  
  
  
  

                                                 
  ).١٢/٤٢٤(العلل ) 1
  .١٠١٩حدیث رقم، ٥٠٢ص، تاریخ جرجان) 2



 

 ١٠٢

  )الحدیث السادس عشر(
ْ وسئل عن حدیث روي عن عـروة ُ َ َُ ِ َ عـن ابـن عمـر ،ُ ِخـذ ال {:فـي هـذه اآلیـة : ُ ْعفـو ُ َ... {

  . أن یأخذ العفو من أخالق الناسeُأمر النبي :  قال ١٩٩اآلیة: األعراف 
ْیرویه هشام بن عروة: فقال  ُ َ واختلف عنه ؛،ِ ُِ  

َ واختلف عنه ؛،اويفُّطفرواه محمد بن عبد الرحمن ال ُِ  
  . عن عبد اهللا بن عمر، عن أبیه،ِ عن هشام،فاويُّ، عن الطُفروي عن حبان بن هالل

  . عن ابن الزبیر، عن أبیه،ِ عن هشام،ّره یرویه عن الطفاويوغی
   (1) . عن ابن الزبیر، عن وهب بن كیسان،ِعن هشام: وقیل 

  :أوجه االختالف
  .اهللا بن عمرأبیه، عن عبد، عن ِفاوي، عن هشامُّبن هالل، عن الطاان َّبِح -١
 .یر عن ابن الزب، عن أبیه،ِ عن هشام،ّوغیره یرویه عن الطفاوي -٢
 . عن ابن الزبیر، عن وهب بن كیسان،ِعن هشام -٣
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

لــم یــرو هــذا الحــدیث : وقــال الطبرانــي،  بمثلــهمــن طریــق الطفــاوي عــن هــشام بــه(2)أخرجــه الطبرانــي
  .إال الطفاوي، عن هشام عن أبیه عن ابن عمر

  :الوجه الثاني
عـن عن هشام بمثله  الطفاوي من طریق  (4) داودوأبي، ثلهبم (3)أخرجه البخاري من طریق وكیع 

  .أبیه عن عبد اهللا بن الزبیر
  :الوجه الثالث

عـن هـشام عـن وهـب عـن ابـن بمثلـه  معاویـة  مـن طریـق أبـي (5) المفردأخرجه البخاري في األدب
   (6) .وأبو حاتم قال في العلل هذا أشبه من سند الطفاوي عن هشام عن أبیه عن ابن عمر. الزبیر

  
                                                 

  ).١٢/٤٤٠(العلل) 1
  ).٣/٢٣١(المعجم األوسط ) 2
  ).١٤/١٨٨(باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ، صحیح البخاري) 3
  ).١٢/٤٠٧(باب في التجاوز في األمر ،  داوديسنن أب) 4
  .٢٤٤رقم ، )١/٩٥(األدب المفرد) 5
  ).٤/٦٥(علل الحدیث ) 6



 

 ١٠٣

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  (1) .ه٢١٦توفي ،  ثقة ثبت، أبو حبیب البصري،حبان بن هالل :ان بن هالل حب -١
صـدوق : ابـن حجـرقـال و،  (2)ال بـأس بـه: ابـن عـديقـال   :فـاويُّمحمد بن عبد الرحمن الط -٢

لیس به بأس : وقال أبو حاتم،  (4)لتشیعكان یغلو في ا: وذكره ابن حبان في الثقات وقال، (3)یهم 
 (5) .منكر الحدیث: أبو زرعة قالوقال ، ًصدوق صالح إال أنه یهم أحیانا

  :خالصة القول فیه
  .صدوق یهم

  :الوجه الثاني
   :یعقوب بن إبراهیم

   (6) .ه١٥٢ توفي سنة، ثقة،یعقوب بن إبراهیم بن كثیر بن زید بن أفلح العبدي
  .وهو ثقة ثبت حافظ، ي الحدیث األول تقدمت ترجمته ف:وكیع

  

  :الوجه الثالث
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول :أبو معاویة

  :الوجه الراجح
  .الثاني والثالث
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  :الخالصة

  :والصحیح الثاني والثالث، للحدیث ثالثة أوجه ذكرها الدارقطني
  . حاتمألن الوجه الثالث رجحه أبو -١
  .والوجه الثاني أخرجه البخاري من طریق وكیع وهو ثقة ثبت -٢
  

                                                 
  .١٤٩ص، التقریب) 1
  ).٦/١٩٥( الكامل) 2
  .٤٩٣ص ،التقریب) 3
  ).٢/٤٤٢(الثقات ) 4
  ).٧/٣٢٤( الجرح والتعدیل البن أبي حاتم) 5
  .٦٠٧ص  ،التقریب) 6



 

 ١٠٤

  )الحدیث السابع عشر( 
َوسئل عن حدیث عروة، عن ابن عمر ُ ُ َ َْ ِ وا بصالتكم طلـوع َّال تحر: "  eقال رسول اهللا : ُ

ٍفإنها تطلع بقرني شیطان  وال غروبها،الشمس َ ْ َ ْ َ َْ ُِ ُ ْ َ َ َّ َِ."  
ْیرویه هشام بن عرو: فقال ُ َ واختلف عنه ؛، عن أبیه،ةِ ُِ  

 ویحیى بن أبي ، وعبدة بن سلیمان، ومحمد بن بشر، ووكیع، ویحیى القطان،فرواه زائدة بن قدامة
َ عن ابن عمر، عن أبیه،ِ عن هشام، وعلي بن مسهر، عن علي بن هاشم بن البرید،زائدة ُ.  

َعن هشام، عن أبیه، عن ابن عمر، أو ابن ع: قال مسلمة بن سعید َُ ِّ، عن النبي ْمروِ َّ ِr.  
ِّ عن النبي ، عن أبیه،ِعن هشام: وقال مالك َّ ِeمرسال ً.  

ِّ عن النبي ، عن أبیه،ِعن هشام:  فقال ،وتابعه المفضل بن فضالة على إرساله َّ ِe.  
َن أبیــه، عــن ســالم، عــن ابــن عمــر، عــِلفهم الــدراوردي، فــرواه عــن هــشاموخــا ِّ، عــن النبــي ُ َّ ِe . قالــه

َ ولم یتابع على هذا القول،اهللا الزبیري عنهمصعب بن عبد  ُ.  
   (1) . ومن تابعه،والصحیح قول یحیى القطان

  

  :أوجه االختالف
بـن أبـي ى  ویحیـ، وعبدة بن سلیمان،ن بشر ومحمد ب، ووكیع، ویحیى القطان،زائدة بن قدامة -١

َبن عمر عن ا، عن أبیه،ِ عن هشام، وعلي بن مسهر، عن علي بن هاشم بن البرید،زائدة ُ.  
َعن هشام، عن أبیه، عن ابن عمر: مسلمة بن سعید -٢ ُ ِّ عن النبي ِ َّ ِe.  
ِّ عن النبي ، عن أبیه،ِعن هشام: مالك  -٣ َّ ِeمرسال ً.  

ِّ عن النبي ، عن أبیه،ِعن هشام:  فقال ،وتابعه المفضل بن فضالة على إرساله َّ ِe.  
َعن ابن عمر ، عن سالم،ن أبیه ع،ِ فرواه عن هشام،الدراوردي -٤ ِّ، عن النبي ُ َّ ِe.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

 (3)وعبـــدة، والبخــاري مـــن طریـــق یحیــى القطـــان، بمثلـــه(2)أخرجــه الحمیـــدي عـــن ســفیان الثـــوري
  ، بمثله(4)ومسلم أخرجه من طریق وكیع وعبد اهللا بن نمیر ومحمد بن بشر، بمثله

                                                 
  .)١٣/١٧٤(العلل ) 1
  ).٢/٩٤(  مسند الحمیدي) 2
 ،٥٨٢حدیث رقم، باب الصالة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، كتاب مواقیت الصالة، صحیح البخاري) 3
)٢/٤٣٠.(  
حدیث ، باب األوقات التي نهى عن الصالة فیها، كتاب صالة المسافرین وقصرها، صحیح مسلم) 4

  ).٤/٢٧٣(،١٣٧٠رقم



 

 ١٠٥

والسراج النیسابوري من طریق علي بـن مـسهر وابـن ، له بمث(1) بن قدامةوالطبراني من طریق زائدة
جمـیعهم بمثلـه   (3) الدقاق من طریق علي بن هاشـم  وأخرجه ابن أخي میمي،  بمثله (2)أبي زائدة

  .عن هشام عن أبیه عن ابن عمر
  

  :الوجه الثاني
  .لم أجد سند مسلمة

  

  :الوجه الثالث
   (4) .ثله بمًأخرجه مالك في موطئه عن هشام عن أبیه مرسال

  

  :الوجه الرابع
   (5) .عن أبیه عن ابن عمر بمثلهأخرجه الطحاوي من طریق الداروردي عن هشام عن سالم 

  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

 .وهو ثقة ثبت صاحب سنة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: زائدة بن قدامة -١
 .وهو ثقة متقن، لخامستقدمت ترجمته في الحدیث ا: یحیى القطان -٢
 .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:وكیع -٣
   :محمد بن بشر -٤

 (6). ه٢٠٣توفي سنة ،  ثقة حافظ،محمد بن بشر العبدي أبو عبد اهللا الكوفي
 .وهو ثقة ثبت، قدمت ترجمته في الحدیث الثالث ت:عبدة بن سلیمان -٥
 ، بسكون المیم أبو سعید الكوفي،(7)دانْمَ بن أبي زائدة الهیحیى بن زكریا :یحیى بن أبي زائدة-٦

   (8) .ه١٨٤توفي سنة ، ثقة متقن
 

                                                 
  ).١٢/٣٢٩(المعجم الكبیر ) 1
  .٤٧٠ص، محمد بن إبراهیم السراج النیسابوري، مسند السراج) 2
  .٨٦ص، نبیل سعد الدین جرار: تحقیق، بن أخي میمي الدقاقافوائد ) 3
  .٧٤٢رقم، )٢/٣٠٧ ( عن الصالة بعد الصبح وبعد العصرباب النهي، موطأ مالك) 4
  ).١/١٥١ (باب مواقیت الصالة، معاني اآلثارشرح ) 5
  .٤٦٩ص ،التقریب)6
  .تم ذكرها في الحدیث األول )7
  .٥٩٠ص، التقریب) 8



 

 ١٠٦

ریـد بفـتح الموحـدة وبعـد الـراء تحتانیـة سـاكنة َعلي بـن هاشـم بـن الب: ریدَعلي بن هاشم بن الب -٧
   قـــال، (3)ووثقـــه العجلـــي، (2)صـــالح الحـــدیث صـــدوق: وابـــن ســـعد، (1)ه١٨٠تـــوفي ســـنة ،  الكـــوفي

   (5) .صدوق یتشیع: وابن حجر،  (4)صدوق في روایته: ابن عدي
  :خالصة القول فیه

  .صدوق
 

 .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:رِهْسُعلي بن م-٨
 

  :الوجه الثاني
  .وهو ضعیف،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:مسلمة بن سعید

  

  :الوجه الثالث
 .وهو ثقة إمام دار الهجرة، األولتقدمت ترجمته في الحدیث  :مالك -١

  

 .وهو ثقة فاضل عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:المفضل بن فضالة -٢
 

  :الوجه الرابع
  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثاني:الداروردي

  

  :الوجه الراجح
  .األول

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  

  :الخالصة
  :جح األولوجه والراللحدیث أربعة أ

  .وذلك لكثرة الرواة الثقات الذین رووا الحدیث -١
  . ولتخریج البخاري ومسلم لهذا السند-٢

                                                 
  .٤٠٦ص،التقریب) 1
  ).٦/٣٩٢ (الطبقات الكبرى) 2
  ).٢/١٥٨ (معرفة الثقات) 3
  ).٥/١٨٣ (الكامل) 4
  .٤٠٦ص، التقریب) 5



 

 ١٠٧

   )ثامن عشرالحدیث ال( 
ْوسئل عـن حـدیث عـروة ُ َ َ ِ َ عـن ابـن عمـر ،ُ  ، وأقلـل، قـل لـي قـوالً ،یـا رسـول اهللا: قلـت : ُ

  .ال تغضب:  قال ،لعلي أعقله
ْاختلـف فیـه علـى عـروة : فقـال  ْ عـن عـروة، عـن أبیـه،اه ابـن أبـي الزنـادرو: ُ َ عـن ابـن عمـر،ُ ِ عــن ،ُ
ِّالنبي  َّe،ووهم فیه ِ َ ِ َ.  

ْوخالفه هشام بن عروة ُ َ واختلف عنه ؛،ِ ُِ  
  . عن األحنف بن قیس، عن أبیه،ِعن هشام: والمحفوظ 

  . عن ابن عمه،نفحعن األ: فمنهم من قال 
   (1) .عن عمه: ومنهم من قال 

  

  :أوجه االختالف
 . عن األحنف بن قیس، عن أبیه،ِ هشامعن

  

  :تخریج أوجه االختالف
،  بمثلــه(2) ٍعــم یقــال لــه جاریــةابــن یحیــى بــن ســعید عــن األحنــف عــن أخرجــه أحمــد مــن طریــق 

وأبو نعیم من ،  بمثله(3) حماد بن سلمة عن األحنف عن عمه جاریةأخرجه الطبراني من طریق و
  (4) .ریة بمثلهعمه جا ابن األحنف عن عن طریق عمرو بن الحارث واللیث بن سعد

  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
 .وهو ثقة متقن،  تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس:عیدیحیى بن س -١
 .وهو ثقة فقیه حافظ،  تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي عشر:عمرو بن الحارث -٢
 .إمام مشهور، هثقة ثبت فقی،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:اللیث بن سعد -٣
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:لمةحماد بن س -٤
أبـو بحـر اسـمه الـضحاك وقیـل ، األحنـف بـن قـیس بـن معاویـة بـن حـصین :األحنف بـن قـیس-٥

   (5) . مخضرم ثقة،صخر

                                                 
  ).١٣/١٧٥(العلل ) 1
  ).٣٢/١٦٤(مسند أحمد ) 2
  ).٢/٢٦١(المعجم الكبیر ) 3
  ).٢/٦٠٧(معرفة الصحابة ) 4
  ).٩٦ص(بالتقری )5



 

 ١٠٨

روى عنـه أهـل المدینـة وأهـل البـصرة ، صـحابي، جاریـة بـن قدامـة الـسعدي : جاریة بن قدامـة-٦
   (1) . أصحاب على في حروبه وهو الذي حاصر عبد اهللا بن الحضرمي في دار شبیلوكان من

 
 

  :الحدیث إسناد الحكم على 
  .صحیح

  
  :الخالصة

  .للحدیث وجه من طریق هشام ورواه عنه رواة ثقات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٦٧ص( االستیعاب)1



 

 ١٠٩

  
  
  
  

  
  مسند أبي ذر الغفاري
  رضي اهللا عنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١١٠

  )تاسع عشرالحدیث ال(
  ؟عمــال أفــضل األُّ یــا رســول اهللا أي: "راوح عــن أبــي ذر قلــتُوسـئل عــن حــدیث أبــي مــ

   " ًفأي الرقاب أفضل قال أغالها ثمنا: یمان باهللا والجهاد في سبیل اهللا قلت اإل: "قال
 ،ً مرسـالe یرویه هشام بـن عـروة واختلـف عنـه فـرواه مالـك عـن هـشام عـن أبیـه عـن النبـي :فقال

 واللیـث عــن هـشام فقــالوا عـن أبیــه عـن أبــي مـراوح عــن أبـي ذر ورواه ســعید ووصـله حمــاد بـن زیــد
 وكذلك روى عن حبیب الكاتب ر،عن أبي ذ الزنبري عن مالك عن هشام عن أبیه عن أبي مراوح

   (1) .عن مالك والمحفوظ عن مالك هو المرسل
  

  :أوجه االختالف
  .ً مرسالe مالك عن هشام عن أبیه عن النبي -١
 . زید واللیث عن هشام عن أبیه عن أبي مراوح عن أبي ذرحماد بن -٢
 .سعید الزنبري عن مالك عن هشام عن أبیه عن أبي مراوح عن أبي ذر -٣
 .ًحبیب الكاتب عن مالك مرسال -٤

 
  :تخریج أوجه االختالف

  :الوجه األول
یـة هـي الرواوهـذه ،  عـن هـشام عـن أبیـه عـن عائـشة (2)الموطـأالروایة الموجودة أخرجها مالك في 

  .الوحیدة لمالك في هذا الحدیث وهي موقوفة على عائشة
  

  :الوجه الثاني
وأبـو نعـیم مـن ،  بمثلـه(4)ومـسلم مـن طریـق حمـاد،  بمثلـه (3)أخرجـه أبـو نعـیم فـي معرفـة الـصحابة

  . عن هشام عن أبیه عن أبي مراوح عن أبي ذركالهما،  بمثله  (5)طریق اللیث
  

  :الوجه الثالث
  .أخرج هذه الروایةلم أجد من 

  
                                                 

  ).٦/٢٨٩(العلل ) 1
  .١٤٧٥حدیث رقم ، )٢/٧٨٠ (موطأ مالك) 2
  ).٢/٥٧٦(معرفة الصحابة ) 3
  .٨٤حدیث ، )١/٨٩ (،باب كون اإلیمان باهللا تعالى أفضل األعمال، كتاب اإلیمان، صحیح مسلم) 4
  ).٢/٥٧٦(معرفة الصحابة) 5



 

 ١١١

  :الوجه الرابع
  .لم أجد هذه الروایة

  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

 .وهو ثقة إمام دار الهجرة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:مالك -١
  

  :الوجه الثاني
 .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:حماد بن زید -١
 .فقیه مشهور، وهو ثقة ثبت، الثالثلحدیث  تقدمت ترجمته في ا:اللیث  -٢
  (1) .ال فثقةٕا قیل له صحبة و،قال اللیثي المدنيح الغفاري ویِراوُأبو م :حِراوُأبو م -٣

  

  :الوجه الثالث
 ،بر بفتح الـزاي وسـكون النـون وفـتح الموحـدة الزنبـريْنَبن أبي زسعید بن داود  :سعید الزنبري -١

صـدوق لـه : وقـال ابـن حجـر، (3)و زرعة وابن معین قال لیس بثقـةضعفه أب، (2)أبو عثمان المدني
بـن نـافع فـي دعـواه أنـه سـمع مـن ط علیه بعض حدیثه وكذبه عبـداهللا مناكیر عن مالك ویقال اختل

   (4) .لفظ مالك
  :خالصة القول فیه

  .ضعیف
  

  : الوجه الرابع
 :حبیب الكاتب -١

 ،مـد واسـم أبیـه إبـراهیم وقیـل مـرزوق كاتب مالـك یكنـى أبـا مح، أبي حبیب المصري بنحبیب
   (5) .ه٢١٨توفي سنة ،  كذبه أبو داود وجماعة،متروك

  
  

                                                 
  .٦٧١ص، التقریب) 1
  .٢٣٥ص، المصدر نفسه) 2
  ).١/٢٥٨(المغني في الضعفاء ) 3
  .٢٣٥ص، التقریب) 4
  .١٥٠ص، التقریب) 5



 

 ١١٢

  :الوجه الراجح
  .الوجه الثاني
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  
  :الخالصة

  :ربعة أوجه للحدیث والراجح الثانيهناك أ
  . لكثرة الرواة الثقات الذین رووه-١
ومسلم من طریق ، (1)البخاري عن عبید اهللا بن موسى، ذا السندوألن البخاري ومسلم أخرجا ه -٢

   (2) .حماد بن زید
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٩/٢٣٣ (،٢٣٣٤حدیث رقم، باب أي الرقاب أفضل، كتاب اإلیمان، صحیح البخاري) 1
  .٨٤حدیث رقم ، )١/٨٩( ،باب كون اإلیمان باهللا تعالى أفضل األعمال، كتاب اإلیمان، صحیح مسلم) 2



 

 ١١٣

  
  
  
  

  
  مسند أبي أيوب األنصاري

  رضي اهللا عنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١١٤

  )الحدیث العشرون(
 كـان رسـول اهللا : "وسئل عن حدیث عروة بن الزبیر عن أبي أیوب وزید بن ثابـت قـاال

e عرافن من المغرب باألْیَیَولالركعتین األ ربما قرأ في"    
  :فقال یرویه هشام بن عروة واختلف عنه

 وخالفـه أصـحاب ، محمد بن عبد الرحمن الطفـاوي عـن هـشام عـن أبیـه عـن أبـي أیـوب وزیـد:فقال
 فقـالوا عـن هـشام عـن أبیـه عـن أبـي ،هشام منهم عبدة بن سلیمان ومحمد بن بشر ووكیـع وغیـرهم

 والـصحیح مـن ،ثابـت وهـو الـصحیح عـن هـشام فإنـه كـان یـشك فـي هـذا الحـدیثأیوب أو زیـد بـن 
هذا الحدیث زید بن ثابت ولم یسمعه عروة منه إنما سمعه من مروان عن زیـد بـن ثابـت بـین ذلـك 

   (1) .بن أبي ملیكة عن عروة قال أخبرني مروان بن الحكم عن زید بن ثابتابن جریح عن ا
  

  :أوجه االختالف
  .بد الرحمن الطفاوي عن هشام عن أبیه عن أبي أیوب وزیدمحمد بن ع -١
عبدة بن سلیمان ومحمد بن بشر ووكیع وغیرهم فقالوا عن هشام عـن أبیـه عـن أبـي أیـوب أو  -٢

  .زید بن ثابت
 .بن أبي ملیكة عن عروة قال أخبرني مروان بن الحكم عن زید بن ثابتابن جریح عن  ا-٣

 

  :تخریج أوجه االختالف
  :ولالوجه األ

  .لم أجد من أخرج هذا السند
  

  :الوجه الثاني 
مـن طریـق (4)والطبرانـي ، بنحوهعن وكیع(3)وأحمد،  بنحوه (2)أخرجه ابن أبي شیبة من طریق عبدة

ولم أجد روایة (5) . یحیى بن سعید وأوضح فیه قول مروانعن  في روایة أخرىوأحمد،  بنحوهوكیع
  .محمد بن بشر

  

  :الوجه الثالث
   (6) .لي زید: عن مروان بن الحكم وقالبنحوه  داود من طریق ابن أبي ملیكة أخرجه أبو

                                                 
  ).١٢٦|٦(العلل) 1
  .٣٥٠٠حدیث رقم ، صنف ابن أبي شیبةم) 2
  .٢٢٩٢٤ حدیث رقم حمدأمسند ) 3
  .٤٦٨٦ حدیث رقم المعجم الكبیر) 4
  .٢١٠٧٢حدیث رقم ، مسند أحمد) 5
  ).٢/٤٦٨(، ٦٨٩حدیث رقم، باب قدر الصالة بالمغرب، كتاب الصالة، سنن أبي داود) 6



 

 ١١٥

  :الفتخدراسة رواة أوجه اال
  :الوجه األول

وهـو صــدوق ، تقـدمت ترجمتـه فــي الحـدیث الـسادس عـشر :فـاويَّمحمـد بـن عبـد الــرحمن الط -١
  .یهم

  

  :الوجه الثاني
  . وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:عبدة بن سلیمان -١
 . عابدوهو ثقة ثبت، مته في الحدیث األولتقدمت ترج: وكیع -٢
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر :محمد بن بشر -٣
  

  : الوجه الثالث
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث : ابن جریج-١
بـي ملیكـة بالتـصغیر بـن عبـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عبیـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن أ : ابن أبي ملیكة-٢

   (1) . ثقة فقیه، أدرك ثالثین من الصحابة، اسم أبي ملیكة زهیر التیمي المدني: یقال،جدعان
 أبـو عبـد الملـك األمـوي المـدني ،مروان بن الحكم بن أبي العاص بـن أمیـة : مروان بن الحكم-٣

    ان ولــه ثــالث وســتون ســنةولــي الخالفــة فــي آخــر ســنة أربــع وســتین ومــات ســنة خمــس فــي رمــض
   (2) .ال تثبت له صحبة

  

  :الوجه الراجح
  .الثالث

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  

  :الخالصة
  :للحدیث ثالثة أوجه والراجح الثالث

  . ألن رواته كلهم ثقات -١
  .وترجیح الدارقطني لهذا الوجه-٢
  
  
  

                                                 
  ).٣١٢(التقریب) 1
  ).٥٢٥(التقریب) 2



 

 ١١٦

  
  
  

ِسمسند امل
ْ
و
َ

ر بن م
َ
خ
ْ
ر
ُ

  مة
  رضي اهللا عنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١١٧

  ) والعشرونالحدیث الحادي ( 
ْوسئل عن حدیث عروة بـن الزبیـر ُ َ َ ِ بیعة وضـعت بعـد َأن سـ: مـة ُخرَر بـن مَسوِ عـن المـ،ُ

  .نكحَ أن تe فأمرها النبي ،وفاة زوجها
ْیرویه هشام بن عروة: فقال   ُ   . عن المسور، عن أبیه،ِ

ْ عن عروة،وكذلك رواه أبو الزناد   .مة عن المسور بن مخر،ُ
ِواختلـــف عـــن هـــشام ؛ َِ َ وعبـــد اهللا بـــن ، ووهیـــب بـــن خالـــد، وابـــن جـــریج،فـــرواه عنـــه مالـــك بـــن أنـــس ُ

َ وابراهیم بن ط، والمفضل بن فضالة، والضحاك بن عثمان،المبارك  وحاتم ، واللیث بن سعد،مانْهٕ
  . عن المسور بن مخرمة، عن أبیه،ِ عن هشام،بن إسماعیل

 عـن ، عن عاصم بـن عمـر بـن الخطـاب، عن أبیه،ِاه عن هشام  رو،وخالفهم أبو معاویة الضریر
   (1) .ومن تابعهك والصحیح قول مال،  ووهم فیه،عاصم بن عمر: اد فیه وز،المسور بن مخرمة

  

  :أوجه االختالف
 ، والـضحاك بـن عثمـان،َ وعبـد اهللا بـن المبـارك،ب بـن خالـدْهیـُ وو، وابـن جـریج،مالك بن أنـس -١

 عـن ،ِ عـن هـشام، وحاتم بـن إسـماعیل، واللیث بن سعد،راهیم بن طهمانٕ واب،والمفضل بن فضالة
  . عن المسور بن مخرمة،أبیه
عـن  ، عـن عاصـم بـن عمـر بـن الخطـاب، عـن أبیـه،ِعن هشام) رواه  ( ،أبو معاویة الضریر -٢

 . ووهم فیه،عاصم بن عمر:  وزاد فیه ،المسور بن مخرمة
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

والطبرانـي ،  بمثلـه مـن طریـق مالـك (3)والبخـاري،  بمثلـه مـن طریـق عبـدة (2) ابن أبـي شـیبةهجأخر
وابـن قـانع مـن طریـق ،  بمثلـه  (6)وحمـاد بـن سـلمة،  (5)وابن جـریج،  (4)من طریق محمد بن حازم

  ،  بمثله(7) بن إسماعیلحاتم

                                                 
  ).١٣/٢٤٩(العلل ) 1
  ).٤/٢٩٧(باب في المرأة یتوفى عنها زوجها فتضع، كتاب النكاح، مصنف ابن أبي شیبة) 2
  ).٥/٢٠٣٨(،باب وأوالت األحمال أن یضعن حملهن، كتاب الطالق، صحیح البخاري) 3
  .٩حدیث رقم ، )٢٠/٨(المعجم الكبیر) 4
  .٥حدیث رقم ، )٢٠/٧(المعجم الكبیر) 5
  .٦حدیث رقم ، )٢٠/٧(المعجم الكبیر ) 6
  .١٧١٦حدیث رقم، البن قانع، معجم الصحابة) 7



 

 ١١٨

،  بنحـوه(2)بـن عـون ومالـكوالبیهقـي مـن طریـق جعفـر ،  بنحوه(1)والطحاوي من طریق ابن المبارك
  .جمیعهم عن هشام عن أبیه عن المسور(3) وأورد األبرهوقي من طریق اللیث بنحوه

  :الوجه الثاني
 معاویـة عـن هـشام عـن أبیـه كالهمـا مـن طریـق أبـي،  (5)ابـن حبـانو،  (4) أحمـد فـي مـسندهأخرجـه

  .عن عاصم بن عمر عن المسور
  :دراسة رواة أوجه االختالف

  :الوجه األول
 .وهو ثقة إمام دار الهجرة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:الكم -١
وصــرح ، وهــو مــدلس مــن الثالثــة، وهــو ثقــة، رجمتــه فــي الحــدیث الثــامن تقــدمت ت:ریجابــن جــ -٢

 .بالسماع
  .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن:وهیب بن خالد -٣
ــــارك -٤ ــــن المب  أبــــو عبــــد الــــرحمن ،(6)يِمیمــــَّ التيلــــَظْح الحنالمبــــارك بــــن واضــــعبــــد اهللا بــــن  :اب
ِاإلمام، شیخ اإلسالم، عالم زمانه، وَأمیر األتقیاء في وقته  ، تْ هـ بـ هی١٨١ ،(7)يزَوُرالم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َْ َ ُ ْ َْ ََ ُُ َُِ ْ ِ َِ(8) .  
زامــي ِدي الحْســَالــضحاك بــن عثمــان بــن عبــد اهللا بــن خالــد بــن حــزام األ :حاك بــن عثمــانَّالــض -٥

: وابــن حجــر قــال،  (10)جــائز الحـدیث: قـال العجلــي،  (9)أولــه وبــالزاي أبـو عثمــان المــدنيبكـسر 
   (11) .صدوق یهم

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

 .وهو ثقة ثبت عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:المفضل بن فضالة -٦
                                                 

  .١٣٨٩حدیث رقم ، كتاب الطالق، أحكام القرآن الكریم) 1
  .١٥٢٤٤حدیث رقم، )٧/٤٢٨(، سنن البیهقي) 2
  .١١٥حدیث رقم ، ه٧٠١لألبرهوقي ت، معجم الشیوخ) 3
  .١٨٩٣٩حدیث رقم ، )٤/٣٢٧(مسند أحمد ) 4
  .٤٢٩٨حدیث رقم ، )١/١٣٥(صحیح ابن حبان ) 5
  .تم ذكرها في الحدیث األول )6
ٕبفتح المیم والواو، بینهما الراء الساكنة، وفي آخرها الزاي، هذه النسبة إلى مرو الشاهجان، وانما قیل : زيَوْالمر) 7

  ).٥/٢٦٥(األنساب . لها الشاهجان یعني شاه جاء في موضع الملوك ومستقرهم
  ).٣٧٨|٨(السیر ) 8
  .٢٧٩ص، التقریب) 9

  ).١/٤٧١(فة الثقات معر) 10
  .٢٧٩ص، التقریب) 11



 

 ١١٩

 :إبراهیم بن طهمان -٧
 ثقــة یغــرب وتكلــم فیــه لإلرجــاء ،ر ثــم مكــة أبــو ســعید ســكن نیــسابو،اســانيَرُمــان الخْإبــراهیم بــن طه

   (1). ه١٦٨ توفي سنة ، رجع عنه:ویقال
  .فقیه مشهور، وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث :اللیث بن سعد  -٨
أصــله مــن الكوفــة ، اعیل المــدني أبــو إســماعیل الحــارثيحــاتم بــن إســم :حــاتم بــن إســماعیل  -٩

  (2). ه١٨٦توفي سنة ، صحیح الكتاب
   (6). صدوق یهم: وقال ابن حجر،  (5)والذهبي،  (4)والعجلي،  (3)بن المدینياوثقه 

  :خالصة القول فیه
 .ثقة

 

  :الوجه الثاني
 .وهو ضعیف في روایته عن غیر األعمش، ترجمته في الحدیث األول تقدمت :أبو معاویة -١
تـوفي ،  eاة النبـي ولـد فـي حیـ، عاصم بـن عمـر بـن الخطـاب :عاصم بن عمر بن الخطاب -٢

  (7). ه٧٠سنة 
  :الوجه الراجح
  .الوجه األول
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  :الخالصة

  :ن والصحیح األولاللحدیث وجه
  .لكثرة من رووا الحدیث من الثقات -١
  .ولتخریج البخاري لهذا السند -٢
  
  

                                                 
  .٩٠ص، التقریب) 1
  .١٤٤ص، التقریب) 2
  .١١٨ص، سؤاالت ابن أبي شیبة) 3
  ).١/٢٧٥(معرفة الثقات ) 4
  ).١/٣٠٠(الكاشف) 5
  .١٤٤ ص،التقریب) 6
  .٢٨٦ص، التقریب) 7



 

 ١٢٠

  

  
  مسند جابر بن عبد اهللا

  رضي اهللا عنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٢١

  )حدیث الثاني والعشرونال( 
ُوسئل عن حدیث محمد بن الم َ َ ِ ِّ عن النبي ، عن جابر،رِنكدُ َّ ِeمن أخاف أهـل المدینـة ، 

  .جنبیه: فقد أخاف ما بین هاتین یعني 
ْیرویه هشام بن عروة: فقال  ُ َ واختلف عنه ؛،ِ ُِ  

ْ بن عروةِ عن هشام،فرواه ابن أبي الزناد   .، عن جابر عن محمد بن المنكدر،ُ
َ عن عائشة بنت الزبیر،ورواه معاویة بن عبد اهللا الزبیري ِ َ ْ عن هـشام بـن عـروة،َ ُ  عـن ،ِ عـن هـشام،ِ

   (1) .وهو أصح.  عن السائب بن خالد،طاء بن یسار عن ع،موسى بن عقبة
  

  :أوجه االختالف
ْابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر -١ ُ   .، عن جابرِ
َ عــن عائــشة بنــت،د اهللا الزبیــريمعاویــة بــن عبــ -٢ ِ َ ْ عــن هــشام بــن عــروة،، الزبیــرَ ُ  عــن موســى بــن ِ

  . عن السائب بن خالد، عن عطاء بن یسار،عقبة
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

  . من خالل تخریجي للحدیث لم أجد هذا السند
  

  :الوجه الثاني
ام عن موسى بن عقبة عن عطـاء  من طریق عائشة عن هشخرجه أبو نعیم في معرفة الصحابةأ

  (2). بمثلهعن السائب
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

،  (3)وان المـدني مـولى قـریشْكـَبـن ذالـرحمن بـن أبـي الزنـاد عبـداهللا  د عبـ:ابـن أبـي الزنـاد -١    
لنـاس وقـال أثبـت ا، ضـعیف: ومـرة قـال،  (4)اًال یـسوى حـدیث ابـن أبـي الزنـاد فلـس: قـال ابـن معـین

تغیـر حفظـه لمـا قـدم بغـداد وكـان : وابـن حجـر قـال،  (5)في هـشام هـو عبـد الـرحمن بـن أبـي الزنـاد
  (6). ًفقیها

                                                 
  ).١٣/٣٣١(العلل ) 1
  ).٣/١٣٧٣(معرفة الصحابة) 2
  .٣٤٠ص، التقریب) 3
  ).٢/٤٢٥(سؤاالت البرذعي الضعفاء و) 4
  ).١١/٤٩٥(تاریخ بغداد ) 5
  .٣٤٠ص، التقریب) 6



 

 ١٢٢

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

  

  :الوجه الثاني
 (2)وهي أم عبد اهللا بن الولید بن عثمان بن عفان:  (1)بن هشام بن عروة عائشة بنت الزبیر -١

 .ولم أجد لها ترجمة موسعة
  

 .وهو ثقة فقیه إمام في المغازي، تقدمت ترجمته في الحدیث السادس :موسى بن عقبة -٢
 

 ثقــة فاضـــل ،اللـــي أبــو محمـــد المــدني مــولى میمونـــةِعطـــاء بــن یــسار اله :عطــاء بـــن یــسار -٣
  (3). ه١٩٤توفي سنة ، صاحب مواعظ وعبادة

 

 بني كعـب بـن الخـزرج د األنصاري الخزرجي منْویُالسائب بن خالد بن س :السائب بن خالد -٤
   (4). صحابي، أبو سهلة وأمه لیلى بنت عبادة من بني ساعدة هو والد خالد بن السائب

  )5( .ال بأس فیه: قال أبو زرعة:  معاویة بن عبد اهللا الزبیري-٥
  

  :الوجه الراجح
  .الثاني

  :الحدیث إسناد الحكم على 
  .صحیح

  

  :الخالصة
  : نيوالصحیح هو الثا، نایوجد للحدیث وجه

  .ألن جمیع رواته ثقات -١
  .األول وهم كما قال الدارقطنيالوجه  -٢
   (6). هي أصح:  وترجیح أبو زرعة لروایة عائشة وقال-٣

                                                 
  ).٧/٣٠٧(الثقات البن حبان ) 1
  ).٣٧ص(، جمهرة أنساب العرب )2
  .٣٩٢ص، التقریب) 3
  ).١٧١ص(االستیعاب) 4
  ).١/٢٦٨(ابن أبي حاتمعلل  )5
  ).٥/٣٤١(علل ابن أبي حاتم) 6



 

 ١٢٣

  )ثالث والعشرونالحدیث ال( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ ٍ عن جابر،ِ ِ ِّ عـن النبـي ،َ َِّ ِ َeمـن َأحیـا َأرضـا میتـة فهـي لـه ُ َ َ َ ً َ َ  ومـا ،ًَ

ََأكلت العو ِ َ ٌ فهو صدقة (1)ِافيَ َ َ َ ُ َ.  
َیرویــه هــشام بــن عــروة: َفقــال ُ َُ ِ ِ ُّ واختلــف عنــه ؛ فــرواه َأیــوب الــسختیاني،ِ ِ ِ ِّ ُ ُ َُّ ُ َ َ ٍ عــن هــشام،ُ ِ َ واختلــف عــن ،َ ُِ
ِ فرواه عبد الوارث،َُّأیوب ِ َ ُ ُّ ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي،ََ ِ َّ ِ َ َُّ ِ َ ُّ عن َأیوب،َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عـن ،َ
  .ٍرِجاب

ُّوخالفهما عبد الوهاب الثقفي َِ ََّ ِ ّ َ ََ ُ ُّ رواه عن َأیوب،َ َ ُ ٍ عن هشام،َ ِ َ عن وهب بن كیسان،َ ِ ِ ٍِ عن جابر،َ َ.  
ٍوكذلك رواه حماد بن زید َِ ّ َ ُ َ َ ٍوعباد بن عباد المهلبي، عن هشام، َ ِ ٍَ َ َُّ ََِّ َ، عن وهب بن كیسانُ ِ ِ َ.  
َورواه مبارك بن فضالة َ ُ َ َُ ٍ عن هشام،ُ ِ ِبیهَ عن َأ،َ ٍِ عن جابر،ِ َ.  

َورواه حماد بن سلمة َ َ ّ َ ُ َ ٍ عن هشام،َ ِ ٍ عن عبید اهللا بن عبد الرحمن بن َأبي رافع،َ َِّ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ٍِ عن جابر،َ َ.  
ُوقــال یحیــى القطــان، وَأبــو معاویــة الــضریر ِ َّ َ ُ َ َِ ُ ُ ّ َ ٍ، عــن هــشامَ ِ ٍ عــن عبیــد اهللا بــن عبــد الــرحمن بــن رافــع ،َ َِّ ِ ِِ ِ َِ َ َ

ِّاألنصاري ِ   .ٍِجابرَ عن ،َ
ُّوقـال یحیـى بــن سـعید األمـوي ُِ َ ٍ ِ َ َ َ ِ وشــعیب بـن إســحاق،َ ُ َ َ وابـن هـشام بــن عـروة،ُ ُ ِ ِ ِ وابـن َأبــي الزنـاد،ِ ِّ َ عــن ،ِ

ٍهشام ٍ عن عبید اهللا بن رافع،ِ ِ ِِ َ ٍِ عن جابر،َ َ.  
َوقال عبد اهللا بن محمد بن یحیى بن عروة َُ َ َ َ َِ ِ ِ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عن عبید اهللا بن َأبي راف،َ ِِ ِ َ ُ ٍِ عن جابر،ٍعَ َ.  

َویشبه َأن یكون حدیث هشام بن عروة َُ َ َ ُِ ِ ِ ُِ ِ عن عبید اهللا بن عبـد ،ُ َِ َ ُ ًالـرحمن بـن رافـع محفوظـاَِ ُ َ ٍَ َِّ ِ ُ، وحـدیث ِ ِ َ
ٍهشام َ عن وهب بن كیسان َأیضا،ِ ِ ِ َ .(2)   

  
  :أوجه االختالف

ِعبد الوارث -١ ِ ُّ ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي،َ ِ َّ ِ َ َُّ ِ َ ُّ عن َأی،َ ٍ عن هشام،وبَ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ٍِ، عن جابرَ َ.  
ُّعبد الوهاب الثقفي، رواه عن َأیوب -٢ َ َُ َ ُّ ََِّ ِ ّ ٍ، عن هشامَ ِ َ عن وهب بن كیسان،َ ِ ِ ٍِ عن جابر،َ َ.  

ٍوكذلك رواه حماد بن زید َِ ّ َ ُ َ َ ٍوعباد بن عباد المهلبي، عن هشام، َ ِ ٍَ َ َُّ ََِّ َ، عن وهب بن كیسانُ ِ ِ َ.  
َمبارك بن فضا -٣ ُ َ ٍ عن هشام،َلةُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ٍِ عن جابر،َ َ.  
ٍحماد بن سلمة، عن هشام -٤ ِ َ ََ َ َ ٍ، عن عبید اهللا بن عبد الرحمن بن َأبي رافعّ َِّ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ٍِ عن جابر،َ َ.  
ُیحیـــى القطـــانو ّ َ َ ُ وَأبـــو معاویـــة الـــضریر،َ ِ َّ َ ُِ ٍ عـــن هـــشام،ُ ِ ٍ عـــن عبیـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن رافـــع ،َ َِّ ِ ِِ ِ َِ َ َ

ِّريَاألنصا ٍِ عن جابر،ِ َ.  

                                                 
  ).٣/٢٦٦(النهایة في غریب األثر . هیمة أو طائركل طالب رزق من إنسان أو ب: العوافي )1
  ).١٣/٣٨٦( العلل) 2
  



 

 ١٢٤

ُّیحیى بن سعید األمويو ُِ َ ٍ ِ َ َ ِ وشعیب بن إسحاق،َ ُ َ َ وابن هشام بن عروة،ُ ُ ِ ِ ِ وابن َأبي الزنـاد،ِ ِّ ٍ عـن هـشام،ِ ِ َ، 
ِعن عبید اهللا بن ِ َ ٍ رافع أبيَ ٍِ عن جابر،ِ َ.  

َن محمد بن یحیى بن عروةَعبد اهللا بو ُ َ َ َِ ِ ِ ٍهشامَ، عن ُ ِن عبید اهللا بن َأبيَ، عِ ِ ِ َ ٍ رافعُ ٍِ، عن جابرِ َ.  
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .لم أجد هذا اإلسناد
  

  :الوجه الثاني
  (3)النـسائيو،  بمثلـه من طریق حماد بن زید (2)وأحمد،  بمثله من طریق أیوب (1)الترمذيأخرجه 

  .ثالثتهم عن هشام عن وهب بن كیسان عن جابر،  بمثلهمن طریق عباد المهلبي
  

  :لثالثالوجه ا
  .لم أجد هذا السند

  

  :الوجه الرابع
  (5) القطــانوأحمــد عــن یحیــى بــن ســعید،  بنحــوه (4) أســامةحمــاد بــنأخرجــه الــدارمي مــن طریــق 

ه مـن طریـق ابـن أبـي ْیـَوُجْنَوأخرجـه ابـن ز،  بمثلـه(6) معاویـةوالبغـوي أخرجـه مـن طریـق أبـي، بمثله
،  بمثلــه (8) بــن محمــد بــن یحیــى بــن عــروةوابــن عبــد البــر مــن طریــق عبــد اهللا،  بمثلــه (7)الزنــاد

  .جمیعهم عن هشام عن عبید اهللا عن جابر
  
  
  

                                                 
، الترمذي حسن صحیح: وقال، )٣/٦٥٣(ذكر في إحیاء أرض الموات باب ما ، كتاب األحكام، سنن الترمذي) 1

  .واأللباني صحیح
  ).٢٩/١٥٨(، مسند أحمد) 2
  .٥٧٥٨حدیث رقم ، )٣/٤٠٤ (،لیست ألحدباب من أحیا أرضا میتة ، كتاب إحیاء الموات، سنن النسائي) 3
  .٢٦٦٢حدیث رقم ، )٨/١٦٤(سنن الدارمي ) 4
  .١٤٤٠١رقم ، مسند أحمد) 5
  ).١/٤٠٩(، باب ثواب الفرس والزرع، شرح السنة) 6
ٕكتاب أحكام األرضین واقطاعها واحیائها،  ه٢٥١توفي سنة ، األموال البن زنجویه) 7 باب إحیاء األرض ، ٕ

  ).٢/٣٨٢(،ٕواحیازها
  .٤٠٣٣رقم ، التمهید) 8



 

 ١٢٥

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

وهـو صـدوق ،  تقـدمت ترجمتـه فـي الحـدیث الـسادس عـشر:فـاويُّ محمد بن عبد الـرحمن الط -١
  .یهم
فتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة سان السختیاني بْأیوب بن أبي تمیمة كی :ختیانيَّأیوب الس -٢

تــوفي ،  ثقــة ثبــت حجــة مــن كبــار الفقهــاء العبــاد،ثــم تحتانیــة وبعــد األلــف نــون أبــو بكــر البــصري
   (1). ه١٣١سنة

  

  :الوجه الثاني
 ، أبو محمـد البـصري، (2)قفيَّلت الثَّعبد الوهاب بن عبد المجید بن الص :عبد الوهاب الثقفي -١

   (3). ه١٩٤توفي سنة ، ث سنینثقة تغیر قبل موته بثال
  

  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:حماد بن زید -٢
  

 أبــو ،ب بــن أبــي صــفرة األزديَّعبــاد بــن عبــاد بــن حبیــب بــن المهلــ :بــيَّهلُعبــاد بــن عبــاد الم -٣
   (4) .ه١٧٩توفي سنة ،  ثقة ربما وهم،معاویة البصري

  :الوجه الثالث
  .وهو ثقة ثبت عابد، مت ترجمته في الحدیث الثالث تقد:مبارك بن فضالة -١

  :الوجه الرابع
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: حماد بن سلمة-١
وابـن منـدة ، (5)ال یعـرف لـه حـال:  قـال ابـن القطـان : عبید اهللا بن عبد الرحمن بن أبـي رافـع-٢

   (7).  مستور:وابن حجر قال،  (6)نعم صحح حدیثه أحمد وغیره، مجهول، عبید اهللا: قال
  :خالصة القول فیه

  .مجهول
                                                 

  .١١٧ص، التقریب) 1
  .تم ذكرها في الحدیث الثالث )2
  .٣٦٨ص، التقریب) 3
  .٢٩٠ص، التقریب) 4
  .١٥٥ص، هـ٨٠٦توفي سنة، أبو الفضل عبد الرحیم بن حسین العراقي، ذیل میزان االعتدال) 5
  ).٧/٢٨(، تهذیب التهذیب) 6
  .٣٧٢ص، التقریب) 7



 

 ١٢٦

  .ثقة متقنوهو ،  تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس: یحیى القطان -٣
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول :أبو معاویة الضریر -٤
  .وهو ثقة متقن،  تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس:یحیى بن سعید األموي -٥
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثاني عشر :اقشعیب بن إسح -٦
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن: ابن هشام بن عروة-٧
  .وهو صدوق، ن ترجمته في الحدیث الثاني والعشریتقدمت :ابن أبي الزناد -٨
: لجوزيوقال ابن ا، (1)متروك الحدیث:  قال أبو حاتم:عبد اهللا بن محمد بن یحیى بن عروة -٩

وهــو ضــعیف ، كثیــر الخطــأ عــن هــشام: والــدارقطني قــال،  (2)وأنــا ال أراه إال ابــن زاذان الــضعیف
صــاحب منــاكیر : واألصــبهاني قــال،  (4)أحادیثــه غیــر محفوظــة: وابــن عــدي قــال،  (3)الحــدیث
   (5). وأباطیل

  :خالصة القول فیه
  .ضعیف

  :الوجه الراجح
  .الثانيالوجه 

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  :الخالصة
  :يوالراجح الوجه الثان، للحدیث أربعة أوجه

  . رواته ثقات-١
 هذا السند ضعیف ألن عبـد اهللا ، عن هشام عن عبید اهللا بن أبي رافع عن جابرلوجه الرابع ا-٢

  .ضعیف
  .ترجیح الدارقطني للوجه الثاني -٣
  
  
  

                                                 
  ).٥/١٥٨( حاتمألبي، الجرح والتعدیل )1
  ).٢/١٤١(الضعفاء والمتروكین ) 2
  ).٣/٢٠٢(السنن ) 3
  ).٤/١٨٤(الكامل ) 4
  .٩٧ص، الضعفاء لألصبهاني) 5



 

 ١٢٧

  

  
  
  )عقبة بن عمرو( مسند أبي مسعود 

  رضي اهللا عنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٢٨

  )الحدیث الرابع والعشرون( 
    (1) في مواقیت الصالةeوسئل عن حدیث بشیر بن أبي مسعود عن أبیه عن النبي 

 فـرواه فلـیح بـن سـلیمان عـن هـشام عـن أبیـه عـن ،روى هذا الحـدیث هـشام بـن عـروة واختلـف عنـه
 حمـاد بــن ســلمة بـشیر بــن أبـي مــسعود عـن أبیــه وتابعـه عبــد الــرحمن العمـري عــن هـشام وخالفهمــا

   (2).  لم یسمeنصار عن النبي اه عن هشام عن أبیه عن رجل من األوأبو حمزة روی
  

  :أوجه االختالف
عــن هــشام عــن أبیــه عــن بــشیر بــن أبــي مــسعود عــن وعبــد الــرحمن العمــري یح بــن ســلیمان َلــُف -١

 .أبیه
 . حماد بن سلمة وأبو حمزة عن هشام عن أبیه عن رجل -٣

 

  :تالفتخریج أوجه االخ
  :الوجه األول

ولــم أقــف علــى تخــریج روایــة عبــد ،  بمثلــه مــن طریــق فلــیح عــن هــشام (3)أخرجــه ابــن أبــي خیثمــة
  .الرحمن العمري

  :الثانيالوجه 
  .عن هشامبمثله  من طریق حماد  (4)أخرجه الخطیب البغدادي

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  ، (6)ال بأس به: وقال ابن عدي،  (5) الثقات ذكره بن حبان في:لیح بن سلیمانُف -١

                                                 
َُأخر عمر بن عبد العزیز الصالة یوما فدخلت علیه فقلت  )1 ُ ً َّ ْ ِْ َ ْ َ َ َإن المغیرة بن شعبة َأخر الصالة یوما فدخل علیه : َّ ً َُّ َ ََّ َ ْ ُ ْ ِ

َمغیرة أبو مسعود فقال لل ْ ِ َألست قد علمت أن جبریل نزل فصلى ، ثم صلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ، ثم : ُ َْ ِ َ
  .َبهذا أمرت: صلى ، ثم صلى رسول اهللا ، ثم صلى ، ثم صلى رسول اهللا ، ثم قال 

َقال عروة  ْ ْفقال لي عمر بن عبد العزیز : ُ ِْ َ ْ ْیا عروة انظر ما تحدث فإن جبریل الذي: َ ِّ َ ُُ َ   !َّ أقام لرسول اهللا الصالةْ
ِّكذلك سمعت بشیر بن أبي مسعود یحدث عن أبیه ، ولقد حدثتني عائشة : قال  َ ُ أن رسول اهللا صلى اهللا علیه : "ُ

َّوسلم كان یصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر ْ َ   ).٣/١٧٩(تاریخ ابن أبي خیثمة . ْ
  .)٦/١٨٥(العلل ) 2
  .١٠٣ رقم حدیث، تاریخ ابن أبي خیثمة ) 3
  .٥٥ص، ٢٦٨حدیث رقم ، األسماء المبهمة واألنباء المحكمة) 4
  ).٧/٣٢٤(الثقات ) 5
  ).٦/٣٠(الكامل ) 6



 

 ١٢٩

صـدوق كثیـر : وابـن حجـر قـال،  (2)وابـن معـین لـم یقـو أمـره،  (1) لـیس بـالقوي:قـالفالنـسائي أمـا 
   (3) .أالخط

  :خالصة القول فیه
  . صدوق یخطيء

  

  :بشیر بن أبي مسعود -٢
 تـابعي :جلـي وقـال الع،بشیر بن أبـي مـسعود عقبـة بـن عمـرو األنـصاري المـدني لـه رؤیـة

   (4). ثقة
  

اهللا بــن عمــر بــن حفــص بــن عاصــم بــن عمــر بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد :عبــد الــرحمن العمــري-٣
   (5). ه١٨٦مات سنة،  متروك، أبو القاسم المدني العمري نزیل بغداد،الخطاب
  :الثانيالوجه 

 .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:حماد بن سلمة -١
  

  (7). ه١٦٨،  ثقة فاضل، أبو حمزة السكري، (6) بن میمون المروزيمحمد: أبو حمزة -٢
  :الوجه الراجح 

  .الوجه الثاني
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  :الخالصة

  :الثانيهو الوجه والراجح ، وجهانحدیث لل
  . فیه عبد الرحمن متروك الوجه األول-١
  .الثاني رواته ثقاتالوجه  -٢
  

                                                 
  .٨٧ص،الضعفاء والمتروكین) 1
  ).٣/١٧١(بن معین اتاریخ ) 2
  .٤٤٨ص،التقریب) 3
  .١٢٥ص،المصدر نفسه) 4
  .٣٤٤ص، التقریب) 5
  .تم ذكرها في الحدیث الرابع )6
  .٥١٠ص،التقریب) 7



 

 ١٣٠

  
  
  
  

   بكر الصديقمسند عائشة بنت أبي
  رضي اهللا عنها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٣١

  )خامس والعشرونالحدیث ال(
َوسئل عن حدیث عروة، عن عائشة ِ َِ َ ُ َ َْ :  فقال،ت في الفجر قبل الركعةُیقن eكان النبي : ُ
  .إنما أقنت لكم لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم

ْیرویه هشام بن عروة: فقال  ُ َ واختلف عنه ؛،ِ ُِ  
َ، عـن عائـشة وكـذلكبن هاشم، عـن أبیـهفرواه یحیى  ِ َ  ، عـن شـریك،قـال منظـور بـن زهیـر الـسعدي َ

  .ِعن هشام
  )  .١(عائشة :  لیس فیه ،ً عن أبیه مرسال،ِوالصحیح عن هشام

  

  :ختالفأوجه اال
  .هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة ،یحیى بن هاشم -١
 .ِ عن هشامشریك -٢

 

  :تخریج أوجه االختالف 
  هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة ،حیى بن هاشمی :الوجه األول

،  بمثلـه (3) ابـن حجـر فـي المطالـب العالیـةوردهأو ، بمثلـه (2)أبـو نعـیم فـي معرفـة الـصحابةأخرجـه 
  .من طریق یحیى بن هاشم عن هشام عن أبیه عن عائشة 

  

  ِعن هشامشریك  :انيالوجه الث
شـــریك عـــن هـــشام عـــن أبیـــه عـــن أخرجـــه الطبرانـــي مـــن طریـــق علـــي بـــن حجـــر عـــن منظـــور عـــن 

 لم یرو هذا الحـدیث عـن هـشام بـن عـروة إال شـریك وال رواه عـن شـریك إال منظـور :وقال ،عائشة
  . (4)تفرد به علي بن حجر، بن زهیرا

  :االختالفدراسة رواة أوجه 
  هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة ،یحیى بن هاشم :الوجه األول

َیحیــى بــن ه :یحیــى بــن هاشــم  -١ ُ َ ُّاشــم الغــسانيَْ ِ َِّ َ َّ السمــسار المحــدث، المعمــر، َأبــو زكریــا  (5)ٍ ِ َِّ َ ُ َُ َُّ َ َُ ُُ ْ ِّ
ُالغساني، الكوفي، السمسار  َ ْ ِّ ُّ ُِّ ْ ُ ِ َّ َمات، َ ِفي سنة خمس وعشرین ومائتین: َ ِْ ْ ََ َ َ ََ ْ ِ ٍ ْ َ ِ َِ. )٦(  

                                                 
  .)١٦٠|١٤(العلل للدارقطني )  1
  .٢٧١/ ٢٢يصبهانبي نعیم األمعرفة الصحابة أل) 2
  .٨٥/ ٤المطالب العالیة البن حجر باب القنوت ) 3
  .١١٨/ ٧المعجم األوسط ) 4
هذه النسبة إلى غسان، وهي قبیلة ،بفتح الغین المعجمة، وتشدید السین المهملة، وفي آخرها النون: انيَّسَالغ) 5

  ).٤/٢٩٥(األنساب. ٕلت الشام، وانما سمیت غسان بما نزلوهانز
  )١٦٢|١٠(سیر أعالم النبالء )  6



 

 ١٣٢

ُّقـال النـسائي ِ َ َّ َ ِمتـروك الحـدیث: َ ِْ َ ُ ْ َُ ْ
ُّوقـال العقیلـي، (1) ِ َْ ُ َ َ َكـان یـ: َ َ ِضع الحـدیث علـى الثقـاتَ َِِّ َ َ َ ََ ْ ُ

ُوقـال ابـن  ، (2) ْ َ َ َ
َحبان َّ ِال تحل كتبة حدیثه إال على جهة التعجب ألهل: ِ ُّْ َ ِ ُِّ َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ََّ ِ ْ ْ َ َ الصنعة، وال الروایةَ َ َِّ َ ِ َ ْ َ عنه بحالَّ ُ َِ ْ.ٍ(3)  

   :خالصة القول فیه
  .متروك

  
  ِ عن هشام شریك:الوجه الثاني

 .وهو صدوق، راسته في الحدیث الرابع عشرقدمت د ت:شریك -١
  
  :الوجه الراجح 

سـئل أبـو زرعـة قـد و، ًجـداألن یحیى متروك فتكـون الروایـة ضـعیفة ، الروایة المرسلة دون عائشة 
ٍهذا قول عروة ولیس بمرفوع: عن هذا الحدیث فقال ُ ِ ُ ُ(4)   

رواه عـن شـریك إال منظـور قول الطبراني لم یرو هذا الحدیث عن هشام بن عروة إال شـریك وال لو
  .تفرد به علي بن حجر، بن زهیرا

  
  :الحدیث إسناد  لىالحكم ع
  .ضعیف

  
  :الخالصة 

  .الوجه الثانيأي ،  وجهین والراجح الروایة المرسلةاختلف العلماء في هذا الحدیث على
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١١٠ص " الضعفاء والمتروكین ) 1
  ).٤/١٥٣٩(للعقیلي " الضعفاء ) 2
  .١٢٥ / ٣" المجروحین والضعفاء " كتاب ) 3
  .٢٢١ ص١بي حاتم جزءأعلل الحدیث البن ) 4



 

 ١٣٣

  )سادس والعشرونالحدیث ال(
ْوسئل عن حدیث عروة ُ َ َِ ِ ِ َ عن عائشة ،ُ ِ َ  فقیـل ، ثـم أفطـرت بخبـز وزیـتًسمت مـاالأنها قـ: َ

  . موني لفعلت ُرتَّلو ذك: فقالت ،  فأكلت وأطعمت،ً فاشتریت به لحماًلو أخذت درهما: لها 
َ واختلف عنه ؛،ِیرویه هشام: فقال  ُِ  

َ عن عائشة، عن أبیه،ِعن هشام: ِفقال هشام بن حسان  ِ َ َ.  
.  الحـدیث..ا، وعنـدهدخلت على عائـشة: قالت ، عن أم ذرة،ِعن هشام: ة وقال سلیمان بن المغیر

 )١( .وهذا أشبه

  :ختالفأوجه اال
َ عن عائشة، عن أبیه،ِعن هشام: ِهشام بن حسان -١ ِ َ َ.  
 .الحدیث .  وعندها،دخلت على عائشة:  قالت، عن أم ذرة،ِعن هشام: سلیمان بن المغیرة -٢

 :تخریج أوجه االختالف
َ عن عائشة، عن أبیه،شامِعن ه: ِهشام بن حسان  :الوجه األول ِ َ َ  

  . (2)عن هشام عن أبیه بمثله  أبو نعیم في الحلیة من طریق هشام بن حسان هأخرج
   عن أم ذرة،ِعن هشام: سلیمان بن المغیرة  :الوجه الثاني

عـن هـشام عـن ابـن المنكـدر  بمثلـه  والهیثم بن عدي ، من طریق محمد بن حازمبو نعیم أهوأخرج
  .لم أقف على روایة سلیمان بن المغیرة و (3) .عن أم ذرة

  :ختالفدراسة رواة أوجه اال
   :الوجه األول

 أبـو عبـد اهللا ، بالقـاف وضـم الـدال (4)وسـيُردُهـشام بـن حـسان األزدي الق :هـشام بـن حـسان -١
   (5). ـه١٤٧توفي، بن سیرینا ثقة من أثبت الناس في ،البصري

   .الثة ولم یصرح بالسماع من هشام في هذا الحدیثالطبقة الثفي (6)س ذكره ابن حجرِّوهشام مدل
  

  .ثقة :خالصة القول فیه
  

                                                 
  .)١٧٢|١٤(العلل الدارقطني )  1
  .٤٩/ ٢حلیة األولیاء ) 2
  .نفس المصدر) 3
ھذه النسبة إلى درب ، بضم القاف وسكون الراء وضم الدال المھملتین وفي آخرھا السین المھملة:ردوسيُالق )4

  ).٤/٤٦٩( األنساب .القرادیس بالبصرة، وباب القرادیس بالفاء، بدمشق
  .٥٧٢ص، التقریب) 5
  ).  ٤٧ص(طبقات المدلسین ) 6



 

 ١٣٤

  :الوجه الثاني 
 مــا أخرجــه أبــو نعــیم فــي الحلیــة  وجــدتٕانمــاو، خــرج هــذا الــسندألــم أجــد مــن ، المــذكور فیــه ســلیمان

  .روایة محمد بن حازم والهیثم بن عدي عن هشام عن ابن المنكدر عن أم ذرةوهو 
  .وهو ثقة، قدمت دراسته في الحدیث األول ت:زمن حامحمد ب : ًأوال
  :الهیثم بن عدي : ًثانیا

ُّالهیثم بن عدي بن عبد الرحمن بن زید بن ُأسید بن جابر الطائي َِ ِ ِ ِ َِّ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َّ ِّ ُ ُ َ  
َوقــال ابــن معــین، وَأبــو داود َُ َ َُ ٍ ْ ِْ َ ُ َ ٌكــذاب: َ َّ ُّوقــال البخــاري ، (1)َ ِ َ ُ َ َ ُســكتوا عنــه: َ َْ ُ َ ُوقــال النــسائي، وغیــره،  (2)َ ُ ْ َ َ َُّ ِ َ َّ َ َ :

ِمتروك الحدیث ِْ َ ُ ْ َُْ.(3)   
ُتــو ِفي بفــم الــصلحُ ْ ِّ ِ َ ِ َ ً فــي ســنة ســبع ومــائتین، ولــه ثــالث وتــسعون ســنة،ِّ ََ ْ ْ ََ ُ َ ََ ْ ْ ِ َ َ ٌَ ََ ُ ِ َ َ ٍ ِ الــصلح بالكــسر ثــم الــسكون . ِ

  .ي یسمى فم الصلحكورة فوق واسط لها نهر یستمد من دجلة على الجانب الشرق: والحاء المهملة
   (4)وفیه كانت دار الحسن بن سهل وزیر المأمون، وبه بنى المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل

ُّقـال عبـاس الـدوري ِ ْ ُّ ٌ َّ َ َ َحـدثنا بعـض َأصـحابنا، قـال: َ َ َ َِ َ ُ َ َْ ْ َ ٍّقالـت جاریـة الهیـثم بـن عـدي: َّ ِ َ َ َِ َِِ َْ ُ َْ ُكـان مـوالي یقـوم : َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
ُعامة اللیل ی َِ َّْ َ ُصلي، فإذا َأصبح، جلس یكذبَّ َ َ َ َِ ْ َ ََ َْ َِ ِّ(5) .  

  . متروك :خالصة القول فیه
  .وهو ثقة فاضل،  تقدمت ترجمته في الحدیث التاسع:ابن المنكدر :ًثالثا
  :أم ذرة : ًرابعا

قــال عنهــا ابــن و،  (7)تابعیــة: والعجلــي وقــال،  (6)وثقهــا ابــن حبــان،  مــوالة عائــشة،أم ذرة المدنیــة
   (8). مقبولة:حجر

  .ثقة :خالصة القول فیها
                                                 

  ).٨٥|٩(والجرح والتعدیل ، )٢٢٦ص(بن معین اتاریخ ) 1
فهي أدنى المنازل عنده وأردؤها ، وهذه اللفظة یطلقها البخاري على من تركوا حدیثه ، )٢١٨|٨(التاریخ الكبیر ) 2

  ).١٦١ص ( للسخاويانظر فتح المغیث. في التضعیف 
  ).١٠٤ص(الضعفاء والمتروكین ) 3

 بأمور الناس وأخبارهم، ولم یكن في الحدیث بالقوي، وال كانت له كانت له معرفة: وقال یعقوب بن شیبة* 
والدارقطني في ،  وابن الجارود، وابن شاهین، معرفة، وبعض الناس یحمل علیه في صدقه، وذكره ابن السكن

  .٢١٠ / ٦" لسان المیزان " الضعفاء 
  . ٤٢١ / ٣" معجم البلدان " ، و٨٣ / ٨للسمعاني " األنساب " انظر ) 4
  ).٢٢٦ص(تاریخ بن معین ) 5
  ).٢٢٤|٤( الثقات) 6
  ).٢/٤٦١(،معرفة الثقات للعجلي) 7
  ).٧٥٦ص( التقریب) 8



 

 ١٣٥

  :الوجه الراجح 
 والوجـه الثـاني قـال عنـه الـدارقطني أنـه أشـبه ولكـن لـیس ،الوجه الثاني من طریـق محمـد بـن حـازم

ٕبهذا اإلسناد وانما ما أخرجه أبو نعیم في الحلیـة وهـي الروایـة الوحیـدة الموجـودة مـن طریـق محمـد 
  . ذرةبن حازم  عن هشام عن ابن المنكدر عن أما

حدثنا محمد بن حازم، حدثنا هشام بن عروة، عـن أبـي المنكـدر، عـن أم ذرة وكانـت : والروایة هي
أراه ثمـانین أو مائـة ألـف، فـدعت بطبـق : بعث إلیها بمال في غـرارتین، قالـت: تغشى عائشة قالت

ت وهي یومئذ صائمة فجلست تقسم بین الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم، فلما أمـست قالـ
أمـا اسـتطعمت ممـا قـسمت الیـوم : یا جاریة هلمي فطـري، فجاءتهـا بخبـز وزیـت، فقالـت لهـا أم ذرة

  . (1)رتیني لفعلتَّفیني لو كنت ذكِّعنُال ت: ًأن تشتري لنا لحما بدرهم نفطر علیه، قالت
  
  :الحدیث إسناد  الحكم على

  .حسن
  

  :الخالصة 
وقول الباحثة هناك روایة أشبه ،  ه الوجه الثانيقال الدارقطني األشب ،وجهینالهناك اختالف بین 

  .ذكرتها الباحثة في الوجه الراجح للحدیث لم یذكرها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .)٢٢٢|١(حلیة األولیاء ) 1



 

 ١٣٦

  )بع والعشرونالحدیث السا(
َوســئل عــن حــدیث عائــشة ِ ِ ِ َِ َ ِّ عــن النبــي ،ُ َِّ ِ َe، َأنــه قــرأ َ َ ُ َإن یــد (:َّ ِعون مــن دونــه إال ِ ِ ِِ ُ  )ًإناثــاُ

  .١١٧: النساء 
ٌرویــه هــشامَی: َفقــال ِ ِ ُّ واختلــف عنــه ؛ فــرواه الــدراوردي،ِ ِ َ َّ ُ َ َ ُ َ ِ عــن هــش،ُِ ِ عــن َأبیــه،ٍامَ ِ َ عــن عائــشة،َ ِ ً، موقوفــا َ ُ َ

ِورفعه بقیة بن الول َ ُ ََِّ ُ َ َ ٍید، عن إسماعیل بن عیاشَ ّ َ َِ ِ ٍ، عن هشامِِ ِ ُّ والموقوف َأصح،َ َ ُ ُ َ .(1)   
  

  :ختالفأوجه اال
ُّرواه الدراوردي -١ ِ َ َّ ُ ِ عن هشا،َ ِ عن َأبیه،ٍمَ ِ َ عن عائشة،َ ِ ً موقوفا،َ ُ َ.  
ِرفعه بقیة بن الولید -٢ ِِ َ ُ َّ َ ُ َ َ ٍ عن إسماعیل بن عیاش،َ ّ َ َِ ِ ٍ عن هشام،ِ ِ َ. 

  

  :أوجه االختالفتخریج 
 وجـه غیـر مـذكور مـن طریـق ابـن جـریج عـن هـشام عـن أبیـه سـوى ،لم أجد من خرج هذا الحـدیث

  . (2)عن عائشة
ٍ عـن حــدیث ؛ رواه كثیـر بـن عبیـد عنـدما سـئلولكـن ابـن أبـي حــاتم ِ ٍ ُِ َُ ُ ِ عـن إسـماعیل بــن ،ِّ عــن بقیـة،ُ ِ ِ

ٍعیاش ُ عن هشام بن عروة،ّ ِ ِ ِ عـن أبیـه،ِ ّأن النبـي : ِ عـن عائـشة ،ِ ِ ّ َّe َّإن یـدعون مـن دونـه إال :  قـرأ ِ ِِ ِِ ُ ُ
  .ًإناثا
ُهذا كذب ال أصل له: قال  ٌ ٌ وان كان عن عروة فهو صالح،ِ ِ ُ ُ ِٕ(3) .  

  
  :ختالف دراسة أوجه اال

ُّرواه الدراوردي :الوجه األول ِ َ َّ ُ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ ً موقوفا،َ ُ َ.  
  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثاني:الدراوردي  

  

ِرفعه بقیة بن الولید :الوجه الثاني ِِ َ ُ َّ َ ُ َ َ ٍ عن إسماعیل بن عیاش،َ ّ َ َِ ِ ٍ عن هشام،ِ ِ َ.  
  .بقیة بن الولید -١
  .إسماعیل بن عیاش -٢
  
  

  

                                                 
  ).١٤/١٧٦(العلل ) 1
  ).٢/٥٢(فضائل القرآن) 2
  ).٦١٠|١(علل الحدیث البن أبي حاتم ) 3



 

 ١٣٧

  :بقیة بن الولید : ًأوال
 أبــــو یحمــــد ،يمــــَّیتُالم،(2)يیــــرْمِ الح،(1)يالعــــَز الكْریــــُبقیــــة بــــن الولیــــد بــــن صــــائد بــــن كعــــب بــــن ح

  .يالحمص
 ومـات سـنة سـبع ،الثقـات  فى روایته عـن غیـر ضعیف،الثقاتثقة فى روایته عن :  قال ابن سعد

   (3).  هارونوتسعین ومائة في آخر خالفة محمد بن
قــال   و(4). ومـا روى عـن المجهــولین فلـیس بـشىء، ثقــة فیمـا روى عـن المعــروفین:  وقـال العجلـى

حـــدثنا : " إذا قـــال : و قـــال النـــسائى ،  فهـــو ثقـــة ،بقیـــة عجـــب إذا روى عـــن الثقـــات: أبـــو زرعـــة 
 ،فـة عمـن یأخـذبـالى إذا وجـد خرارحـم اهللا بقیـة مـا كـان ی: و قال الجوزجانى ،  فهو ثقة ،"أخبرنا و
   (5). ٕاذا حدث عن الثقات فال بأس بهو
  .هذا إن صح مفسد لعدالته  و، و یستبیح ذلك،س عن الضعفاءبقیة یدل: قال ابن القطان و

   (6).وعده ابن حجر من المرتبة الرابعة في التدلیس
  :خالصة القول فیه

  .صدوق
  

وهــو صــدوق فــي روایتــه عــن ، جمتــه فــي الحــدیث الثــامن  تقــدمت تر:إســماعیل بــن عیــاش: ًثانیــا
  .الشامیین
   

  :وهو الوجه الذي لم یذكر /الثالوجه الث
  ابن جریج عن هشام عن أبیه عن عائشة

وهــو مــدلس مــن الطبقــة الثالثــة ولــم ، وهــو ثقــة، رجمتــه فــي الحــدیث الثــامن  تقــدمت ت:ابــن جــریج
  .یصرح بالسماع من هشام

  
  

                                                 
كالع، نزلت الشام، وأكثرهم : " بة إلى قبیلة، یقال لهاهذه النس، بفتح الكاف وفي آخرها العین المهملة: العيَالك) 1

  ).٥/١١٨(األنساب . نزل حمص
 بكسر الحاء المهملة وسكون المیم وفتح الیاء المنقوطة بنقطتین من تحتها وكسر الراء المهملة، هذه :ريَمیِالح) 2

  ).٢/٢٧٠(المصدر نفسه . النسبة إلى حمیر وهي من أصول القبائل، نزلت أقصى الیمن
  ).٤٦٩|٧(الطبقات الكبرى) 3
  ).٢٥٠|١(معرفة الثقات) 4
  ).٤١٧|١(تهذیب التهذیب) 5
  ).٤٩(طبقات المدلسین ) 6



 

 ١٣٨

  :الوجه الراجح 
  . زرعة يالدارقطني وأبك اد بعض العلماء لهالروایة الموقوفة وذلك لتأیی

  .والوجه الذي فیه بقیة ضعیف 
  

  :الحكم على إسناد الحدیث 
  .صحیح موقوف 

  
  :الخالصة 

وكــان هنــاك وجــه ثالــث مــن غیــر ، هین ولــم أجــد مــن خــرج هــذین الــوجهیناختلــف علــى هــشام بــوج
  .ًاف ولیس مرفوعالروایة المذكورة والصحیح في هذا الحدیث من قول عروة یعني موقو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٣٩

   )ثامن والعشرونالحدیث ال(
ْوسئل عـن حـدیث عـروة ُ َ َِ ِ ِ َ عـن عائـشة ،ُ ِ َ  ، فـاتق اهللا،أمـا بعـد: أنهـا كتبـت إلـى معاویـة : َ
ً واذا اتقیت الناس لم یغنوا عنك من اهللا شیئا،فإنك إذا اتقیت اهللا كفاك الناس ٕ.  

ْیرویه هشام بن عروة: فقال ُ َتلف عنه ؛ واخ،ِ ُِ  
ْ عن عروة، عن رجل،ِ عن هشام،فرواه ابن المبارك َ عن عائشة،ُ ِ َ َ.  

اهللا بـــن  عـــن عبـــد،ن بـــن عبـــد اهللا بـــن عنبـــسة عـــن عـــو،ِ رواه عـــن هـــشام،وخالفـــه یحیـــى بـــن أیـــوب
ْ عن عبد اهللا بن عروة،عنبسة َ عن عائشة ،ُ ِ َ    (1). وهو أصح. َ

  :ختالفأوجه اال
ْ عن عروة، رجل عن،ِ عن هشام،ابن المبارك -١ َ عن عائشة،ُ ِ َ َ.  
 ، عن عبـد اهللا بـن عنبـسة، عن عون بن عبد اهللا بن عنبسة،ِ رواه عن هشام،یحیى بن أیوب -٢

ْعن عبد اهللا بن عروة َ عن عائشة،ُ ِ َ َ. 
  :ختالفیج أوجه االتخر

ْ عن عروة، عن رجل،ِ عن هشام،ابن المبارك :تخریج الوجه االول  َ عن عائشة،ُ ِ َ َ.  
 أخرجـــهو،  بمثلـــه عــن هـــشام عـــن رجــل عـــن عـــروة عــن عائـــشة (2)ن المبـــاركأخرجــه ابـــ

  .عن هشام عن رجل عن عروة عن عائشة بمثله  من طریق عبد اهللا بن المبارك  (3)كائيِالالل
 عـن ، عـن عـون بـن عبـد اهللا بـن عنبـسة،ِ رواه عـن هـشام،یحیى بن أیـوب : تخریج الوجه الثاني
ْبن عروة عن عبد اهللا ،عبد اهللا بن عنبسة َ عن عائشة،ُ ِ َ َ  

عـن عـون عـن عبـد اهللا عـن ابـن عـن هـشام  بمثله من طریق یحیى بن أیوب   (4)أخرجه أبو داود
  .عروة عن عائشة

  :دراسة رواة أوجه االختالف 
  .عالم زمانه، وهو ثقة، نالحدیث الحادي والعشری تقدمت ترجمته في : ابن المبارك /ألولالوجه ا

  :الوجه الثاني 
   .ى بن أیوبیحی -١
  .عون بن عبد اهللا بن عنبسة -٢
 .عبد اهللا بن عنبسة -٣
 .عبد اهللا بن عروة -٤

                                                 
  ).١٨٢|١٤(العلل ) 1
  .٦٣ص ،الزهد البن المبارك) 2
  ).٦/٣٥٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) 3
  ).١/٣٤٦( بي داودالزهد أل) 4



 

 ١٤٠

  . هـ١٦٨  توفي سنة،  أبو العباس المصرى،قىِافَیحیى بن أیوب الغ : ًأوال
،  (3)صـدوق: وقـال ،ثقـة: وقال الترمذى عـن البخـارى  ،  (2) صالح:وقال مرة،  (1)وثقه ابن معین

   (4). ً حافظا وقال كانسفیان یعقوب بن وثقهو
،  (7)وقال النسائي لیس بالقوي،  (6)ال یحتج به :  قال أبو حاتم، (5)منكر الحدیث: وقال ابن سعد

و ال أرى فـى حدیثـه أذا روى :  ثـم قـال،وكـذا نقـل ابـن عـدى،  (8)لیس بـه بـأس: وفي موضع آخر
فــى بعــض حدیثــه : الــدارقطنى قــال و، (9)، وهــو عنــدى صــدوق ال بــأس بــه ًعــن ثقــة حــدیثا منكــرا

   (11).صدوق ربما أخطأ:  قال ابن حجر ،  (10)اضطراب
  :خالصة القول فیه

  .صدوق
  

  . مجهول :عون بن عبد اهللا بن عنبسة -٢
  

 سمعت یحیى یقول قد روى ربیعة عـن عبـد اهللا بـن عنبـسة :قال الدوري :سةَبْعبد اهللا بن عن -٣
 حدیث واحـد يال أعرفه إال ف: رعةُوقال أبو ز، (12) يأدربن عنبسة هذا قال ال اقلت من عبد اهللا 

   (14). مقبول: ابن حجرقال و،  (13)
  :خالصة القول فیه

  . مجهول 
  
  

                                                 
  ).٧١٩ص(تاریخ الدارمي) 1
  ).١٢٨|٩( والتعدیلالجرح) 2
  ).٣٥٠|١(العلل الكبیر) 3
  ).٤٤٥|٢(المعرفة والتاریخ) 4
  ).٥١٦|٧(الطبقات الكبرى ) 5
  ).١٢٨|٩(الجرح والتعدیل ) 6
  ).٦٢٦(الضعفاء ) 7
  ).٢٣٦|٣١(تهذیب الكمال ) 8
  ).٢١٤|٥(الكامل ) 9

  ).٧٣١|٢(المغني في الضعفاء ) 10
  ).٥٨٨ص (التقریب ) 11
  ).١٨٣|٣(وایة الدوري تاریخ ابن معین ر) 12
  ).٣٠٢|٥(تهذیب التهذیب ) 13
  .٣١٦ ص،التقریب) 14



 

 ١٤١

  :عبد اهللا بن عروة -٤
بـن عـروة اأخو هشام  ( ي أبو بكر المدن (1)يدْسَ األيرشُن الزبیر بن العوام القعبد اهللا بن عروة ب

   (2). ثقة ثبت فاضل، )و أخوته 
  

  :الوجه الراجح 
  .الوجه الثاني

  

  :الحدیث إسناد  الحكم على
  .ضعیف 

  

  :الخالصة 
   ، ضعیف من كال الوجهینًأنه اختلف على وجهین والدارقطني رجح الوجه الثاني والحدیث أصال

وجــه الثــاني وال،  ومــن خـالل البحــث لـم یتبــین لـيیــر معـروفرجــل مـبهم وغفــي سـنده الوجـه األول 
  . ویبقى ترجیح الوجه الثاني كما قال الدارقطني ،مجهوالنیوجد به 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .في الحدیث الرابعتم ذكرها ) 1
  ).٣١٤ص (،التقریب) 2



 

 ١٤٢

   )تاسع والعشرونالحدیث ال (
ْ وسئل عن حدیث عروة- ُ َ َِ ِ ِ َ عن عائشة ؛ أن النبي ،ُ َ ِ َ َeمن نخیل بني ً أقطع الزبیر نخال 

  .یرضالن
ْیرویه هشام بن عروة: فقال  ُ َ واختلف عنه ؛،ِ ُِ  

ْ هشام بن عـروة عن،فرواه صالح بن موسى الطلحي ُ َ عـن عائـشة وخالفـه أبـو بكـر بـن ، عـن أبیـه،ِ ِ َ َ
ْ عن الزبیر وغیرهما یرسله عن عروة، عن أبیه،ِ فرواه عن هشام،عیاش    (1).  وهو المحفوظ،ُ

  

  :ختالفأوجه اال
ْصالح بن موسى الطلحي، عن هشام بن عروة، عن أبیه -١ ُ َ، عن عائشةِ ِ َ َ.  
 . عن الزبیر، عن أبیه،شامِ فرواه عن ه،أبو بكر بن عیاش -٢

 

  :ختالفتخریج أوجه اال
ْ عن هشام بن عروة،لحيَّصالح بن موسى الط :تخریج الوجه األول ُ َ عن عائشة، عن أبیه،ِ ِ َ َ.  

   (2).لم أجد من خرج هذا الوجه وصالح متروك
  

   . عن الزبیر، عن أبیه،ِ فرواه عن هشام،أبو بكر بن عیاش :الوجه الثاني
مــن   (4)أخرجــه البخــاريو،  بمثلـهبــن نمیــرامــن طریــق وكیــع وعبـد اهللا  (3)شـیبة أخرجـه ابــن أبــي 
  .كالهما عن هشام عن أبیه عن الزبیربمثله  طریق أبو أسامة
عــن هــشام عــن أبیــه عــن بمثلــه  بكــر بــن عیــاش مــن طریــق أبــي  فــي العلــل  (5)وأخرجــه الترمــذي

  .ًأسماء مرفوعا
أخرجهـا ابـن أبـي شـیبة فـي ، ًهـشام عـن أبیـه مرسـالهناك الروایة المرسلة وهي عـن وكیـع عـن **

   (6). مصنفه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٤/١٨٤(العلل ) 1
  ).٢٧٤(التقریب ) 2
  .٣٥٤ /١٢بي شیبة أمصنف ابن ) 3
  ).١٠/٤٠٤(باب ما كان النبي یعطي المؤلفة قلوبهم ، كتاب فرض الخمس، صحیح البخاري) 4
  .٤٧٩/ ١علل الترمذي الكبیر ) 5
  ).١٢/٣٥٤(مصنف ابن أبي شیبة )6



 

 ١٤٣

  :دراسة أوجه االختالف 
  :صالح بن موسى/ الوجه األول

  .ي الكوف،(2)يمْیَّالت ، (1)يلحَّصالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة بن عبید اهللا الط
 .النــسائيو ،(6)أبــو حــاتمو، (5)زجــاني الجوو، (4)والبخــاري وزاد منكــر الحــدیث ، (3)بــن معــیناضــعفه 

(7)   
  .متروك :خالصة القول فیه

  :أبو بكر بن عیاش/ لوجه الثانيا
  .اطَّ الحن،يءقرُ الم،ي الكوف، (8)دىْسَأبو بكر بن عیاش بن سالم األ

وابـن حجـر  ،  (13)وأبـو داود،  (12)والعجلـي ،  (11)وأحمـد ،  (10)و ابـن معـین،  (9)ابـن سـعدثقـه و
  ، (15)صدوق، لیس به بأس : وقال ابن معین ،  (14)یخطيء بعض الخطأوزاد وكان 

فـي حفظـه : وقـال یعقـوب بـن شـیبة ،  (16)ولكنه لـیس بمـستقیم الحـدیث، رجل صدوق : قال  ومرة
   (17)اضطراب

                                                 
بن عبیداهللا " طلحة " هذه النسبة إلى ، بفتح الطاء المهملة، وسكون الالم، وفي آخرها الحاء المهملة: َالطلحي) 1

  ).٤/٧٠(اباألنس. رضي اهللا عنه، والمشهور بهذا االنتساب جماعة من أوالد طلحة وأحفاده قدیما وحدیثا
بفتح التاء المنقوطة من فوق بنقطتین وفتح الیاء المنقوطة من تحت بنقطتین والمیم بعدها بتحریك : ميْیَّالت) 2

  ).١/٤٩٨(األنساب . الحرفین االولین، وهذه النسبة إلى تیم، وهو بطن من غافق ممن كان بمصر
  ).٢٢٥|٢(انظر تاریخ ابن معین روایة الدوري ) 3
  ).١٩٩|٢(لصغیرالتاریخ ا) 4
  ).٧٣ص(الشجرة في أحوال الرجال) 5
  ).٣٢٠|١(علل الحدیث ) 6
  ).٥٧|١(الضعفاء والمتروكین ) 7
  . في الحدیث الرابعتم ذكرها) 8
  ).٣٨٦|٦(الطبقات الكبرى ) 9

  ،)١٠١ص(انظر تاریخ الدارمي) 10
  ).٤٨١|٢(روایة عبد اهللا بن أحمد ، العلل وعرفة الرجال ) 11
  ).٣٨٩|٢( معرفة الثقات) 12
  ).١٥١|٣(سؤاالت اآلجري ) 13
  ).٣٦|١٢(تهذیب التهذیب ) 14
  ).٨٢|١(معرفة الرجال البن محرز ) 15
  ).٦٩|١(البن محرز ، معرفة الرجال ) 16
  ).٣٧٨|١٤(تاریخ بغداد ) 17



 

 ١٤٤

لـیس بحـافظ : قـال النـسائي،  (2) طكثیـر الغلـ: وقـال الترمـذي، (1)  شيءفي حفظه: قال أبو زرعةو
  (4) .صدوق یهم: قال الساجي،  (3)

  

   :خالصة القول فیه
  .صدوق

  

  :الوجه الراجح
  .هي الروایة المرسلة عن عروة ألن البخاري أخرج هذه الروایة ،الوجه الثاني

   
  :الحدیث إسناد  الحكم على

  .  صحیح عن عروةرسلم
  

  :الخالصة 
 عــن  ومــنهم مــن یرســله، ومــنهم مــن یــروي عــن الزبیــر،ن مــنهم مــن یــروي عــن عائــشةهــاهنــاك وج

وألن راوي هـذه الروایـة وكیـع وهـو ثقـة ،  هـذه الروایـةأخـرج وهو الصحیح وذلـك ألن البخـاري عروة
  .ثبت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٣٢٩|٢(علل الحدیث ) 1
  ).٦٩٧|٤(جامع الترمذي ) 2
  ).٤٠٠|٨( تحفة األشراف) 3
  ).٣٧|١٢(تهذیب التهذیب ) 4



 

 ١٤٥

  )ثالثونالحدیث ال( 
َوسئل عن حـدیث عـروة ُُ َ َِ ِ َ، عـن عائـشةِ ِ ُ َأنَّ رسـول اهللا ،َ َeأتـى سـعدا یعـوده ُ ُ ًُ ُ فقـال لـه ،ََ َ َ :

ُِأوصــي بمــالي كلــه ِ ِِّ ُ ِفالنــصف: ل  قــا،ال:  قــال ،ِ ِفالثلــث ؟ قــال :  قــال ،ال:  قــال ،ِّ بالثلــث والثلــث : ُُّ
ِكثیر الحدیث َ.  

َیرویه هشام بـن عـروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ َ واختلـف عنـه ؛ فـرواه محمـد بـن ربیعـة،ِ ِ َ ََ ُ َُ ُ َ ٍ عـن هـشام،ُِ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ عـن ،َ
َعائشة ووهم في ذكر عائشة َ َِ ِ ِ ِِ ِ َ.  

ٍوالصحیح عن هشام ِ َِ ُ ِ عن َأب،َّ ٍیه، عن سعدَ َِ َِ، كذلك َ ُرواه َأصحاب هشام الحفاظَ ّ ُ ٍُ ِ ُ ٍ، عن هشامَ ِ َ.  
  

  :ختالفأوجه اال
َفرواه محمد بن ربیعة -١ ِ َ ََ ُ ُ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ٍعن هشام -٢ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ٍ عن سعد،َ َ َ. 

  

  :ختالفتخریج أوجه اال
َرواه محمد بن ربیعة :الوجه األول ِ َ ََ ُ ٍعن هشام ،ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ  

  .شةعن هشام عن أبیه عن عائبمثله  من طریق محمد بن ربیعة  (1)أخرجه النسائي
  

ٍعن هشام :نيتخریج الوجه الثا ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ٍ عن سعد،َ َ َ  
عـن هـشام عـن بمثلـه مـن طریـق وكیـع   (3)النـسائيو، بمثلـه  (2) عـن وكیـعأحمـد بـن حنبـلأخرجـه 

  .دأبیه عن سع
  

  :دراسة أوجه االختالف
َرواه محمد بن ربیعة :الوجه األول ِ َ ََ ُ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ  

  .ي أبو عبد اهللا الكوف،يؤاسُّ الر، (4)يالبِمحمد بن ربیعة الك :محمد بن ربیعة
   ، (7)وثقه أبو داودو،  (6)وقال مرة أخرى لیس به بأس،  (5)وثقه یحیى بن معین

  

                                                 
  ).٢٤٣ص/٦(باب الوصیة بالثلث ، سنن النسائي) 1
  .١٤٧٩: حدیث رقم، )١٧٢ص /  ١( ابن حنبل في مسنده ) 2
  ).١٠٤ص/ ٤ (،باب الوصیة بالثلث، كتاب الوصایا، سنن النسائي) 3
. ھذه النسبة إلى عدة من قبائل العرب،  بكسر الكاف بعدھا الالم ألف وفي آخرھا الباء الموحدة:البيِالك) 4
  ).٥/١١٦( ألنسابا
البن أبي حاتم ، الجرح والتعدیل، )٢١٤ص( عثمان الدارمي روایة، )٢٧٣|٣(روایة الدوري،اریخ الت( انظر ) 5
)٢٥٢|٣.(  
  ).٥٢٣|٣(روایة الدوري، التاریخ) 6
  ).١٢٥|٣(سؤاالت اآلجري ) 7



 

 ١٤٦

صــالح : وقــال أبــو حــاتم ، (3)الــدارقطنيو،   (2)وابــن شــاهین ،  (1)ه ابــن حبــان فــي الثقــاتوذكــر
    (6)صدوق:قال ابن حجرو، (5) فیه لین: وقال الساجي، (4)الحدیث

  
  : فیهخالصة القول

  .صدوق
  

  :الوجه الثاني
  .وكیع عن هشام عن أبیه عن سعد

  .وكیع بن الجراح  -١
  .سعد بن أبي وقاص -٢

  .وهو ثقة فاضل عابد،   تقدمت ترجمته في الحدیث األول:كیع بن الجراح و/ًأوال
  

  :سعد بن أبي وقاص/ ًثانیا
الب القرشــي الزهــري یكنــى أبــا ِب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن كــْهیــواســم أبــي وقــاص مالــك بــن ُأ

  .إسحاق كان سابع سبعة في اإلسالم اسلم بعد ستة
 وشـهد بـدرا والحدیبیـة وسـائر المـشاهد وهـو ،لواتأسـلمت قبـل أن تفـرض الـص: وروي عنه أنه قـال

وأحـد .  تـوفي وهـو عـنهم راضeأحد الـستة الـذین جعـل عمـر فـیهم الـشورى وأخبـر أن رسـول اهللا 
 وكان مجاب الـدعوة مـشهورا بـذلك تخـاف دعوتـه وترجـى ال یـشك فـي ،العشرة المشهود لهم بالجنة

  " .لهم سدد سهمه وأجب دعوته ال: "  قال فیه eإجابتها عندهم وذلك أن رسول اهللا 
وهو أول من رمى بسهم في سبیل اهللا وذلك في سریة عبیدة بن الحـارث وكـان معـه یومئـذ المقـداد 

  .بن عمرو وعتبة بن غزوان
ومــات ســعد بــن أبــي وقــاص فــي قــصره بــالعقیق علــى عــشرة أمیــال مــن المدینــة وحمــل إلــى المدینــة 

   (7).  مروان بن الحكم على أعناق الرجال ودفن بالبقیع وصلى علیه
  

                                                 
  ).٣٨|٩(،الثقات البن حبان) 1
  ).٢٠٤(البن شاهین، تاریخ أسماء الثقات) 2
  ).٥٩ص(الت البرقانيسؤا) 3
  ).٢٥٢|٣(البن أبي حاتم ، الجرح والتعدیل) 4
  ).١٦٣|٩(التهذیب البن حجر) 5
  ).٤٧٨ص (البن حجر ، التقریب) 6
  ).١٨٣|١(االستیعاب ) 7



 

 ١٤٧

  :الوجه الراجح
   .الوجه الثاني

  
  :الحدیثإسناد  الحكم على

  .صحیح
  
  :الخالصة

 الثـاني  الوجـه والـراجح هـو،اختلف على هشام بن عـروة بـوجهین األول ذكـر فیـه عائـشة وهـو وهـم
عـن  الحفاظ الـذین رووا عـن هـشام عـن أبیـه  كان من جملةوكیع بن الجراح وهو حافظ وثبت ألن
   .سعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٤٨

  ) والثالثونالحاديالحدیث (
َوسئل عن حدیث عروة       ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ُّ كان النبي ،َ َِّeإذا سمع المؤذن ِّ َ ُ ِ َ   .وَأنا وَأنا:  قال ،ِ
َیرویــه هــشام بــن عــروة: َفقــال ُ َُ ِ ِ ٍ واختلــف عنــه ؛ فــرواه علــي بــن مــسهر،ِ ِ ُ ُّ ِ َِ ُ َُ َ َ ٍ عــن هــشام،ُ ِ َِأبیــهَ عــن ،َ َ عــن ،ِ

َعائشة ِ.  
ِورواه عبد اهللا بن داود الخریبي ْ َ َُ ُ ََ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ً مرسال،َ َ ُ وهو الصحیح،ُ ِ َّ ُ .(1)   

  

  :ختالفأوجه اال
ٍرواه علي بن مسهر  -١ ِ ُ ُّ ِ َ ُ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ِرواه عبد اهللا بن داود الخریبي  -٢ ْ َ َُ ُ َ ِ عن هشا،ُ ِ عن َأبیه،ٍمَ ِ ً مرسال،َ َ ُ.  

  :وهناك وجه ثالث لم یذكره الدارقطني
  .حفص بن غیاث عن هشام عن أبیه عن عائشة  -٣

  

  :ختالفتخریج أوجه اال
ٍرواه علي بن مسهر :الوجه األول ِ ُ ُّ ِ َ ُ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  

 مـن طریـق علـي بـن  (5) وابـن عبـد البـر (4)وابـن المقـريء ،  (3)البیهقـيو،   (2)أبـو داودأخرجـه 
  .عن هشام عن أبیه عن عائشةبمثله مسهر 

ُرواه :نيالوجه الثا ِ عبد اهللا بن داود الخریبيَ ْ َ ُ ُ ٍ، عن هشامَ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ً مرسال،َ َ ُ.  
أخرجـه مـن طریـق  (7)والطبرانـي، ولم یذكر عائـشةبمثله من طریق وكیع   (6)أخرجه ابن أبي شیبة

وقال الطبراني وصله حفص ولم یصله ،  ولم یذكر عائشة ًعن هشام عن أبیه مرسالبمثله  سفیان
  .ولم أجد روایة الخریبي، الثوري

  

  .حفص بن غیاث عن هشام عن أبیه عن عائشة :تخریج الوجه الثالث
 هـشام عــن أبیـه عــن عــنبمثلـه مـن طریـق حفــص بـن غیــاث   (9) والحـاكم، (8)أخرجـه ابـن حبــان

  .عائشة
                                                 

  ).١٤/١٨٨(العلل ) 1
  ).٢٠٧ص،١( باب ما یقول إذا سمع المؤذن ، كتاب الصالة،سنن أبي داود) 2
  ).٤٠٩ص ،١( ،السنن الكبرى للبیهقي) 3
  ).٣/٩(باب إذا سمع المؤذن یؤذن ، معجم بن المقريء) 4
  ).١١٥٤ص/ ١٠(، التمهید) 5
  ).١/٢٢٧(ما یقول الرجل إذا سمع األذان ،  مصنف بن أبي شیبة) 6
  .١٥٥ص، باب القول عند األذان، الدعاء للطبراني) 7
  ).٤/٥٨٠(ذان باب األ، صحیح بن حبان) 8
  ).٤/٢٠٤(المستدرك ) 9



 

 ١٤٩

  :ختالفجه اال أودراسة رواة
ٍ علي بن مسهر:الوجه األول ِ ُ ُّ ِ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ  

  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:علي بن مسهر
ِ عبد اهللا بن داود الخریبي:الوجه الثاني ْ َ ُ ُ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ  

 :بيْریُعبد اهللا بن داود الخ
 بمعجمـة وموحـدة مـصغرا  (2)بـيْیَرُأبـو عبـد الـرحمن الخ،  (1)دانيْمـَعـامر الهعبـد اهللا بـن داود بـن 

عبـد  مـات ،  (3)أمسك عن الروایة قبل موته فلذلك لم یسمع منه البخاري، كوفي األصل ثقة عابد
   (4).اهللا بن داود سنة ثالث عشرة ومائتین

  

   حفص بن غیاث عن هشام عن أبیه عن عائشة:الوجه الثالث
   (5) حفص بن غیاث بن طلق بن معاویة بن مالك بن الحارث النخعى: بن غیاثحفص  -١

 (6) إال أنه في اآلخر ساء حفظه وذلك أنه ولي القضاء،أجمعوا العلماء على توثیقه واالحتجاج به
،  (8)ابـن المـدینيو، (7)هكـذا قـال أبـو زرعـة، فمـن سـمع مـن كتابـه أصـح ممـن سـمع مـن حفظـه ، 

  . هـ١٩٥ أو ١٩٤توفي 
  :الوجه الراجح 

  :هو الوجه الثاني وذلك لألمور التالیة 
أن :  أن اإلمــام أحمــد أنكــر علیــه حدیثــه عــن هــشام عــن أبیــه عــن عائــشة:ذكــر الحــافظ ابــن رجــب

إنمـا هـو عـن هـشام، عـن أبیـه : "وقـال". وأنـا وأنـا: " كان إذا سمع المؤذن یتـشهد قـالeرسول اهللا 
   (9) ."علي بن مسهر له مفارید: وقال. مرسل

                                                 
بفتح الهاء وسكون المیم والدال المهملة، هي منسوبة إلى همدان، وهي قبیلة من الیمن، نزلت : دانيْمَاله) 1

  ).٥/٦٤٧(األنساب. الكوفة
بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وسكون الیاء المنقوطة باثنتین من تحتها وفي آخرها الباء المنقوطة : بيْیَرُالخ) 2

  ).٢/٣٥٤(المصدر نفسه . وهي محلة مشهورة بالبصرةبواحدة، هذه النسبة إلى الخریبة، 
  ).٣٠١ص(، التقریب ) 3
  ).٢٢٦ص(لخلیفة بن خیاط، انظر الطبقات ) 4
هذه النسبة إلى النخع، وهي قبیلة من العرب نزلت ، بفتح النون والخاء المعجمة بعدها العین المهملة: عيْخَالن) 5

  ).٥/٤٧٣(األنساب .الكوفة
  ).٩٤(االغتباط ) 6
  ).١٨٦|٣(الجرح والتعدیل ) 7
  ).١٩٧|٨(تاریخ بغداد ) 8
  .٢/٧٥٥ذكره ابن رجب في شرح علل الترمذي ) 9



 

 ١٥٠

 عــن إبــراهیم بــن مهــدي، عــن علــي بــن مــسهر، عــن ،(1)الــسننفــي وهــذا الحــدیث أخرجــه أبــو داود 
ومــن طریقـــه أخرجـــه البیهقـــي .  فـــذكرهeهــشام بـــن عـــروة، عــن أبیـــه، عـــن عائــشة، أن رســـول اهللا 

وقـال ابــن رجـب لـم أقـف علــى روایـة اإلرسـال التــي .  (3)ابـن عبــد البـر التمهیـدو، (2)الـسنن الكبـرى
ًولم ینفرد علي بن مسهر بروایـة الحـدیث موصـوال، فقـد تابعـه . َ بها اإلمام أحمد روایة الوصلّأعل

  (6) . وأبي الشیخ،(5) والحاكم،(4)حفص بن غیاث عند ابن حبان
  

  :الحدیث إسناد  م علىالحك
  .ورواته ثقاتمرسل 

  
  :الخالصة 
 المرســل ألن اإلمـام أحمــد والـراجح، ووجـه متــصل ، ن ذكرهمــا الـدارقطني وجــه مرسـل اهنـاك وجهـ

  .والدارقطني رجحا الروایة المرسلة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥٢٦رقم،  )١/٣٦١(،السنن ) 1
  ).١/٤٠٩( السنن الكبرى) 2
  ).١٠/١٤١( التمهید) 3
  .١٦٨٣ رقم٤/٥٨٠اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان ) 4
  ).٣٢١|١( المستدرك) 5
  ).١٢٠|٢(صبهان طبقات المحدثین بأ) 6



 

 ١٥١

  )لثاني والثالثونالحدیث ا( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ُ قال رسول اهللا ،َ ُ َe ُألم هانئ ٍ ِ َّاتخذوا الغـنم فإنهـا : ِّ َِ َ َ ُ ِ َّ

ٌبركة َ ََ.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة ،َ ِ َ.  

ِحدث به یزید بن الهاد ِِ َ َِ ِ وحفص بن عمر والمعروف بالكفر،َّ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ٍ وغیرهما یرویه عن هشام،َُ ِ َِ َِ ُ ُ ِ، عن َأبیهَ ِ َ، 
ٍعن ُأم هانئ ِ ِّ َ ال یذكر عائشة،َ ِ ُ ُ ُ وهو الصحیح،َ ِ َّ ُ. (1)   

  

  :ختالفأوجه اال
َیرویــه هــشام بــن عــروة -١ ُ َُ ِ ِ ِ عــن َأبیــه،ِ ِ ــشة حــدث بــه یزیــد بــن الهــادَ عــن عا،َ ِئ ِ ِِ َ َِ َّ َ وحفــص بــن عمــر ،َ ُ َُ

ِوالمعروف بالكفر ْ َ ُ ُ َ.  
ٍوغیرهما یرویه عن هشام -٢ ِ َِ َِ ُ ُ ِ عن َأبیه،َ ِ ٍ عن ُأم هانئ،َ ِ ِّ َ ال یذكر عائشة،َ ِ ُ ُ َ. 

 
  :ختالفوجه االأتخریج 

  :تخریج الوجه األول
  . الروایة هذهلم أجد

  
  :الوجه الثانيتخریج 

أخرجـه و،  بمثلـهمن طریق وكیع  (3)وابن ماجه،  بمثله معاویةمن طریق أبي(2)أحمدأخرجه اإلمام 
  . عن هشام عن أبیه عن أم هانيء، بمثله من طریق إسماعیل بن عیاش (4)الطبراني

  
  :دراسة رواة أوجه االختالف

َیرویه هشام بن عـروة: الوجه األول ُ َُ ِ ِ ِ عـن َأبیـه،ِ ِ ِ عـن عائـشة حـدث بـه یزیـ،َ َ َ َِ ِِ َّ ُ وحفـص بـن ،ِد بـن الهـادَ َ
ِعمر والمعروف بالكفر ْ َ ُ ُ َ َ ُ  

  .الروایة غیر موجودة
  :هادالیزید بن  -١
 :حفص بن عمر -٢

                                                 
  ).١٤/١٩٥(العلل ) 1
  .٢٧٤٢١:  حدیث رقم٤٢٤ص /  ٦ابن حنبل في مسنده ج ) 2
  .٢٣٠٤:  حدیث رقم٧٧٣ص /  ٢ ج ،باب اتخاذ الماشیة، كتاب التجارات، ابن ماجه في سننه) 3
  .١٠٤٠:  حدیث رقم٤٢٧ص /  ٢٤الطبراني في معجمه الكبیر ج ) 4



 

 ١٥٢

  : یزید بن هاد/ًأوال
هـــــ ١٣٩ وتـوفي سـنة ،ثقـة مكثـر، أبو عبد اهللا المـدني(1)یزید بن عبد اهللا بن أسامة بن الهاد اللیثي

   (2). بالمدینة 
  

  :رْفَلملقب بالكحفص بن عمر وا/ ًثانیا
 : وقـال مـرة، لیس بـشيء:ال یحیىق ، (3)حفص بن عمر بن حكیم یلقب بالكفر ویقال الكبر بالباء

، (5)مجهول :قال ابن عديو، (4) متروك الحدیث: وقال األزدي،حادیثه كذبألیس بثقة وال مأمون 
   (6).وهاه ابن حبانو

  :خالصة القول فیه 
  .مجهول

  

  :الوجه الثاني
 فـــي روایتـــه عـــن وهـــو صـــدوق،  تقـــدمت ترجمتـــه فـــي الحـــدیث الثـــامن:ل بـــن عیـــاشإســـماعی -١

 .الشامیین فقط
  

 .وهو ثقة فاضل عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:وكیع -٢
 

 .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:أبو معاویة -٣
 

  :أم هانيء -٤
أخــت علــى بــن أبــى (  هنــد : و قیــل،ة اســمها فاختــ،أم هــانىء بنــت أبــى طالــب القرشــیة الهاشــمیة

َتَأخر إسالمها، وهي صحابیة )طالب  َُ َ ْ ِ َّ َ.  
ُّدخــل النبــي  ِ َّ َ َ َe إلــى منزلهــا یــوم الفــتح، فــصلى عنــدها ثمــان ركعــات ضــحى كانــت تحــت هبیــرة بــن ِ ِ َِ ْ َ ْ َْ َ َْ َ ْ ََ َ ُ َُ ََ َ ًَ ٍ َِ ََ ْ ََ َّ َ ِ ْ َ َ ِ َِ

َعمرو بن عائذ المخزومي، فهرب یوم  ْ ْ ََ َ َ َََ َ ِّ ِ ُ ْ ٍِ ِ ِ َالفتح إلى نجران، َأولدهاْ َ َ َْ َ َ ْ َ ِ ِ ْ ًعمرو بن هبیرة، وجعدة، وهانئـا، : َ ِ َ َُ ََ َ َْ َ َ ََ َْ َ ْ
َویوسف، ُ ْ ُ ِوَأسلمت یوم الفتح َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ.  

                                                 
  .في الحدیث الثالثتم ذكرها ) 1
  ).٦٠٢ص (، التقریب)2
  )٢٠٢|٨(تاریخ بغداد) 3
  .وأقوال یحیى بن معین لم أجدها في كتبه، )١/٢٢٣(الضعفاء والمتروكین ) 4
  )٣٨٧|٢(الكامل ) 5
  )٣٢٥|٢(لسان المیزان ) 6



 

 ١٥٣

َوقیل ِْ ِإن ُأم هانئ لمـا بانـت عـن هبیـرة بإسـالمها، خطبهـا رسـول اهللا : َ ُ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ ََ ََ َ ِْ ِْ ِِ ِْ َُ ْ ََّ َ َّ َّeْفقالـت َ َ َإنـي امـرَأ: َ ْ ٌة مـصبیةِِّ َِ ْ ُ ٌ 
ذات صبیان یحتاجون إلى رعایة تأخذ قسما كبیرا من وقتها، فال تستطیع الوفاء بحقوق : مصبیة(

َفسكت عنها )كني امرأة مصبیة، فأكره أن یؤذوكل:  (1)"المستدرك " الزوج، وفي  ْ َ َ َ َ َ. (2)   
  

  :الوجه الراجح 
ـــشة ا الروایـــة األولـــى لـــم أجـــد مـــن  أمـــ، ثقـــات معظمهـــمألن رواتهـــا، الروایـــة الثانیـــة دون ذكـــر عائ

  .والراوي حفص بن عمر مجهول، أخرجها
  

  :الحدیث إسناد الحكم على 
  . لغیرهصحیح

  

  :الخالصة 
والثانیــة أم هــانيء وهــي ، جــدهاأا عــن هــشام األولــى فیهــا عائــشة ولــم مــ فیهن اختلــفاهنــاك روایتــ

  .الراجحة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 (٥٣ / ٤.  
  ).٣١٢|٢(السیر ) 2



 

 ١٥٤

  )لث والثالثونالحدیث الثا(
َوسئل عن ِ َ حدیث عروةُ ُ َِ َ عـن عائـشة،ِ ِ ِ لـو َأنَّ النـاس غـضوا مـن الثلـث إلـى الربـع،َ ُّ َ ُ َِ ِ ُِّ ُّ َ ّ َألن ،ّ

ّالنبي  َِّe ٌالثلث والثلث كثیر:  قال ِ َ ُ ُ ُ ُُّ ُّ.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال ُ َُ ِ ِ َ واختلف عنه ؛ فرواه المفضل بن موسى،ِ ُ ُُ َّ َ ُ ََ ُ َ ٍ عن هشام،ُِ ِ ِ عن َأبیـه،َ ِ َ عـن ،َ
َعائش ِ ووهم فیه،ةِ ِ ِ َ.   

ٍوالصواب عن هشام ِ َ ُ ِ عن َأبیه،َّ ِ ٍ عن ابن عباس،َ َ َِ ٍ كذلك قال الحفاظ عن هشام،ِ ِ َِ ُُ ّ َ َ. (1)   
  :ختالفوجه االأ
َالمفضل بن موسى -١ ُ ُُ َّ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ٍعن هشام -٢ ِ ِعن َأبیه، َ ِ ٍ عن ابن عباس،َ َ َِ ِ. 

  :ختالفوجه االأتخریج 
َالمفضل بن موسى :الوجه األول ُ ُُ َّ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  

  .م أقف على تخریجهل
ٍعن هشام :الوجه الثاني ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ٍ عن ابن عباس،َ َ َِ ِ.  

 مـن طریـق سـفیان(4)والنـسائي،  (3)البخـاريأخرجـه و ،  بمثلـهمـن طریـق ابـن نمیـر(2)أحمـدأخرجه   
 یـعمـن طریـق وكأربعـتهم  ،  (8)والبیهقـي، (7)والطبرانـي،  (6) وابـن ماجـه، (5)ومـسلم،  بمثلـهالثـوري
  .عن هشام عن أبیه عن ابن عباسجمیعهم و، بمثله

  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٤/١٩٦(العلل ) 1
  .٤٧٦ ص٣جزء، مسند أحمد) 2
  .٢٥٩٢:  حدیث رقم١٠٠٧ص /  ٣ ج ،باب الوصیة بالثلث، اكتاب الوصای، البخاري في صحیحه) 3
  .٣٦٣٤:  حدیث رقم٢٤٤ص /  ٦ ج ،باب الوصیة للثلث، كتاب الوصایا، النسائي في سننه) 4
  .١٢٥٣ ص٣جزء، باب الوصیة بالثلث، كتاب الوصایا، صحیح مسلم) 5
  .٩٠٥ ص٢جزء،  باب الوصیة بالثلث، كتاب الوصایا،سنن ابن ماجه) 6
  ١٠٧١٩:  حدیث رقم٢٩٧ص /  ١٠ج ، طبراني في معجمه الكبیرال) 7
  .٥٦ ص٦جزء. باب الوصیة بالثلث، السنن الصغرى للبیهقي) 8



 

 ١٥٥

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول 

   هو فضل بن موسى ولیس المفضل وهذا تصحیف في الكتاب:المفضل بن موسى
   (2).  هـ١٩٢توفي، ثقة ثبت، يوزُّو عبد اهللا المر أب، (1)يینانِالفضل بن موسى الس

  :الوجه الثاني 
 .وهو ثقة فاضل عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:وكیع -١

  

مــن أهــل ، وهــو ثقــة صــاحب حــدیث،  تقــدمت ترجمتــه فــي الحــدیث األول:میــرُعبــد اهللا بــن ن -٢
 .السنة

 

 :ابن عباس -٣
ابـن . اشـم بـن عبـد منـاف، أبـو العبـاس القرشـي الهاشـميعبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب بن ه

، كني بابنـه العبـاس، وهـو أكبـر ولـده، وأمـه لبابـة الكبـرى بنـت الحـارث بـن خـزن eعم رسول اهللا 
  .وهو ابن خالة خالد بن الولید. الهاللیة

 وأهل بیته بالشعب مـن مكـة، eولد والنبي . وكان یسمى البحر، لسعة علمه، ویسمى حبر األمة
 فحنكه بریقه، وذلك قبل الهجرة بثالث سـنین وقیـل غیـر ذلـك، ورأى جبریـل عنـد eأتي به النبي ف

   e. (3)النبي 
  

  :الوجه الراجح
  .وذلك ألن جمیع أصحاب الصحاح خرجوا هذه الروایة، الوجه الثاني 
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

   
   :الخالصة

اجح والثاني عن ابن عباس وهـو الـر، ال الدارقطني كما قن األول عن عائشة وهو وهماهناك وجه
  . عن ابن عباسهألن أصحاب الصحاح أغلبهم روو
                                                 

  .بكسر السین المهملة وسكون الیاء المنقوطة باثنتین، وفتح النون، وفي آخرها نون أخرى: ینانيِالس) 1
منها على فرسخ من قریة سنج، اجتزت بها غیر هذه النسبة إلى سینان، وهي إحدى قرى مرو على خمسة فراسخ 

  ).٣/٣٦٥( األنساب. مرة
  ).٤٤٧ص(التقریب ) 2
  ).٢/١٣٢(أسد الغابة ) 3



 

 ١٥٦

   )رابع والثالثونالحدیث ال(
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ِّ عن النبي ،َ َِّ َe :  ُإذا صلى اإلنـسان ِ َّ َ ٍعلـى الجنـازةِ َ ِ َ َ ،

ِانقطع ذمامها إال إن  ُ ِ َ ُشاء َأن یتبعهاَ َ َ.  
َیرویـه هـشام بـن عــروة: َفقـال  ُ َُ ِ ِ ُّ واختلـف عنـه ؛ فـرواه عبـد اهللا بــن عبـد العزیـز اللیثـي،ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َ َ َ ُ َُ َ َ ٍ عـن هــشام،ُ ِ َ، 

ِعن َأبیه ِ َ عن عائشة،َ ِ ٍ مرفوعا والمحفوظ عن هشام،َ ِ َ ًُ ُ َ ِ عن َأبیه،َ ِ ً موقوفا،َ ُ َ لیس فیه عن عائشة،َ ِ ِ َِ َ .(1)   
  :ختالفأوجه اال

ُّعبد العزیز اللیثيَعبد اهللا بن  ِ َِّ ِ ِ َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ ٍوالمحفوظ عن هشام، َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ، 
ًموقوفا ُ َ. 

  :الوجه األول 
   (2) .الذي أخرج هذا الوجه الدیلمي ولكن لم أجد الروایة 

ل فیــه  وعبــد اهللا بــن عبــد العزیــز قــا،eهــذا حــدیث ال یــصح عــن رســول اهللا : وقــال ابــن الجــوزي
   (3)نه من كالم عروةأ قال الدارقطني والمحفوظ ، لیس بشيء:یحیى

  .، فإنه ضعیفاد الدارقطني إلیه ما صح من أجلهلو اتصل إسن: وقال ابن القطان الفاسي
  

  :ختالفدراسة رواة أوجه اال
ُّعبد اهللا بن عبد العزیز اللیثي ِ َِّ ِ ِ َ َ َ )4(:  

وفـي ،(7)ضـعفه أبـو زرعـة و،  (6)  منكـر الحـدیث:خـاريوقـال الب،  (5) لیس بـه بـأس:قال ابن معین
   (10). وقال الذهبي ضعفوه،  (9)وابن حجر ضعفه،  (8)لین الحدیث: موضع آخر قال

  :خالصة القول فیه
  .ضعیف

  
                                                 

  ).٢٠٠|١٤(العلل) 1
  .٢٢٥٧ عن كتاب جمع الجوامع أو الجامع الكبیر للسیوطي حدیث رقم ًوهذا القول نقال) 2
  .د المشیع للجنازة  حدیث في قعو٩٠٤ ص٢العلل المتناهیة البن الجوزي جزء) 3
  .في الحدیث الرابعتم ذكرها ) 4
  ،)٢٠٩|٣(تاریخ ابن معین روایة الدوري ) 5
  ).١٤٠|٥(التاریخ الكبیر ) 6
  ).٣٥٥|٢(الضعفاء ) 7
  ).٤٤٦|٢(سؤاالت البرذعي ) 8
  ).٣١٢ص(التقریب ) 9

  ).٣٤٥|١(المغني ) 10



 

 ١٥٧

  :وجه الراجحال
  . ألن المرفوعة ضعیفة، هي الموقوفةالروایة المحفوظة

  

  :الحدیثإسناد  الحكم على
  .صحیح موقوف

  

  :الخالصة 
ألن المرفــوع ضــعیف  موقــوفأنــه  والــصحیح ،ًا وموقوفــامرفوعــاختلــف علــى هــشام بروایــة الحــدیث 

  .بن عبد العزیز اللیثي  اهللادلضعف عب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٥٨

  )خامس والثالثونالحدیث ال(
ْوسئل عن حدیث عروة ُ َ َِ ِ ِ َ عن عائشة ،ُ ِ َ طلق ما یشاء أن ُ یeكان الرجل في زمن النبي : َ

  .}الق مرتانَّالط {:  فأنزل اهللا تعالى ،جع في عدتهام تر ث،یطلق
ْیرویه هشام بن عروة: فقال  ُ َ واختلف عنه ؛،ِ ُِ  

َ عن عائشة، عن أبیه،ِ عن هشام،فرواه یعلى بن شبیب المكي ِ َ َ.  
   (1) .وهو الصواب. ً عن أبیه مرسال ،ِ فرویاه عن هشام، وجریر،وخالفه حماد بن زید

  

  :ختالفأوجه اال
َ عن عائشة، عن أبیه،ِ عن هشام،یعلى بن شبیب المكي -١ ِ َ َ. 
  .ً عن أبیه مرسال،ِ فرویاه عن هشام، وجریر،حماد بن زید -٢

   
  :ختالفتخریج أوجه اال

َ عن عائشة، عن أبیه،ِ عن هشام،یعلى بن شبیب المكي :الوجه األول ِ َ َ.  
عـن بنحـوه  طریـق یعلـى بـن شـبیب مـن (5) و أبـو نعـیم (4)والبیهقـي (3)الحـاكمو (2)أخرجـه الترمـذي

  .هشام عن أبیه عن عائشة
  

  .ً عن أبیه مرسال،ِ فرویاه عن هشام، وجریر،حماد بن زید :الوجه الثاني
من طریق جعفر بن  (7)البیهقيو،  بنحوه  (6)أخرجه الطبري في تفسیره من طریق جریر عن هشام

  .ماد بن زیدولم أجد سند ح،  بنحوه مالكعن  (8)والشافعي ،بنحوه عون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .)٦٢|١٥(العلل ) 1
  .)٤٤٢|٤( سنن الترمذي) 2
  ٣١٠٦:  حدیث رقم٣٠٧ص /  ٢ستدركه ج الحاكم في م) 3
  ١٤٧٢٧:  حدیث رقم٣٣٣ص /  ٧البیهقي في سننه الكبرى ج ) 4
  .)٢/٧٢(تاریخ أصبهان) 5
  .)٤٢٥|٢(تفسیر الطبري ) 6
  ١٥٣٣٧:  حدیث رقم٤٤٤ص /  ٧البیهقي في سننه الكبرى ج ) 7
  ١٩٢ص /  ١الشافعي في مسنده ج ) 8



 

 ١٥٩

  :ختالفدراسة رواة أوجه اال
َ عن عائشة، عن أبیه،ِ عن هشام، یعلى بن شبیب المكي:الوجه األول ِ َ َ.  

  :یعلى بن شبیب -١
   (3)ن الحدیثِّوقال ابن حجر لی،  (2) یعلى عن هشام ثقة:وقال الذهبي،  (1)وثقه ابن حبان

  :خالصة القول فیه
  . صدوق

  

  : الوجه الثاني
  :ریرج

 تــوفي ســنة ،ي القاضــ،ي الكــوف،ي أبــو عبــد اهللا الــراز،(4)يّبَّط الــضْرُجریــر بــن عبــد الحمیــد بــن قــ
    (5).وهو ثقة، هـــــ١٨٨

  

  :جعفر بن عون
تـوفي ، ي أبـو عـون الكـوف، (6يمخزومـ يث القرشـْریـُجعفر بن عون بن جعفر بـن عمـرو بـن ح

  .ه٢٠٧ه وقیل ٢٠٦سنة 
،   (9)ً صـالحاًأحمـد وقـال كـان رجـالو، (8)وابـن معـین،  (7)  لحـدیثوثقه ابن سعد وقال كـان كثیـر ا

    (11). صدوق:  وابن حجر (10)والعجلي
  .ثقة :خالصة القول فیه

                                                 
  .)٦٥٢|٧(الثقات ) 1
  .)٣٩٧|٢( انظر الكاشف) 2
  .)٦٠٩ص(التقریب ) 3
وهم " بني ضبة " هذه النسبة إلى ،  بفتح الضاد المعجمة، والباء المكسورة المشددة المنقوطة بواحدة:َّالضبي )4

  ).٤/١٠(األنساب . جماعة
  ).١٣٩ص (التقریب) 5
: سبة إلى قبیلتین بفتح المیم، وسكون الخاء المعجمة، وضم الزاي، وفي آخرها المیم، هذه الن:خزوميَالم) 6

  ).٥/٢٢٥(األنساب. ومخزوم قریش، إحداهما تنسب إلى بني مخزوم بن عمرو
  ).٣٩٦|٦(الطبقات الكبرى ) 7
  ).٨٥ص(تاریخ الدارمي ) 8
  ).١٠٤|٣ (روایة عبد اهللا بن أحمد،  الرجالالعلل ومعرفة) 9

  ).٢٧٠|١(معرفة الثقات ) 10
  ).١٤١ص(التقریب ) 11



 

 ١٦٠

  .إمام دار الهجرة، وهو فقیه، ترجمته في الحدیث األول تقدمت : مالك
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع :حماد بن زید

  

  :الوجه الراجح
 ویعلـــى بـــن شـــبیب خـــالف الثقـــات لـــذلك ،ل مـــن رواهـــا ثقــاتُة ألن جـــجحـــ المرســـلة هـــي الراالروایــة

ُفـسألت : " الترمذي في علله الكبیر  قال اإلمام،صحح اإلمام البخاري روایة اإلرسال على الوصل
 ٠"ًالــصحیح عــن هــشام عــن أبیــه مرســال : فقــال  ، عــن هــذا الحــدیث– یعنــي البخــاري –ًمحمــدا 

،  (1)" أصـح مـن حـدیث یعلـى بـن شـبیب–أي المرسـل  - وهـذا:" الترمـذي بقولـه ووافقه على ذلـك 
 ،هـو الـصواب وهـذا،  (2)ل المرسل في حین ضعف الموصـو،اإلمام األلباني رحمه اهللا حوقد صح

  .علمأواهللا 
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
اجعــة بعــد بــاب نــسخ المر، هد عــن ابــن عبــاس أخرجــه أبــو داود فــي الــسننا شــلــورودغیــره حــسن ل

   (4)باب الخلع هل هو فسخ أو طالق؟، والبیهقي،  (3)التطلیقات الثالث
  

  :الخالصة
  . الروایة الصحیحة هي الروایة المرسلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٧٤ص/١) (1
  ).٧/١٦٢:(رواءانظر اإل) 2
3) (٤٤٢|٤.(  
4) (١٣٨|١٢.(  



 

 ١٦١

  )الحدیث السادس والثالثون( 
ْوســئل عــن حــدیث عــروة ُ َ َ ِ َ عــن عائــشة ،ُ ِ َ ــال رســول اهللا : َ ــُالم : eق ــم یِّبَشَت ــا ل عــط ُع بم

  .ر زوْيَكالبس ثوب
ْیرویه هشام بن عروة: فقال  ُ َ واختلف عنه ؛،ِ ُِ  

َ عن عائشة، عن أبیه،ِ عن هشام، ومبارك بن فضالة،فرواه معمر ِ َ َ.  
َّوهو الصحیح ، عن أسماء بنت أبي بكر،المنذر عن فاطمة بنت ،ِوغیرهما یرویه عن هشام ُ.(1)   

  

  :أوجه االختالف
َ عن عائشة، عن أبیه،ِ عن هشام، ومبارك بن فضالة،معمر -١ ِ َ َ.  
 . عن أسماء بنت أبي بكر، عن فاطمة بنت المنذر،ِوغیرهما یرویه عن هشام -٢

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

كالهمـا ،  بمثلـه مـن طریـق المبـارك (3)والطبرانـي،  بمثلـه مـن طریـق معمـر (2)أخرجـه ابـن راهویـه
  .عن هشام عن أبیه عن عائشة

  :الوجه الثاني
،  بمثلـه وزیـادة من طریق حماد بن زید ویحیـى (5)والبخاري،  بمثله عن سفیان (4)ديأخرجه الحمی

عـن هـشام عـن فاطمـة بنـت المنـذر عـن أسـماء بنـت بمثلـه  مـن طریـق حمـاد بـن زیـد  (6)وأبـو داود
  .أبي بكر

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  /الوجه األول

إال أن فــي  ،الــیمن ثقــة ثبــت فاضــلأبــو عــروة البــصري نزیــل ، معمــر بــن راشــد األزدي :معمــر -١
. ه١٥٤توفي سنة،  وكذا فیما حدث به بالبصرة،ًروایته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شیئا

(7)   
  .وهو ثقة فاضل عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:مبارك بن فضالة -٢

                                                 
  ).١٣/٢٧٨(العلل) 1
  ).٢/٢٢٧(مسند إسحاق بن راهویه) 2
  ).٣/٢٠٠(المعجم الصغیر ) 3
  ).١/١٥٢(مسند الحمیدي ) 4
  ). ١٦/٢٣٩(باب المتشبع بما لم ینل وما ینهى من افتخار ، صحیح البخاري)5
  ).١٣/١٨٢(باب في المتشبع بما لم یعط ، سنن أبي داود) 6
  .٦٣٩ص، التقریب) 7



 

 ١٦٢

  :الوجه الثاني
 .ةوهو ثق،  تقدمت ترجمته في الحدیث السابع:سفیان الثوري -١
 .وهو ثقة، قدمت ترجمته في الحدیث الرابع ت:حماد بن زید -٢
  .وهو ثقة متقن،  تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس:یحیى القطان -٣
  (1). فاطمة بنت المنذر بن الزبیر بن العوام زوج هشام بن عروة ثقة : فاطمة بنت المنذر-٤

 

  :الوجه الراجح
  .الوجه الثاني

  
  :ثالحدیإسناد الحكم على 

  .صحیح
  
  :الخالصة

  :والصحیح الثاني، نللحدیث وجها
  . لتخریج البخاري له -١
  .ورواته ثقات  -٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٧٥٢ص(التقریب )1



 

 ١٦٣

  )الحدیث السابع والثالثون ( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ِّ عن النبي ،َ َِّ ِ َe : ُمن َأحیا َأرضا مواتا فهي له َ ِ َ ً َ ًَ َ.  

َأمــا هــشام بــن عــروة فــرو ََ َ ُ ُ ِ ُى حدیثــه الحجــاج بــن َأرطــاةَّ َ ُ َّ َ ِ وســعید بــن الــصلت،َ وعبــد اهللا بــن األجلــح،ِ َِّ َ، 
ٍوعائذ بن حبیب ِ َ ُ ٍ ویزیـد بـن سـنان،ُ وَأبو أویس،ِ ِِ ُّ وَأبـو قـرة الجنـدي،َ َّ ُ َ رووه عـن هـشام بـن عـروة،ُ ُ َِ ِ ِ ُ َ عـن ،َ

َِأبیه َ عن عائشة،ِ ِ ٍ واختلف عن مالك ؛،َ ِ َِ ُ  
ٍفرواه عثمـان بـن خالـد ِ ُ ُ ُ ٍ العثمـاني والـد َأبـي مـروان عـن مالـكََ ِ َِ ُ َ ِ ُّ َ عـن هـشام بـن عـروة،ُ ُ َِ ِ ِ عـن َأبیـه،ِ ِ َ عـن ،َ

َعائشة ٍ ووهم فیه على مالك،ِ ِ ِ َِ َ ِ َ.  
ٍوالصحیح عن مالك ِ َِ ُ ٍ عن هشام،َّ ِ ً عن َأبیه مرسال،َ َ ُ ِ ِ َ.  

ِوكذلك رواه عبد اهللا بن إدریس ِ َ ُ َ َِ َ وَأبو ُأسامة،َ ٍ وغیرهم عن هشام،ُ ِ َ ُ ُ ًن َأبیـه مرسـالَ عـ،َ َ ُ ِ َوالـصحیح عـن  ،ِ ُ ِ َّ
ًعروة مرسال َ ُ َ ُّ وقال َأیوب السختیاني ُ ِ ِ ّ ُ َعن هشام بن عروة: ُّ ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ ٍ عن سعید بن زید،َ ِ َِ ِ َ َ.  
ََّقال ذلك الثق ٌفي، عن َأیوب وهو وهمَِ َ ُ ُّ َ ُّ ٍوالصحیح عن هشام، ِ ِ َِ ُ ً عن َأبیه مرسال،َّ َ ُ ِ ِ َ. (1)   

  

  :أوجه االختالف
ِالحجاج بن َأرطاة، وعبد اهللا بـن األجلـح، وسـعید بـن الـصلت -١ َِّ َ َ ُ ِ، وعائـذ بـن حبَّ َ ُ ُیـب، وَأبـو أویـس، ِ ٍ

ُّویزید بن سنان، وَأبو قرة الجندي َُّ ُ ٍَ َ، رووه عن ِِ ُ ِهشام بن عروة، عن َأبیه،َ ِِ َ َُ ِ َعن عائشة ِ ِ َ.  
َعثمــان بــن خالــد العثمــاني والــد َأبــي مــروان عــ -٢ ُُ َُ ِ ُّ ِ ٍ ٍن مالــكُِ َ عــن هــشام بــن عــروة،ِ ُ َِ ِ ِ عــن َأبیــه،ِ ِ َ عــن ،َ

َعائشة ٍ ووهم فیه على مالك،ِ ِ ِ َِ َ ِ َ.  
ٍوالصحیح عن مالك -٣ ِ َِ ُ ٍ عن هشام،َّ ِ ً عن َأبیه مرسال،َ َ ُ ِ ِ َ.  

ِوكذلك رواه عبد اهللا بن إدریس ِ َ ُ َ َِ َ وَأبو ُأسامة،َ ٍ وغیرهم عن هشام،ُ ِ َ ُ ُ ً عـن َأبیـه مرسـال،َ َ ُ ِ ِ ُ والـصحیح،َ ِ َ عـن َّ
ًعروة مرسال َ ُ َ ُ.  

َُّأیوب السختیاني   -٤ ِ ِ ّ ُ َعن هشام بن عروة: ُّ ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ ٍ عن سعید بن زید،َ ِ َِ ِ َ َ.  
ُّقال ذلك الثقفي ِ ََِّ ٌ عن َأیوب وهو وهم،َ َ ُ ُّ َ.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .على روایاتهموبقیة الرواة لم أقف ،  بمعناه  (2) من طریق األجلحأخرجه القضاعي
  :الوجه الثاني

  .لم أقف على تخریجه وهو وهم

                                                 
  ).١٤/١١١(العلل ) 1
  .١١٨٧حدیث رقم ، )٢/٢٠٣(مسند الشهاب ) 2



 

 ١٦٤

  :الوجه الثالث
،  بمثله(2)والبیهقي من طریق عبد اهللا بن إدریس،  بمثله  (1)أخرجه ابن أبي شیبة من طریق وكیع

  . أسامةایة أبيعلى روولم أقف ، ًكالهما عن هشام عن أبیه مرسال
  

  :الوجه الرابع
عـن هـشام عـن أبیـه  بمثلـه كالهمـا مـن طریـق أیـوب ،  (4)یاء المقدسـيوالـض،  (3)أخرجـه البیهقـي

  .الراجح أنه مرسل: وقال الضیاء، بن زیداعن سعید 
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ُالحجــاج بــن َأرطـــاة -١ ة بفــتح الهمـــزة بــن ثــور بــن هبیـــرة أحجـــاج بــن أرطــ :الحجــاج بــن أرطــأة :َّ
   (5). ه١٤٥توفي سنة، القاضي أحد الفقهاء ،ة الكوفيأ أبو أرط،النخعي

الحجاج یدلس في : وقال أبو حاتم وأبو زرعة،  (6)وكان له فقه، كوفي جائز الحدیث: قال العجلي
وابــن ،   (8)قـال هـو ممـن یكتـب حدیثـه: وابـن عــدي،  (7)وال یحـتج بحدیثـه، حدیثـه عـن الـضعفاء
أخـرج لـه : وبالنـسبة للتـدلیس،  (9)ال یحـتج بـهقـال : والـدارقطني، لـیس بـالقوي: معین والنسائي قـاال

بـــن اوممـــن أطلـــق علیـــه التـــدلیس ، وصـــفه النـــسائي وغیـــره بالتـــدلیس عـــن الـــضعفاء، ًمـــسلم مقرونـــا
وهو ، ولیس بالقوي،  إذا قال حدثنا فهو صالح:وقال أبو حاتم، ن وابن معین وأحمدالمبارك والقطا

   (10). في المرتبة الرابعة
  :خالصة القول فیه

  .وقصد
  

                                                 
  ).٥/٢٨٥(باب من قال إذا أحیا أرضا فهي له ، كتاب األقضیة، مصنف ابن أبي شیبة) 1
  ).٦/١٤٢(سنن البیهقي ) 2
  ).١٠/١٧٢(باب إحیاء الموات ، السنن واآلثار) 3
  ).٣/٢٩٧(للضیاء المقدسي ، یث المختارةاألحاد) 4
  .١٥٢التقریب ص) 5
  ).١/٢٨٤(معرفة الثقات ) 6
  ).١/٥٦٦(علل ابن أبي حاتم ) 7
  ).٢/٢٢٣(الكامل في الضعفاء ) 8
  ).١/١٤٩(المغني في الضعفاء ) 9

  ).٤٩ص(تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس ) 10



 

 ١٦٥

 واسم األجلـح یحیـى بـن ،أبو محمد الكوفي، ديْنَح الكَلْعبد اهللا بن األج :َوعبد اهللا بن األجلح -٢
  .عبد اهللا

 (3)صدوق: وابن حجر قال، ،  (2)ال بأس به: قال الدارقطنيو، (1)لیس بحدیثه بأس: الترمذي قال
   (4). ثقة: والذهبي قال، 

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

  

ِوسعید   -٣ ِبن الصلتَ مـام المحـدث، أبـو بن أسلم، القاضي اإلارد، ُ ابن ب، هو سعد ولیس سعید:َّ
   (5) .لي الكوفي، الفقیه، قاضي شیراز، من موالي جریر بن عبد اهللا البجليَجَالصلت الب

   (7) .ه١٩٦توفي سنة ،  صالح الحدیث:والذهبي،  (6)مجهول: قال ابن حجر
  :خالصة القول فیه

  .مجهول
  

ٍئذ بـن حبیـبوعا -٤ ِ َ ُ  أبـو أحمـد ،بفـتح المـیم وتـشدید الـالم وبمهملـة، حَّ بـن حبیـب بـن المـالعائـذ :ِ
  . ویقال أبو هشام بیاع الهروي،الكوفي

غـال : والجوزجـاني،  (10)صـدوق فـي الحـدیث: قـال أبـو زرعـةو،  (9)وابن معـین،  (8)وثقه ابن سعد
أنكـــرت علیـــه وســـائر أحادیثـــه روى عـــن هـــشام بـــن عـــروة أحادیـــث : وابـــن عـــدي قـــال،  (11)زائـــغ

   (13). صدوق رمي بالتشیع: وابن حجر قال،  (12)مستقیمة

                                                 
  ).١/٣٩٢(علل الترمذي ) 1
  .٤٠البرقاني صسؤاالت ) 2
  .٢٩٥ص، التقریب) 3
  .١/٥٣٨( الكاشف) 4
  ).٩/٣١٧(سیر أعالم النبالء ) 5
  ).٥٩٩(التقریب ) 6
  ).٩/٣١٨(سیر أعالم  النبالء ) 7
  ).٦/٣٩٧(الطبقات الكبرى ) 8
  ).٣/٣٥٣(تاریخ ابن معین ) 9

  ).٢/٢٨٤(الضعفاء وسؤاالت البرذعي ) 10
  ).٦٤ص(أحوال الرجال ) 11
  ).٥/٣٥٥(الكامل ) 12
  .٢٨٩التقریب ص) 13



 

 ١٦٦

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

  

  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع عشر:ویسُوَأبو ُأ -٥
  

ٍویزید بن سنان -٦ ِِ   .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن:َ
  

ُّوَأبو قرة الجندي -٧ َُّ   .ولم أقف على ترجمة له، جد هذا الراوي لم أ:ُ
  :الوجه الثاني

 أبـو ، بن عمر بن عبد اهللا بـن الولیـد بـن عثمـان بـن عفـان األمـوي العثمـاني:عثمان بن خالد -١
   (1).  متروك الحدیث،عفان المدني والد أبي مروان

  .وهو إمام دار الهجرة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول :مالك -٢
  :الوجه الثالث

  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:عبد اهللا بن إدریس -١
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث):حماد بن أسامة(أبو أسامة -٢
  .وهو ثقة إمام دار الهجرة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:مالك -٣

  :الوجه الرابع
  .وهو ثقة ثبت حجة، العشرینتقدمت ترجمته في الحدیث الثالث و: أیوب السختیاني

  

  :الوجه الراجح
  .الثالث

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .مرسل صحیح
  

  :الخالصة
   .هذا الوجهلتأكید الدارقطني و، ألن رواته ثقات، للحدیث أربعة أوجه والصحیح الثالث

  
  
  

                                                 
  .٣٨٣ص، تقریب التهذیب )1



 

 ١٦٧

  )الحدیث الثامن والثالثون ( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة ،ِ ِ رى  عن المرأة تe رسول اهللا یم سألتلُأن أم س: َ

   (1) ...في منامها ما یرى الرجل
ْیرویه هشام بن عروة: فقال  َ واختلف عنه ،ُ ُِ،  

ْ عن هشام بن عروة،فرواه حفص ُ َ عن عائشة، عن أبیه،ِ ِ َ   eسألت رسول اهللا :  قالت ،َ
 واللیـث ، بـن معاویـة وزهیـر، وزائـدة بـن قدامـة،روح بـن القاسـم:  مـنهم ،وخالفه جماعة من الحفـاظ

َ وسفیان بن عیینة،بن سعد  ، ویحیى بـن سـعید القطـان، وخالد بن الحارث،َ وعبد العزیز بن مسلم،ُ
 ، وأبــو مــروان الغــساني، وأبــو معاویــة، ووكیــع بــن الجــراح، وشــعیب بــن أبــي حمــزة،وعبــاد بــن عبــاد

ْواتفقوا فرووه عن هشام بن عروة ُ   .أن أم سلیم: ن أم سلمة  ع، عن زینب بنت أم سلمة، عن أبیه،ِ
 عـن ،كمـا قـال القعنبـي... أن أم سـلیم :  عـن زینـب ، عـن أبیـه،ِ عـن هـشام،ورواه حماد بـن سـلمة

  .مالك 
 ، عن أم سلمة، عن أبیه،ِ عن هشام، أبو یعقوب-َ وعبد اهللا بن نافع ،َورواه جریر بن عبد الحمید

  .ًزینبا: ولم یذكرا 
  . وال أمها،ًزینبا: ولم یذكر .  عن أم سلیم ، عن أبیه،ِعن هشام: وقال ابن أبي الزناد 

ْوالــصحیح عــن هــشام بــن عــروة قــول مــن قــال  ُ  عــن أم ســلمة ؛ لــضبطهم ، عــن زینــب،عــن أبیــه: ِ
   (2) . واتفاقهم،وجاللتهم

  
  :أوجه االختالف

ْ عن هشام بن عروة،حفص -١ ُ َ عن عائشة، عن أبیه،ِ ِ َ   eسألت رسول اهللا :  قالت ،َ
َ وســفیان بــن عیینــة، واللیــث بــن ســعد، وزهیــر بــن معاویــة، وزائــدة بــن قدامــة، القاســمروح بــن  -٢ ُ، 

 وشـعیب بـن ، وعبـاد بـن عبـاد، ویحیى بن سعید القطـان، وخالد بن الحارث،َوعبد العزیز بن مسلم
ِ واتفقــوا فــرووه عــن هــشام بــن ، وأبــو مــروان الغــساني، وأبــو معاویــة، ووكیــع بــن الجــراح،أبــي حمــزة

ْعروة   .أن أم سلیم:  عن أم سلمة ، عن زینب بنت أم سلمة،عن أبیه ،ُ
  .أن أم سلیم:  عن زینب ، عن أبیه،ِ عن هشام،حماد بن سلمة  -٣
  . وال أمها،ًزینبا: ولم یذكر .  عن أم سلیم ، عن أبیه،ِعن هشام: ابن أبي الزناد -٤
  

                                                 
ِجاءت ُأم سلیم امرَأة َأبي طلحة إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم فقالت یا رسول الله إن الله ال یستحیي  )1 ِ ِ ِْ ْ َْ ْ َ َ َ َ ُ َ ََ َّ ِ َّ َّ ِ َّ َّ ِ ََّّ َ ُ َ َ ُ ُ ََ َ َْ َْ َ َ ََ َ َ َ ِ َ َْ ُ ْ ٍ ُّ

ُمن الحق هل على المرَأة من غ ْ َ ِْ ِ ِْ َ ْ َْ َ َْ َسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم نعم إذا رَأت الماءِّ َ َ َ َُ َْ ْ َْ ْ ََ َ َ َِ َِ ََّ ِ َّ َّ ِ َّ َِ ْ َْ ُ ُ َ ََ َ َ ٍ ْ .
  ).١/٤٦٩(، باب إذا المرأة احتلمت، كتاب الغسل، صحیح البخاري

  ).١٤/١٣٣(العلل ) 2



 

 ١٦٨

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .لم أجد هذا السند
  :انيالوجه الث

 معاویـة مـن طریـق أبـيٕواسـحاق بـن راهویـه  ،بمثلـه(1)أخرجه الحمیدي من طریـق سـفیان بـن عیینـة
، بمثلــه (4) والبخــاري مــن طریــق یحیــى،بمثلــه (3) وأبــو یعلــى مــن طریــق وكیــع،بمثلــه (2)وجریــر
  ،(7)وأحمــد مــن طریــق عبــاد بــن عبــاد، بمثلــه (6) معاویــةمــن طریــق أبــي ومــسلم ،بمثلــه (5)ومالــك
 معاویــة ووكیــع وحمــاد بــن مــن طریــق أبــيوأبــو نعــیم ،  (8)بــن القاســمارانــي مــن طریــق روح والطب
  .جمیعهم عن هشام عن أبیه عن زینب عن أم سلمة،  (9)سلمة

  :الوجه الثالث
  .وحماد روى نفس السند الثاني، ال یوجد هذا السند وهو وهم

  :الوجه الرابع
  .ال یوجد هذا السند

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .وهو ثقة، نالحدیث الحادي والثالثی تقدمت ترجمته في :حفص بن غیاث
  :الوجه الثاني

 ، أبو غیاث بالمعجمة والمثلثـة البـصري،(10)بريْمیمي العنَّروح بن القاسم الت :ح بن القاسمْ رو-١
   (11). ه١٤١توفي سنة ، ثقة حافظ

                                                 
  .٢٩٨حدیث رقم، )١/١٤٣(مسند الحمیدي ) 1
   ،مسند إسحاق بن راهویه) 2
  ).١٢/٤٣٧(مسند أبو یعلى ) 3
  .٣١٥٠حدیث رقم ، )٣/١٢١١ (،باب خلق آدم وذریته، كتاب أحادیث األنبیاء، صحیح البخاري) 4
  .٥٧٧٠حدیث رقم ، )٥/٢٢٦٨ (،باب إذا احتلمت المرأة، كتاب الغسل، المصدر نفسه) 5
  .٣١٣حدیث رقم ، )١/٢٥١( ،باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت الماء، كتاب الحیض، صحیح مسلم) 6
  .٢٦٦٢١حدیث رقم، )٦/٣٠٢(مسند أحمد  ) 7
  .٢٩٤٥حدیث رقم ، )٣/٢١٢(المعجم األوسط ) 8
  .٦٠٩حدیث رقم، كتاب الطهارة، المستخرج على صحیح مسلم) 9

" عنبر بني ال: " هذه النسبة إلى،  بفتح العین المهملة، وسكون النون، وفتح الباء الموحدة، والراء:ريَبْنَالع )10
  ).٤/٢٤٥(األنساب . ، وهم جماعة من بني تمیم"بلعنبر : " ویخفف، فیقال لهم
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  )الحدیث التاسع والثالثون(
ْوسئل عن حدیث عروة ُ َ َ ِ َ عن عائشة ؛ أن  ،ُ َ ِ َ َفاطمة بنت َأبي حبیش استحیضتَ ِ ُِ ٍ ِ َِ ُ َ فقالت،َ َ :

ُإني ال َأطهر َأفَأدع الصالة ؟ فقال رسول اهللا  ُ َ َُ ََّ ُ َ ُ ِِّe : ِإنما ذلك عرق ولیس بالحیضة ِ َِ َ ِ َ ٌ َ ِ فـإذا َأقبلـت ،َِّ َ َ ِ َ
ِالحیضة الحدیث  َ َُ َ.  

َیرویه هشام بن عروة: قال َف ُ َُ ِ ِ ِ:  
َوأما هشام بن عروة ُ ُ ِ ِ علیه في إسنادهُِ فاختلف،َّ ِ ِ ِِ َ ِ وفي متنه ؛،َ ِ َ ِ  
ٍفرواه مالك بن َأنس َ ُ ِ ُ ُّ وسفیان الثوري،ََ ِ َّ ُ ِ وشعبة بـن الحجـاج،ُ ّ ُّ وَأیـوب الـسختیاني،َ ِ ِ ّ ُ َ وزهیـر بـن معاویـة،ُّ ِ ُ ُ َ ُ، 

َوزائــدة بــن قدامــة ُ ُ َ ُ ومعمــر ،ِ َ ٍوابــن جــریج، َ َ ُ َ وابــراهیم بــن طهمــان،ُ ُ ِ ٍ وحمــاد بــن زیــد،ِٕ َ ّ ُ وزفــر بــن،َ َ ِ الهــذیلُ َ ُ، 
ُّوسعید بـن یحیـى اللخمـي ِ َِّ َ َ َ والمفـضل بـن فـضالة،َ َ ُ َّ َ ٍ واللیـث بـن سـعد،ُ َ ُ َ وسـفیان بـن عیینـة،َّ َ ُ ُ ّ وحمـاد بـن ،ُ َ

َسلمة َ ِ وعمرو بن الحارث،َ ِ ُ ُّ وسعید بن عبد الرحمن الجمحـي،َ ِ ِ َِ َُ َِ َّ ُ وعثمـان بـن سـعید الكاتـب،َ ُِ ٍ ِ َ َ ووهیـب،ُ ُ، 
ِوابن المبارك َ َ ویحیى ،ُ ُالقطانَ ّ ٍ ومسلمة بن قعنب،َ َ َ ُ ََ ٍ وعلي بن مسهر،َ ِ ُ ُّ ِ ٍ وعباد بن عباد،َ َ َ.  

ُّوعبد العزیز الدراوردي ِ َ ََّ ِ ِ َ ٍِ وعبد العزیز بن َأبي حازم،َ ِ ِِ َ ِ وخالد بن الحارث،َ َ وَأبـو ُأسـامة،ِِ َ وَأبـو معاویـة،ُ ُِ ُ، 
ُوجریــر  ِ ُوداود العطــار، َ ّ َ ٍ ومالــك بــن ســعیر،ُ ُ ٌ ووكیــع،ِ ِ َ وعبــ،َ َدة بــن ســلیمانَ ُ ُ ُ وعیــسى بــن یــونس،َ ُ َ ُ وَأبــو ،ِ

ٍبدر َ وابن هشام بن عروة،َ ُ ِ ِ َ وابـن كناسـة،، وعلي بـن غـراب ،ِ ٍ وجعفـر بـن عـون،ُ َ َُ ٌ ومحاضـر،َ ِ َ وعبـاد ،ُ
ٍبن صهیب َ َ عن هشام بن عروة،ُ ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ ِ ِواتفقوا في متنه ،َ ِ َِ ُ ََّ:   

ِورواه عنبــسة بــن عبــد َ َ َُ َ ُ َ ُّ الواحــد القرشــيَ ِ ِ ٍ عــن هــشام،َُِ ِ ِ عــن َأبیــه،َ ِ َ عــن عائــشة،َ ِ ِ عــن فاطمــة بنــت َأبــي ،َ ِِ َِ َ
ٍحبیش َ َ َأسنده عن فاطمة،ُ ِ َ ُ َ َ.  

ُّولم یتابع على ذلك وقال المسعودي  ِ ُ َ َِ ََ َ ٍعن هشام: ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن فاطمة،َ ِ َ لم یذكر بینهما عائشة،َ ِ ُ َ َ َُ َ.  
ُّورواه األوزاعي ِ َ ُ َ ِّ یحیى بن سعید األنصاريَ عن،َ ِ َِ ٍ ِ َ َ َ عن هشام بن عروة،َ ُ َِ ِ ِ عن َأبیـه،ِ ِ ِ عـن فاطمـة بنـت ،َ ِِ َ َ

ٍقیس َ ولم یذكر عائشة،َ ِ ُ َ ٍ ووهم في قوله بنت قیس،َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ٍ وانما هي بنت َأبي حبیش،َ َ ُ ِ ُِ ِ َّ ِوروي عن الحجـاج  ،ِٕ ّ َ َِ ِ ُ
َ عن هشام بن عروة،ِبن َأرطاة ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َعائشة َ عن ،َ ِ  

َورواه َأبو حنیفة ِ َ ُ ُ َ ُّ وَأبو حمزة السكري،َ ُِّ َّ َ َ َ ومحمـد بـن عجـالن،ُ َ ُّ ویحیـى بـن سـلیم الطـائفي،ُ ِِ ّ ٍ َ ُ َ ٍ عـن هـشام،َ ِ َ، 
ِعن َأبیه ِ َ عن عائشة ،َ ِ َ  

ِورواه َأبو جعفر الرازي ّ َ َ ُ ُ َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ ً موقوفا ،َ َ .  
ْعن عـروة، نادفأما حدیث ابن أبي الز ْبـن عـروةِوعـن هـشام ، ن ابـن أبـي الزنـاد رواه عـن أبیـهفـإ، ُ ُ ،

ْعن عروة َعن عائشة، ُ ِ َ َ .(1)   
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  :أوجه االختالف
ٍ مالـك بـن َأنـس-١ َ ُ ُّ وسـفیان الثـوري،ِ ِ َّ ُ ِ وشـعبة بــن الحجـاج،ُ ّ ُّ وَأیـوب الـسختیاني،َ ِ ِ ّ ُ َ وزهیـر بـن معاویــة،ُّ ِ ُ ُ َ ُ، 

َوزائــدة بــن قدامــة ُ ُ َ َ ومعمــ،ِ ٍوابــن جــریج، ُر َ َ ُ َ وابــراهیم بــن طهمــان،ُ ُ ِ ٍ وحمــاد بــن زیــد،ِٕ َ ّ ِ وزفــر بــن الهــذیل،َ َ ُ ُ َ ُ، 
ُّوسعید بـن یحیـى اللخمـي ِ َِّ َ َ َ والمفـضل بـن فـضالة،َ َ ُ َّ َ ٍ واللیـث بـن سـعد،ُ َ ُ َ وسـفیان بـن عیینـة،َّ َ ُ ُ ّ وحمـاد بـن ،ُ َ

َسلمة َ ِ وعمرو بن الحارث،َ ِ ُ َ وسعید بن عبد الرحمن الجم،َ َُ َِ َّ ِ ِ ُّحـيَ ُ وعثمـان بـن سـعید الكاتـب،ِ ُِ ٍ ِ َ َ ووهیـب،ُ ُ، 
ِوابن المبارك َ ُ ویحیى القطان،ُ ّ َ َ ٍ ومسلمة بن قعنب،َ َ َ ُ ََ ٍ وعلي بن مسهر،َ ِ ُ ُّ ِ ٍ وعباد بن عباد،َ َ َ.  

ُّوعبد العزیز الدراوردي ِ َ ََّ ِ ِ َ ٍِ وعبد العزیز بن َأبي حازم،َ ِ ِِ َ ِ وخالد بن الحارث،َ َ وَأبـو ُأسـامة،ِِ ُ وَأبـو م،ُ َعاویـةُ ِ، 
ُوجریــر  ِ ُوداود العطــار، َ ّ َ ٍ ومالــك بــن ســعیر،ُ ُ ٌ ووكیــع،ِ ِ َ وعبــدة بــن ســلیمان،َ ُ ُ َ َ ُ وعیــسى بــن یــونس،َ ُ َ ُ وَأبــو ،ِ

ٍبدر َ وابن هشام بن عروة،َ ُ ِ ِ َ وابـن كناسـة،، وعلي بـن غـراب ،ِ ٍ وجعفـر بـن عـون،ُ َ َُ ٌ ومحاضـر،َ ِ َ وعبـاد ،ُ
ٍبن صهیب َ َ عن هشام بن عروة،ُ ُ َِ ِ ِ عن َأب،ِ َ عن عائشة،ِیهَ ِ ِواتفقوا في متنه ،َ ِ َِ ُ ََّ:   

ُّورواه عنبــسة بــن عبــد الواحــد القرشــي ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َُ َ ُ ٍ عــن هــشام،َ ِ ِ عــن َأبیــه،َ ِ َ عــن عائــشة،َ ِ ِ عــن فاطمــة بنــت َأبــي ،َ ِِ َِ َ
ٍحبیش َ َ َأسنده عن فاطمة،ُ ِ َ ُ َ َ.  

ُّالمسعودي   -٢ ِ ُ ٍعن هشام: َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن فاطمة،َ ِ ُ لم یذك،َ َ َر بینهما عائشةَ ِ ُ َ َ.  
ُّورواه األوزاعي ِ َ ُ َ ِّ عن یحیى بن سعید األنصاري،َ ِ َِ ٍ ِ َ َ َ َ عـن هـشام بـن عـروة،َ ُ َِ ِ ِ عـن َأبیـه،ِ ِ َ عـن فاطمـة ،َ ِ َ

ٍبنت قیس َ ِ َ ولم یذكر عائشة،ِ ِ ُ َ ٍ ووهم في قوله بنت قیس،َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ٍ وانما هي بنت َأبي حبیش،َ َ ُ ِ ُِ ِ َّ ِٕ.  
ِوروي عن الحجاج بن -٣ ِِ ّ َ َ ِ َ عن هشام بن عروة، َأرطاةُ ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة ،َ ِ َ  

َورواه َأبو حنیفة ِ َ ُ ُ َ ُّ وَأبو حمزة السكري،َ ُِّ َّ َ َ َ ومحمـد بـن عجـالن،ُ َ ُّ ویحیـى بـن سـلیم الطـائفي،ُ ِِ ّ ٍ َ ُ َ ٍ عـن هـشام،َ ِ َ، 
ِعن َأبیه ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  

ِ َأبو جعفر الرازي-٤ ّ َ َ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َن عائشةَ ع،َ ً موقوفا ،ِ َ.  
ْعن هشام بن عروة ، ابن أبي الزناد رواه عن أبیه  -٥ ُ ْعن عروة ، ِ َعن عائشة، ُ ِ َ َ.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

وأخرجـه الـشافعي عـن ،  بمثله (1)أخرجه إسحاق بن راهویه من طریق معمر والثوري وعبدة ووكیع
،  (4)وخالـد بـن الحـارث،  بمثلـه (3) معاویـةدة ووكیـع وأبـيوالنـسائي مـن طریـق عبـ،  بمثلـه (2)مالـك
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 مـن طریـق مالـك وسـفیان بـن عیینـة وزهیـر بـن  البیهقـيهوأخرجـ،  (1)وابـن الجعـد مـن طریـق زهیـر
جریــر بــن عبــد الحمیــد وابــن معاویــة وحمــاد بــن زیــد وعبــد العزیــز بــن محمــد ووكیــع وأبــي معاویــة و

،  (4)والطبرانـي مـن طریـق الثـوري وابـن جـریج،  (3)والطحـاوي مـن طریـق حمـاد بـن سـلمة، (2)نمیـر
والبیهقـي مـن طریـق جعفـر بـن ،  (6)ویحیـى بـن سـعید األنـصاري،  (5)وعبـد العزیـز بـن أبـي حـازم

، (11)وأبـو مـسلمة بـن قعنـب،  (10)وأیـوب،  (9)والطبرانـي مـن طریـق زائـدة،  (8)ومحاضـر، (7)عـون
 مـن طریـق عمـرو وسـعید بـن عبـد الـرحمن والطحـاوي،  (12)والدارقطني من طریق عثمان بن سـعد

واتفقوا في متنه وجمـیعهم بمثـل هـذا ،  أبیه عن عائشة جمیعهم عن هشام عن (13). ومالك واللیث
  .الحدیث

  :الوجه الثاني
بـن اوقـال لـم یـرو عـن األوزاعـي إال ، أخرجـه الطبرانـي مـن طریـق األوزاعـي عـن یحیـى عـن هـشام

واسـم أبـي حبـیش قـیس ولیـست ، فاطمـة بنـت أبـي حبـیشسماعة وتفرد به عمـران بـن أبـي جمیـل و
   (14). بفاطمة بنت قیس الفهریة التي روت قصة طالقها

  :الوجه الثالث
وأبـو ،  بنحـوه (15) حنیفـة حمـزة ومحمـد بـن عجـالن وأبـيمـن طریـق أبـيأخرجـه البیهقـي فـي سـننه 

  .ولم یذكر عائشة، حمزة السكري رواه عن هشام مرسل
  

                                                 
  ).١/٣٩٢(مسند ابن الجعد ) 1
  ).٢/١٦٥(معرفة السنن واآلثار ) 2
  ).٧/١٥٨(شرح مشكل اآلثار) 3
  ).٢٤/٣٥٧(المعجم الكبیر ) 4
  ).٢٤/٣٦١(المصدر نفسه ) 5
  .٢٣٠رقم ، )١/١٥١(المعجم الصغیر ) 6
  ).١/٣٢٤(السنن الكبرى ) 7
  ).١/٣٣٠(المصدر نفسه ) 8
  ).٢٤/٣٦٠(المعجم الكبیر ) 9

  ). ٤/٣٠٧(المعجم األوسط )10
  ).٢٤/٣٦١(المعجم الكبیر ) 11
  .٥٥رقم ، )١/٢١٧(سنن الدارقطني ) 12
  ).١/١٠٣(شرح معاني اآلثار ) 13
  .٢٣٠حدیث رقم ، )١/١٥١(للطبراني ، المعجم الصغیر) 14
  .١٥١٧حدیث رقم ، )١/٣٤٤(سنن البیهقي ) 15



 

 ١٧٣

   (1).  بمثله حنیفةیق أبيمن طروالطحاوي أخرجه 
  .وروایة المسعودي لم أجدها

  

  :والخامس، الوجه الرابع
  .لم أقف على هذین الوجهین

  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .وهو ثقة إمام دار الهجرة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:مالك بن أنس -١
، عابــد إمــام حجــة، هــو ثقــة حــافظ فقیــهو،  تقــدمت ترجمتــه فــي الحــدیث األول:ســفیان الثــوري -٢

   (2). وال یضر، وتدلیسه من المرتبة الثانیة
 ،طام الواسطي ثم البصريْسِأبو ب،  (3)يِتكَشعبة بن الحجاج بن الورد الع :شعبة بن الحجاج -٣

 كان الثوري یقول هو أمیر المؤمنین في الحدیث وهو أول من فـتش بـالعراق عـن ،ثقة حافظ متقن
   (4) .ه١٦٠توفي سنة ، ً وذب عن السنة وكان عابداالرجال

وهــو ثقــة ثبــت حجــة مــن ، ن ترجمتــه فــي الحــدیث الثالــث والعــشریتقــدمت: ختیانيَّأیــوب الــس  -٤
  .كبار الفقهاء

  .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي عشر:زهیر بن معاویة -٥
  .صاحب سنة، وهو ثقة ثبت، ث تقدمت ترجمته في الحدیث الثال:زائدة بن قدامة -٦
 ثقـة ثبـت فاضـل إال أن فـي ،أبـو عـروة البـصري نزیـل الـیمن، معمر بـن راشـد األزدي  :معمر -٧

. ه١٥٤توفي سنة ،  وكذا فیما حدث به بالبصرةًروایته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شیئا
(5)   
،  (6)دلس مـن المرتبـة الثالثـةوهـو مـ، وهو ثقـة، رجمته في الحدیث الثامنتقدمت ت: ریجُابن ج -٨

  .ولم یصرح بالسماع
  .وهو صدوق، نوالعشریالحدیث الحادي تقدمت ترجمته في : مانإبراهیم بن طه -٩

                                                 
  ).١/١٠٢(شرح معاني اآلثار) 1
  ).٣٢ص(، طبقات المدلسین )2
وهو " عتیك " هذه النسبة إلى ، بفتح العین المهملة، والتاء المنقوطة بنقطتین من فوق، وكسر الكاف :تكيَالع )3

  ).٤/١٥٣(األنساب . بطن من األزد
  .٢٦٦یب صالتقر) 4
  .ص٥٤١التقریب) 5
  ).٤١ص(، طبقات المدلسین )6



 

 ١٧٤

  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:حماد بن زید -١٠
ًكان متقنا حافظا: ابن حبان قال: لْیَذُفر بن الهُز -١١   . (2)ارقطنيوثقه الدو،  (1)قلیل الخطأ ، ً

  : خالصة القول فیه
  .ثقة
 أبو یحیى الكوفي نزیل دمـشق ،ميْخَّسعید بن یحیى بن صالح الل :ميْخَّسعید بن یحیى الل -١٢

،  (3)وابـن حبـان ثقـة مـأمون مـستقیم األمـر فـي الحـدیث، قال أبو حـاتم محلـه الـصدق، لقبه سعدان
وقـال الـدارقطني لـیس ،  (4)واحـدومالـه فـي البخـاري سـوى حـدیث ، صـدوق وسـط: وابـن حجـر قـال

   (5). بذاك
  : خالصة القول فیه

  .صدوق
  .وهو ثقة فاضل عابد، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: المفضل بن فضالة -١٣
  .إمام مشهور، وهو ثقة ثبت فقیه،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:اللیث بن سعد -١٤
  .وهو ثقة حافظ إمام حجة،  األول تقدمت ترجمته في الحدیث:سفیان بن عیینة -١٥
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:حماد بن سلمة -١٦
  .وهو ثقة فقیه حافظ، تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي عشر :عمرو بن الحارث -١٧
م ْیَذُي مـن ولـد عـامر بـن حـِحـَمُسـعید بـن عبـد الـرحمن الج: سعید بن عبد الـرحمن الجمحـي -١٨

   (6). ه١٧٢توفي ،  المدني قاضي بغدادأبو عبد اهللا
   (9). صدوق له أوهام: وابن حجر قال،  (8)العجليو،  (7)بن معیناوثقه 

  :خالصة القول فیه
  .ثقة
  

                                                 
  ).٦/٣٣٩(الثقات ) 1
  .٣٢سؤاالت البرقاني ص) 2
  ).١١/١٠٦(تهذیب الكمال ) 3
  .٢٤٢التقریب ص) 4
  .٨٩ص، ذكر من تكلم فیه وهو موثق) 5
  ).٢٣٨(التقریب) 6
  ).١/٤٤٠(الكاشف ) 7
  ).١/٤٠١(معرفة الثقات ) 8
  .٢٣٨التقریب ص) 9



 

 ١٧٥

   (1).  ضعیف، أبو بكر البصري، عثمان بن سعد الكاتب :عثمان بن سعید الكاتب -١٩
  .توهو ثقة ثب، تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن: بْیَهُو -٢٠
  .وهو ثقة عالم زمانه، نی والعشرالحدیث الحاديتقدمت ترجمته في : ابن المبارك  -٢١
  .وهو ثقة متقن،  تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس:یحیى القطان -٢٢
   (2).  ثقة، الحارثي البصري،مسلمة بن قعنب :بُنْعُمسلمة بن ق -٢٣
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: رِهْسُعلي بن م -٢٤
  .وهو ثقة، ن ترجمته في الحدیث الثالث والعشریتقدمت: عباد بن عباد -٢٥
  .وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: رديالدراو  -٢٦
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:عبد العزیز بن أبي حازم -٢٧
  .وهو ثقة ثبت، نیجمته في الحدیث الثامن والثالث ترتقدمت: خالد بن الحارث -٢٨
  .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:أبو أسامة -٢٩
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:أبو معاویة -٣٠
  .وهو ثقة صحیح الكتاب،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:جریر -٣١
بـن معـین اقة لم یثبـت أن  ث، أبو سلیمان المكي،داود بن عبد الرحمن العطار: داود العطار -٣٢

   (3). ه١٧٤توفي سنة، تكلم فیه
  .وهو ال بأس به،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:مالك بن سعیر -٣٣
  .وهو ثقة حافظ عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:وكیع -٣٤
  .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر:عبدة بن سلیمان -٣٥
  .وهو ثقة مأمون، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ونسعیسى بن ی -٣٦
ـــــدر -٣٧ ـــــو ب تـــــوفي ســـــنة ،  أبـــــو بـــــدر الكـــــوفي،(4)ونيُكَشـــــجاع بـــــن الولیـــــد بـــــن قـــــیس الـــــس :أب

  ، (8)والعقیلي،  (7)وابن سعد،  (6)وثقه ابن معین،(5)ه٢٠٤

                                                 
  .٣٨٣ صریبالتق) 1
  .٥٣١ص، التقریب) 2
  .١٩٩ص، التقریب) 3
األنساب . ھذه النسبة إلى السكون، وھو بطن من كندة، بفتح السین، وضم الكاف، وفي آخرھا النون: ونيُكَالس )4
)٣/٢٧٠.(  
  ).٢٦٤ص (التقریب ) 5
  ).٣/٢٧٠(روایة الدوري ، تاریخ بن معین) 6
  ).٦/٣٣٣(الطبقات الكبرى ) 7
  ).١/٢٩٥( الضعفاء المغني في) 8



 

 ١٧٦

   (2). صدوق ورع له أوهام: وابن حجر قال،  (1)ال بأس به:  وقال العجلي
  :ول فیهخالصة الق

  .صدوق
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن :ابن هشام بن عروة -٣٨
  .وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع: علي بن غراب -٣٩
ــن ك -٤٠  ابــن كناســة بــضم ، أبــو یحیــى،ديْســَبــن عبــد األعلــى األمحمــد بــن عبــد اهللا  :ناســةُاب

وثقــه ابــن ،  (3)ه٢٠٧تــوفي ســنة ، و جــدهالكــاف وتخفیــف النــون وبمهملــة وهــو لقــب أبیــه أ
   (5). دابصدوق عارف باآل: وابن حجر قال،  (4)المدیني

  :خالصة القول فیه
  .ثقة
 ، (6)يخزومـَ الميث القرشـْریـُجعفر بن عون بن جعفر بـن عمـرو بـن ح: جعفر بن عون -٤١

  ه ٢٠٧ه وقیل ٢٠٦توفي سنة  ، أبو عون الكوفى
 ،  (9)ًوأحمـد وقـال كـان رجـال صـالحا، (8)وابن معـین،  (7)  لحدیثكان كثیر ا: وثقه ابن سعد وقال

    (11). صدوق: وابن حجر ،  (10)والعجلي
  :خالصة القول فیه

  . ثقة
  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث العاشر:ضرمحا -٤٢
  
  

                                                 
  ).١/٤٥٠(معرفة الثقات ) 1
  .٢٦٤التقریب ص) 2
  .ص٤٨٨، التقریب) 3
  ).٣/٤٠٤(تاریخ بغداد ) 4
  .٤٨٨التقریب ص) 5
: هذه النسبة إلى قبیلتین  بفتح المیم، وسكون الخاء المعجمة، وضم الزاي، وفي آخرها المیم،:المخزومي) 6

  ).٥/٢٢٥(األنساب.زوم قریشومخ، إحداهما تنسب إلى بني مخزوم بن عمرو
  .)٣٩٦|٦(الطبقات الكبرى ) 7
  .)٨٥ص(تاریخ الدارمي) 8
  .)١٠٤|٣(روایة عبد اهللا بن أحمد، العلل ومعرفة الرجال) 9

  .)٢٧٠|١(معرفة الثقات) 10
  .)١٤١ص(التقریب) 11



 

 ١٧٧

وعنـده ، مـا كـان بـصاحب كـذب: وأحمـد قـال،  (1)ابن معین لم یكتب عنه :اد بن صهیبَّعب -٤٣
ًعباد كان غالیا في بدعته : والجوزجاني قال،  (3)تركوه: والبخاري قال،  (2) الحدیث أمر عظیممن

 ،(6)ً صـــدوقاًكــان قــدریا: قــال أبـــو داودو، (5)مبتـــدع خبیــث: وأبـــو زرعــة قــال، (4)ًمخاصــما بأباطیلــه
   (8).یكتب حدیثه، مع ضعفه: وابن عدي قال ،  (7)متروك الحدیث : والنسائي قال

  :لقول فیهخالصة ا
  .ضعیف

 بـن العـاصاسة بـن عبـد الواحـد بـن أمیـة بـن عبـد اهللا بـن سـعید َبـْعن :عنبسة بـن عبـد الواحـد -٤٤
   (9).  ثقة عابد، أبو خالد الكوفي األعور،األموي

ُفاطمة بنت أبي ح :بیشُفاطمة بنت أبي ح -٤٥ ِْ َ َّبیش بن المطلب بن أسـد بـن عبـد العـزى القرشـیة ِ ِ َُِ ّ ْ َ َّ ُ
َّاألسدی ِ َ    (10) . عن اإلستحاضةeوهي التي سألت رسول اهللا . ةَ

  

  :الوجه الثاني
 أبـو عبیـدة ،ليَذُعبد الملك بن معن بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد اهللا بـن مـسعود الهـ :المسعودي -١

   (11) . ثقة،المسعودي
یحیـى بـن سـعید بـن قـیس األنـصاري المـدني أبـو سـعید القاضـي  : یحیى بن سعید األنـصاري -٢

   (12). ه١٤٤ توفي سنة ،ثقة ثبت
  

  :الوجه الثالث
  .وهو صدوق، نیترجمته في الحدیث السابع والثالث تقدمت :الحجاج بن أرطأة -١

                                                 
  ).٤/١٣٩ (وريروایة الد، تاریخ ابن معین) 1
  ).٣/١٠١ (العلل ومعرفة الرجال) 2
  ).٦/٤٣ (الكبیرالتاریخ ) 3
  .١١٢ص، الشجرة في أحوال الرجال) 4
  ).٢/٣٦٨(الضعفاء وسؤاالت البرذعي ) 5
  ).٢٢٩ص(سؤاالت اآلجري ) 6
  .٧٤الضعفاء والمتروكین ص) 7
  ).٤/٣٤٦(الكامل ) 8
  .٤٣٣المصدر نفسه ص) 9

  ).٣/٣٩٤(أسد الغابة ) 10
  .٣٦٥التقریب ص ) 11
  .٥٩١ص التقریب) 12



 

 ١٧٨

 یقال أصلهم من فارس ویقال مولى ، أبو حنیفة اإلمام،النعمان بن ثابت الكوفي : أبو حنیفة -٢
   (1). ه١٥٠توفي سنة ، بني تیم فقیه مشهور

تـوفي سـنة ،  ثقة فاضـل، أبو حمزة السكري، (2)حمد بن میمون المروزيم :أبو حمزة السكري -٣
   (3). ه١٦٨

ًكان عابدا زاهدا فقیهـا: ابن سعد قال وثقه :محمد بن عجالن -٤ ً ،  (6)وأحمـد،  (5)ابـن معـین،  (4)ً
   (8). ه١٤٨سنة مات ، یث أبو هریرةصدوق إال أنه اختلطت علیه أحاد: وابن حجر، (7)والعجلي

  
  :لقول فیهخالصة ا

  .ثقة
  : لیم الطائفيُ یحیى بن س -٥

وابن عدي ،  (12) والعجلي،  (11)وأحمد مضطرب الحدیث،  (10)ابن معینو،  (9)ابن سعدوثقه 
   (14). صدوق سيء الحفظ: وابن حجر،   (13)صدوق ال بأس به: قال

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

  
  

                                                 
  .ص٥٦،التقریب) 1
  .ذكرها في الحدیث الرابعتم  )2
  .٥١٠ص ،التقریب) 3
  ).١/٣٥٤(الطبقات الكبرى ) 4
  ).٣/١٩٥(روایة الدوري ، تاریخ بن معین) 5
  ).١/١٩٨( العلل ومعرفة الرجال) 6
  ).٢/٢٤٧(معرفة الثقات ) 7
  .٤٩٢ص، التقریب) 8
  ).٥/٥٠٠(الطبقات الكبرى ) 9

  ).٣/٦٠( روایة الدوري، تاریخ بن معین) 10
  .٢٣٦ص، الت أبي داود لإلمام أحمدسؤا) 11
  ).٢/٣٥٣(معرفة الثقات ) 12
  ).٧/٢١٩(الكامل ) 13
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 ١٧٩

  
  :الوجه الرابع

  : أبو جعفر الرازي -١
تــوفي ســنة ،  ثقــة،نزیــل نیــسابور، ر الجمــال بــالجیم أبــو جعفــر الــرازيبــن جــابلــد بــن مالــك ْخَم

   (1). ه١٤١
  

  :الوجه الخامس
  .وهو صدوق، ن ترجمته في الحدیث الثاني والعشری تقدمت:ابن أبي الزناد
  
  :الوجه الراجح

  .األول
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  
  :الخالصة

  :والصحیح األول، للحدیث خمسة وجوه
  . لكثرة الرواة الثقات الذین رووه -١
   . واتفاق الرواة الثقات في المتن -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥٢٤التقریب ص) 1



 

 ١٨٠

  )الحدیث األربعون ( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ٍ في حدیث ُأم زرع،َ َ ِّ ِ ِ َِ.  

َفقال یرویه هشام بن عروة ُ َُ ِ ِ ِ ٍ واختلف عنه ؛ فرواه عباد بن منصور،َ ُ َ َ ُ َُ ََ ُ وَأبو معا،ُِ ُویة الضریرُ ِ َّ َ ُ ویونس ،ِ ُ ُ
ِبن َأبي إسحاقا ٍ ویونس بـن زیـاد،ِ ِ ُ ُ ٍ وسـلیمان بـن بـالل،ُ ِ ُ َ ِ وعبـد الـرحمن بـن َأبـي الزنـاد،ُ ِّ ِ ِِ َ َّ ٍ وَأبـو ُأویـس،َ َ ُ، 

َعن هشام بن عروة ُ َِ ِ ٍ فَأما عباد بن منصور،ِ ُ َ َ ّ ِ ویونس بن َأبي إسحاق،َ ِ ُ ُ ِ فرفعا الحدیث كله إلى النب،ُ َِّ َ ُ ََُّ ِ َ ِّي ََ
e.  

ِوأما َأبو ُأویس فوقف َأول الحـدیث وقـصة النـسوة َِ َ َِّ َّ ِ ِ َ َُّ َ َ ٍ َ عـن عائـشة،َّ ِ ُ ورفـع آخـره،َ َ َِ ُ وهـو قولـه ،َ ُ َ ِكنـت لـك : ُ َ ُ ُ
ٍكَأبي زرع ألم زرع ٍَ َُِّ ِ َ.  

ُوَأما الباقون فاختصروا الحدیث ورفعوه ُ َ َ َُ ُِ َ ّ َ.  
ُورواه عیسى بن یونس ُ َ ِ ُ َ ِ وسعید بن سلمة بن َأ،َ َ َ َ ِبي الحسامَِ ُ ِ وسوید بن عبد العزیز،ِ ِ َ ُِ َ ٍ عن هشام،َ ِ َ عـن ،َ

َِأخیه عبد اهللا ِ ِ عن َأبیه،َِ ِ َ عن عائشة،َ ِ ِ وهو َأشبه بالصواب،َ َّ ِ ُ َ ُ.  
ٍّورواه الهیثم بن عدي ِ َ َُ َ َُ َ عن هشام بن عروة،َ ُ َِ ِ َ عن َأخیه یحیى،ِ َ َِ َ عن عروة،ِ ُ َ عن عائشة،َ ِ َ.  

ُّورواه الدراوردي ِ َ ََّ ُ ٍعن هشام ،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ ِّ عن النبي ،َ ِ َّ َe،وسمى النسوة َ ِّ َّ ّ ونسبهن،َ ُ َ َ :  قال ،َ
ٍذلـــك الزبیـــر بـــن بكـــار ّ َ َُ ُّ ُ عـــن محمـــد بـــن الـــضحاك بـــن عثمـــان عنه،َِ َ ُ َ َِ ِِ ِّ َّ ٍوأتبعـــه الزبیـــر بـــن بكـــار،ُ ّ َ َ ُ َُ ُّ َ عـــن ،َ

ٍمصعب َ ٍ عن َأبیه عبد اهللا بن مصعب،ُ َ ُ ِ ِ َِ ِ عن هش،َِ ِّ نحو حدیث الدراوردي،ٍامَ ِ َ َّ ِ ِ َ َ.  
ُورواه عقبة بن خالد المجدر ََّ َ َ ُُ ٍِ ُ ُ َ عن هشام بن عروة،َ ُ َِ ِ ِعن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ ِ ً موقوفا،َ ُ ِِوقال في آخره  ،َ ِ ِ :

ٌقال هشام ُوحدثني یزید بن رومان: ِ ِ َ ََِ َ عن عروة،َّ ُ َ عن عائشة،َ ِ َ َأن رسول اهللا صـلى اهللا علیـه،َ َ َّ َ ُ َ  ،َ وسـلمَّ
ٍكنت لك كَأبي زرع: َلهاقال  َ ِ َ ُِ َ ٍألم زرع ُ َ ُِّ.  

َورواه القاسـم بـن ســالم َأبـو عبیــد ُ ُ ٍ َ ُ ِ ُ َ ِ عـن حجــاج بـن محمـد،َ ِ ّ َ ٍ عــن َأبـي معــشر،َ َ َ ِ ٍ عـن هــشام،َ ِ ِ عـن َأبیــه،َ ِ َ، 
َعن عائشة ِ َوالصحیح عن عائشة أنها هي حدثت النبي صلى اهللا علیه وسلم ،َ ََ َ َ َ َ َُّ ّ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َّ َ ِ بقصة النسوةَّ َ ِّ ِ َِّ َ فقال ،ِ

ٍحینئـــذ كنـــت لـــك كـــَأبي زرع ألم زرع وقـــول عیـــسى بـــن یـــونس ومـــن تابعـــه عـــن هـــشام: َلهـــا  ِ ِ َِ ُ َ َُ ََ ُ ُِ ُ َ ٍ ٍَ َُِّ ِ َ ُ هـــو ،َُ
ُالصواب ٍِ وال یدفع قول عقبة بن خالد،َّ ِ َ ُ َُ َ عن هشام بن عروة،َ ُ َِ ِ ُ عن یزید بن رومان،ِ ِ ِ َ َ عن عروة،َ ُ َ عـن ،َ
َعائشة    (1) .َُ َأعلم واهللا،ِ

  :أوجه االختالف
ٍفــرواه عبــاد بــن منــصور  -١ ُ َ َ ُ َ ُ وَأبــو معاویــة الــضریر،َ ِ َّ َ ُِ ِ ویــونس بــن َأبــي إســحاق،ُ ِ ُ ُ ٍ ویــونس بــن زیــاد،ُ ِ ُ ُ ُ، 

ٍوسلیمان بن بالل ِ ُ َ ِ وعبد الرحمن بن َأبي الزناد،ُ ِّ ِ ِِ َ َّ َعن هشام بن عروة ،َ ُ َِ ِ ، ً عن أبیه عن عائشة مرفوعاِ
  .ًموقوفا على عائشةوأبو أویس 

                                                 
  ).١٤/١٥١(العلل ) 1

  



 

 ١٨١

ُ عیـسى بـن یـونس-٢ ُ َ ِ وسـعید بـن سـلمة بـن َأبـي الحـسام،ِ ُ ِ ِ َ َ َ ِ وسـوید بـن عبـد العزیـز،َِ ِ َ ُِ َ ٍ عـن هـشام،َ ِ َ عــن ،َ
َِأخیه عبد اهللا ِ ِ عن َأبیه،َِ ِ َ عن عائشة،َ ِ ِ وهو َأشبه بالصواب،َ َّ ِ ُ َ ُ.  

ٍّ  الهیثم بن عدي-٣ ِ َ َُ َ عن هشام بن عروة،َ ُ َِ ِ ِ عن َأخیه ،ِ ِ َیحیىَ َ عن عروة،َ ُ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ُّ الدراوردي-٤ ِ َ ٍ عن هشام،َّ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ عن النبي صلى اهللا علیه وسلم،َ ََ َ ََّ ِّ ِ َّ.  
ٍِعقبة بن خالد -٥ ِ َ َ عن هشام بن عروة،ُ ُ َِ ِ ُ عن یزید بن رومان،ِ ِ ِ َ َ عن عروة،َ ُ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
َالقاسم بن سالم َأبو عب -٦ ُ ُ ٍ َ ُ ِ عن حجـاج بـن محمـد،یدِ ِ ّ َ ٍ عـن َأبـي معـشر،َ َ َ ِ ٍ عـن هـشام،َ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ عـن ،َ

َعائشة ِ.  
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

والطبرانــي مــن طریــق یــونس بــن أبــي ،  بنحــوه (1)أخرجــه أبــو یعلــى مــن طریــق عبــاد بــن منــصور
المحـاملي مـن طریـق ابـن أبـي و،  بمثلـه (3) معاویـةمـن طریـق أبـيوابن عساكر ،  بنحوه (2)إسحاق
وبقیـة ، مـا عـدا أبـو أویـس وقفـه، ًجمیعهم عـن هـشام عـن أبیـه عـن عائـشة مرفوعـا،  بنحوه(4)الزناد

  .الرواة لم أقف على مرویاتهم
  :الوجه الثاني

والطبرانـي مـن طریـق سـعید بـن سـلمة بـن ،  بنحـوه (5)أخرجه أبو یعلى من طریق عیسى بن یونس
  .وسوید لم أجد روایته، ن هشام عن أخیه عن أبیه عن عائشةكالهما ع،  بنحوه (6)أبي الحسام

  :الوجه الثالث
هـذا حـدیث : وقـال الـدارقطني،  بمثلهأخرجه الدارقطني في كتابه األفراد من طریق الهیثم بن عدي

   (7). تفرد به الهیثم بن عدي عن هشام، غریب من حدیث هشام عن أخیه یحیى عن أبیه
   
  

                                                 
  ).٨/١٦٠( یعلى بيمسند أ) 1
  . ٢٧١حدیث رقم ، )٢٣/١٧٣(،المعجم الكبیر)2
  ).١/٢٠٤(معجم ابن عساكر ) 3
  .٧٢ص، ه٣٣٠، مليكتاب أمالي أبي عبد اهللا المحا) 4
  ).٨/١٥٤(مسند أبي یعلى ) 5
  ).٢٣/١٦٤(المعجم الكبیر ) 6
  .٢٤حدیث رقم ، كتاب الثاني من األفراد، األفراد للدارقطني) 7



 

 ١٨٢

  :الوجه الرابع
  .لم أجد هذا السند
  :الوجه الخامس

  . من طریق عقبة بن خالد عن هشام عن یزید عن عروة (1)أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر
  

  :الوجه السادس
  .لم أقف علیه

  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

صري القاضـي  أبـو سـلمة البـ، بـالنون والجـیم (2)اجيَّعباد بـن منـصور النـ : عباد بن منصور -١
ضـعیف لـه :  وابـن سـعد، (3)ًضعیف عندنا وكـان قـدریا: قال علي بن المدیني ،ه١٥٢توفي ، بها

كـان : والجوزجـاني،  (6)مـا أرى بـه بـأس: وأحمـد،  (5)لـیس بـشيء:  وابـن معـین، (4)أحادیـث منكـرة
،  بـأس بـهال:  والعجلـي قـال، (8)ضـعفوه: والترمـذي قـال،  (7)ًسـيء الحفـظ فیمـا سـمعه فتغیـر أخیـرا

وابـن ،  (10)هـو فـي جملـة مـن یكتـب حدیثـه:  وابن عدي، (9)وقال مرة جائز الحدیث، یكتب حدیثه
   (11). صدوق رمي بالقدر: حجر قال

  :خالصة القول فیه
  .ضعیف

  .ضعیف في غیر روایته عن األعمشوهو ،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول: أبو معاویة -٢

                                                 
  .٢٦٨حدیث رقم، )٢٣/١٧١(المعجم الكبیر ) 1
  .تم ذكرها في الحدیث الثالث عشر )2
  ).٥٢ص(سؤاالت ابن أبي شیبة ) 3
  ).٧/٢٧٠(الطبقات الكبرى ) 4
  ).٤/١٤٢(تاریخ ابن معین ) 5
  ).٣/٢٢(العلل ومعرفة الرجال ) 6
  ).ص١١٢(أحوال الرجال ) 7
  ).١/٤٧٥(شرح علل الترمذي ) 8
  ).٢/١٨(معرفة الثقات ) 9

  ).٤/٣٣٨(الكامل ) 10
  .٢٩١ص، تقریب التهذیب) 11



 

 ١٨٣

توفي سـنة ،  أبو إسرائیل الكوفي، (1)بیعيَّ أبي إسحاق السیونس بن :یونس بن أبي إسحاق  -٣
  .ه١٥٢
وابــن ،  (5)حدیثــه حــدیث مــضطرب: وأحمــد قــال، (4)والعجلــي،  (3)ابــن معــینو، (2)ابــن ســعدوثقــه 

   (6). ًصدوق یهم قلیال: حجر قال
  .ثقة :خالصة القول فیه

 (7)لـيْ بـن أبـي النجـاد األییـونس بـن یزیـد، بـن زیـاداهو یـونس بـن یزیـد ولـیس  :یونس بن زیاد -٤
 إال أن فـي روایتـه ،بفتح الهمزة وسكون التحتانیة بعدها الم أبو یزید مـولى آل أبـي سـفیان ثقـة

   (8). ه١٥٩توفي سنة ،  وفي غیر الزهري خطأ من كبار،ً قلیالًعن الزهري وهما
تـــوفي ، ة ثقـــ،أبـــو محمـــد وأبـــو أیـــوب المـــدني، ســـلیمان بـــن بـــالل التیمـــي :ســـلیمان بـــن بـــالل -٥

   (9). ه١٧٧سنة
  .وهو صدوق، ن ترجمته في الحدیث الثاني والعشری تقدمت:عبد الرحمن بن أبي الزناد -٦

  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع عشر:أبو أویس -٧
  :الوجه الثاني

  .وهو ثقة مأمون،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:عیسى بن یونس -١
أبـو عمـرو المـدني ، سـعید بـن سـلمة بـن أبـي الحـسام العـدوي :بـي حـسامسعید بـن سـلمة بـن أ -٢

  .وهو أبو عمرو السدوسي
   (11). صدوق صحیح الكتاب یخطيء من حفظه: وابن حجر قال،  (10)ضعفه النسائي

  
                                                 

قوطة من تحتها باثنتین وفي  بفتح السین المهملة وكسر الباء المنقوطة بواحدة وسكون الیاء المن:بیعيَّالس )1
  ).٣/٢١٨(األنساب . هذه النسبة إلى سبیع، وهو بطن من همدان،آخرها العین المهملة

  ).٦/٣٦٣(الطبقات الكبرى ) 2
  .٦٠ص، روایة عثمان الدارمي، تاریخ ابن معین) 3
  ).٢/٣٧٧(معرفة الثقات ) 4
  ).٢/٥١٩(العلل ومعرفة الرجال ) 5
  .٦١٣ص، التقریب) 6
 بفتح االلف وسكون الیاء المنقوطة من تحتها باثنتین وفي آخرها الالم، هذه بلدة على ساحل بحر القلزم :ليْیاأل )7

  ).١/٢٣٧(األنساب . مما یلي دیار مصر
  .٦١٤ص، التقریب) 8
  .٢٥٠ص، التقریب) 9

  ).١/٤٣٧(الكاشف ) 10
  ).٢٣٦ص(التقریب ) 11



 

 ١٨٤

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

 مـصي الدمـشقي وقیـل أصـله ح،ميْلَمیـر الـسُسـوید بـن عبـد العزیـز بـن ن :وید بن عبد العزیزُس -٣
   (1). ـه١٩٤مات سنة ،  ضعیف،وقیل غیر ذلك

  

  :الوجه الثالث
الهیـثم بـن عـدي بـن عبـد الـرحمن بـن زیـد بـن أسـید بـن جـابر األخبـاري العالمـة أبـو  :الهیثم بن عـدي

   (2) .عبد الرحمن الطائي الكوفي المؤرخ
 لـیس بثقـة كـان :وابـن معـین قـال،  (4)سـكتوا عنـه: ومـرة قـال،  (3)لـیس بـشيء: قـال أبـو زرعـة     

كـان مـوالي : وكانـت جاریـة الهیـثم بـن عـدي تقـول،  (6)وقـد رأیتـه، كـذاب: والعجلـي،  (5)یكـذب
   (7). فإذا أصبح جلس یكذب، یقوم عامة اللیل یصلي

  :خالصة القول فیه
  .متروك

  

  :الوجه الرابع
  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثاني:الدراوردي

  :الوجه الخامس
      :بن خالدعقبة  -١

وثقـــه ، (8)ه ١٨٨تـــوفي ســـنة ، رِّدَجـــُ أبـــو مـــسعود الكـــوفي الم،كونيَعقبـــة بـــن خالـــد بـــن عقبـــة الـــس
   (11) صاحب حدیثصدوق : وابن حجر قال،  (10)صالح: والنسائي قال،  (9)أحمد

                                                 
  .٢٦٠ص، التقریب) 1
  ).٢/٣٦٢(سیر أعالم النبالء ) 2
  ).٢/٤٣١(الضعفاء وسؤاالت البرذعي ) 3
  ).٢/٦٦٨(المصدر نفسه ) 4
  ).٣/٣٦٣(روایة الدوري ، تاریخ ابن معین) 5
  ).٢/٣٣٧(معرفة الثقات ) 6
  ).٣/٣٦٤(روایة الدوري ، تاریخ ابن معین) 7
  .٣٩٤ص، التقریب) 8
  ).٣/١٠٦(العلل ومعرفة الرجال ) 9

  ).٣/٩٣(تهذیب التهذیب ) 10
  .٣٩٤ص، التقریب) 11



 

 ١٨٥

  .صدوق :خالصة القول فیه
ـــن رومـــان  -٢ ـــد ب تـــوفي ســـنة ، ة ثقـــ،مـــان المـــدني أبـــو روح مـــولى آل الزبیـــرْیزیـــد بـــن رو  :یزی

   (1). ه١٣٠
  

  :الوجه السادس
 اإلمـام المـشهور ،القاسم بن سالم بالتشدید البغدادي أبـو عبیـد ):أبو عبید(الم َّ القاسم بن س -١

 بــل ،ًلـم أر لـه فـي الكتـب حـدیثا مـسندا: وقـال ابـن حجـر، ه١٢٤ تـوفي سـنة ،ثقـة فاضـل مـصنف
   (2). من أقواله في شرح الغریب

 نـزل ، أبـو محمـد ترمـذي األصـل، األعـور (3)يِیـصِّصِجاج بن محمـد المح :حجاج بن محمد -٢
   (4) .ه٢٠٦توفي سنة،  ثقة ثبت،بغداد ثم المصیصة

 أبـــو ، المــدني،جــیح بــن عبـــد الــرحمن الــسندي بكـــسر المهملــة وســكون النـــونَن : أبــي معـــشر -٣
 اسـمه عبـد  ویقـال كـان، مـات سـنة سـبعین ومائـة، ضعیف،معشر مولى بني هاشم مشهور بكنیته

   (5) .الرحمن بن الولید بن هالل
  

  :الوجه الراجح
  .الوجه الثاني

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .حسن

  

  :الخالصة
  :وكما قال الخطیب البغدادي، والصحیح الوجه الثاني، للحدیث ستة أوجه

ُالمرفوع ُ ْ َ ْمن ْ َهذا ِ ِالحدیث َ ِ َ ِّالنبي َِإلى ْ ِ َّ e ُقوله ُ ْ َلعائشة َ َ ِ ُكنت َِ ْ ِلك ُ ِكَأبي َ ٍزرع َ ْ ٍزرع ُِّألم َ ْ ُحسب َ َّوَأما َْ ُجمیـع َ ِ َ 
ِالحدیث ِ َ َسوى ْ ِهذه ِ ِالكلمات َِ َِ َ ُفإنه ْ ُكالم ََِّ َعائشة َ َ ِ ْحدثت َ َ َّ َهي َ ِبه ِ ّالنبـي ِ ِ َّ e، َبـین َّ َذلـك َ َعیـسى َِ ُبـن ِ َیـونس ْ ُ ُ 

ِبن َإسحاق َِأبي ْ َ ْ ِّالسبیعي ِ ِ ِ ِروایته ِفي َّ ِ َ َ َهذا ِ ِالحدی َ َ ْعن ،َثْ ِهشام َ َ ِبن ِ َعروة ْ َ ْ ْعن ،ُ َِأخیه َ ُوسمعه ،ِ َ َِ ُعبد َ ْ ِالله َ َّ 
ُبن َعروة ْ َ ْ ْعن ،ُ َِأبیه َ َوكذلك ،ِ َِ َ ُرواه َ َ ٍُأویس َُأبو َ ْ ُعبد َ ْ ِاللـه َ ُبـن َّ ِعبـد ْ ْ ِاللـه َ ُّالمـدني َّ ِ َ َ ُوَأبـو ،ْ َمعاویـة َ َ ِ َ ُمحمـد ُ َّ َ ُبـن ُ ْ 

                                                 
  .٦٠١ص، التقریب) 1
  .٤٥٠ص، التقریب) 2
هذه : بین الصادین المهملتین، االولى مشددة) بكسر المیم والیاء المنقوطة باثنتین من تحتها: (یصيِّصِالم )3

النسبة إلى بلدة كبیرة على ساحل بحر الشام، یقال لها المصیصة، وقد استولت الفرنج علیها، وهي في أیدیهم إلى 
  ).٥/٣١٥(نساب األ. الساعة

  .١٥٣ص، التقریب) 4
  .٥٩٩ص، التقریب) 5



 

 ١٨٦

ٍِخازم ُالضریر َ ِ ْعن ،َّ ٍهشام َ َ َّإال ِ ََأنهما ِ ُ ْلـم َّ َیـذكرا َ ُ ْ ِاإلسـناد ِفـي َ َ ْ َعبـد ِ ْ ِاللـه َ َبـن َّ َعـروة ْ َ ْ ْبـل ُ ُرویـاه َ َ َ ْعـن َ ٍهـشام َ َ ِ، 
ْعن َِأبیه َ ََونرى ،ِ َالقائل ََّأن َ ِ َ ِحدیث ِفي ْ ِ ِسـعید َ ِ ِبـن َ َسـلمة ْ ََ ِبـن َ ِالحـسام َِأبـي ْ َ ُ ْعـن ،ْ ِهـشام َ َ ِبـن ِ َعـروة ْ َ ْ َحكـى ُ َ 
َُأبــاه ََّأن ََأنــشَأ َ ُحــدثُی ْ ِّ َوَأدرج َ َ ْ َذلــك َ َالقــول َِ ْ َ َفــصار ْ َ ُكَأنــه َ َّ ٌإخبــار َ َ ْ ْمــن ِ ــشة ِ َعائ َ ِ َّالنبــي ََّأن َ ِ َّصــلى َّ ُاللــه َ ِعلیــه َّ َْ َ 

ََّوســلم َ َحــدث َ َّ ِبحــدیث َ ِ َ ٍزرع ُِّأم ِ ْ ْوقــد َ َ َروى َ ُمحمــد َ َّ َ ُبــن ُ ِالــضحاك ْ َّ ُّالحزامــي َّ ِ َِ ْعــن ،ْ ِعبــد َ ْ ِالعزیــز َ ِ َ ِبــن ْ ٍمحمــد ْ َّ َ ُ 
ِّلدراورديا ِ ْ َ َ ْعن ،َّ ٍهشام َ َ ْعن ِ َِأبیه َ ْعن ،ِ َعائشة َ َ ِ َالحدیث َ ِ َ ُفجعله ْ ََ َ ُكله َ ِعن ،َُّ ِّالنبـي َ ِ َّصـلى َّ ُاللـه َ ِعلیـه َّ َْ ََّوسـلم َ َ َ 

َّوسمى َ ِفیه َ َالنسوة ِ َ ْ َوهو ِّ ٌحدیث َُ ِ ٌغریب َ ِ َُالَأعلم َ ْمن ْ ُرواه َ َ َكذلك َ َِ ِمحمد َوىِس ،َ َّ َ ِبن ُ ِالضحاك ْ َّ َّ.)1(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١/٢٤٣(، ھـــــــــ٤٦٣كتاب الفصل للوصل المدرج للخطیب البغدادي توفي ) 1



 

 ١٨٧

  )واألربعون الحدیث الحادي ( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ُ سَأل الحارث بن هشام رسول اهللا ،َ ََ ٍ ِ ُ ِe، كیف ینزل ُ ِ َ َ

ُعلیك الوحي ؟ قال  َ َ ِینزل َأحیانا مثل صلصلة الجرس: َ َ َ َِ َِ َ َ ً ُ ُ فیفصم عنـي وقـد وعیـت،ِ َ َ َُ ِّ ُ َ ُ وهـو ، مـا قـالَ
َِأشده علي الحدیث َ َّ َ ُ ُّ َ. (1)   

َیرویه هشام بن عروة: َفقال ُ َُ ِ ِ ُّ واختلف عنه ؛ فرواه عامر بن صالح الزبیري،ِ ِ َ ُ َُّ ٍ ِ ِ ُِ َُ َ َ وابن هشام بن عروة،ُ ُ ِ ِ، 
َعن هشام بن عروة ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ ِ ِ عن الحارث،َ ِ ِ َ فأسنداه عن عائشة،َ ِ َ ُ ِ عن ال،َ ِحارثَ ِ.  

ُّورواه َأیوب السختیاني ِ ِ ّ ُ ُّ ُ َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ٍ عن الحارث بـن هـشام،َ ِ ِِ ِ ِ َ ولـم یـذكر عائـشة،َ ِ ُ َ ُوَأصحاب ،َ
ُهشام الحفاظ عنـه َ ُُ ّ ٍ ٍ یروونـه عـن هـشام،ِ ِ َ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ عـن عائـشة،َ ِ ُ َأن الحـارث بـن هـشام سـَأل رسـول ،َ ََ ٍ ِ ِ َّ

ً فیكون مسندا ع،eاهللا  َ ُ ُ ُ َن عائشةَ ُ وهو الصحیح،ِ ِ َّ ُ. (2)   
  

  :أوجه االختالف
ُّعامر بن صالح الزبیري -١ ِ َ ُّ ٍ ِ َ وابن هشام بن عروة،ُِ ُ ِ َ عن هشام بـن عـروة،ِ ُ َِ ِ ِ عـن َأبیـه،ِ ِ َ عـن عائـشة،َ ِ َ، 

ِعن الحارث ِ ِ َ فأسنداه عن عائشة،َ ِ َ ُ ِ عن الحارث،َ ِ ِ َ.  
ُّیوب السختیانيأَ  -٢ ِ ِ ّ ُ ٍ عن هشام،ُّ ِ ِبیهَ عن َأ،َ ٍ عن الحارث بن هشام،ِ ِ ِِ ِ ِ َ ولم یذكر عائشة،َ ِ ُ َ َ.  
ُوَأصــحاب هــشام الحفــاظ عنــه  -٣ َ ُ ُُ ّ ٍ ٍ یروونــه عــن هــشام،ِ ِ َ ِ عــن َأبیــه،َ ِ ــشة،َ َ عــن عائ ِ ِ َأن الحــارث بــن ،َ َّ

َهشام سَأل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم َ ُ ََ َ َّ َ ٍ َ فیكون مسندا عن عائشة،ِ ِ ً َ ُ ُ ُ َ.  
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

عـن ، عـن عائـشة،  قـال فـي هـذا الحـدیثً ال أعلـم أحـدا:وقـال،  بمثلـهأخرجه الحـاكم فـي المـستدرك
   (3). الحارث غیر عامر بن صالح

  

  :الوجه الثاني
  . هشامبنعن هشام عن أبیه عن الحارث  بمثله  من طریق أیوب  (4)أخرجه الطبراني

  

                                                 
َْأن الحارث بن هشام سَأل النبي صلى الله علیه وسلم كیف یأتیك الوحي قال كل ذاك یأ )1 َْ َ َ ُ ََ َ َ ََ َُّ ُ ََ َُ ْ ْ ْ َْ َْ ِْ َّ ِ َّ َّ َِ َ َ َ ََّ ِ َّ ٍِ َ َ ِتیني الملك َأحیانا في َّ ِ ًِ َ ْ ُ َ َ ْ

ِمثل صلصلة الجرس فیفصم عني وقد وعیت ما قال وهو َأشده علي ویتمثل لي الملك َأحیانا رجال فیكلمني فَأعي  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ ََِّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ًَ َ ًَ ُْ ُْ ُ َ َْ َ َ ْْ ْ َّْ َ َ َ َ َ ََّ ُ ُّ َِ ُ ْ ِّ ُ َ َ ِ
ُما یقول ُ َ   ).١٠/٤٩٢(، ئكةباب ذكر المال، كتاب بدء الخلق، صحیح البخاري. َ

  ).١٤/١٥٢( العلل ) 2
  ).٣/٢٧٩(المستدرك ) 3
  .٣٣٤٤حدیث رقم ، )٣/٢٥٩(المعجم الكبیر ) 4



 

 ١٨٨

  :الوجه الثالث
حمـاد بـن ( أسـامةمـن طریـق أبـي  (2)ومـسلم،  بمثلـهسهرُق علـي بـن مـ مـن طریـ (1)أخرجه البخاري

  .كالهما عن هشام عن أبیه عن عائشة،  بمثله)أسامة
  :دراسة رواة أوجه االختالف

  :الوجه األول
عــامر بــن صــالح بــن عبــد اهللا بــن عــروة بــن الزبیــر القرشــي األســدي  :بیــريُعــامر بــن صــالح الز

بغــداد متــروك الحــدیث أفــرط فیــه بــن معــین فكذبــه وكــان عالمــا  نــزل ، أبــو الحــارث المــدني،الزبیــري
   (3). باألخبار

  
  :الوجه الثاني

وهــو ثقــة ثبــت حجــة مــن كبــار ، ن ترجمتــه فــي الحــدیث الثالــث والعــشری تقــدمت:ختیانيَّأیــوب الــس
  .الفقهاء

  
  :الوجه الثالث

  . وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:سهرُعلي بن م -١
  .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:مةأبو أسا -٢
الحـارث بـن هـشام بـن المغیـرة بـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن مخـزوم القرشـي  :الحارث بـن هـشام -٣

شهد بدرا كافرا مع أخیه شـقیقه أبـي جهـل وفـر حینئـذ وقتـل أخـوه وعیـر ،صحابي جلیل، المخزومي
   (4) .الحارث بن هشام لفراره

  
  :الوجه الراجح

  .لوجه الثالثا
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  
                                                 

  .٣٠٤٣حدیث رقم ، )٣/١١٧٦ (،باب ذكر المالئكة، كتاب بدء الخلق، صحیح البخاري) 1
  .٢٣٣٣حدیث رقم ، )٤/١٨١٦ (،باب عرق النبي في البرد وحین یأتیه، كتاب الفضائل، صحیح مسلم) 2
  .٢٨٧ص، التقریب) 3
  ).٨٩ص(، االستیعاب )4



 

 ١٨٩

  :الخالصة
  :والصحیح هو الثالث، للحدیث ثالثة أوجه

  .لتخریج البخاري ومسلم لهذا الوجه -١ 
  .ألن رواته ثقات -٢
  . والوجه األول فیه عامر متروك -٣
  . أیوب السختیاني لم یذكر عائشة-٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٩٠

  )ربعون الحدیث الثاني واأل( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ّ َأنَّ النبي ،َ َِّe ًإن من الشعر لحكمة:  قال َ ِ َِ ِ ِّ ّ ِ.  

َیــروه هــشام بــن عــروة: َفقــال ُ َُ ِ ِ ِ واختلــف عنــه ؛ فــرواه یعقــوب بــن عبــد الــرحمن اإلســكندراني القــاري،ِ ِ َ َّ ِ َِ ُ َ ُ َُ ُ َ َ ُ، 
ٍوَأبو ُأویس َ ٍ وزمعة بن صالح،ُ ِ َّ وعبد الر،َ ِحمن بن َأبي الزنادَ ِّ ِِ ِ وعبد اهللا بن إد،َ ِ ومحمـد بـن عبـد ،ِریـسَ َ َ ُ

ُّ الطفـــاويرحمنالـــ ِ َ وزهیـــر بـــن معاویـــة،ُّ ِ ُ ُ َ ُ وعیـــسى بـــن یـــونس،ُ ُ َ ُ واختلـــف عنهمـــا،ِ َ ٍ ویحیـــى بـــن ســـعید ،ُِ ِ َ َ َ
ُّاألنصاري ٌ ووكیع،َِ ِ َ وَأبو معاویة،َ ُِ ٍ وابن فضیل،ُ َ ٍ وعلي بن غراب، ومحاضر،ُ ُ ُّ ِ َ ومحم،َ ِد بن عیسى بن ُ َ ِ

ٍســمیع َ َ وعبــد اهللا بــن محمــد بــن یحیــى بــن عــروة،ُ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ُّ وصــالح بــن موســى الطلحــي،ُ ِ َِّ َ ُ ِ وعبــد الــسالم بــن ،ُ َّ َ
ٍحفص ٍ وَأبو معشر،َ َ َ ٍ ویحیى بن هاشم،ُ َ َ وَأبـو شـیبة،َ ٍ والمـسیب ابـن شـریك،َُ ِ َ ُ ُ َ ِ وسـعید بـن عبـد الـرحمن ،ُ َ َّ ِ َِ َ

ُّالجمحي ِ َ َ ومروان بن ج،ُ ُ َ وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان،ٍناحَ ِ ِِ ِ َ َّ َ وابن عیینة،َ َ ٍ وابن جریج،ُ َ ُ ُّ والثوري،ُ ِ َّ،   
ِوَأبو بدر شجاع بن الولید ِ َ َُ ُ ٍ َ َ وابن كناسة،ُ ُ ٍ واللیث بن سعد،ُ َ ُ َ ومفضل بن فضالة،َّ َ ُ َّ َ ِرووه عن هشام بـن  ،ُ ِ ِ َ

َعروة ِ عن َأبیه،ُ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ُورواه مالــك بــن َأ ِ ُ ٍنــسَ ُّ والــدراوردي،َ ِ َ ٍ وَأنــس بــن عیــاض،َّ ِ ُ ُ وغیــرهم،َ ُ َ عــن هــشام بــن عــروة،َ ُ َِ ِ ِ عــن َأبیــه،ِ ِ َ، 

ًمرسال َ َ ولعل هذا من هشام بن عروة،ُ ُ ِ ِ ِ ِ َ ّ َ َ مرة كان یصله ویرسله ُأخرى،َ ُ ُ ُ َُ ُِ ِ ً َّ    (1) . واهللا أعلم،َ
  
  :أوجه االختالف

ِ یعقوب بن عبد الرحمن اإلسكندراني ا -١ َ َّ ِ َ ُ ٍ وَأبو ُأویس،ِلقاريَُ َ ٍ وزمعة بن صالح،ُ ِ ِ وعبد الرحمن بن ،َ َ َّ َ
َِأبي الزناد ِّ ِ وعبد اهللا بن إد،ِ ِ ومحمد بن عبد ال،ِریسَ َ َ ُّ الطفاويرحمنُ ِ َ وزهیر بن معاویة،ُّ ِ ُ ُ َ َ وعیسى بـن ،ُ ِ

ُیــونس ُّ ویحیــى بــن ســعید األنــصاري،ُ َِ ٍ ِ َ َ ٌ ووكیــع،َ ِ َ وَأبــو معاویــة،َ ُِ ٍ وابــن فــضیل،ُ َ ُّ وعلــي بــن ، ومحاضــر،ُ ِ َ
ٍغراب ٍ ومحمد بن عیسى بن سمیع،ُ َ ُُ َِ ِ َ وعبد اهللا بـن محمـد بـن یحیـى بـن عـروة،َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َ وصـالح بـن موسـى ،ُ ُ ُ ِ

ُّالطلحـــي ِ ٍ وعبـــد الـــسالم بـــن حفـــص،َّ َ َِ ٍ وَأبـــو معـــشر،َّ َ َ ٍ ویحیـــى بـــن هاشـــم،ُ َ َ وَأبـــو شـــیبة،َ ُ والمـــسیب ابـــن ،َُ ُ َ ُ
ٍشـریك ِ َّ وســعید بــن عبــد الــر،َ ِ َِ ُّحمن الجمحـيَ ِ َ َُ ٍ ومــروان بــن جنــاح،ِ َ ُ َ وعبــد الـرحمن بــن ثابــت بــن ثوبــان،َ ِ ِِ ِ َ َّ َ، 

َوابــن عیینــة َ ٍوابــن جــریج، ُ َ ُ ُّ والثــوري،ُ ِ ِوَأبــو بــدر شــجاع بــن الولیــد ،َّ ِ َ َُ ُ ٍ َ َ وابــن كناســة،ُ ُ ٍواللیــث بــن ســعد ،ُ َ ُ َّ، 
َومفضل بن فضالة ؛ َ ُ َّ َ َرووه عن هشام بن عروة.ُ ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  

ٍمالـــك بـــن َأنـــس -٢ َ ُ ُّ والـــدراوردي،ِ ِ َ ٍ وَأنـــس بـــن عیـــاض،َّ ِ ُ ُ وغیـــرهم،َ ُ َ عـــن هـــشام بـــن عـــروة،َ ُ َِ ِ ِ عـــن َأبیـــه،ِ ِ َ، 
ًمرسال َ ُ.  

  
  

                                                 
  ).١٥٣/ ١٤( العلل ) 1

  



 

 ١٩١

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

والخـالل ،  (2)والقضاعي من طریق عبـد الـسالم بـن حفـص،  (1)أخرجه أبو نعیم من طریق مسعر
 یـروي :وقـال أبـو معاویـة،  الـضریر معاویـةمـن طریـق أبـيوابـن عـدي ،  (3)ابـن إدریـسمن طریـق 

وابـن عـساكر مـن طریـق مـروان ،  (5)وابن عدي من طریـق سـفیان الثـوري،  (4)ًهذا الحدیث مرسال
والخطیــب ،  (8)ومحمــد بــن عیـسى بــن ســمیع،  (7)ویزیــد مـولى ســلمة بــن األكـوع،  (6)بـن جنــاحا

والقـضاعي مـن طریـق ،  (10)ومحمـد بـن كناسـة،  (9)ى بـن سـعید األمـويالبغـدادي مـن طریـق یحیـ
همي مـن طریـق َّوالـس،  (12)وأبـو نعـیم مـن طریـق أبـي معـشر،  (11)یعقوب بن عبـد الـرحمن الزهـري
والذهبي فـي الـسیر ،  (14)عي من طریق علي بن غرابْوالخل،  (13)عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان

م رووه عـن هـشام  كلهـ (16). مـن طریـق وكیـعخرجـهالئـي أوالع،  (15)بـن موسـىامـن طریـق صـالح 
  .وبقیة الرواة لم أقف على رویاتهم،  بمثله عن أبیه عن عائشة

  :الوجه الثاني
  .لم أقف على هذا السند
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 ١٩٢

  :الفتخدراسة رواة أوجه اال
  :الوجه األول

عبـد اهللا  یعقـوب بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن :یعقوب بن عبد الرحمن اإلسكندراني القـاري -١
تـــوفي ســـنة ،  ثقـــة، المـــدني نزیـــل اإلســـكندریة حلیـــف بنـــي زهـــرة،بـــن عبـــد القـــاري بتـــشدید التحتانیـــةا

  (1). ـه١٨١
  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع عشر:أبو أویس  -٢
 نزیـل ، (2)ندي بفتح الجیم والنون الیمانيِعة بن صالح بسكون المیم الجْزم :زمعة بن صالح  -٣

  (3). ًا ضعیف وحدیثه عند مسلم مقرون،أبو وهبمكة 
  .وهو صدوق، ن ترجمته في الحدیث الثاني والعشری تقدمت:عبد الرحمن بن أبي الزناد  -٤
  .وهو ثقة فقیه عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:عبد اهللا بن إدریس -٥
صـدوق  وهـو، عـشرمت ترجمتـه فـي الحـدیث الـسادس  تقـد: الطفـاويمحمد بن عبد الـرحمن  -٦

  .یهم
  .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي عشر:زهیر بن معاویة  -٧
  .وهو ثقة مأمون،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:عیسى بن یونس  -٨
  .وهو ثقة متقن،  تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس:یحیى بن سعید  -٩

  .هو ثقة عابدو،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:وكیع  -١٠
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:أبو معاویة  -١١
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي عشر:ابن فضیل  -١٢
  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث التاسع:محاضر  -١٣
  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:علي بن غراب -١٤
  
  
  
  

                                                 
  .٦٠٨ص، التقریب) 1
: هذه النسبة إلى الیمن، والنسبة إلیها،بفتح الیاء آخر الحروف والمیم بعدهما االلف وفي آخرها النون: الیماني )2

  ).٥/٧٠٦(األنساب . یمني ویماني، وورد في الحدیث االیمان یمان، والحكمة یمانیة
  .٢١٧ص، التقریب ) 3



 

 ١٩٣

ع بالتـصغیر الدمـشقي ْمیُمحمـد بـن عیـسى بـن القاسـم بـن سـ :عْمیُعیـسى بـن سـمحمد بـن   -١٥
   (2)لیس به بأس: وأبو داود قال، (1)ال یحتج به: قال أبو حاتم .ـه٢٠٥ سنة يتوف، األموي موالهم
،  (4)ورمـي بالقـدر، صـدوق یخطـيء ویـدلس: وابـن حجـر قـال،  (3)حـسن الحـدیث: وابن عدي قـال

   (5). ولم یصرح بالسماع، رابعةوتدلیسه من المرتبة ال
  .صدوق :خالصة القول فیه

ضــعیف الحــدیث ، متــروك الحــدیث:  قــال أبــو حــاتم:عبــد اهللا بــن محمــد بــن یحیــى بــن عــروة  -١٦
أحادیثــه غیــر : وابــن عــدي قــال،  (7)كثیــر الخطــأ عــن هــشام: وضــعفه الــدارقطني وقــال،  (6)ًجــدا

   (9). اطیلصاحب مناكیر وبو: وأبو نعیم قال،  (8)محفوظة
  .متروك :خالصة القول فیه

  .وهو متروك، ن ترجمته في الحدیث التاسع والعشری تقدمت:صالح بن موسى الطلحي  -١٧
بــن مــصعب اللیثــي أو ا أبــو مــصعب ویقــال ،عبــد الــسالم بــن حفــص :عبــد الــسالم بــن حفــص  -١٨

   (10).  وثقه بن معین،السلمي المدني
  .وهو ضعیف، نحدیث األربعی تقدمت ترجمته في ال:أبو معشر  -١٩
  .وهو متروك، ن ترجمته في الحدیث الخامس والعشری تقدمت: یحیى بن هاشم-٢٠
 قاضـــي واســـط مـــشهور ، أبـــو شـــیبة الكـــوفي،إبـــراهیم بـــن عثمـــان العبـــسي بالموحـــدة :أبـــو شـــیبة -٢١

   (11) .ه١٦٩توفي سنة،  متروك الحدیث،بكنیته
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 ١٩٤

،  (3)متـروك: والـدارقطني قـال،  (2)وكـان یكـذب،  (1)ك متـرو:قـال أحمـد  :بـن شـریكب َّالمـسی -٢٢
   (4). سكت الناس عن حدیثه: والجوزجاني قال

  

  :خالصة القول فیه
  .متروك

  

  .وهو ثقة، نی تقدمت ترجمته في الحدیث التاسع والثالث:سعید بن عبد الرحمن الجمحي  -٢٣
   :مروان بن جناح  -٢٤

   (6). ثقة: لذهبيوا،  (5)ال بأس به شامي: قال الدارقطني
  :خالصة القول فیه

  .ثقة
   :عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان -٢٥

  .ه١٦٥توفي سنة، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي بالنون الدمشقي
،  (9)شـامي ال بـأس بـه: والعجلـي قـال،  (8)ضـعیف: ومـرة قـال،  (7)لـیس بـه بـأس: قـال ابـن معـین
،  (11)صــدوق رمــي بالقــدر: وابــن حجــر قــال،   (10)یكتــب حدیثــه علــى ضــعفه: وابــن عــدي قــال

   (12). ثقة رمي بالقدر: والذهبي قال

                                                 
  .٣٥٤ داود لإلمام أحمد صيسؤاالت أب) 1
  ).٢/٥٥٨(علل ومعرفة الرجال ال) 2
  ).٤/٢٨٠(السنن ) 3
  .١٩٥ص، أحوال الرجال) 4
  .٦٨ص، سؤاالت البرقاني) 5
  ).٢/٢٥٣(الكاشف ) 6
  ).٤/٤٦٣(روایة الدوري ، تاریخ ابن معین) 7
  ).١٤٦ص(روایة عثمان الدارمي ، تاریخ ابن معین) 8
  ).٢/٧٣(معرفة الثقات ) 9

  ).٤/٢٨١(الكامل ) 10
  ).٣٣٧(التقریب ) 11
  ).١/٦٢٣(الكاشف ) 12
  
  
  
   



 

 ١٩٥

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

وهـو مـن المرتبـة ، ظ إمـام حجـةوهو ثقة حاف،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:ابن عیینة -٢٦
  . الثانیة في التدلیس وال یضر

ومـدلس مـن الطبقـة الثالثـة ولـم ، هـو ثقـةو، رجمتـه فـي الحـدیث الثـامن تقـدمت ت: ابن جـریج -٢٧
   .وله متابعات من رواة ثقات، یصرح بالسماع

وهـو مـن المرتبـة الثانیـة فـي التـدلیس ، وهـو ثقـة، رجمته في الحدیث السابع تقدمت ت:الثوري -٢٨
  .وال یضره تدلیسه

  .وقوهو صد، نترجمته في الحدیث التاسع والثالثی تقدمت :جاع بن الولیدُأبو بدر ش -٢٩
  .وهو ثقة، نمت ترجمته الحدیث التاسع والثالثیتقد :ابن كناسة  -٣٠
  .إمام مشهور، وهو ثقة ثبت فقیه،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:اللیث بن سعد  -٣١
  .وهو ثقة فاضل فاضل عابد، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث :مفضل بن فضالة  -٣٢

  

  :الوجه الثاني
  .وهو فقیه إمام دار الهجرة، مته في الحدیث األول تقدمت ترج:مالك  -١
  .صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثاني:الدراوردي  -٢
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:أنس بن عیاض  -٣

  

  :الوجه الراجح
  .الثاني

  

  :الحدیث إسناد الحكم على 
  حسن

  

  :الخالصة
 ن الوجــه األول فیــه الكثیــر مــن الــضعفاء والمتــروكینأل، الثــانيرجح والباحثــة تــ، نللحــدیث وجهــا

، بـن هاشـماویحیـى ، والمسیب بـن شـریك، وأبو شیبة، عبد اهللا بن محمد بن یحیى بن عروة: منهم
  .والدراوردي فیه صدوق، أما الوجه الثاني فرواته ثقات، يوصالح بن موسى الطلح

  
  

                                                                                                                                            
  



 

 ١٩٦

  )الحدیث الثالث واألربعون ( 
ُوسئل عن حدیث ع َ َِ ِ ِ َ عن عائشة،َروةُ ِ ّ َأنَّ النبي ،َ َِّeَأمر ببناء المـساجد فـي الـدور ِ ُّ ِ ِ ِِ َ َِ  وَأن ،ِ

َّتطیب وتنظف َُ ََُّ.  
َیرویـــه هـــشام بـــن عـــروة: َفقـــال  ُ َُ ِ ِ ِ واختلـــف عنـــه ؛ فـــرواه الثـــوري،ِ َّ ُ َ َ ُ َ َ وزائـــدة بـــن قدامـــة،ُِ ُ ُ َ َ وعبـــد اهللا بـــن ،ِ

ِالمبـــارك َ َ وابـــن عیینـــة،ُ َ ُ ومالـــك بـــن ســـعیر،ُ ِامر بـــن صـــالح بـــن عبـــد اهللا بـــن عـــروة بـــن الزبیـــر وعـــ،ِ ِ ِ َِ ُ َُّ َ ِ ِ ِِ ُ، 
ُویونس ُ ُّوحبان بن علي العنزي،ُ ِ َ ٍّ ِ َِ َ عن هشام بن عروة،ُ ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ َ ِ َ.  

ِوالـصحیح عـن جمیـع مــن ذكرنـا وعـن غیـرهم ِ َ َ َ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ٍ عــن هـشام،َّ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ ً مرســال،َ َ ِّ عـن النبـي ،ُ ِ َّ ِ َe ل ِوقیــ
ٍقران بن تمام: َعن  ّ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ِ عن الفرافصة،َ َِ ُ ِ ِّ عن النبي ،َ ِ َّ ِ َe ُّوال یصح ِ َ. (1)   

  :أوجه االختالف
ِالثوري  -١ َ وزائـدة بـن قدامـة،َّ ُ ُ َ ِ وعبـد اهللا بـن المبـارك،ِ َ ُ َ وابـن عیینـة،َ َ ُ ومالـك بـن سـعیر،ُ ُ وعـامر بـن ،ِ ِ

َصالح بن عبد اهللا بن عرو ُ َِ ِِ ِة بن الزبیرِِ َِ ُ ویونس،ُّ ُ ُّوحبان بن علي العنزي،ُ ِ َ ٍّ ِ َِ َ عن هشام بن عروة،ُ ُ َِ ِ َ عن ،ِ
َِأبیه َ عن عائشة،ِ َ ِ   .ًوالصحیح عن جمیع من ذكرنا عن هشام عن أبیه مرسال، َ
ٍقران بن تمام  -٢ ّ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ِ عن الفرافصة،َ َِ ُ ِ ِّ عن النبي ،َ ِ َّ ِ َeوال یصح ُّ ِ َ.  
  :ریج أوجه االختالفتخ

  :الوجه األول
عـن بمثلـه زائـدة طریـق أبـو داود مـن أخرجـه و،  بمثلـه (2)أخرجه أحمد من طریق عامر بن صالح 

وابـن عـدي مـن ،   بمثلـه (5)وزائدة بن قدامـة،  (4)وابن ماجه من طریق مالك بن سعیر،  (3)هشام 
جمـیعهم عـن هـشام عـن أبیـه  بمثلـه (7)والطحاوي من طریـق ابـن المبـارك ،  بمثله (6)طریق الثوري

 ،  (8)ًخرجـه الترمـذي مـن طریـق عبـدة ووكیـع وابـن عیینـة عـن هـشام مرسـالوأ، ًعـن عائـشة مرفوعـا
إنمـــا یــروى عــن عـــروة عــن النبـــي : وقـــال أبــو حــاتم، وابــن أبــي حـــاتم مــن طریــق مالـــك بــن ســعیر

  (9).ًمرسال

                                                 
  ).١٥٥/ ١٤(العلل ) 1
  ).٥٣/٣٤٠(مسند أحمد ) 2
  ).٢/٤١(، باب بناء المساجد في الدور، كتاب الصالة، سنن أبي داود )3
  .٧٥٠حدیث رقم ، باب مواقیت الصالة، كتاب الصالة، سنن ابن ماجة) 4
  .٧٥١حدیث رقم ، المصدر نفسه) 5
  ).٤٩٣٠:حدیث رقم (الكامل ) 6
  .٢٣٦١: حدیث رقم، شرح مشكل اآلثار) 7
  .٥٤٢ص، أبواب السفر، كتاب الجمعة، جامع الترمذي) 8
  ).١/١٦٨(علل الحدیث ) 9



 

 ١٩٧

  :الوجه الثاني
  .يیصح كما قال الدارقطن الو، لم أقف علیه 
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

وهــو ، إمــام حجــة، هــو ثقــة حــافظ فقیــه عابــدو،  تقــدمت ترجمتــه فــي الحــدیث األول:الثــوري  -١
  .مدلس من المرتبة الثانیة وال یضر تدلیسه

وهـو مـدلس مـن ، وهـو ثقـة حـافظ إمـام حجـة، یث األول تقـدمت ترجمتـه فـي الحـد:ابن عیینة  -٢
  .یة وال یضر تدلیسهالمرتبة الثان

 ،عامر بن صالح بن عبد اهللا بن عروة بن الزبیـر القرشـي األسـدي الزبیـري :عامر بن صالح -٣
، بـن معـین فكذبـه وكـان عالمـا باألخبـارا متروك الحدیث أفـرط فیـه ،أبو الحارث المدني نزل بغداد

   (1). ه١٩٠توفي سنة
َزائدة بن قدامة  -٤ ُ ُ َ   .صاحب سنة، وهو ثقة ثبت، الثالث تقدمت ترجمته في الحدیث :ِ
  .وهو ال بأس به،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:مالك بن سعیر -٥
ُّحبان بن علي العنزي  -٦ ِ َ ٍّ ِ َِ  ، أبـو علـي الكـوفي،حبان بن علي العنزي بفتح العین والنون ثم زاي :ُ

   (2). ه١٧٢توفي سنة ، ضعیف
  .وهو صدوق، العاشر تقدمت ترجمته في الحدیث : یونس بن بكیر -٧

  

  :الوجه الثاني
تـوفي سـنة ، قران بضم أوله وتشدید الراء بن تمـام األسـدي الكـوفي نزیـل بغـداد :ان بن تمامَّرُق -١

 (5)لیس به بأس: وأحمد قال،  (4)وثقه ابن معین ، (3)منهم من یستضعفه:  ابن سعد قال،ه١٨١
   (7). بما أخطأصدوق ر: وابن حجر،   (6)كوفي ثقة: والدارقطني قال، 

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

                                                 
  .٢٨٧ص، التقریب) 1
  .١٤٩ص، التقریب) 2
  ).٦/٣٩٩(الطبقات الكبرى ) 3
  ).٤/٥١(روایة الدوري ، تاریخ بن معین) 4
  .٣٦٧ص، سؤاالت أبي داود) 5
  .٨ي صسؤاالت البرقان) 6
  .٤٥٤ص، التقریب) 7



 

 ١٩٨

   (1).ذكره البغوي في الصحابة وقال له صحبة، الفرافصة بن عمیر الحنفي الیمامي :صةِرافُف -٢
  :الوجه الراجح
  .المرسل ولیس المتصل، الوجه األول

  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .ضعیف 
  

  :الخالصة
وروى الحــدیث ، ً ولــیس متــصالأي أنــه مرســلوالــصحیح عــن رواة الوجــه األول ، نللحــدیث وجهــا

  وهـوًا ألن فیـه عـامرً جـداولكـن الحـدیث ضـعیف، ثقات منهم عبدة ووكیـع وابـن عیینـة رواة ًمرسال
  .والوجه الثاني قال الدارقطني ال یصح، متروك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٥/٣٦١(اإلصابة في تمییز الصحابة ) 1



 

 ١٩٩

  )الحدیث الرابع واألربعون ( 
ْوسئل عن حدیث عروة ُ َ َ ِ َ عن عائشة ،ُ ِ َ   .على أبي بكر الصدیق في المسجدلي ُص: َ

ْیرویه هشام بن عروة: فقال  ُ َ واختلف عنه ؛،ِ ُِ  
ْ عن هشام بن عروة،فرواه الدراوردي ُ َ عن عائشة، عن أبیه،ِ ِ َ َ.  

َوخالفــه ابــن عیینـــة أن أبــا بكــر صـــلي علیــه فـــي :  عــن مــولى لهـــم ، عــن أبیـــه،ِ فــرواه عــن هـــشام،ُ
  .المسجد

ْ عـن عـروة بــن ، عــن عثمـان بـن الولیــد،ِ فرویــاه عـن هـشام،سـلیمانَ وعبـد الــرحیم بـن ،وخالفـه زائـدة ُ
   (1) .أن أبا بكر صلي علیه في المسجد حین مات : زبیرال

  

  :أوجه االختالف
ْ عن هشام بن عروة،الدراوردي  -١ ُ َ عن عائشة، عن أبیه،ِ ِ َ َ.  
َ ابن عیینة -٢   . عن مولى لهم، عن أبیه،ِ فرواه عن هشام،ُ
ــدة -٣ ْ عــن عــروة بــن ، عــن عثمــان بــن الولیــد،ِ فرویــاه عــن هــشام،الــرحیم بــن ســلیمانَ وعبــد ،زائ ُ

  .الزبیر
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

، بنحـوه (3)أخرجـه ابـن سـعد مـن طریـق الـدراورديو،  بنحوه (2)أخرجه الحاكم من طریق عبد الرحیم
  .عن هشام عن أبیه عن عائشةكالهما 

  

  :الوجه الثاني
وابـن عیینـة روى الحـدیث عـن هـشام عـن أبیـه عـن عائـشة هكـذا أخرجـه ، هـذا الـسندلم أقـف علـى 

   (4).الحاكم
  

  :الوجه الثالث
  .عن هشام عن عثمان عن عروة،  بنحوه (5)أخرجه الحاكم من طریق عبد الرحیم

  
                                                 

  . )١٥٦/ ١٤ ( ،العلل) 1
  . وهو صحیح:وقال، )٣/٦٨(المستدرك ) 2
  ).٣/٢٠٧(الطبقات الكبرى ) 3
  . هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه:وقال، )٣/٦٥(المستدرك ) 4
  وهو صحیح: وقال، )١٠/٢٠٨(المستدرك ) 5



 

 ٢٠٠

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .دوقوهو ص،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثاني: الدراوردي -١
  

  :الوجه الثاني
ــن عیینــة وهــو مــن المرتبــة ، إمــام حجــة، وهــو ثقــة حــافظ، ث األول تقــدمت ترجمتــه فــي الحــدی:اب

  .الثانیة في التدلیس وتدلیسه ال یضر
  

  :الوجه الثالث
  .وهو ثقة ثبت صاحب سنة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:زائدة  -١
 أبـو علـي األشـل ، أو الطـائي (1)انيَنـِیمان الكعبـد الـرحیم بـن سـل :عبـد الـرحیم بـن سـلیمان  -٢

   (2). ه١٨٧توفي ،  ثقة له تصانیف،المروزي نزیل الكوفة
ذكـره ابـن أبـي حـاتم ، عثمان بن الولیـد أو بـن أبـي الولیـد مـولى األخنـسیین :عثمان بن الولید -٣

ًولم یذكر فیه جرحا وال تعدیال  (4). مقبول: وابن حجر،  (3)ً
  :خالصة القول فیه

   .مقبول
  

  :الوجه الراجح
  .الوجه األول والثالث

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .حسن

  

  :الخالصة
لتخریج الحاكم لهما وهمـا علـى شـرط الـشیخین ولـم ، والصحیح األول والثالث، للحدیث ثالثة أوجه

  .یخرجاه
  

                                                 
أبو قرصافة : هذه النسبة إلى عدة من القبائل، منها،بكسر الكاف وفتح النون وكسر النون الثانیة: نانيِلكا )1

جندرة بن خیشنة بن نقیر الكناني، من بني عمرو بن الحارث بن مالك بن كنانة، له صحبة، سكن الشام، ومات 
  ).٥/٩٨(األنساب . بها، وقبره بناحیته بالقرب من عسقالن

  .٣٥٤ص، یبالتقر) 2
  ).٦/١٧٢(، الجرح والتعدیل) 3
  .٣٨٧ص، التقریب) 4



 

 ٢٠١

  )الحدیث الخامس واألربعون ( 
ْوسئل عن حدیث عروة ُ َ َ ِ َ عن عائشة،ُ ِ َ َّ عن الن،َ بوا ورقـة بـن نوفـل ؛ فـإني ُّال تـس : eِّبي ِ

  .رأیت له جنة أو جنتین
ْیرویه هشام بن عروة: فقال  ُ َ واختلف عنه ؛،ِ ُِ  

َ عــن عائــشة وغیــره یرســله عــن ، عــن أبیــه،ِ عــن هــشام، عــن أبــي معاویــة،فــرواه أبــو ســعید األشــج ِ َ َ
ِّ عن النبي ،ِهشام َّ ِe.  

   (1) .والمرسل هو المحفوظ
  

  :أوجه االختالف
ِ عن عائشة وغیره یرسله عن هشام، عن أبیه،ِ عن هشام، عن أبي معاویة،أبو سعید األشج -١ َِ َ َ، 

ِّعن النبي  َّ ِe.  
ً َأبو ُأسامة ، عن هشام بن عروة ، عن َأبیه مرسال-٢ ِ ِِ ْ َْ ُ َ َُ َ ْ ِ ْ ِ َ َ َ َ.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .  هذا حدیث صحیح:وقال،  بمثلهاویة معمن طریق أبي،  (2)أخرجه الحاكم في المستدرك
  :الوجه الثاني

ٍ كــان بــین َأخــي ورقــة وبــین رجــل بزیــادة) حمــاد بــن أســامة( أخرجــه البــزار مــن طریــق أبــي أســامة  ُ َ ََ ََ َ َْ َْ ََ َ ِ َ
ٌكالم َ .(3)   

  
  :دراسة رواة أوجه االختالف

  :الوجه األول
عمـش وضـعیف فـي روایتـه عـن وهـو ثقـة عـن األ، ترجمتـه فـي الحـدیث األول تقدمت :أبو معاویة

  .غیره
  :الوجه الثاني

  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: أبو أسامة
  

  

                                                 
  ).١٤/١٥٧(العلل ) 1
  .٤٢١١: حدیث رقم، )٢/٦٦٦(مستدرك الحاكم  ) 2
  ).٣/٢٨١(، كشف األستار )3



 

 ٢٠٢

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .مرسل صحیح
  

  :الخالصة
 ًعلم أحـداوهذا الحدیث ال ن: قال البزاروقال ، ، بعاتللحدیث وجه واحد وهو  ضعیف ولم أجد متا

عائــشة إال أبــو معاویــة، وال رواه عــن أبــي معاویــة مــسندا إال أبــو رواه عــن هــشام ، عــن أبیــه، عــن 
   (1) .سعید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٣/٢٨١(، كشف األستار) 1



 

 ٢٠٣

  )الحدیث السادس واألربعون ( 
ْوســئل عــن حــدیث عــروة ُ َ َ ِ َ عــن عائــشة ،ُ ِ َ  ًوراُزَ مــن أعرابــي جــeاستــسلف رســول اهللا : َ

  .eاهللا  فلما جاء األجل جاء یتقاضى رسول ، من طعام إلى أجل (1)قَوسِب
ْیرویه هشام بن عروة: فقال  ُ َ واختلف عنه ؛،ِ ُِ  

 ، ومحمــد بــن إســحاق،ریــ ویحیــى بــن عم،َ وعبــد الملــك بــن یحیــى بــن عبــاد،فــرواه مرجــي بــن رجــاء
َ عــن ، عــن أبیــه،ِ رووه عــن هــشام، مــن روایــة یحیــى بــن ســالم عنــه وحمــاد بــن ســلمة،وأبــو أویــس

َعائشة ِ َ.  
   (2) .ً عن أبیه مرسال،ِ رویاه عن هشام،ض وأنس بن عیا،وخالفهم حماد بن زید
  .والمرسل هو المحفوظ

  

  :أوجه االختالف
 ، ومحمــد بــن إســحاق،ریــ ویحیــى بــن عم،َ وعبــد الملــك بــن یحیــى بــن عبــاد، بــن رجــاءيِّرجــَم  -١

َ عـن ، عـن أبیـه،ِ رووه عـن هـشام، مـن روایـة یحیـى بـن سـالم عنـه- وحماد بـن سـلمة ،وأبو أویس
َعائشة ِ َ.  

  .ً عن أبیه مرسال،ِ رویاه عن هشام، وأنس بن عیاض، بن زیدحماد -٢
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

،  (3) رواه عن هـشام إال یحیـىًال نعلم أحدا: وقال البزار، أخرجه البزار من طریق یحیى بن عمیر
لبیهقـي وا،  بمثلـه (5)وأحمـد مـن طریـق ابـن إسـحاق،  بنحـوه (4)والحـاكم مـن طریـق حمـاد بـن سـلمة

جمیعهم بمثله   (7)  بن رجاءِّرجيیلي أورده من طریق موالعق،  بمثله (6)من طریق یحیى بن عمیر
  .وباقي الرواة لم أجدهم، عن هشام عن أبیه عن عائشة

                                                 
ون رطال عند  الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثالثمائة وعشرون رطال عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمان:الوسق )1

أهل العراق على اختالفهم في مقدار الصاع والمد واألصل في الوسق الحمل وكل شيء وسقته فقد حملته 
  ).٥/١٨٤(النهایة، والوسق أیضا ضم الشيء إلى الشيء

  ).١٤/١٥٨(العلل ) 2
  .١٢٣٧حدیث رقم ، )٢/١٠٦(، كتاب أهل البغي، كشف األستار) 3
  .٢١٧٣حدیث رقم، )٥/٣٣٩ ( اإلمامة وصالة الجماعةكتاب، حینالمستدرك على الصحی) 4
  ).٥٣/٢٦٦(مسند أحمد ) 5
  ).٢/١٠٢(باب السلم الحال ، كتاب البیوع، سنن البیهقي) 6
  ). ٢/٤٣٢(فاء عالض)7



 

 ٢٠٤

  :الوجه الثاني
   (1). ً وكیع مرسالعنأخرجه ابن أبي شیبة 

  .والرواه حماد و أنس بن عیاض لم أقف على روایاتهم
  : أوجه االختالفدراسة رواة

  :الوجه األول
  . أبو رجاء البصري، بتشدید الجیم بن رجاء الیشكرييِّمرج :رجاءي بن ِّمرج -١

وأبـو داود ، وثقـه أبـو زرعـةو،  (3)صـالح الحـدیث: ومـرة قـال،  (2)لیس به بـأس: قال ابن معین
: ي قـالوالـذهب،  (5)صـدوق ربمـا وهـم: وابـن حجـر قـال،   (4)صـالح: ومـرة قـال، ضـعیف: قـال

   (6). مختلف في حاله
  :خالصة القول فیه
  .صدوق ربما وهم

عبد الملك بن یحیى بن عباد بن عبد اهللا بن الزبیر بن العوام  :َعبد الملك بن یحیى بن عباد -٢
 وقــدم ، كــان یعــد فــي ســادات قــریش وذوي الفــضل مــنهم،e مــن أهــل مدینــة رســول اهللا ،األســدي

   (7). بغداد في أیام المهدي
  . أجد فیه جرح أو تعدیل للعلماءولم
  . مولى بني نوفل،ازَّیحیى بن عمیر المدني البز :ریویحیى بن عم  -٣

   (10)صدوق: والذهبي،   (9)مقبول: وابن حجر قال،  (8)صالح الحدیث: قال أبو حاتم
  :خالصة القول فیه

  .صدوق
  

                                                 
  ).٦/٥٩١(باب الشراء بالعرض باإلبل ونحوها ، مصنف ابن أبي شیبة) 1
  ).٤/٨٥(روایة الدوري ، تاریخ بن معین) 2
  ).٤/٢٢١(روایة الدوري ،  معینتاریخ بن) 3
  ).١٠/٧٥(تهذیب التهذیب ) 4
  .٥٢٤ص، التقریب) 5
  ).٢/٢٥١(الكاشف ) 6
  ).١٠/٤٠٧(تاریخ بغداد ) 7
  ).٣١/٤٨٣(تهذیب الكمال ) 8
  .٥٩٥ص، التقریب) 9

  ).٢/٣٧٢(الكاشف ) 10



 

 ٢٠٥

الهم المــدني نزیــل طلبــي مــوَ أبــو بكــر الم،محمــد بــن إســحاق بــن یــسار :ومحمــد بــن إســحاق  -٤
  . إمام المغازي،العراق

، ال یحـتج بـه: والـدارقطني قـال ،  (2)ثقة: وابن سعد ،  (1)هو صالح وسط: قال علي بن المدیني 
 ، (5)ال بـأس بـه: وابـن عـدي ،  (4)وأعـرفهم بـه مالـك،  اختلف األئمة فیه:وقال،  (3)ٕوانما یعتبر به

ًكـان صـدوقا مـن بحـور : والـذهبي قـال ،  (6)لقـدرصـدوق یـدلس ورمـي بالتـشیع وا: وابن حجـر قـال
وأنــه ال یحــتج إال بمــا قــال فیــه ، وهــو مــشهور بالتــدلیس  ،  (7)وحدیثــه حــسن، العلــم ولــه غرائــب

   (8). حدثنا
  :خالصة القول فیه

  .صدوق
   .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع عشر:وأبو أویس  -٥
  .وهو ثقة، ي الحدیث الثالث تقدمت ترجمته ف:وحماد بن سلمة  -٦

  :الوجه الثاني
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:حماد بن زید  -١
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:أنس بن عیاض  -٢

  :الوجه الراجح
  .الوجه الثاني
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .مرسل صحیح
  :الخالصة

: وترجیح الدارقطني لهذا الوجـه وقـال، ألن رواته كلهم ثقات،  هو الثانين والصحیحللحدیث وجها
  .وهو المحفوظ

  

                                                 
  .٨٩ص، سؤاالت ابن أبي شیبة) 1
  ).٧/٣٢١(الطبقات الكبرى ) 2
  .٥٨سؤاالت البرقاني ص) 3
  .٢٥ص، سؤاالت السلمي للدارقطني) 4
  ).٦/١٠٢(الكامل ) 5
  .٤٦٧ص، التقریب) 6
  ).٢/١٥٦(الكاشف ) 7
  .٢٦١ص، جامع التحصیل) 8



 

 ٢٠٦

  )الحدیث السابع واألربعون ( 
ْوسئل عن حدیث عروة ُ َ َ ِ َ عن عائشة،ُ ِ َ ِّ عن النبي ،َ َّ ِe : فیقـول ،إن الشیطان یأتي أحدكم 

آمنـت : فلیقـل مـن خلـق اهللا ؟ فـإذا وجـد ذلـك أحـدكم : فیقـول . اهللا : من خلقك ؟ فیقـول : له 
  .باهللا ورسوله

ُیرویه هشام بن ع: فقال  َ واختلف عنه،ْروةِ   ؛ُِ
 وزهیـــر بـــن ، وســـفیان الثـــوري، ومـــروان الفـــزاري، وخالـــد بـــن الحـــارث،فـــرواه الـــضحاك بـــن عثمـــان

ِ وعبد العزیز بن هشام،معاویة َ عن عائشة، عن أبیه،ِ عن هشام،َ وعبد اهللا بن األجلح،َ ِ َ َ.  
َّ عن الن، عن أبي هریرة، عن أبیه،مِعن هشا: والمحفوظ     e (1)ِّبيِ

  

  :أوجه االختالف
 وزهیـــر بـــن ، وســـفیان الثـــوري، ومـــروان الفـــزاري، وخالـــد بـــن الحـــارث، الـــضحاك بـــن عثمـــان -١

ِ وعبد العزیز بن هشام،معاویة َ عن عائشة، عن أبیه،ِ عن هشام،َ وعبد اهللا بن األجلح،َ ِ َ َ.  
ِّ عن النبي ،هریرة عن أبي ، عن أبیه،ِعن هشام  -٢ َّ ِe.   

  
  :تخریج أوجه االختالف

  :الوجه األول
  (3)أخرجـه أبـو یعلـى مـن طریـق عبـد اهللا بـن األجلـح،  بمثلـه (2)أخرجه أحمـد مـن طریـق الـضحاك

ثالثــتهم عــن هــشام عــن أبیــه عــن ،  بمثلــه (4) بــن حبــان مــن طریــق مــروان بــن معاویــةوا،  بمثلــه
  .عائشة

  .وبقیة الرواة لم أقف علیهم
  
  :الوجه الثاني

عـن هـشام عـن ،  بنحـوه (5) كامـلبـن مهـدي وأبـي داود وأبـيأخرجه أحمد مـن طریـق عبـد الـرحمن 
  .أبیه عن أبي هریرة

  

                                                 
  ).١٤/١٥٩(العلل ) 1
  ).٦/٢٥٧(مسند أحمد ) 2
  ).٨/١٦٠( یعلى يمسند أب) 3
  .١٥٠حدیث رقم ، )١/٣٦٣(صحیح ابن حبان ) 4
  ).٢٦٨/ ٦(مسند أحمد ) 5



 

 ٢٠٧

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .وهو صدوق، نالحدیث الحادي والعشریتقدمت ترجمته في : حاك بن عثمانَّالض  -١
  .وهو ثقة ثبت، نترجمته في الحدیث الثامن والثالثی تقدمت :وخالد بن الحارث  -٢
،  أبــو عبــد اهللا الكــوفي،اريَّمــروان بــن معاویــة بــن الحــارث بــن أســماء الفــز: ومــروان الفــزاري  -٣

   (1). ه١٩٣توفي سنة، وكان یدلس أسماء الشیوخ،  ثقة حافظ ،نزیل مكة ودمشق
  .وكان تدلیسه تدلیس شیوخ، وهو مدلس من المرتبة الثالثة

  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث السابع :وسفیان الثوري  -٤
  .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي عشر :وزهیر بن معاویة -٥
ِوعبد العزیـز بـن هـشام -٦ أبـا : ریـد األسـدي، یكنـىُعبـد العزیـز بـن هـشام بـن عبـد العزیـز بـن د :َ

   (2). األصبغ
  : خالصة القول فیه

  .مجهول
ْوعبد اهللا بن األج -٧   .وهو ثقة، نی  تقدمت ترجمته في الحدیث السابع والثالث:لحَ

  
  :الوجه الثاني

 أبـو سـعید ، مـوالهم (3)بـريْنَعبـد الـرحمن بـن مهـدي بـن حـسان الع : عبد الـرحمن بـن مهـدي -١
تــوفي ،  مــا رأیــت أعلــم منــه:بــن المــدینيا قــال ، ثقــة ثبــت حــافظ عــارف بالرجــال والحــدیث،البــصري

   (4). ه١٩٨ة سن
  

 ثقــة حــافظ غلــط فــي ، أبــو داود الطیالــسي البــصري،ســلیمان بــن داود بــن الجــارود : أبــو داود -٢
   (5). ه٢٠٤توفي سنة ، أحادیث

 ثقــة ، أبــو كامــل نزیــل بغــداد،راســانيُدید الفــاء المفتوحــة بــن مــدرك الخشر بتــَّمظفــ :أبــو كامــل  -٣
   (6) .ـه٢٠٧توفي سنة، متقن كان ال یحدث إال عن ثقة

  
                                                 

  .٥٢٦ص، التقریب) 1
  .١١٨ص، الصلة البن بشكوال) 2
  .تم ذكرها في الحدیث الثامن والثالثون )3
  .٣٥١ص، التقریب) 4
  .٢٥٠ص، التقریب) 5
  .٥٣٥ص، التقریب) 6



 

 ٢٠٨

  :الوجه الراجح
  .الثاني

  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  

  :الخالصة
  :والصحیح منها الثاني، ثالثة أوجهللحدیث 

  .ألن رواته كلهم ثقات  -١
  .والوجه األول فیه عبد العزیز بن هشام وهو مجهول -٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٠٩

  )الحدیث الثامن واألربعون ( 
ْوسئل عـن حـدیث عـروة ُ َ َ ِ َ عـن عائـشة ،ُ ِ َ ِّعـن النبـي : َ َّ ِe : ث أحـدكم فـي صـالته َدْإذا أحـ

  . فیتوضأ، ولینصرف،فلیأخذ على أنفه
ْیرویه هشام بن عروة: فقال  ُ َ واختلف عنه ،ِ ُِ:  

 ، وابــن جــریج، وعمــر بــن علــي المقــدمي، وابــن المبــارك ومحمــد بــن بــشر،فــرواه الفــضل بــن موســى
َ عائشةَ عن، عن أبیه،ِ عن هشام،وعمر بن قیس ِ َ.  

َ وسفیان بن عیینة،وخالفهم سفیان الثوري  ویحیـى بـن ، وعبدة بن سـلیمان، وأبو إسماعیل المؤدب،ُ
   .ً عن أبیه مرسال،ِ فرووه عن هشام،أیوب

   (1) .والمرسل أصح
  
  :أوجه االختالف

 ، وابـن جـریج، وعمـر بـن علـي المقـدمي، ومحمـد بـن بـشر، وابـن المبـارك،الفضل بن موسـى  -١
َ عن عائشة، عن أبیه،ِ عن هشام،بن قیسوعمر  ِ َ َ.  

َ وســفیان بــن عیینــة، ســفیان الثــوري -٢  ویحیــى بــن ، وعبــدة بــن ســلیمان، وأبــو إســماعیل المــؤدب،ُ
  .ً عن أبیه مرسال،ِ فرووه عن هشام،أیوب

  
  :تخریج أوجه االختالف

  :الوجه األول
بــشر وقــال وهــو صــحیح ومحمــد بــن ،  بنحــوهأخرجــه الحــاكم مــن طریــق ابــن جــریج وعمــر بــن علــي

أخرجـه الـدارقطني و،  بنحوه (3)وابن ماجه من طریق عمر بن قیس،  (2)على شرطهما ولم یخرجاه
والبیهقــي مــن طریــق ابــن ،  بمثلــه (5)ومــن طریــق الفــضل بــن موســى،  (4)مــن طریــق ابــن جــریج

  .جمیعهم عن هشام عن أبیه عن عائشة،  بمثله (6)المبارك
  
  

                                                 
  ).١٤/١٦٠(العلل) 1
  ).٢/١٥٦(ستدرك مال) 2
 ،فباب ما جاء فیمن أحدث في الصالة كیف یتصر، كتاب إقامة الصالة والسنة فیها، هسنن ابن ماج) 3
  .١٢٢٢حدیث رقم ، )٤/٨٢(
  ).٢/١٥٥(باب العمل في من أحدث في الصالة ، سنن الدارقطني) 4
  ).٢/١٥٧(، المصدر نفسه) 5
  .٣١٩٤حدیث رقم ، )٢/٢٥٤(السنن الكبرى ) 6



 

 ٢١٠

  :الوجه الثاني
عـن  بمثلـه بـن إسـحاق وعبـدة بـن سـلیمان اوشـعبة وزائـدة و،  (1)یهقـي مـن طریـق الثـوريأخرجـه الب

  . وباقي الرواة لم أقف علیهم (2). هذا أصح: وقال الترمذي، ًهشام عن أبیه مرسال
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي عشر:الفضل بن موسى -١
   .عالم زمانه، وهو ثقة، نالحدیث الحادي والعشریتقدمت ترجمته في : وابن المبارك  -٢
   .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر: ومحمد بن بشر  -٣
 بصري أصله ،عمر بن علي بن عطاء بن مقدم بقاف وزن محمد  :ميَّدَقُوعمر بن علي الم -٤

   (3). ه١٩٠في سنةتو، ً ثقة وكان یدلس شدیدا،واسطي
یقـول ثنـا ثـم یـسكت ثـم یقـول هـشام بـن ، ثقة مشهور كـان شـدید الغلـو فـي التـدلیس: قال ابن حجر

   (4) .ولم یصرح بالسماع، وهو من المرتبة الرابعة في التدلیس، عروة أو األعمش أو غیرهما
الثـــة فـــي وهـــو مـــن المرتبـــة الث، وهـــو ثقـــة، رجمتـــه فـــي الحـــدیث الثـــامنتقـــدمت ت :وابـــن جـــریج -٥

  .التدلیس ولم یصرح بالسماع
دل بفـتح المهملـة وسـكون النـون وآخـره ْنَ المعروف بـس،عمر بن قیس المكي :وعمر بن قیس  -٦

   (5) . متروك،الم
  
  :الوجه الثاني

وهو مدلس من المرتبـة الثانیـة ، وهو ثقة، رجمته في الحدیث السابع تقدمت ت:سفیان الثوري  -١
  .وال یضر تدلیسه

َفیان بــن عیینــةوســ  -٢ وهــو مــدلس مــن المرتبــة ، وهــو ثقــة، ترجمتــه فــي الحــدیث األول تقــدمت :ُ
  .الثانیة وال یضر تدلیسه

  

                                                 
  .٥٦٤١حدیث رقم ، )٣/٢٢٤ (للبیهقي، السنن الكبرى) 1
  .٣١٩٤حدیث رقم ، )٢/٢٥٤(سنن الكبرى ) 2
  .٤١٦ص، التقریب) 3
  .٥٠ص،  طبقات المدلسین)4
  .٤١٦ص، التقریب) 5



 

 ٢١١

 بـضم ، أبـو إسـماعیل المـؤدب األردنـي،زینَإبراهیم بن سلیمان بن ر :وأبو إسماعیل المؤدب  -٣
قـــال علـــي بـــن  ، نزیـــل بغـــداد مـــشهور بكنیتـــه،الهمـــزة وســـكون الـــراء وضـــم الـــدال بعـــدها نـــون ثقیلـــة

مـن : وابـن عـدي قـال،  (3)ووثقـه العجلـي،  (2)لـیس بـه بـأس: وأحمـد،  (1)لم یكن بـه بـأس: المدیني
   (5). صدوق یغرب: وابن حجر قال،  (4)وهو ممن یكتب حدیثه، أهل الصدق

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

  .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر:وعبدة بن سلیمان -٤
،  بمعجمة ثم فاء وقاف أبـو العبـاس المـصري، (6)قيِیحیى بن أیوب الغاف :ویحیى بن أیوب  -٥

،  (8)كـان منكـر الحـدیث: وابـن سـعد قـال،  (7)صـدوق ال بـأس بـه: وابـن عـدي، ه١٦٨تـوفي سـنة
   (9). صدوق ربما أخطأ: وابن حجر قال

  :خالصة القول فیه
  .صدوق ربما أخطأ

  

  :الوجه الراجح
  .الثاني

  

  :الحدیثإسناد كم على الح
  . صحیحمرسل

  
  :الخالصة

،  ثقــات معظمهـمهواحـد موصــول واآلخـر مرسـل والـصحیح هــو المرسـل ألن رواتـ، نللحـدیث وجهـا
  .والوجه األول فیه عمر بن قیس متروك، ولتأیید العلماء له

                                                 
  .١٦٢ص، سؤاالت ابن أبي شیبة) 1
  ).٢/٤٨٩(العلل ومعرفة الرجال ) 2
  ).١/٢٠١(معرفة الثقات ) 3
  ).١/٢٥٠(الكامل ) 4
  .٩٠ص، التقریب) 5
  ).٤/٢٧٦(األنساب . هذه النسبة إلى غافق، بفتح الغین المعجمة وكسر الفاء والقاف:الغافقي )6
  ).٧/٢١٤(امل الك) 7
  ).٧/٥١٦(الطبقات الكبرى ) 8
  .٥٨٨ص، التقریب) 9



 

 ٢١٢

  )  الحدیث التاسع واألربعون( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ َ قالت في قو،ِ ِ َل اهللا تعالىَ َ ُال یؤاخذكم ا (: ِ ُ ُ ِ ِهللا باللغو ُ َِّ

ُفي َأیمانكم ِ ِ هو قول الرجل ال واهللا،٨٩ اآلیة: المائدة )ِ ُ َّ ُ َ َ وبلى واهللا،ُ َ.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال ُ َُ ِ ِ ٍ واختلف عنه ؛ فـرواه مالـك بـن َأنـس،ِ َ ُ ِ ُِ َ َ ُ َ ُ وشـعبة،ُ َ ُّ وَأبـو مـروان الغـساني،ُ ِ ّ َ َ ُ، 

ِعن هشام ِ َ بن عروةَ ُ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائـشة،َ ِ ُ موقوفـا وقـال مالـك بـن سـعیر،َ ِ ً ُ ٍعـن هـشام: َ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ، 
َعــن عائــشة ِ ِ ُأنزلــت هــذه اآلیــة فــي قــول الرجــل فنحــا بــه نحــو الرفــع،َ َّ ََّ َِ ِ ِ ِِ َ َِ ُِ َُ ََ َ وكــذلك روي عــن شــعبة،ِ َُ ِ ُ َ عــن ،َِ

ٍهشام ِ.(1)   
  

  :أوجه االختالف
ٍمالك بن َأنس  -١ َ ُ ُ وشعبة،ِ َ ُّ وَأبو مروان الغساني،ُ ِ ّ َ َ َ عن هشام بن عروة،ُ ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ُمالك بن سعیر  -٢ ٍعن هشام: ِ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ ِ ُأنزلت هذه اآلیة في قول الرجـل فنحـا بـه ،َ ِ ِ ِِ ََ َِ ُِ ََّ ُ ََ ِ

ِنحو الرفع َّ َ.  
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

وابـن الجـارود مـن ،  بمثله (3) القطانوالبخاري من طریق یحیى،  بمثله (2)رجه مالك في الموطأأخ
  (5)البغـدادي مـن طریـق شـعبةالخطیـب و،  بنحوه (4))أبو مروان الغساني(طریق عیسى بن یونس 

  .ًكلهم عن هشام عن أبیه عن عائشة موقوفا، بنحوه
  

  :الوجه الثاني
وقـال ،  بمثلـه(6)ً عن هشام عن أبیـه عـن عائـشة مرفوعـا بن سعیرأخرجه البخاري من طریق مالك

   (7). ًحدیث هشام أخرجه البخاري في الصحیح كذلك موقوفا: اإلمام أحمد
     
      

   
                                                 

  ).١٤/١٦١ (،العلل) 1
  ).٣/١٤٨(، باب اللغو في األیمان، موطأ مالك) 2
  ).١٤/١٣٥(باب قوله ال یؤاخذكم اهللا باللغو في إیمانكم ، كتاب اإلیمان، صحیح البخاري) 3
  .٩٢٥ص، المنتقى البن الجارود) 4
  ).١٥/٢٢٨(تاریخ بغداد ) 5
  ).٢٠/٣٥٣(باب قوله ال یؤاخذكم اهللا باللغو في أیمانكم ، كتاب اإلیمان، صحیح البخاري) 6
  ).١٥/٣١٣(باب لغو الیمین ، معرفة السنن واآلثار للبیهقي) 7



 

 ٢١٣

  :دراسة رواة أوجه االختالف 
  :الوجه األول

ٍمالك بن َأنس  -١ َ ُ    .إمام دار الهجرة، وهو ثقة فقیه،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:ِ
ُوشعبة  -٢ َ    .وهو ثقة حافظ متقن، تقدمت ترجمته في الحدیث التاسع والثالثون :ُ
ٌوحماد  -٣ ّ   .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:َ
ُّوَأبو مروان الغساني  -٤ ِ ّ َ َ   .وهو ضعیف، نترجمته في الحدیث الثامن والثالثی تقدمت :ُ

  

  :الوجه الثاني
ُمالك بن سعیر   .وهو ال بأس به، ه في الحدیث الرابع تقدمت ترجمت:ِ
  

  :الوجه الراجح
  .األول والثاني، نالوجها

  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  

  :الخالصة
وفـي الوجـه ، الموقوفـةالـروایتین المرفوعـة ون وقد أخرج البخـاري ثنان صحیحاواال، للحدیث وجهان

  .األول أبو مروان الغساني له متابعات من رواة ثقات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢١٤

  )الحدیث الخمسون ( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عـن عائـشة،ِ ِ ُّ كـان النبـي ،َ َِّe ال یفـسر مـن القـرآن إال آیـا تعـدد َ ً ُِ ِ ُ ِ ُ ِّ َ

ُعلمهن إیاه جبریل  ِ ِ َُّ ِّ ّ ُ َ َe.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ َ واختلف عنه ؛ فرواه جعفر بن محمد بن خالد الزبی،ِ َ َ ُ َُّ ٍِ ِ ِِ ُ ُ ََ ُ َ ُّريُ ٍ عن هـشام،ِ ِ َ، 

ِعن َأبیه ِ َ عن عائشة،َ ِ ّ َأن النبي ،َ ِ َّ َّeكان ال یفسر إال ما علمه جبریل وخالفه ابن َأبـي الزنـاد ِ ِّ ِِ ُِ ُ َ َُ ََ ُ ِ َ َّ ُ ُ رواه ،ِّ َ
ٍعـــن هـــشام ِ ِ عـــن َأبیـــه،َ ِ ِلـــم تكـــن عائـــشة تفـــسر شـــیئا إال مـــا ســـمعته مـــن رســـول اهللا :  قـــال،َ ُ َ ََ ُِ ِ ُِ ِ ً َ َِّ َُ َُ َُe وهـــو ُ

ُحیحَّالص ِ. (1)   
  

  :أوجه االختالف
ُّجعفر بن محمد بن خالد الزبیري  -١ ِ َِ َ َُّ ٍِ ِ ُ ٍ عن هشام،َُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ِ ابن َأبي الزناد -٢ ِّ ٍ رواه عن هشام،ِ ِ َ ُ ِ عن َأبیه،َ ِ َ.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

َهــذا :وقــال، زبیــريأخرجــه ابــن شــاهین مــن طریــق جعفــر بــن محمــد بــن خالــد ال ٌحــدیث َ ِ ٌغریــب َ ِ ْمــن َ ِ 
ِحــدیث ِ ِالمدینــة َ َِ َ َُأعلــم ال ،ْ َ ُرواه ْ َ ْعــن َ ِجعفــر َ َ ْ ِبــن َ ٍمحمــد ْ َّ َ ِّالزبیــري ُ ِ ْ َ ُمعــن ِإال ُّ ْ ُبــن َ َعیــسى ْ ُوخالــد ،ِ َِ ُبــن َ ٍمخلــد ْ َ ْ َ 

ُّالقطواني ِ َ َ َْ .(2)   
  :الوجه الثاني

   (3) .عن هشام عن أبیه بمثله اد أخرجه الدارقطني في العلل من طریق ابن أبي الزن
  :دراسة رواة أوجه االختالف

  :الوجه األول
منكــر : ديْوقــال األز،  (4)ال یتـابع فــي حدیثـه:  قـال البخــاري:زبیــريُجعفـر بــن محمــد بــن خالــد ال

   (5). الحدیث
  :خالصة القول فیه

  .ًضعیف جدا
  

                                                 
  ).١٤/١٦٢(العلل ) 1
  .٢٩حدیث رقم ، البن شاهین، كتاب الخامس من األفراد) 2
  ).١٤/١٦٢(العلل ) 3
  ).٢/١٢٤(لسان المیزان ) 4
  ).١/١٧٢ (البن الجوزي، الضعفاء والمتروكین) 5



 

 ٢١٥

  :الوجه الثاني
  .وهو صدوق، ني والعشرون تقدمت ترجمته في الحدیث الثا:ابن أبي الزناد
  
  :الوجه الراجح

  .الثاني
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .حسن

  
  :الخالصة

  : هو الثانيوالصحیح، نللحدیث وجها
  . ألن الوجه األول غریب -١
  .وراویه جعفر الزبیري ضعیف -٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢١٦

  ) والخمسون الحدیث الحادي( 
َوســئل عــن حــدیث عــروة ُُ َ َِ ِ َ عــن عائــشة،ِ ِ ِّ عــن النبــي ،َ َِّ ِ َeإذا تمنــى َأحــدكم فلیكثــر ِ ُ ََ ُ ُ َّ َِ َّ فإنمــا ،َ َِ

ّیسَأل ربه عز وجل َ َ َ َّ ُ َ ُ.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ُّ واختلف عنه ؛ فرواه الثوري،ِ ِ َّ ُ ََ ُ َ َ عن هشام بن عروة،ُِ ُ َِ ِ ِ،   

َوكذلك رواه َأبو ُأسامة ُ ُ َ َِ ٍ عن هشام،َ ِ ً موقوفا،َ ُ َّ وهو الصوا،َ    (1) .ُب ُ
  

  :أوجه االختالف
ُّفرواه الثوري  -١ ِ َّ ُ َ عن هشام بن عروة،ََ ُ َِ ِ   .ًعن عائشة مرفوعا، عن أبیه ، ِ
َ رواه َأبو ُأسامة -٢ ُ ُ ٍ عن هشام،َ ِ ً موقوفا،َ ُ َ.  
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

   (2).  بمثلهًصوالإال عبید اهللا بن موسى موالثوري  لم یرو عن سفیان :وقال، أخرجه الطبراني
  
  :الوجه الثاني

 ولم أقف علة روایة  (3).  بمثله على عائشةًموقوفاعن هشام  ابن نمیر عنأخرجه ابن أبي شیبة 
  .أبو أسامة

  
  :دراسة رواة أوجه االختالف

  :الوجه األول
وهــو مــدلس مــن المرتبــة الثانیــة وال یــضر ، وهــو ثقــة، رجمتــه فــي الحــدیث الــسابع تقــدمت ت:الثــوري

  .دلیسهت
  
  :الوجه الثاني

  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:أبو أسامة
  
  :الوجه الراجح

  .الثاني

                                                 
  ).١٤/١٦٢(العلل ) 1
  ).٥/٧٤ (المعجم األوسط) 2
  ).١٠/٢٧٤ (مصنف بن أبي شیبة) 3



 

 ٢١٧

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح موقوف

  
  :الخالصة

  : والصحیح الثانيللحدیث وجهان
  .لترجیح الدارقطني له  -١
  .وراویه ثقة  -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢١٨

  )سون الحدیث الثاني والخم( 
َوســئل عــن حــدیث عــروة ُُ َ َِ ِ َ عــن عائــشة،ِ ِ َلمــا نزلــت : َ قالــت ،َ َََ َوَأنــذر عــشیرتك اَألقــربین(ّ ِ َ ََ ِ َِ (

ُ قــام رســول اهللا ،اآلیــة٢١٤:الــشعراء  ُ َe، ٍیــا فاطمــة بنــت محمــد: َ فقــال َِ ُ َِ ِ یــا صــفیة بنــت عبــد ،ُ َِ ِ ُ َّ َ
ِالمطلب َِّ ِ یا بني عبد المطلب،ُ ِ ِ َِّ ُ َ ُ ال َأملك لكم،َ َ ُ ً من اهللا شیئاِ َ ِ.  
َیرویــه هــشام بــن عــروة: َفقــال  ُ َُ ِ ِ ِ واختلــف عنــه ؛ فــرواه وكیــع بــن الجــراح،ِ ّ َ ُ َُ ِ ُِ َ َ ِ ومحمــد بــن عبــد الــرحمن ،ُ َ َُّ ِ َ َ

ُّالطفاوي ِ ُ وَأبو خالد األحمر،ُّ َ َ ٍِ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ٍورواه مالــك بـــن َأنـــس َ ُ ِ ُ َ َ ومفـــضل بـــن فـــضالة،َ َ ُ َّ َ َمحمـــد بـــن كناســـة و،ُ ُ َ ٍ عـــن هـــشام،ُ ِ ِ عـــن َأبیـــه،َ ِ ً مرســـال،َ َ ُ، 

ُّوالمرسل َأصح َ َُ ُ. (1)   
  

  :أوجه االختالف
ِوكیــع بــن الجــراح  -١ ّ َ ُ ُّ ومحمــد بــن عبــد الــرحمن الطفــاوي،ِ ِ ُّ ِ َ َُّ ِ َ ُ وَأبــو خالــد األحمــر،َ َ َ ٍ ِ ٍ عــن هــشام،ُ ِ َ عــن ،َ

َِأبیه َ عن عائشة،ِ ِ َ.  
ٍمالك بن َأنس  -٢ َ ُ ُ ومفضل،ِ َّ َ َ بن فضالةُ َ ومحمد بن كناسة،َ ُ َ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ً مرسال،َ َ ُ.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

 ومـسلم مـن ،  بنحـوهكالهمـا مـن طریـق أبـو معاویـة،  (3)والنسائي ،  (2)أخرجه إسحاق بن راهویه 
بــــد الــــرحمن والترمــــذي مــــن طریــــق محمــــد بــــن ع، بمثلــــه وزیــــادة(4)طریــــق وكیــــع ویــــونس بــــن بكیــــر

شام عـن أبیـه عـن ن هـ جمـیعهم عـ (6).  بمثلـهوأبـو عوانـة مـن طریـق وكیـع،   بنحـوه (5)الطفـاوي
  . خالد لم أجدهاوروایة أبي، عائشة

  

  :الوجه الثاني
  .ًلم أقف على هذا السند مطلقا

  
                                                 

  ).١٤/١٦٣(العلل ) 1
  ).٢/٢٥١(مسند إسحاق بن راهویه ) 2
  ).٦/٢٥٠(باب إذا أوصى لعشیرته األقریبن ، كتاب اإلیمان، سنن النسائي) 3
  ).١/٤٧٠(باب في قوله تعالى وأنذر عشیرتك ، كتاب اإلیمان، لمصحیح مس) 4
 :ومرة قال،  حدیث صحیح:وقال، )٨/٢٨٤ (باب ما جاء في إنذار النبي، كتاب اإلیمان، رمذيسنن الت) 5

  .حدیث حسن غریب
  ).١/٩٠( عوانة يمسند أب) 6



 

 ٢١٩

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ِوكیع بن الجراح -١ ّ َ ُ    . وهو ثقة عابد حافظ، األولتقدمت ترجمته في الحدیث : ِ
ُّومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي  -٢ ِ ُّ ِ َ َُّ ِ َ وهـو صـدوق ، تقدمت ترجمته فـي الحـدیث الـسادس عـشر: َ

   .یهم
ُوَأبو خالد اَألحمر  -٣ َ ٍِ   .ه١٨٩توفي سنة،  أبو خالد األحمر الكوفي،سلیمان ابن حیان األزدي :ُ

یــؤاجر نفــسه مــن ، ًكــان محترفــا:  العجلـي وقــالووثقــه ، (1)كثیــر الحــدیث: وثقـه ابــن ســعد وقــال
   (4). صدوق یخطيء:  وابن حجر قال، (3)صدوق ولیس حجة: قال ابن عدي،  (2)التجار

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

  

  :الوجه الثاني
ٍمالك بن َأنس  -١ َ ُ    .إمام دار الهجرة، وهو فقیه،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:ِ
َومفضل بن فضا  -٢ ُ َّ َ   .وهو ثقة فاضل عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:َلةُ
َمحمد بن كناسة  -٣ ُ َ   .وهو ثقة، نترجمته في الحدیث التاسع والثالثیتقدمت  :ُ

  

  :الوجه الراجح
  .الوجه األول

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  

  :الخالصة
  :والصحیح األول، نللحدیث وجها

  . لتخریج مسلم لهذا السند -١
  .  وقال الترمذي حدیث صحیح -٢
  .صحیح: واأللباني قال  -٣

                                                 
  ).٦/٣٩١(الطبقات الكبرى ) 1
  ).١/٤٢٧(الثقات للعجلي ) 2
  ).٣/٢٨١(الكامل ) 3
  . ٢٥٠ص، التقریب)4



 

 ٢٢٠

 ) والخمسون ثالثالحدیث ال( 
َوســئل عــن حــدیث عــروة ُُ َ َِ ِ َ عــن عائــشة،ِ ِ ُ كــان رســول اهللا ،َ ُ َe ــم ــى یمــین ل َ إذا حلــف عل َ ٍَ ِ َ َ َ ِ

ِیحنث ِ حتى نزلت كفارة الیمین،َ ِ َ َُ ََ ّ َ َ َ َال َأحلف على یمین فَأرى غیر: َ فقال،َّ ََ َ ٍ ِ َِ ََ ِها خیرا منها إال َأتیت الذي ُ َِّ ُ َ ِ ً َ
ٌهو خیر ِ وكفرت یمیني،َ ِ َ ُ َّ َ.  

َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ُّ واختلف عنه ؛ فرواه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي،ِ ِ ُّ ِ َ َُّ ِ َِ َ ُ َُ ََ ِ عن هشام بن ،ُ ِ ِ َ
َعروة ِ عن َأبیه،ُ ِ َ عن عائشة،َ ِ ِّ عن النبي ،َ ِ َّ ِ َe، ووهم في رفعه ِ ِ َِ ِ   .؛ َ

ُوخالفـــه یحیـــى القطـــان ّ َ ََ َ ُ َ َ ومفـــضل بـــن فـــضالة،َ َ ُ َّ َ ٍ واللیـــث بـــن ســـعد،ُ َ ُ ُ وَأبـــو معاویـــة الـــضریر،َّ ِ َّ َ ُِ ُّ والثـــوري،ُ ِ َّ، 
ٍوالنضر بن شمیل َ ُ ُ ِ وعمرو بن الحارث،َّ ِ ُ ُّ وسعید بن عبـد الـرحمن الجمحـي،َ ِ ِ َِ َُ َِ َّ ٍ فـرووه عـن هـشام،َ ِ َ ُ َ َ َ عـن ،َ

َِأبیه َ عن عائشة،ِ ِ ُ َأبا بكر كان إذا حلف وهو الصحیحَّ َأن،َ َ َِ َّ ُ َ ِ ٍ. (1)   
  

  :أوجه االختالف
ُّمحمد بن عبد الرحمن الطفاوي  -١ ِ ُّ ِ َ َُّ ِ َ َ عن هشام بن عروة،َ ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ ِ ِّ عن النبـي ،َ ِ َّ ِ َe، 

ِووهم في رفعه ِ َِ ِ َ.  
ُیحیى القطان  -٢ ّ َ َ َ ومفضل بن فضالة،َ َ ُ َّ َ ُ واللیث بن ،ُ ٍسعدَّ ُ وَأبو معاویة الضریر،َ ِ َّ َ ُِ ُّ والثوري،ُ ِ ُ والنضر ،َّ َّ

ٍبن شمیل َ ِ وعمرو بن الحارث،ُ ِ ُ ُّ وسعید بن عبد الرحمن الجمحي،َ ِ ِ َِ َُ َِ َّ ٍ فرووه عن هشام،َ ِ َ ُ َ ِ عن َأبیه،ََ ِ َ عن ،َ
َعائشة ُ َأن َأبا بكر كان إذا حلف وهو الصحیح،ِ َ َِ َّ ُ َ ِ ٍ َّ.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :جه األولالو

وقـال الترمـذي ،  (2) بنحـوه عـن هـشام عـن أبیـه عـن عائـشةأخرجـه ابـن حبـان مـن طریـق الطفـاوي
   (3). والصحیح عن هشام، حدیث الطفاوي خطأ

  :الوجه الثاني
أخرجـه و،  (5) بنحـوهوابن أبي شیبة عن ابن جریج ومعمر،  بنحوه (4)أخرجه عبد الرزاق عن وكیع

 جمـیعهم عـن  (7).  بنحـوه والبیهقـي مـن طریـق ابـن المبـارك، نحوه ب (6)البخاري من طریق النضر
  .وبقیة الرواة لم أقف على مرویاتهم، ًهشام عن أبیه عن عائشة موقوفا
                                                 

  ).١٤/١٦٤( العلل) 1
  ).١٨/٢٠٧(صحیح ابن حبان ) 2
  ).١/٢٥١(علل الترمذي ) 3
  ).٣/٨١( مصنف بن عبد الرزاق) 4
  ).٨/٤٩٧(مصنف بن أبي شیبة ) 5
  ).٤/١٦٨٧ (،باب ال یؤاخذكم اهللا باللغو في أیمانكم، كتاب تفسیر القرآن، صحیح البخاري) 6
  ).١٠/٣٤(سنن البیهقي ) 7



 

 ٢٢١

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ُّمحمد بن عبد الرحمن الطفاوي ِ ُّ ِ َ َُّ ِ َ   .وهو صدوق یهم،  تقدمت روایته في الحدیث السادس عشر:َ
  

  :وجه الثانيال
ُیحیى القطان -١ ّ َ َ   .وهو ثقة متقن،  تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس:َ
َمفضل بن فضالة  -٢ َ ُ َّ َ    .وهو ثقة عابد، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ُ
ٍواللیث بن سعد  -٣ َ ُ   .إمام مشهور، وهو ثقة عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:َّ
َِأبو معاویة الضر -٤ َّ َ ُِ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ُیرُ
ــوري -٥ ُّالث ِ وهــو مــدلس مــن المرتبــة الثانیــة وال ، وهــو ثقــة، رجمتــه فــي الحــدیث الــسابع تقــدمت ت:َّ

  .یضر تدلیسه
ٍالنـضر بـن شـمیل  -٦ َ ُ ُ  ، نزیـل مـرو، أبـو الحـسن النحـوي البـصري، (1)ل المـازنيْمیُالنـضر بـن شـ :َّ

   (2). ه٢٠٤توفي سنة، ثقة ثبت
ِوعمرو بن الحارث -٧ ِ ُ   .وهو ثقة فقیه حافظ،  تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي عشر:َ
ُّوسعید بن عبد الرحمن الجمحي -٨ ِ ِ َِ َُ َِ َّ   .وهو ثقة، نترجمته في الحدیث التاسع والثالثی تقدمت :َ

  

  :الوجه الراجح
  .الثاني

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  
  :الخالصة

  .كما بین الترمذي خطأ روایة الطفاوي، والصحیح الثانين للحدیث وجها
  

  
  
  
  

                                                 
  ).٥/١٦٣(األنساب .  هذه النسبة إلى قبیلة مازن، والمازن بیض النمل، وهي من تمیم:المازني )1
  .٥٦٢ص، التقریب) 2



 

 ٢٢٢

 ) والخمسون رابعالحدیث ال( 
ْوسئل عن حدیث عروة  ُ َ َِ ِ ِ َ عن عائشة ،ُ ِ َ  حتى كان یخیل إلیه أنه صـنع ،eحر النبي ُس: َ

   (1) .الحدیث... الشيء ولم یصنع 
ْیرویــه هــشام بــن عــروة: فقــال ُ َ واختلــف عنــه،ِ ي بــن ِّ ومرجــ، واللیــث بــن ســعد،طــانفــرواه یحیــى الق ؛ُِ
َ وابن عیینة، وأبو أسامة،رجاء ْ ومعمر،ُ  ، ومـسلمة بـن سـعید، وأنـس بـن عیـاض، وحماد بن سـلمة،َ

َ عن عائشة، عن أبیه،ِ عن هشام،َوعبد اهللا بن نمیر ِ َ َ.  
ً عن عروة مرسال،ِ عن هشام،ورواه جنادة بن مروان ْ    (2) .والمتصل أصح .ُ

  :أوجه االختالف
َ وابـن عیینـة، وأبـو أسـامة،ي بن رجـاءِّرجَ وم، واللیث بن سعد،یحیى القطان -١ ْ ومعمـر،ُ  وحمـاد ،َ

َ عــن ، عــن أبیـه،ِ عــن هـشام،َ وعبـد اهللا بــن نمیـر، ومــسلمة بـن ســعید، وأنـس بــن عیـاض،بـن ســلمة
َعائشة ِ َ.  

ً عن عروة مرسال،ِ عن هشام،جنادة بن مروان  -٢ ْ ُ.  
  :تخریج أوجه االختالف

  :ولالوجه األ
 مــــــن طریــــــق أبــــــيوالبخــــــاري ، (4) بمثلــــــهوالطبرانــــــي مــــــن طریــــــق ســــــفیان، (3)أخرجــــــه الحمیــــــدي 

،  (8) وأحمد من طریق یحیى القطان، بمثله (7)وأنس بن عیاض، بزیادة  (6) واللیث ،بمثله(5)أسامة
جمـیعهم عـن هـشام عـن أبیـه عـن ،  (10) بنحـوهوابـن ماجـه مـن طریـق ابـن نمیـر،  (9) بنحوهومعمر
  .عائشة

                                                 
َ سحر النبي صلى الله علیه وسلم حتى إنه لیخیل إلیه َأنه یفعل الشيء وما فعله حتى إذ)1 َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ََّ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َُ َ َ َ َ َُ َ َ َْ َّ ُ ْ َُّ َّ َِّ َّ ِ َّ َّ ِْ َّْ َ َ ُّ َا كان ذات یوم وهو َ َُ ٍ ْ َ َ َ َ َ

ِعندي دعا الله ودعاه ثم قال َأشعرت یا عائشة َأن الله قد َأفتاني فیما استفتیته فیه قلت وما ذاك یا رسول الله  َّ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َّ ِ َِ َ ْ َُ ََ َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َُ ُْ َ َُ َ َ َْ ْ ْ ُْ َّ ُ َ َْ َّ ُ َ َ ْ
ِقال جاءني رجالن فجلس َأحدهما عند رأسي ِ َِْ ََ ْ َُ ُ َ َ ُ ََ ََ َ َِ َ َّ واآلخر عند رجليَ َ ْ ِ َ ْ ِ ُ َ ْ ، انظر تكملة الحدیث في صحیح البخاري . َ

  ).١٨/٥٩(، باب السحر، كتاب الطب
  ).١٦٥/ ١٤(العلل ) 2
  .٢٥٩ رقم ثحدی، )١/١٢٧(مسند الحمیدي ) 3
  .٥٩٢٦حدیث رقم ، )٦/١٠١(، المعجم األوسط) 4
  ).١٨/٥٩ (باب السحر، كتاب الطب ، صحیح البخاري) 5
  ).١١/٤٨(،باب تكریر الدعاء،  كتاب الدعوات،بخاريصحیح ال) 6
  ).١٩/٤٩٨ (،باب تكریر الدعاء، كتاب الدعوات، صحیح البخاري) 7
  ).٤٩/٢٦٠(مسند أحمد ) 8
  ). ٦/٦٣(، المصدر نفسه)9

  ).١٠/٣٨٥(باب السحر ، كتاب الطب، سنن ابن ماجة) 10



 

 ٢٢٣

  :الوجه الثاني
  لم أقف على هذا السند

  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

   .وهو ثقة متقن،  تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس:یحیى القطان -١
   .إمام مشهور، وهو ثقة ثبت فقیه،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:اللیث بن سعد -٢
   .وهو صدوق، ندیث السادس واألربعیترجمته في الح تقدمت :ي بن رجاءِّرجَم -٣
   .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: أبو أسامة -٤
َابن عیینة -٥    .وهو ثقة حافظ إمام حجة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:ُ
ْمعمر -٦    .وهو ثقة ثبت فاضل، نلحدیث الخامس والثالثی تقدمت ترجمته في ا:َ
   .وهو ثقة، ترجمته في الحدیث الثالث تقدمت :حماد بن سلمة -٧
   .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:أنس بن عیاض -٨
   .وهو ضعیف،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:مسلمة بن سعید -٩

وهــو ثقــة صــاحب حــدیث مــن أهــل ،  تقــدمت ترجمتــه فــي الحــدیث األول:َعبــد اهللا بــن نمیــر -١٠
  .السنة

  :الوجه الثاني
لیس بالقوي أخشى أن یكون كـذب فـي : قال الرازي، جنادة بن مروان الحمصي :ة بن مرواننادُج

   (2). یعني أخطأ في الحدیث، أراد أبو حاتم بقوله كذب أخطأ: قال ابن حجر،  (1)الحدیث
  :خالصة القول فیه

  .ألني لم أجد فیه أقوال، مجهول
  

  .الوجه األول   :الوجه الراجح
  

  .صحیح  :دیثالحإسناد الحكم على 
  :الخالصة

مــا عـدا مــسلمة ضـعیف ولــه متابعــات ، ألن جمیــع رواتـه ثقــات :والـصحیح األول، نللحـدیث وجهــا
  .من رواة ثقات مثل معمر والقطان وابن نمیر

  .والوجه الثاني فیه جنادة وهو مجهول
  

                                                 
  ).١/١٧٦(البن الجوزي ، الضعفاء والمتروكین) 1
  ).١/٢٦١(یزان لسان الم) 2



 

 ٢٢٤

 ) والخمسون خامسالحدیث ال( 
َوســئل عــن حــدیث عــروة ُُ َ َِ ِ ــر ر،ِ َ عــن عائــشة مــا خی ِّ ُ َ ِ ُســول اهللا َ ُe ــار ــین َأمــرین إال اخت ِ ب ِ َ َ

َُأیسرهما َ َ.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال ُ َُ ِ ِ ُ واختلف عنه ؛ فرواه إسرائیل بن یونس،ِ ُ ُ َُ ِ ِِ ُ ََ ٌ ووكیع،ُ ِ ٍ وحفـص بـن غیـاث،َ ِ ُ َ، 

ٍوعبـــد اهللا بـــن نمیـــر َ ُ َ ومفـــضل بـــن فـــضالة،َ َ ُ َّ َ َ وســـفیان بـــن عیینـــة،ُ َ ُ ُ ٍ والقاســـم بـــن معـــن،ُ َ ُ َمعاویـــة ُ وَأبـــو ،ِ ِ ُ
ُالضریر ِ ٍ وجعفر بن عون،َّ َ ُویحیى القطـان،ََُ ّ َ َ ٍ عـن هـشام،َ ِ ُ عـن عـروة،َ َ ِ مختـصرا لـم یزیـدوا علـى قولـه،ُ ِ َ َ ََ َُ ِ ً َ َ ُ، 

ُما خیر رسول اهللا  ُ َ ِّ ُe.  
ِورواه عبد اهللا بن المبارك َ َُ َ ُ ٍ واللیث بن سعد،َ َ ُ ٍ وابن جریج،َّ َ ُ وابن یونس،ُ ِ وسعدان بن یحیـى اللخمـ،ُ َّ َ َ ُ  ،ُّيَ

ُومالك بن سعیر ِ وابن َأبي الزناد،ِ ِّ ٌ ومحاضـر،ِ ِ َ وَأبـو ُأسـامة،ُ ٌ ووكیـع،ُ ِ َ وَأبـو معاویـة،َ ُِ ِ وزادوا فیـه ،ُ ِ وال : ُ
َضرب َ.  

ِبیده شیئا قـط إال َأن یجاهـد فـي َألفـاظ ذكروهـا وهـذه األلفـاظ لـم یـسمعها هـشام بـن عـروة مـن َأبیـه ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ َ ُ َُ َ َ َُ َ َ ُ َ ُّ َ ً َ، 
َبــین ذ ُلــك یحیــى بــن ســعید القطــانَ ّ َ ٍ ِ َِ َ ٌقــال لــي هــشام :  قــال ،َ ُلــم َأســمع مــن َأبــي إال قولــه : ِ َ ََ ِ ِ ِ ِّمــا خیــر : َ ُ

ُرسـول اهللا  ُ َe وَأمــا قولــه ُ ُ َ ُومــا ضـرب رســول اهللا : ّ ُ َ َ َeبیــده شــیئا إنمــا هـو عــن الزهــري ِّ ِ ِْ ُّ َ َُ َِّ ًِ َ ِ َ عــن عــروة،ِ ُ َ، 
َكذا قال یحیى َ ٍ عن هشام،َ ِ َ.  

ُوخالفه ََ ِما علي بن هاشم بن البریدَ َِ َِ ِ ٍ رواه عن هـشام،ُِّ ِ َ ُ ٍ عـن بكـر بـن وائـل،َ ِ ِ ِ َ ِّ عـن الزهـري،َ ِ ِْ ُّ َ عـن عـروة،َ ُ َ، 
َعن عائشة ِ ٍ وقول علي بن هاشم،َ ِ ِِ ِّ َ ُ ِ َأشبهها بالصواب،َ َّ ِ ُ َُ ثم اهللا َأعلم ،َ ُّ. (1)   
  

  :أوجه االختالف
ُ إســـرائیل بـــن یـــونس-١ ُ ُ ِ ٌ ووكیـــع،ِ ِ ُ وحفـــص بـــن ،َ ٍغیـــاثَ ٍ وعبـــد اهللا بـــن نمیـــر،ِ َ ُ َ ومفـــضل بـــن فـــضالة،َ َ ُ َّ َ ُ، 

َوســفیان بــن عیینــة َ ُ ُ ٍ والقاســم بــن معــن،ُ َ ُ ُ وَأبــو معاویــة الــضریر،ِ ِ َّ َ ُِ ٍ وجعفــر بــن عــون،ُ َ َُ ُویحیــى القطــان ،َ ّ َ َ َ،  
ِعبــد اهللا بــن المبــاركو َ ُ ٍ واللیــث بــن ســعد،َ َ ُ ٍ وابــن جــریج،َّ َ ُ وابــن یــونس،ُ َ وســعدان بــن یحیــى ،ُ َ ُ ُّاللخمــيَ ِ َّ، 

ُومالك بن سعیر ِ وابن َأبي الزناد،ِ ِّ ٌ ومحاضر،ِ ِ َ وَأبو ُأسامة،ُ ٌ ووكیـع،ُ ِ َ وَأبـو معاویـة،َ ُِ ٍعـن هـشام، ُ ِ  عـن ،َ
ُعروة َ ِعلي بن هاشم بن البرید .ُ َِ َِ ِ ٍ رواه عن هشام،ُِّ ِ َ ُ ٍ عن بكر بن وائل،َ ِ ِ ِ َ ِّ عن الزهري،َ ِ ِْ ُّ َ عن عروة،َ ُ َ عـن ،َ

َعائشة ِ.  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٤/١٦٥(العلل ) 1



 

 ٢٢٥

  :ج أوجه االختالفتخری
  :الوجه األول

 ووكیــع،  (2)وأحمــد مــن طریــق حمــاد، (1) بنحــوه أســامة وابــن نمیــرمــن طریــق أبــيأخرجــه مــسلم 
 والبیهقـي مـن طریـق ابـن المبـارك،  (4) بمثلـهوابـن الجـارود مـن طریـق سـفیان بـن عیینـة،  (3)بمثلـه
مي مــن طریــق َلُوالــس،  (7) بنحــوهوعلــي بــن مــسهر،  (6)وابــن عــساكر مــن طریــق اللیــث، (5)بنحــوه

جمـیعهم عـن هـشام عـن أبیـه ،  (9) بنحـوهالباذي من طریق جعفر بـن عـونَوالك،  (8) بنحوهإسرائیل
  .وبقیة الرواة لم أقف على مرویاتهم، عن عائشة

  

  :الوجه الثاني
 عـن هـشام عـن بكـر عـن الزهـري عــن  (10)ریـدَعلـي بـن هاشـم بـن البطریـق أخرجـه الطبرانـي مـن 

  . بمثلهةعروة عن عائش
  .ه على سند یحیى القطان٥٨١تتعلیق محمد بن أبي بكر بن أبي عیسى المدیني *** 

ُسمعت: یحیى بن سعید قال ْ ِ َهشام َ َ َبـن ِ َعـروة ْ َ ْ ُیقـول ُ ُ ُسـمعت : َ ْ ِ َّالزهـري َ ِ ْ ُیحـدث ُّ ِّ َ ْعـن ُ َعـروة َ َ ْ ْعـن ، ُ َ 
َعائشة َ ِ َرضي َ ِ ُالله َ َعنها َّ ْ ْقالت َ َ َِّخیر َما " : َ ُرسول ُ ُ ِالله َ َّ e َبین َِأمرین َْ ْ َ َاختار ِإال ْ َ ََأیـسرهما ْ ُ َ َ ْلـم َمـا ،ْ َ 

ْیكن ُ ِفیه َ ٌَمأثم ِ ْ َهذا . " َ ٌحدیث َ ِ ٌصحیح َ ِ ُرواه َ َ ٌمالك َ ِ ِعن َ ِّالزهري َ ِ ْ ْولم ،ُّ َ ِیـروه َ ِ ْ ْمـن َ ِحـدیث ِ ِ ٍهـشام َ َ َهكـذا ِ َ َ 
َیحیــى ِإال ُالقطــان َْ َّ َ ُورواه ،ْ َ ُّعلــي ََ ِ ُبــن َ ٍهاشــم ْ ِ ْعــن ،َ ٍهــشام َ َ ْعــن ،ِ ِبكــر َ ْ ِبــن َ ٍوائــل ْ ِ ِعــن ،َ ِّالزهــري َ ِ ْ ِعــن ،ُّ َ 

َعروة َ ْ ُفیكون ،ُ ُ َبین ََ ٍهشام َْ َ ِوَأبیه ِ ِ ِرجالن َ ُ َ .(11)   
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 ٢٢٦

  :واة أوجه االختالفدراسة ر
  :الوجه األول

ُإســـرائیل بـــن یـــونس -١ ُ ُ ِ أبـــو یوســـف ، دانيْمـــَبیعي الهَّإســـرائیل بـــن یـــونس بـــن أبـــي إســـحاق الـــس  :ِ
   (1). ه١٦٠توفي سنة، ثقة تكلم فیه بال حجة، الكوفي

ٌوكیع  -٢ ِ    .وهو ثقة ثبت عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:َ
ٍحفص بن غیاث  -٣ ِ ُ   .وهو ثقة، نوالثالثیالحدیث الحادي ترجمته في تقدمت  :َ
ــر -٤ ــن نمی ــد اهللا ب ٍعب َ ُ وهــو ثقــة صــاحب حــدیث مــن أهــل ، تقــدمت ترجمتــه فــي الحــدیث األول :َ

  .السنة
َمفضل بن فضالة  -٥ َ ُ َّ َ   .وهو ثقة فاضل عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:ُ
َسفیان بن عیینة -٦ َ ُ ُ وهـو مـدلس ، وهو ثقة حافظ إمـام حجـة، ول تقدمت ترجمته في الحدیث األ:ُ

  .من المرتبة الثانیة وال یضر تدلیسه
ٍالقاسم بن معن -٧ َ ُ بـن عبـد اهللا االقاسـم بـن معـن بفـتح المـیم وسـكون المهملـة بـن عبـد الـرحمن   :ِ

   (2). ه١٧٥توفي سنة ،  ثقة فاضل، أبو عبد اهللا القاضي،بن مسعود المسعودي الكوفي
ََأبو معاویة -٨ ُِ ُ الضریرُ ِ    .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:َّ
ٍجعفر بن عون  -٩ َ    .وهو ثقة، نلثالثیتقدمت ترجمته في الحدیث التاسع وا: ََُ

ُیحیى القطان -١٠ ّ َ َ    .وهو ثقة متقن،  تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس:َ
ِعبد اهللا بن المبارك -١١ َ ُ    .عالم زمانه، وهو ثقة، عشرینالحدیث الحادي والتقدمت ترجمته في : َ
ٍواللیث بن سعد -١٢ َ ُ    .إمام مشهور، وهو ثقة ثبت فقیه،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:َّ
ٍابن جریج -١٣ َ وهو مدلس من المرتبة الثالثة ولـم ، وهو ثقة، رجمته في الحدیث الثامنتقدمت ت: ُ

  .یصرح بالسماع
ُابن یونس -١٤    .وهو ثقة مأمون،  الثالثتقدمت ترجمته في الحدیث: ُ
ُّسـعدان بــن یحیـى اللخمــي -١٥ ِ َّ َ َ ُ وهــو ، نترجمتـه فـي الحــدیث التاسـع والثالثـیتقــدمت ، هـو سـعید :َ

  .صدوق
ُمالك بن سعی -١٦    .وهو ال بأس به، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع: رِ
ِابن َأبي الزناد -١٧ ِّ    .صدوقوهو ، ن ترجمته في الحدیث الثاني والعشری تقدمت:ِ
ِمحاضر -١٨    ٌ.وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث العاشر: ُ
ََأبو ُأسامة -١٩    .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث):حماد بن أسامة( ُ

                                                 
  .١٠٤ص، التقریب) 1
  .٤٥٢ص، التقریب) 2



 

 ٢٢٧

  :الوجه الثاني
ِعلي بن هاشم بن البرید -١ َِ َِ ِ   .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر:ُِّ
  . التیمي الكوفي، بن وائل بن داودبكر :بكر بن وائل -٢

  . صدوق: قاال (3)والذهبي،  (2)وابن حجر،  (1)وثقه الدارقطني
  :خالصة القول فیه

  .صدوق
  
  :الوجه الراجح

  .األول
  

  :الحدیثاإلسناد الحكم على 
  .صحیح

  
  :الخالصة

   ،األولهو الوجه والصحیح ، للحدیث وجهان
   .ن من السندالثاني فیه علل وسقط رجال -١
  .كثرة الرواة الذین رووا هذا الحدیث -٢
فالــذین ، ال یؤخــذ بهــا حتــى لــو كــان ثقــة، ل الــرواة الــذین رووا هــذا الحــدیثمخالفــة القطــان لكــ -٣

  .رووا هذا الحدیث كثر
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٨ص، سؤاالت السلمي للدارقطني) 1
  .١٢٧ص، التقریب) 2
  ).١/٣٧٥(الكاشف ) 3



 

 ٢٢٨

 ) والخمسون دسالحدیث السا( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ِّ عن النبي ،َ َِّ ِ َe،في صالة الكـس ُ َُ ِ َّوف كیـف صـلى ؟ ِ َ َ ِ

ًلو تعلمون ما َأعلم لضحكتم قلیال ولبكیتم كثیرا: ُّ ثم قال ،ِوفي آخره ِ ِ َِ َُ ُ َََ َ َ َ ََ َ ُ ِ ولـیس َأحـد َأغیـر مـن اهللا ،ُ َ ٌَ َ
َُأن یزني عبده ُ َ ُ َأو تزني َأمته،َِ ُ ََ ِ.  

َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ٍ ویحیى بن سعید،ِ ِ َ َ ِ واختلف عن هشام بن ،َ ِ ِ َِ َعروة ؛ُ ُ  
ِّفـرواه عـن الثـوري ِ َِّ َ ُ َ ٍ عـن یحیـى بـن سـعید،َ ِ َ ِ َ َ َ عــن عمـرة،َ َ َ عـن عائـشة ،َ ِ ُوكـذلك رواه، َ َ َِ ٍ، عـن هـشامَ ِ َ عــن ،َ

َِأبیــه َ عــن عائــشة،ِ ِ ٍ مــنهم مالــك بــن َأنــس،َ َ ُ ِ َ وابــن عیینــة،ُِ َ َ ویحیــى بــن َأبــي زائــدة،ُ ِ ِ َ ُ وعیــسى بــن یــونس،َ ُ َ ِ، 
َوَأبو معاویة ُِ   . الضریرُ

ُوهو ُ الصوابَ َّ. (1)   
  

   :أوجه االختالف
ِّ الثوري-١ ِ ٍ عن یحیى بن سعید،َّ ِ َ ِ َ َ َ عن عمرة،َ َ َ عن عائشة ،َ ِ َ.  
ٍعن هشام -٢ ِ ِ عن َأبیـه،َ ِ َ عـن عائـشة،َ ِ ٍ مـنهم مالـك بـن َأنـس،َ َ ُ ِ َ وابـن عیینـة،ُِ َ َ ویحیـى بـن َأبـي زائـدة،ُ ِ ِ َ َ، 

ُوعیسى بن یونس ُ َ َ وَأبو معاویة،ِ ُِ ُ.  
  

  :ختالفاالتخریج أوجه 
  :الوجه األول

  .عن یحیى بن سعید عن عمرة عن عائشةبمثله  من طریق الثوري  (2)أخرجه ابن خزیمة
  

  :الوجه الثاني
وعبـد الـرزاق عـن ،  (4) بنحـوهٕواسـحاق بـن راهویـه عـن عبـدة،  (3) بنحـوهأخرجـه مالـك فـي الموطـأ

  (7) بنحـوهي من طریق مالك والبخار، (6) بنحوهوأحمد من طریق محمد بن فضیل، (5) بنحوهمعمر
والبیهقـي مـن  ، (9)زائـدةابـن أبـي والحـاكم مـن طریـق ،  (8)وابـن خزیمـة مـن طریـق محمـد بـن بـشر

                                                 
  ).١٤/١٦٧(العلل ) 1
  ).٢/٣٢٢(صحیح ابن خزیمة ) 2
  ).١/١٨٦(باب العمل في صالة الكسوف ، كتاب الموطأ ) 3
  ).٢/١٢٠(مسند إسحاق بن راهویه ) 4
  ).١٠/٤١٠(باب الغیرة ، صنف عبد الرزاقم) 5
  ).٦/٣٣(مسند أحمد ) 6
  ).٤/١٥٩(باب الصدقة في الكسوف ، كتاب الصالة، صحیح البخاري) 7
  ).٢/٣٢٤(باب خطبة اإلمام بعد صالة الكسوف ، صحیح ابن خزیمة) 8
  ).١/٤٨٤(مستدرك الحاكم ) 9



 

 ٢٢٩

 مـن طریـق أبـيوابـن عـساكر ،  بنحـوه (3)وابـن نمیـر،  (2) معاویـةوأبي ، (1)طریق سفیان بن عیینة
هم عـن هـشام عـن أبیـه عـن جمـیع،  بنحـوه (5)وأبـو نعـیم مـن طریـق ابـن المبـارك،  بنحـوه (4)أسـامة
  .عائشة

  
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ومــدلس مـن المرتبـة الثانیـة وال یــضر ، وهـو ثقـة، رجمتـه فــي الحـدیث الـسابعتقـدمت ت: الثـوري -١
  .تدلیسه

،  ثقـة، أكثرت عن عائشة،رارة األنصاریة المدنیةُعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن ز :عمرة -٢
   (6). ه١٠٠ة توفیت سن

  
  

  :الوجه الثاني
ٍمالك بن َأنس -١ َ ُ    .وهو فقیه إمام دار الهجرة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ِ
َابن عیینة -٢ َ    .إمام حجة، وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:ُ
َیحیى بن َأبي زائدة -٣ ِ ِ َ    .وهو ثقة متقن، تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر: َ
ُعیسى بن یونس -٤ ُ َ    .وهو ثقة مأمون،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:ِ
ََأبو معاویة -٥ ُِ   .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:ُ
  .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: عبدة بن سلیمان -٦
  .وهو ثقة ثبت فاضل،  تقدمت ترجمته في الحدیث السادس والثالثون:معمر -٧
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر: محمد بن بشر -٨
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي عشر: ابن فضیل -٩

  .وهو ثقة متقن،  تقدمت ترجمته في الحدیث السابع عشر:یحیى بن أبي زائدة -١٠
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:حماد بن أسامة -١١
  .وهو ثقة شیخ اإلسالم،  تقدمت ترجمته في الحدیث الواحد والعشرون: المباركابن -١٢

                                                 
  ).٥/٤٢٨(باب كیف یصلي في الخسوف ، معرفة السنن واآلثار) 1
  ).٣/٣٢٣(سنن الكبرى ) 2
  ).٣/٣٤٠(، المصدر نفسه) 3
  ).٢/٥٠(معجم ابن عساكر ) 4
  ).٨/١٧٤(حلیة األولیاء ) 5
  .٧٥٠ص، التقریب) 6



 

 ٢٣٠

  

  :الوجه الراجح
  .الثانيالوجه 

  
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  
  

  :الخالصة
  :انيوالصحیح الث، للحدیث وجهان

  .لتخریج البخاري لهذه الروایة -١
  .ورواته كلهم ثقات -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٣١

  ) والخمسون سابعالحدیث ال( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ّ َأنَّ النبي ،َ َِّe كان یجمع الرطب والبطیخ ِّ ِ َ ُّ ُ َ َ.  

َیرویــه هــشام بــن عــروة: َفقــال ُ َُ ِ ِ َ واختلــف عنــه ؛ فــرواه ابــن عیینــة،ِ َ ُ ُ َُ َ َ َ وَأبــو ُأســامة،ُِ ُّ والثــوري،ُ ِ ُ وعبــدة بــن ،َّ َ َ َ
َسـلیمان ِ وقــیس بــن الربیـع،ُ َِّ ُ ٍ ووهیــب بــن خالـد،َ ِ ُ َ ٍ ویحیــى بــن هاشـم،ُ ِ َ َ عــن هــشام بـن عــروة،َ ُ َِ ِ ِ عــن َأبیــه،ِ ِ َ، 

َعن عائش ِ ِّة واختلف عن داود الطائيَ ِ ِّ ُ َ   ؛ُ
ُفرواه محمد بن خلف المقرئ ُِ ُ ٍُ َ َ َ ِّ عن إسحاق بن منصور السلولي،ََ ِ ُ َّ ٍ ُِ َ ِ ُ عن داود،َ ٍ عـن هـشام،َ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ، 

ِعن عائشة وخالفه إب ُ ََ َ َ ِراهیم بن َأبي القیس ؛ِ َ ِ ُ ِ  
ٍفرواه عن إسحاق بن منصور ُِ َ ِ َ ُ ُ عن داود،ََ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ً مرسال،َ َ ُ.  

ِعن َأحمد بن الفـرات: ِوقیل ُ ِ َ عـن َأبـي ُأسـامة،َ ِ ٍ عـن هـشام،َ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ عـن عائـشة،َ ِ ً هكـذا قـال مـرة،َ َّ َ َ َ، 
َُولم یقل ََأعلمه عن عائشة: َ ِ َ ُ ُ َ .(1)   

  

  :أوجه االختالف
َابــن عیینــة -١ َ َ وَأبــو ُأســامة،ُ ُّ والثــوري،ُ ِ َ وعبــدة بــن ســلیمان،َّ ُ ُ َ َ ِ وقــیس بــن الربیــع،َ َِّ ُ ٍ ووهیــب بــن خالــد،َ ِ ُ َ ُ، 

ٍویحیى بن هاشم ِ َ َ عن هشام بن عروة،َ ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ُمحمد بن خلف المقرئ -٢ ِ ُ ٍُ َ َ ُ عن إسـحاق بـن منـصور الـسل،َ َّ ٍ ُِ َ ِ ِّوليَ ُ عـن داود،ِ ٍ عـن هـشام،َ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ، 

َعن عائشة ِ َ.  
ِإبراهیم بن َأبي القیس -٣ َ ِ ُِ ٍعن إسحاق بن منصور، ِ ُِ َ ِ ُ عن داود،َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ً مرسال،َ َ ُ.  
ِ عن َأحمد بن الفرات-٤ ُ ِ َ عن َأبي ُأسامة،َ ِ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ ولـم ، ةهكـذا قـال مـر، َ

  .أعلمه عن عائشة: یقل
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

 داود مـن طریـق أبيابن و،  بمثله من طریق الثوري (3)والترمذي،  بمثله وزیادة (2)أخرجه الحمیدي
  ، بنحوه (5) أسامةوالبیهقي من طریق وهیب وأبي،  بمثله(4)ابن عیینة

                                                 
  ).١٤/١٦٨(العلل ) 1
  .٢٥٠حدیث رقم، مسند الحمیدي) 2
ه بعضهم  هذا حدیث حسن غریب وروا:وقال، ١٧٦٢حدیث رقم، أبواب السفر، كتاب الجمعة، جامع الترمذي) 3

  .عن النبي مرسل ولم یذكر فیه عائشة، عن هشام عن أبیه
  .٢٢حدیث رقم ، ٢٤ص، البن أبي داود، مسند عائشة) 4
  .٤٢٤حدیث رقم ، باب الجمع بین لونین إرادة التعدیل، اآلداب للبیهقي) 5



 

 ٢٣٢

وأبـو نعـیم مـن طریـق  ، بمثلـه (2)بـن هاشـمیحیـى و،   (1)وأبـو الـشیخ األصـبهاني مـن طریـق قـیس
  .جمیعهم عن هشام عن أبیه عن عائشة،  بمثله (3)عبدة

  
  :الوجه الثاني

أخرجه أبو الشیخ األصبهاني مـن طریـق محمـد بـن خلـف عـن إسـحاق بـن منـصور عـن داود عـن 
   (4). بمثلههشام عن أبیه عن عائشة

  

  :الوجه الثالث
  .لم أقف على هذا السند

  

  :ه الرابعالوج
   (5). أخرجه أبو نعیم من طریق أحمد بن الفرات عن أبي أسامة عن هشام عنه به

  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

َابن عیینة -١ َ    .إمام حجة، وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ُ
ََأبو ُأسامة -٢   .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ُ
ُّالثوري -٣ ِ   .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث السابع: َّ
َعبدة بن سلیمان -٤ ُ ُ َ َ    .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: َ
ِقیس بن الربیع -٥ ِ َّ ُ    .وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع: َ
ٍِوهیب بن خالد -٦ ُ َ    .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن: ُ
ٍیحیى بن هاشم -٧ ِ َ   .وهو متروك، ن ترجمته في الحدیث الخامس والعشریتقدمت: َ

  

  :الوجه الثاني
ُمحمد بن خلف المقرئ  -١ ِ ُ ٍُ َ َ ،  ثقـة فاضـل،ءيقـرُ أبو بكر البغـدادي الم،اديَّمحمد بن خلف الحد :َ

   (6). ـه١٦١توفي سنة
                                                 

  .٦٢٩حدیث رقم، ألبي الشیخ األصبهاني ، أخالق النبي) 1
  .٦٣٤حدیث رقم، المصدر نفسه) 2
  ).٦/٣٢٥٥(معرفة الصحابة ) 3
  .٦٣٤حدیث رقم، كتاب أخالق النبي) 4
  ).٦/٣٢٥٥(معرفة الصحابة ألبي نعیم ) 5
  .٤٧٧ص، التقریب) 6



 

 ٢٣٣

ِّإسحاق بن منصور السلولي -٢ ِ ُ َّ ٍ ُِ َ  بفـتح المهملـة مـوالهم أبـو عبـد  (1)سلوليإسحاق بن منصور ال :ِ
  .ـه٢٠٥توفي سنة ، الرحمن

صــدوق تكلــم فیــه : وابــن حجــر قــال،  (3)ووثقــه العجلــي،  (2)لــیس بــه بــأس: قـال یحیــى بــن معــین
   (4). للتشیع

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

في تــــو،  ثقــــة فقیــــه زاهــــد، أبــــو ســــلیمان الطــــائي الكــــوفي،صیر بــــضم النــــونُداود بــــن نــــ :ُداود -٣
   (5). ـه١٦٣سنة

  

  :الوجه الثالث
ِإبراهیم بن َأبي القیس َِ ُ ِ   .  لم أقف على ترجمة لهذا الراوي:ِ

  

  :الوجه الرابع
َِأحمد بن الفرات ُ  ثقـة حـافظ ، أبـو مـسعود الـرازي نزیـل أصـبهان،أحمد بن الفرات بن خالد الضبي :ِ

   (6). ـه١٥٨توفي سنة ، تكلم فیه بال مستند
  

  :الوجه الراجح
  .جه الرابعالو

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  

  :الخالصة
  .ث أربعة أوجه والصحیح الوجه الرابع ألن راویه ثقةللحدی

  

                                                 
هذه النسبة إلى بني سلول، وهي قبیلة من الكوفة نزلت ، بفتح السین المهملة وضم الالم األولى:وليُّلَالس )1

  ).٣/٢٨٢(األنساب . الكوفة، وصارت محلة معروفة
  ).٢/٤٧٨(تهذیب الكمال ) 2
  ).١/٢٢٠(معرفة الثقات ) 3
  .١٠٣ص، التقریب) 4
  .٢٠٠ص، التقریب) 5
  .٨٣ص، التقریب) 6



 

 ٢٣٤

  ) والخمسون ثامنالحدیث ال( 
ْوسئل عن حدیث عروة ُ َ َِ ِ ِ َ عن عائشة ،ُ ِ َ رت علـى خدیجـة ؛ مـن ِ على أحد مـا غـُرتِما غ: َ

 ال ،صبَ مـن قـ خدیجـة ببیـت فـي الجنـةeاهللا  ولقـد بـشر رسـول ، لهـاeكثرة ذكر رسـول اهللا 
    (2). بَصَ فیه وال ن (1)بَخَس

َ واختلف عنه ؛،ِیرویه هشام: فقال  ُِ  
َفرواه عبدة بن سلیمان ْ َ عن عائشة، عن أبیه،ِ عن هشام، والنضر بن شمیل،َ ِ َ َ.  

 عــن -بــه  ال بــأس ، مــن أهــل المدینــة، مــن ولــد الزبیــر، زبیــري-ورواه أبــو زیــد محمــد بــن المنــذر 
  . عن علي، عن عبد اهللا بن جعفر، عن أبیه،ِهشام

   (3) .وحدیث عائشة أشبه بالصواب
  
  :أوجه االختالف

َعبدة بن سلیمان -١ ْ َ عن عائشة، عن أبیه،ِ عن هشام، والنضر بن شمیل،َ ِ َ َ.  
  . عن علي، عن عبد اهللا بن جعفر، عن أبیه،ِ أبو زید محمد بن المنذر عن هشام-٢

  

  : االختالفتخریج أوجه
  :الوجه األول

  (7)والبخـاري،  مـن طریـق النـضر (6)والنـسائي، بنحـوه  (5)والبخـاري،  (4)أخرجه إسحاق بن راهویه
والطبراني من طریق ،  بمثله (9) من طریق عبدةماجهوابن ،  بمثله  من طریق حفص (8)والترمذي

  .جمیعهم عن هشام عن أبیه عن عائشة،  بمثله (10)قیس بن الربیع
  

  
                                                 

  ).٢/٨٨٢(النهایة في غریب الحدیث واألثر. الصیاح: السخب )1
  ).٥/١٤٠(النهایة في غریب الحدیث واألثر. التعب: النصب) 2
  ).١٤/١٧١(العلل ) 3
  ).٢/٣٣٠(اهویه مسند إسحاق بن ر) 4
  ).٥/٢٠٠٤ (،باب غیرة النساء ووجدهن، كتاب النكاح، صحیح البخاري) 5
  .١٣٦١حدیث رقم ، )٥/٩٤ (،باب مناقب خدیجة بنت خویلد، كتاب المناقب، سنن النسائي) 6
  ).١٢/١٨٧(باب تزویج النبي لخدیجة ، كتاب المناقب، صحیح البخاري) 7
  . هذا حدیث حسن غریب صحیح:وقال الترمذي، )٧/٣٠٧(،  العهدباب ما جاء في حسن، سنن الترمذي) 8
  ).١/٦٤٣ (هسنن ابن ماج) 9

  ).٢٣/١١(ذكر أزواج رسول اهللا ، المعجم الكبیر) 10



 

 ٢٣٥

  :الوجه الثاني
  .لم أقف علیه

  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

َعبدة بن سلیمان -١ ْ    .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:َ
  .وهو ثقة، ن ترجمته في الحدیث الثالث والخمسی تقدمت:والنضر بن شمیل -٢

  
  :الوجه الثاني

لـم أجـد لـه ترجمتـه سـوى ، نـذر بـن الزبیـر بـن العـواممحمـد بـن الم :أبو زید محمـد بـن المنـذر -١
   (1). أنه ربما أخطأ: كالم ابن حبان

 أحــد األجــواد ولــد بــأرض ،عبــد اهللا بــن جعفــر بــن أبــي طالــب الهاشــمي :عبــد اهللا بــن جعفــر -٢
   (2). ـه١٨٠ توفي سنة ،وله صحبة، الحبشة

  
  

  :الوجه الراجح
  .األول

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  

  

  :الخالصة
  :والصحیح األول، للحدیث وجهان

  .ألن البخاري أخرجه-
  .ورواته ثقات -

  
  
  
  
  

                                                 
  ).٧/٤٣٧(الثقات ) 1
  .٢٩٨ص، التقریب) 2



 

 ٢٣٦

   )تاسع والخمسونالحدیث ال( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائـشة،ِ ِ ُ َأنَّ قومـا قـالوا ،َ ً ِیـا رسـول اهللا یأتوننـا بـاللحم: َ َّ ِ َ ُ  ال ،َ

َندري أذكروا اسم اهللا علیه َأم ال ؟ فقال  ِ َ َ ُ َ َ ِ ِ اذكروا اسم اهللا علیه:َ َ َ ُ ُ وكلوا،ُ ُ.  
َیرویــه هــشام بــن عــروة: َفقــال  ُ َُ ِ ِ َ واختلــف عنــه ؛ فــرواه عبــد الــرحیم بــن ســلیمان،ِ ُ ِ ِ َِّ َ ُ َُ َ َ ٍ ویــونس بــن بكیــر،ُ َ ُ ُُ ُ، 

ُّومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي ِ ُّ ِ َ َُّ ِ َ ُ وَأبو خالد األحمـر،َ َ َ ٍِ ٌ ومحاضـر،ُ ِ ٍ والنـضر بـن شـمیل،ُ َ ُ ُ َ ومـسلم،َّ ُة بـن ََ
ٍقعنب َ َ وابن هشام بن عروة،َ ُ ِ ِ ٍ وعمرو بن مجمع،ِ ِّ َ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  

ٍوغیره یرویه عن مالك ِ َِ َِ ِِ ٍ عن هشام،َ ِ ً عن َأبیه مرسال،َ َ ُ ِ ِ َ.  
ٍوكذلك رواه ابن زید َِ ُ َ َ َ وحماد بن سلمة،َ َ َ ّ َ وسفیان بن عیینة،َ َ ُ ُ ّ ویحیى بن سعید القطا،ُ َ ٍ ِ َ َ ُ والمفضل بـن ،ُنَ َّ َ ُ

َفضالة ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ً مرسال،َ َ ُ لیس فیه عائشة،ُ ََ ِ ِ ِ والمرسل َأشبه بالصواب،ِ َّ ِ ُ َ ُ َ ُ. (1)   
  
  :أوجه االختالف

َعبــد الــرحیم بــن ســلیمان  -١ ُ ِ ِ َّ ٍ ویــونس بــن بكیــر،َ َ ُ ُُ ُّ ومحمــد بــن عبــد الــرحمن الطفــاوي،ُ ِ ُّ ِ َ َُّ ِ َ ٍ وَأبــو خالــد ،َ ِ ُ
ُاألحمــر َ ٌ ومحاضــر،َ ِ ٍ والنــضر بــن شــمیل،ُ َ ُ ُ ٍ ومــسلمة بــن قعنــب،َّ َ َ ُ ََ َ وابــن هــشام بــن عــروة،َ ُ ِ ِ  وعمــرو بــن ،ِ
ٍمجمع ِّ َ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  

ٍابن زید، مالك -٢ َ وحماد بن سلمة،َ َ َ ّ َ وسفیان بن عیینة،َ َ ُ ُ ُ ویحیـى بـن سـعید القطـان،ُ ّ َ ٍ ِ َ َ ُ والمفـضل بـن ،َ َّ َ ُ
َفضالة ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ً مرسال،َ َ ُ لیس فیه عائشة،ُ ََ ِ ِ ِ.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

 أخرجـه البخـاري مـن طریـق الطفـاويو،  بمثلـه(2)أخرجه الدارمي من طریق عبـدالرحمن بـن سـلیمان
ارقطني من والد،  (5) بمثله وابن الجارود من طریق محاضر،(4) بمثله خالد األحمروأبي،  (3)بمثله

 خالــد األحمــر ومحاضــر وعبــد الــرحیم بــن ســلیمان مــن طریــق أبــيوالبیهقــي ،  بمثلــه (6)الطفــاوي

                                                 
  ).١٤/١٧٣(العلل ) 1
  ).٢/١١٤(سنن الدارمي ) 2
  ).٧/٢١١(س ونحوها من الشبهات باب من لم یر الوساو، كتاب البیوع، صحیح البخاري) 3
  ).٦/٢٦٩٣ (،باب السؤال بأسماء اهللا تعالى واالستعاذة منها، كتاب التوحید، صحیح البخاري) 4
  ).١/٢٢٣(المنتقى ) 5
  ).١١/١٠٥(باب الصید والذبائح واألطعمة ، سنن الدارقطني) 6



 

 ٢٣٧

جمـیعهم ،  بمثلـه (1)ومسلمة بن قعنـب ویـونس بـن بكیـر وعبـد اهللا بـن الحـارث وحـاتم بـن إسـماعیل
  .عن هشام عن أبیه عن عائشة

  
  :الوجه الثاني

،  بمثلــه (3)ًأبــو داود مـن طریـق حمـاد ومالـك مرسـالو،  بمثلـه (2)ًأخرجـه مالـك فـي الموطـأ مرسـال
   (4). فقال الصحیح عن هشام عن أبیه عن النبي مرسل أصح: وسئل أبو زرعة عن الحدیث

  
  :دراسة رواة أوجه االختالف

  :الوجه األول
َعبد الرحیم بن سلیمان -١ ُ ِ ِ َّ    .وهو ثقة، نث الرابع واألربعی تقدمت ترجمته في الحدی:َ
ُیونس -٢ ُ ٍ بن بكیرُ َ    .وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث العاشر: ُ
ُّمحمد بـن عبـد الـرحمن الطفـاوي -٣ ِ ُّ ِ َ َُّ ِ َ وهـو صـدوق ، تقـدمت ترجمتـه فـي الحـدیث الـسادس عـشر: َ

   .یهم
َُأبو خالد اَألحمر  -٤ َ ٍِ    .وهو صدوق، نیتقدمت ترجمته في الحدیث الثاني والخمس: ُ
ٌمحاضر -٥ ِ    .وهو صدوق،  الحدیث العاشرتقدمت ترجمته في: ُ
ٍالنضر بن شمیل -٦ َ ُ ُ    .وهو ثقة، ن ترجمته في الحدیث الثالث والخمسی تقدمت:َّ
ٍمسلمة بن قعنب -٧ َ َ ُ َ    .وهو ثقة، نیتقدمت ترجمته في الحدیث التاسع والثالث: ََ
َابن هشام بن عروة -٨ ُ ِ ِ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن: ِ
ٍمجمعوعمرو بن  -٩ ِّ َ : وقال ابن حبان،  (5)لم یكن به بأس: قال ابن معین، كونيَأبو منذر الس :ُ

ٕعامة ما یرویه ال یتابع علیه إما إسنادا واما متنه: وقال ابن عدي ، (6)خطيءُكان ی وضعفه ،  (7)ً
   (8). والدارقطني، أبو حاتم

  .ضعیف:خالصة القول فیه
  

                                                 
  ).٩/٢٣٩(قة جماع أبواب قطع الید والرجل في السر، كتاب النفقات، سنن البیهقي) 1
  ).٢/٤٨٨(موطأ مالك ) 2
  ).٣/١٠٤( داود يسنن أب) 3
  .١٤٩٩حدیث رقم ، العلل البن أبي حاتم) 4
  ).٤/٤٠١(تاریخ الدوري ، تاریخ ابن معین) 5
  ).٧/٢٣٠(الثقات ) 6
  ).٥/١٣١(الكامل ) 7
  ).٤/٣٧٥(لسان المیزان ) 8



 

 ٢٣٨

  :الوجه الثاني
  .وهو فقیه إمام دار الهجرة، ي الحدیث األول تقدمت ترجمته ف:مالك -١
ٍابن زید -٢   .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث السابع: َ
َحماد بن سلمة -٣ َ َ ّ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: َ
َسفیان بن عیینة -٤ َ ُ ُ   .إمام حجة، وهو ثقة فقیه،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:ُ
ٍیحیى بن سعید -٥ ِ َ َ ُ القطانَ ّ    .وهو ثقة متقن،  تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس:َ
َالمفضل بن فضالة -٦ َ ُ َّ َ   .وهو ثقة عابد، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ُ

  
  :الوجه الراجح

  .الثاني
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .مرسل صحیح

  
  :الخالصة

  :انيجح عندي الثاوالر، األول موصول والثاني مرسل، للحدیث وجهان
  .ألن رواة الوجه الثاني كلهم ثقات وأئمة -١
  .ِّالوجه األول فیه عمرو بن مجمع ضعیف ومعظم رواته یطلق علیهم صدوق -٢
  . وترجیح الدارقطني للوجه الثاني-٣
  . وأبو زرعة والرازي رجحا المرسل-٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٣٩

  )الحدیث الستون ( 
ْوسئل عن حدیث عروة ُ َ َِ ِ ِ َ عن عائشة ،ُ ِ َ أن : فـي ابـن أم مكتـوم } عـبس وتـولى{: ت نزل: َ

  . رجل من عظماء المشركین eوعند النبي !  أرشدني ،یا نبي اهللا:  فجعل یقول ،eالنبي 
ْیرویه هشام بن عروة: فقال  ُ َ واختلف عنه،ِ ُِ.  

 عــن ،ِ عــن هــشام، وأبــو معاویـة الــضریر، ویحیـى بــن ســعید األمــوي،فـرواه عبــد الــرحیم بــن ســلیمان
َ عن ع،أبیه َائشةَ ِ.  

َّ وهو الصحیح ،ً عن أبیه مرسال،ِ عن هشام، وغیره،وكذلك رواه مالك بن أنس ُ. (1)   
  

  
  :أوجه االختالف

 ، عن أبیـه،ِ عن هشام، وأبو معاویة الضریر، ویحیى بن سعید األموي،عبد الرحیم بن سلیمان-١
َعن عائشة ِ َ َ.  

  .ً عن أبیه مرسال،ِ عن هشام، وغیره،رواه مالك بن أنس -٢
  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

وابــن حبــان مــن طریــق عبــد الــرحیم بــن ،  بنحــوه (2)أخرجــه الترمــذي مــن طریــق یحیــى بــن ســعید
جمیعهم عن هشام عن أبیه عن ،  بمثله (4) معاویةمن طریق أبيوابن عساكر ،  بمثله (3)سلیمان
  .عائشة

  

  :الوجه الثاني
  (5) . بمثلهًأخرجه مالك في الموطأ مرسال

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٤/١٧٤(العلل ) 1
: والحاكم قال،  هذا حدیث حسن غریب:وقال أبو عیسى، )١١/١٥٧(، باب عن سورة عبس، سنن الترمذي) 2

  ).٢/٥٥٩(انظر المستدرك، هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین
  ).٣/٦٣(باب فصل من البر واإلحسان ، صحیح ابن حبان) 3
  . هذا حدیث حسن صحیح:وقال، )١/٤١٥(، معجم ابن عساكر) 4
  ).١/٢٠٣(باب ما جاء في القرآن ، موطأ مالك) 5



 

 ٢٤٠

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

   .وهو ثقة، نترجمته في الحدیث الرابع واألربعی تقدمت :عبد الرحیم بن سلیمان -١
أیـوب  أبـو ،یحیـى بـن سـعید بـن أبـان بـن سـعید بـن العـاص األمـوي :یحیى بـن سـعید األمـوي -٢

  . نزیل بغداد لقبه الجمل،الكوفي
   (3). صدوق یغرب:  قالابن حجر،  (2)لیس به بأس: أحمدقال ،  (1)وثقه ابن معین

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

وهـو ضـعیف فـي روایتـه عـن غیـر ، ترجمتـه فـي الحـدیث األولتقـدمت : وأبو معاویة الضریر -٣
  . األعمش

  
  :الوجه الثاني

  .إمام دار الهجرة، وهو فقیه،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:مالك
  

  :حالوجه الراج
  .الثاني

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .مرسل صحیح
  

  :الخالصة
  :والراجح الثاني، للحدیث وجهان

  .لترجیح الدارقطني له -١
وأبـــو معاویــة ضــعیف فـــي روایتــه عــن غیـــر ،  ألن الوجــه األول فیــه یحیــى بـــن ســعید صــدوق-٢

  .األعمش
  

  

                                                 
  ).٣/٢٧٠(روایة الدوري، تاریخ بن معین) 1
  .٣٦٨ص، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد) 2
  .٥٩٠ص، التقریب) 3



 

 ٢٤١

  ) والستون الحدیث الحادي( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َئشةَ عن عا،ِ ُّ سئل النبي ،ِ َِّ ِ ُe، َأي الرقاب َأفضل ؟ قال ُ َ ِ ِّ َأغالها : ُّ

ًثمنا َ ِ وَأنفسها عند َأهلها،َ ِ ُ َ.  
َیرویه هشام بن عروة: قالَف ُ َُ ِ ِ ُ واختلف عنه،ِ َ ٍ؛ فرواه مالك بن َأنسُِ َ ُ ِ ُ ٍ عن هشام،ََ ِ ٍ واختلف عـن مالـك ؛،َ ِ َِ ُ 

َفرواه روح بن عبادة ُ ُ َ َُ َ ومطرف بن عب،َ ُ َِّ ٍ واسماعیل بن َأبي ُأویس،ِد اهللاُ َ ِ ُ ِ ٍ عن مالك،ِٕ ِ ٍ عـن هـشام،َ ِ َ عـن ،َ
َِأبیه ُ عن عائشة وخالفهم حبیب بن رزیق الكاتب،ِ ُ َ َِ ٍِ َ ُ ُِ َ َ ُ وسعید بن داود،َ ِ ٍ رویـاه عـن مالـك،َ ِ َ ُ َ ٍ عـن هـشام،َ ِ َ، 

ِعن َأبیه ِ ِّ عن َأبي مراوح الغفاري،َ ِ ِِ ٍ ِ ُ ِ ٍّ عن َأبي ذر،َ َ ِ َ.  
َِّورواه مالك في الموطأ َ َُ ِ ٌِ ُ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ً مرسال،َ َ ُ لم یجاوز به عروة،ُ َ ُ ُِ ِ ِ َ.  

ٍوالصحیح حدیث َأبي مراوح ِ ُ ِ ُ ِ َِ ُ ٍّ عن َأبي ذر،َّ ِ َ. (1)   
  

  :أوجه االختالف
َروح بن عبادة -١ ُ ُ ِ ومطرف بن عبد اهللا،َ َ ُ َِّ ٍ واسماعیل بـن َأبـي ُأویـس،ُ َ ِ ُ ِ ٍ عـن مالـك،ِٕ ِ ٍعـن هـشام ،َ ِ َ عـن ،َ

َِأبیه َ عن عائشة،ِ ِ َ.  
ُ حبیـب بـن رزیــق الكاتـب-٢ ُ َِ ٍ َ ُ ُ وســعید بـن داود،ِ ِ ٍ رویــاه عـن مالــك،َ ِ َ ُ َ ٍ عـن هــشام،َ ِ ِ عـن َأبیــه،َ ِ ِ عـن َأبــي ،َ ِ َ

ِّمراوح الغفاري ِ ِ ٍ ِ ٍّ عن َأبي ذر،ُ َ ِ َ.  
َِّمالك في الموطأ -٣ َ ُ ِ ٍ عن هشام،ٌِ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ً مرسال،َ َ ُ.  

  

  :ه االختالفتخریج أوج
  :الوجه األول

وابـن عبـد البـر مـن طریـق مطـرف ،  بمثلهأبي أویسابن  من طریق  (2)أخرجه أبو نعیم في الحلیة
  .ثالثتهم عن مالك عن هشام عنه به،  بمثله (3)وابن أبي أویس وروح

  

  :الوجه الثاني
 (5) بــن موســىوالبخــاري مــن طریــق عبیــد اهللا،  بمثلــه (4)أخرجــه عبــد الــرزاق عــن معمــر والثــوري

وابن ،  بمثله (7) معاویةمن طریق أبيوابن ماجه ،  بمثله (6)ومسلم من طریق حماد بن زید، بمثله
                                                 

  ).١٤/١٧٨( العلل ) 1
  ).٦/٣٥٤(حلیة األولیاء ) 2
  .٣٩٧٧حدیث رقم ، التمهید البن عبد البر) 3
  ).٩/١٧٦(باب ما یجوز من الرقاب ، مصنف عبد الرزاق) 4
  ).٨/٤٣٩(باب أي الرقاب أفضل ، لعتقكتاب ا، صحیح البخاري) 5
  ).١/٢٣٢(بیان كون اإلیمان باهللا تعالى أفضل ، كتاب العتق، صحیح مسلم) 6
  ).٧/٤٠٦(باب العتق ، سنن ابن ماجه) 7



 

 ٢٤٢

ِّعن َأبي مراوح الغفـاريجمیعهم عن هشام عن أبیه ،  (1)حبان من طریق عمرو بن الحارث ِ ِِ ٍ ِ ُ ِ َ عـن ،َ
ٍَّأبي ذر َ   .وروایة حبیب وسعید عن مالك لم أقف علیها، ِ

  

  :ثالثالوجه ال
  .لم أقف على هذا السند

  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

َروح بن عبادة -١ ُ ُ  ثقـة فاضـل ، أبو محمد البـصري،سيْیَروح بن عبادة بن العالء بن حسان الق: َ
   (2). ه٢٠٦توفي سنة، له تصانیف

ِمطـــــرف بـــــن عبـــــد اهللا -٢ َ ُ ِّ َ یـــــة والمهملـــــة بالتحتان، مطـــــرف بـــــن عبـــــد اهللا بـــــن مطـــــرف الیـــــساري :ُ
   (3). ه١٢٠توفي سنة ،  ثقة، أبو مصعب المدني بن أخت مالك،المفتوحتین

ٍإسماعیل بن َأبي ُأویس -٣ َِ ُ ِ وابـن ،  (5)وضعفه النسائي،  (4)له الصدقمغفل مح: قال أبو حاتم  :ِ
وروى عـن خالـه مالـك أحادیـث غرائـب ،  وهو فیه كـالم (6)هو خیر من أبیه أبي أویس: عدي قال

   (8). صدوق أخطأ في أحادیثه من حفظه: وابن حجر قال،  (7)حد یتابعه علیهاال أ
  :خالصة القول فیه

  .صدوق یخطيء
  

  :الوجه الثاني
ُحبیب بن رزیق الكاتب -١ ُ َِ ٍ َ ُ    .وهو متروك، تقدمت ترجمته في الحدیث التاسع عشر : ِ
ُوســـعید بـــن داود -٢ كون النـــون وفـــتح الموحـــدة  بفـــتح الـــزاي وســـ،بـــرْنَســـعید بـــن داود بـــن أبـــي ز :َِ

  . أبو عثمان المدني،الزنبري
  ،  (10)والدارقطني،  (9)ضعفه أبو زرعة

                                                 
  ).١٨/١١٨(ذكر البیان بأن خیر الرقاب وأفضلها ، صحیح ابن حبان) 1
  .٢١١ص، التقریب) 2
  .٥٣٤ص، التقریب) 3
  ).١/٢٤٧(الكاشف ) 4
  .١٧ص، الضعفاء والمتروكین) 5
  ).١/٣٢٣(الكامل ) 6
  ).١/٣١٨(الكامل )7
  .١٠٨ص، التقریب) 8
  ).٢/٣٤٢(الضعفاء وسؤاالت البرذعي ) 9

  .١٦٢ص، سؤاالت السلمي) 10



 

 ٢٤٣

 اختلط علیه بعض حدیثه وكذبـه عبـد اهللا بـن : صدوق له مناكیر عن مالك ویقال:وابن حجر قال
   (1). نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك

  :خالصة القول فیه
  .ضعیف

َِأبي مراوح الغفا -٣ ٍ ِ ِّريُِ    .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث التاسع عشر:ِ
ٍَّأبي ذر -٤ َ ل بـن ضـمرة بـن بكـر ْلیـُرام بن غفار بـن مِجندب بن جنادة بن سفیان بن عبید بن ح :ِ

بـــن عبـــد منـــاة بـــن كنانـــة بـــن خزیمـــة بـــن مدركـــة بـــن إلیـــاس بـــن مـــضر، وقیـــل غیـــر ذلـــك، أبـــو ذر 
خـامس خمـسة، وقـد اختلـف : م، فكان رابـع أربعـة، وقیـل بمكة أول اإلسالeأسلم والنبي ، الغفاري

ًفــي اســمه ونــسبه اختالفــا كثیــرا، وهــو أول مــن حیــا رســول اهللا  ًe بتحیــة اإلســالم، ولمــا أســلم رجــع 
 فأتـاه بالمدینـة، بعـدما ذهبـت بـدر وأحـد والخنـدق، eإلى بـالد قومـه، فأقـام بهـا حتـى هـاجر النبـي 

الى قبل مبعث النبي صلى اهللا علیـه وسـلم بـثالث سـنین، وصحبه إلى أن مات، وكان یعبد اهللا تع
ً على أن ال تأخذه في اهللا لومة الئم، وعلى أن یقول الحق، وان كان مراeوبایع النبي  ٕ. (2)   

  
  :الوجه الثالث

  .وهو فقیه إمام دار الهجرة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:مالك
  
  :الوجه الراجح

  .الثاني
  

  :حدیثالإسناد الحكم على 
  .صحیح

  

  :الخالصة 
  :لحدیث ثالثة أوجه والصحیح الثانيل

  . من طریق عبید اهللا بن موسى لتخریج البخاري له -١
  . ورواته كثر وثقات-٢
  .وسعید ضعیف،  حبیب متروكًوأصال،  وروایة سعید وحبیب عن مالك لم أجدها-٣
   

                                                 
  .٢٣٥ص، التقریب) 1
  ).١/١٩٠(أسد الغابة ) 2



 

 ٢٤٤

  )الحدیث الثاني والستون ( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َعائشةَ عن ،ِ ُ َأنَّ رسول اهللا ،ِ َeاستـسعى ابـن اللتبیـة اَألسـدي ُّ ِ َِ ََّ ِ ُّ َ، 

ِفقدم الحدیث َ َّ َ َ. (1)   
َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ُ واختلـف عنـه ؛ فـرواه الـضحاك بـن عثمـان،ِ ُ َُ ّ َّ ُ َ َ َ وشـبیب بـن شـیبة،ُِ َُ َ عـن ،َِ
ٍهشام ِ عن َأبیه،ِ ِ ِ عن عائشة ووهما فیه على هش،َ ِ ِ َِ َ َِ َ   .ٍامَ

ُوالصحیح عن هشام ما رواه الحفاظ عنه َ ُ َ ُُ ّ ُ َ ٍ ِ ِ ُّ الثوري،َّ ِ ُ وغیره،َّ ُ ٍ عن هشام،َ ِ ْ عن عروة ،َ ِعـن َأبـي حمیـد ، ُ َ
ِّالساعدي  ِ ِ ّ .  

ِورواه المشمعل بن ملحان ُِّ َ ُ ُ َ ٍ عن یحیى بن سعید،َ ِ َ ِ َ َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ِعن أبي حمید بطوله،َ ِ ُ ِ. (2)   
  

  :أوجه االختالف
ُالضحاك بن عثمان -١ ُ ّ َ وشبیب بن شیبة،َّ َُ ٍ عن هشام،َِ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ُ عــن هـــشام مـــا رواه الحفـــاظ عنـــه-٢ َ ُ َُ ّ ُ َ ٍ ُّ الثـــوري،ِ ِ ُ وغیـــره،َّ ُ ٍ عـــن هـــشام،َ ِ ْ عـــن عـــروة ،َ ِعـــن َأبـــي حمیـــد ، ُ َ

ِّالساعدي  ِ ِ ّ .  
ِ المشمعل بن ملحان-٣ ُِّ َ ٍ عن یحیى بن سعید،ُ ِ َ ِ َ َ ٍن هشامَ ع،َ ِ عن َأبیه،ِ ِ   .عن أبي حمید،َ

  
  :تخریج أوجه االختالف

  :الوجه األول
  .لم أقف على هذا السند وهو وهم كما قال الدارقطني

  

  :الوجه الثاني
، وابـن جـریج،  معاویـةمن طریق أبيوأبو عوانة ،  بمثله  (3) أسامةمن طریق أبيأخرجه البخاري 

 جمـیعهم  (5).  بمثلـه ابن جریج ومعمر ومحمـد بـن إسـحاقوأبو نعیم من طریق،  بمثله (4)والثوري
  .عن هشام عن عروة عن أبي حمید

  
                                                 

ِّعن َأبى حمید الساعدى  )1 ِ ِ ٍَّ ْ َ ُ َِ َ قال– رضى اهللا عنه - ْ َ استعمل:َ َ ْ ِ رسول الله َْ َّ ُ ُ َ رجال من - صلى اهللا علیه وسلم - َ ِ ً ُ َ
ُاألسد على صدقات بنى سلیم یدعى ابن اللتبیة ، فلما جاء حاسبه  َ َ َ َ ُ َ ََ َ ُ ََّ َ َ ََ َِ ُّ ِ ِ َِِّْ َ ْْ ْْ ٍ َ باب قول هللا تعالى ، كتاب الزكاة،  صحیح البخاري.َ

  ).٥/٣٦٣(والعاملین علیھا
  ).١٤/١٨٠ (،العلل) 2
  .١٤١١حدیث رقم ، )٥/٣٦٣(باب قول اهللا تعالى والعاملین علیها ، كتاب الزكاة، صحیح البخاري) 3
  ).٤/٣٩١(باب الخبر الموجب محاسبة اإلمام عاملة ،  عوانةيمسند أب) 4
  ).٤/١٨١٣(معرفة الصحابة ) 5



 

 ٢٤٥

  :الوجه الثالث
 عن یحیى بـن سـعید بمثلـه عـن هـشام عـن أبیـه عـن أبـي  من طریق المشمعل (1)أخرجه الطحاوي

  .حمید
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ُالضحاك بن عثمان -١ ُ ّ   .صدوقوهو ، نالحدیث الحادي والعشری في  تقدمت ترجمته:َّ
َوشبیب بن شیبة -٢ َُ   .قري أبو معمر البصري الخطیبْنِمیمي المَّشبیب بن شیبة بن عبد اهللا الت :َِ

بـل لعلـه ، ال یتعمـد الكـذب: وابـن عـدي،  (3)وضـعفه النـسائي،  (2)لـیس بـالقوي: قال أبو زرعة
   (5). یهمصدوق : وابن حجر قال،  (4)یهم في بعض أحادیثه

  :خالصة القول فیه
  .صدوق یهم

  :الوجه الثاني
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:أبو أسامة -١
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:أبو معاویة -٢
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن:ابن جریج -٣
. عبــد الــرحمن بــن عمــرو بــن ســعد:  فقیــل اختلــف فــي اســمه،أبــو حمیــد الــساعدي :أبــو حمیــد -٤

، المنذر بـن سـعد بـن مالـك بـن خالـد بـن ثعلبـة بـن حارثـة بـن عمـرو بـن الخـزرج بـن سـاعدة: وقیل
یعـد فـي أهـل . وأمه أمامة بنت ثعلبة بن جبل بن أمیة بن عمرو بن حارثة بـن عمـرو بـن الخـزرج

   (6) .المدینة، توفي آخر خالفة معاویة
  .ثقة ثبت فاضل، نه في الحدیث السادس والثالثیترجمتتقدمت  :معمر -٥
ومدلس مـن ، وهو صدوق، نترجمته في الحدیث السادس واألربعی تقدمت :محمد بن إسحاق -٦

  .الطبقة الرابعة ولم یصرح بالسماع
  

                                                 
  ).١١/١٢١(باب بیان مشكل ما روي عن رسول اهللا ، شرح مشكل اآلثار) 1
  ).٢/٤٤٣ (الضعفاء وسؤاالت البرذعي) 2
  .٥٦ص، الضعفاء والمتروكین) 3
  ).٤/٣١(الكامل ) 4
  .٢٦٣ص، التقریب) 5
  ).٣/١٦١(أسد الغابة ) 6



 

 ٢٤٦

  :الوجه الثالث
  .نزیل بغداد، مشمعل بن ملحان الطائي الكوفي :لحانِل بن مِّعَمْشُالم

  (3).صدوق یخطيء: وابن حجر قال،  (2)وضعفه الدارقطني،  (1) به بأسما أرى: قال ابن معین
  :خالصة القول فیه

  .صدوق یخطيء
  

  :الوجه الراجح
  .الثاني

  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  

  :الخالصة
  :لحدیث ثالثة أوجه والصحیح الثانيل

  . ألن رواته ثقات والبخاري أخرج هذا الحدیث -١
  .هذا الوجه وترجیح الدارقطني ل-٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٣/٢٥١(تاریخ بغداد ) 1
  .المصدر نفسه) 2
  .٥٣٣ص، التقریب) 3



 

 ٢٤٧

  ) والستون ثالثالحدیث ال( 
َوســئل عــن حــدیث عــروة ُُ َ َِ ِ َ عــن عائــشة،ِ ِ ِّ عــن النبــي ،َ َِّ ِ َe :  ِإن الرجــل لیعمــل بعمــل َأهــل ِ َ ََ ِ ُ َ َُ َّ ّ ِ

ِالجنة َّ ِ وانه لمكتوب في الكتاب أنه من َأهل النار،َ ّ ِ ِ ِ ُِ َُّ ِ َُّ َٕ َ ِ فـإذا كـان قبـل موتـه عمـل بعمـل َأ،ِ َ ََ ِ ِ َِ ِ َ ِ ِهـل النـارَ ّ ِ، 
ّفدخل النار َ َ ُ وان الرجل،َ َّ ّ ِ الحدیث،ِٕ َ. (1)   

َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ حـدث بـه حمـاد بـن سـلمة،َ َ َ ّ َ َِ ِ ٍ واللیـث بـن سـعد،َّ َ ُ َّ، 
ُّوالدراوردي ِ َ ٍ عن هشام،َّ ِ َ. (2)   
  

  :أوجه االختالف
َهــــشام بــــن عــــروة -١ ُ ُ ِ عــــن َأبیــــه،ِ ِ َ عــــن عائــــشة،َ ِ َ حــــدث بــــه حمــــاد بــــن ســــلمة،َ َ َ ّ َ َِ ِ ٍ واللیــــث بــــن ســــعد،َّ َ ُ َّ، 

ُّوالدراوردي ِ َ ٍ عن هشام،َّ ِ َ.  
  

  :تخریج أوجه االختالف
وابـن حبـان مـن طریـق ،  مـن طریـق حمـاد بـن سـلمة (4)وأبـو یعلـى،  (3)أخرجـه إسـحاق بـن راهویـه

  .وروایة اللیث لم أجدها، ثله بم عن هشام عن أبیه عن عائشةكالهما،  (5)عبد العزیز بن محمد
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:حماد بن سلمة -١
  .إمام مشهور، وهو ثقة فقیه،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:اللیث بن سعد  -٢
  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثاني: الدراوردي -٣

  

  :الحدیثناد إسالحكم على 
  .حسن

                                                 
ٕإن الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة وانه لمكتوب في : عن عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم قال  )1

ٕب أنه من أهل النار فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وان الرجل لیعمل الكتا
ٕبعمل أهل النار وانه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل عمل أهل الجنة فمات فدخل 

  ).٢/٣١٢(مسند إسحاق بن راهویه . الجنة
  ).١٤/١٨٣(العلل ) 2
  ).٢/٣١٢(د إسحاق بن راهویه مسن) 3
  ). ٨/١٢٨( یعلى يمسند أب)4
  ).٢/١٨٣(باب ما جاء في الطاعات وثوابها ، صحیح ابن حبان) 5



 

 ٢٤٨

  ) والستون رابعالحدیث ال( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ُ َأنَّ رسول اهللا ،َ َe، َّالحمى مـن فـیح جهـنم:  قال َ َ ُِ َ ِ َّ، 

ِفَأبردوها بالماء ِ ُ ِ َ.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ َ واختلف عنه ؛ فرواه زهیر بن معاویة،ِ ُ َِ ُ ُ ََ ُ ُ َ ُ وابراهیم،ُِ ِ ٍ بن سعدِٕ ُّ وعلـي بـن ،َ ِ َ

ٍمــسهر ِ ِ وابــن المبــارك،ُ َ ٍ وابــن نمیــر،ُ َ ُ ویحیــى القطــان،ُ ّ َ َ َ وعبــدة،َ ُّ والطفــاوي،َ ِ ِ وخالــد بــن الحــارث،ُّ ُ وَأبــو ،ِِ
ُّمروان الغساني ِ َ والخریي،َ ٍ ویحیى بن یمان،ُ َ َ َ وَأبو ضمرة،َ َ ِ وابن َأبي الزناد،ُ ِّ ِ وسعید بن عبد الـرحمن ،ِ َ َّ ِ َِ َ

ُّالجمحي ِ َ َ وابن هشام بن عروة،ُ ُ ِ ِ ٍ رووه عن هشام ،ِ ِ َ ُ َ َ عن عائشة،عن أبیه، َ َ ِ َ   
َِّورواه ابن وهب في الموطأ َ َُ ِ ٍ ُ ٍ عن مالك،َ ِ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ً مرسال،َ َ ُ.  

َّ وهو الصحیح عن مالك،ًوأصحاب الموطأ مرسال، ومعن ، وكذلك رواه القعنبي  ُ.  
ُوذكـــر . ًمرســـال، عـــن أبیـــه ، ِعـــن هـــشام  ، فـــضل بـــن فــضالةوكــذلك رواه شـــعیب بـــن إســـحاق والم ِ

ٌعائشة فیه صحیح ِ ِ ِ َِ ً ولعل هشام بن عروة كان یصله مرة،َ َّ َ ُ َ ُُ َِ َِ ّ َ ویرسله ُأخرى ؛،َ ُ ُُ ِ  
ًفرواه عنه جماعة من الثقات متصال ِ ِ َِّ ُ ِّ ٌ َ َ ُ َ ُ ََ. (1)  

  :أوجه االختالف
َ زهیــر بــن معاویــة-١ ِ ُ ُ َ ٍ وابــراهیم بــن ســعد،ُ َِ ُ ٍ وعلــي بــن مــسهر،ِٕ ِ ُ ُّ ِ ِ وابــن المبــارك،َ َ ٍ وابــن نمیــر،ُ َ َ ویحیــى ،ُ َ

ُالقطان ّ َ وعبدة،َ ُّ والطفاوي،َ ِ ِ وخالد بـن الحـارث،ُّ ُّ وَأبـو مـروان الغـساني،ِِ ِ َ َ والخریـي،ُ ٍ ویحیـى بـن یمـان،ُ َ َ َ، 
َوَأبو ضمرة َ ِ وابـن َأبـي الزنـاد،ُ ِّ ُّ وسـعید بـن عبـد الـرحمن الجمحـي،ِ ِ ِ َِ َُ َِ َّ َشام بـن عـروةِ وابـن هـ،َ ُ ِ َ رووه عـن ،ِ ُ َ َ

ٍهشام  َ عن عائشة،عن أبیه، ِ َ ِ َ.  
  .ًمرسال، عن أبیه ، ِعن هشام ، شعیب بن إسحاق والمفضل بن فضالة  -٢
  .ًابن وهب والقعنبي ومعن عن مالك عن هشام عن أبیه مرسال -٣

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

،  (3) بــن راهویــه مــن طریــق خالــد بــن الحــارثٕواســحاق، (2)أخرجــه عبــد بــن حمیــد عــن محاضــر
والترمـذي مـن طریـق عبـدة ،  (5)ومسلم مـن طریـق ابـن نمیـر،  (4)أخرجه البخاري من طریق زهیرو
  ،(6)بن سلیمانا

                                                 
  ).١٤/١٨٤(العلل ) 1
  ).١/٤٣٤(مسند عبد بن حمید ) 2
  ).٢/٣٥١(مسند إسحاق بن راهویه ) 3
  ).١١/٤٢(باب صفة النار وأنها مخلوقة ، كتاب بدء الخلق، صحیح البخاري) 4
  ).١١/٢٢٤(باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ، كتاب الطب، صحیح مسلم) 5
  ).٧/٤١٠(ما جاء في تبرید الحمى بالماء ، سنن الترمذي) 6



 

 ٢٤٩

ٕوالطحاوي من طریق شجاع بن الولید وابراهیم بن سعد ،  (1) وأبو یعلى من طریق یحیى بن سعید
وأبـو نعـیم مـن طریـق جعفـر بـن ،  (3)المغیرة بن عبد الرحمنوالطبراني من طریق ،  (2)وأبو خیثمة

جمـیعهم مـن طریـق هـشام عـن أبیـه عـن ،  (5)والقـضاعي مـن طریـق زهیـر،  (4)محمـد بـن الزبیـر 
   . بمثلهعائشة

  

  :الوجه الثاني
  .لم أقف على هذا السند

  

  :الوجه الثالث
،  بمثلـه (7)ًب عـن مالـك مرسـال من طریق ابن وههوالطحاوي أخرج،  بمثله (6)ًأخرجه مالك مرسال

  .وروایة القعنبي ومعن لم أقف علیها
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

َزهیر بن معاویة -١ ِ ُ ُ َ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي عشر: ُ
ٍإبراهیم بن سعد -٢ َِ ُ إسـحاق  أبو ،إبراهیم بن سعد بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري  :ِ

   (8). ه١٨٥توفي سنة،  ثقة حجة تكلم فیه بال قادح، نزیل بغداد،المدني
ٍعلي بن مسهر -٣ ِ ُ ُّ ِ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: َ
ِابن المبارك -٤ َ   .عالم زمانه، وهو ثقة، نالحدیث الحادي والعشری تقدمت ترجمته في :ُ
ٍابن نمیر -٥ َ   .وهو ثقة، ولتقدمت ترجمته في الحدیث األ: ُ
ُیحیى القطان -٦ ّ َ َ    .وهو ثقة متقن،  تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس:َ
َعبدة -٧    .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:َ
ُّالطفاوي -٨ ِ    .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر:ُّ

                                                 
  ).٨/٩٧( یعلى يمسند أب) 1
  ).٤/٣٩٧(بردوها بالماء ، باب الحمى من فیح جهنم ، مشكل اآلثار) 2
  ).٦/٣٨(المعجم األوسط ) 3
  ).٢/١٨٢ (لیاءوحلیة األ) 4
  ).١/٧٠(باب الحمى من فیح جهنم ، مسند الشهاب) 5
  ).٢/٩٤٥(باب الغسل بالماء من الحمى ، الموطأ) 6
  ).٤/٣٩٧(بردوها بالماء ، باب الحمى من فیح جهنم، مشكل اآلثار) 7
  .٨٩ص، التقریب) 8



 

 ٢٥٠

ِخالد بن الحارث -٩    .وهو ثقة ثبت، نترجمته في الحدیث الثامن والثالثیتقدمت : ِِ
َُّأبو مروان الغساني -١٠ ِ َ    .وهو ضعیف، نترجمته في الحدیث الثامن والثالثی تقدمت :ُ
َالخری -١١  أبو عبـد الـرحمن الخریبـي بمعجمـة وموحـدة ،عبد اهللا بن داود بن عامر الهمداني: يبُ

   (1). ه١١٣توفي سنة،  ثقة عابد، كوفي األصلًمصغرا
ٍیحیى بن یمان -١٢ َ َ   .ه١٨٩توفي سنة،  الكوفي، العجلي،حیى بن یمانی: َ

: بــن معــیناوقــال ،  (2) فــي المجلــس خمــسمائة حــدیثمــا كــان أحــد أحفــظ منــه یحفــظ: قــال وكیــع
وقــد ، فمــا خــالف فیهــا النــاس ضــربت علیــه، عارضــت أحادیــث یحیــى بــن الیمــان بأحادیــث النــاس

،  (3)الــذي ســمعنا نحــن منــهلــیس هــذا ســفیان : فقــال وكیــع، ًذكــرت لوكیــع شــیئا مــن حــدیث ســفیان
ًجائز الحدیث متعبدا معروفا بالحدیث صدوقا: ووثقه العجلي وقال ً ال یتعمـد : وابـن عـدي قـال،  (4)ً

   (6). ًصدوق عابد یخطيء كثیرا: وابن حجر قال،  (5)إال أنه یخطيء ویشتبه علیه، الكذب
  :خالصة القول فیه

  .ًصدوق یخطيء كثیرا
ََأبو ضمرة -١٣ َ   .وهو ثقة، رجمته في الحدیث الثالث تقدمت ت:ُ
ِابن َأبي الزناد -١٤ ِّ    .وهو صدوق، ن ترجمته في الحدیث الثاني والعشریتقدمت: ِ
ِسعید  -١٥ ُّبن عبد الرحمن الجمحيَ ِ َِ َُ َِ   .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن: َّ
َابن هشام بن عروة -١٦ ُ ِ ِ   .قةوهو ث،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن:ِ

  

  :الوجه الثاني
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي عشر: شعیب بن إسحاق -١
  .وهو ثقة عابد فاضل،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:المفضل بن فضالة -٢
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٠١التقریب ص) 1
  ).٢/٣٧٩(الكاشف ) 2
  ).٣/٣١٩(روایة الدوري ، تاریخ بن معین) 3
  ).٢/٣٦٠(معرفة الثقات ) 4
  ).٧/٢٣٦( الكامل) 5
  .٥٩٨ص، التقریب) 6



 

 ٢٥١

  :الوجه الثالث
 ثقـة حـافظ ، أبـو محمـد المـصري الفقیـه،عبـد اهللا بـن وهـب بـن مـسلم القرشـي مـوالهم :ابن وهـب -١

   (1). ه١٩٧ توفي سنة ،عابد
 أبو عبد الرحمن البصري أصله مـن ،عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي :نبيْعَالق -٢

، ًبــن معــین وابــن المــدیني ال یقــدمان علیــه فــي الموطــأ أحــداا كــان ، ثقــة عابــد،المدینــة وســكنها مــدة
   (2). ه١٢١توفي سنة

تـوفي ،  ثقـة ثبـت،الهم أبو یحیى المدني القـزاز مو،معن بن عیسى بن یحیى األشجعي :نِعَم -٣
   (3). ه١٩٨سنة

  

  :الوجه الراجح
  .األول والثاني

  
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  
  :الخالصة
  . عن هشام الموصول والمرسل ورداألن :والراجح األول والثاني،  ثالثة أوجهللحدیث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٢٨ص، التقریب) 1
  .٣٢٣ص، التقریب) 2
  .٥٤٢،التقریب) 3



 

 ٢٥٢

  ) الحدیث الخامس والستون( 
ِوســئل عـــن حـــد َِ َ َیث عـــروةُ ُ َ عــن عائـــشة،ِ ِ ِّ عـــن النبـــي ،َ َِّ ِ َe َأنــه نهـــى عـــن الـــضحك مـــن ِ ِ ِ َّ ِ َ َ َ ُ َّ

ِالضرطة َ ُلم یضحك َأحدكم مما یفعل:  وقال ،َّ َ َ َ َ َّ ِ ُِ ُ ُ.  
ٌیرویه هشام: َفقال  ِ ِ ِ ٍ واختلف عنه ؛ فرواه زمعة بن صالح،َ ِ ُِ َ ْ َ ُ ََ ُ َ ٍ وَأبو ُأویس،ُ َ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن ،َ

َعائشة  ُّوكذلك رواه عثمان بن عبد الوهاب الثقفيِ ِ ِ ََِّ ِ ّ َ َ ُُ ُ َ َ ِ عن َأبیه،َ ِ ِّ عن الثوري،َ ِ َِّ ٍ عن هشام،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ، 
ٌوكلها وهم ُ.  

ٍوالصواب عن هشام ِ َ ُ ِ عن َأبیه،َّ ِ َ عن عبد اهللا بن زمعة،َ ْ َ ِ ِ َ ِّ عن النبي ،َ ِ َّ ِ َe. (1)   
  

  :أوجه االختالف
ٍ زمعة بن صالح-١ ِ ُ َ ْ ٍبو ُأویس وَأ،َ َ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ ِ عـن عائـشة وكـذلك رواه عثمـان بـن عبـد ،َ ِ َِ ُ َُ ُ َ َ َ َ

ُّالوهاب الثقفي ََِّ ِ ّ ِ عن َأبیه،َ ِ ِّ عن الثوري،َ ِ َِّ ٍ عن هشام،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ٍعن هشام -٢ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عبد اهللا بن زمعة،َ ْ َ ِ ِ َ ِّ عن النبي ،َ ِ َّ ِ َe.  

  
  :فتخریج أوجه االختال

  :الوجه األول
  .ولم أقف علیها، روایات كلها وهمالهذه 

  

  :الوجه الثاني
وابـن ، (3)والطحـاوي مـن طریـق اللیـث وشـعیب بـن إسـحاق،  (2) مـسلم مـن طریـق ابـن نمیـرهأخرجـ

یـه عـن عبـد اهللا بـن زمعـة عـن شام عـن أبجمـیعهم عـن هـ،  (4)األثیر مـن طریـق عبـدة بـن سـلیمان
  .النبي بمثل هذا الحدیث

  
  
  
  
  

                                                 
  .)١٤/١٨٥(العلل) 1
  .٥١٠٠حدیث رقم ، باب النار یدخلها الجبارون والجنة، كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، صحیح مسلم) 2
  ).٩/٢٦١(، وي عن رسول اهللاباب بیان ما ر، رمشكل اآلثا) 3
  .٦٨٣ حدیث رقم ،أسد الغابة) 4



 

 ٢٥٣

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ٍمعة بن صالحز -١ ِ ُ َ   .وهو ضعیف، نترجمته في الحدیث الثاني واألربعی تقدمت :ْ
ٍَأبو ُأویس -٢ َ   .وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع عشر: ُ
ُّعثمــان بــن عبــد الوهــاب الثقفــي -٣ ِ َِ َّ ِ ّ َ َ  :بــن حبــانامــا قالــه إال ، لــم أقــف لهــذا الــراوي علــى ترجمــة: ُُ

 عن أبیه روى عنه عباس بن يالمجید الثقفى من أهل البصرة یروعثمان بن عبد الوهاب بن عبد 
   (1). محمد الدوري

  
  :الوجه الثاني

َعبد اهللا بن زمعـة ْ َ ِ ِ عبـد اهللا بـن زمعـة بـن األسـود بـن المطلـب بـن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قـصي  :َ
  ،صحابي جلیل، لمغیرة، أخت أم سلمة أم المؤمنینأمیة بن اأمه قریبة بنت أبي . القرشي األسدي

بــن ا روى عنــه أبــو بكــر بــن عبــد الــرحمن، وعــروة ،eكــان مــن أشــراف قــریش وكــان یــأذن علــى 
   (2) .الزبیر

  
  :الوجه الراجح

  .الثاني
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  
  :الخالصة

  : والصحیح الثانيللحدیث وجهان
  .د الوجه الثاني وال یوجد للوجه األول أسانیًوالموجود أصال

  .عبدة وابن نمیر: ورواة الوجه الثاني ثقات مثل
  

  
  

                                                 
  ).٨/٤٥٣ (الثقات) 1
  ).٢/١١١ (أسد الغابة) 2



 

 ٢٥٤

  ) والستوندسالحدیث السا( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ِّ عن النبـي ،َ َِّ ِ َe :  ًمـن َأخـذ شـبرا مـن اَألرض ظلمـا َُ ِ ِ ًِ َ

ِطوقه اهللا من سبع َأرضین َِ ِ َ ُ َ ََّ.  
ِیرویه: َفقال  ِ َ هشام بن عروةَ ُ ُ ُ واختلف عنه ؛ ،ِ َ َفرواه مروان بن معاویةُِ ِ ُ َُ ُ ٍ عن هـشام،ََ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ عـن ،َ

ٍعائشة وخالفه َأصحاب هشام ِ ُِ ُ َ َ ٍ رووه عن هشام،َ ِ َ ُ َ ِ عن َأبیه،َ ِ ٍ عن سعید بن زید،َ ِ َِ ِ َ ُ وهو الصواب،َ َّ ُ. (1)   
  :أوجه االختالف

َ مروان بن معاویة-١ ِ ُ ِ عن هشا،َُ ِ عن َأبیه،ٍمَ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ٍ وخالفه َأصحاب هشام-٢ ِ ُ ُ َ ٍ رووه عن هشام،َ ِ َ ُ َ ِ عن َأبیه،َ ِ ٍ عن سعید بن زید،َ ِ َِ ِ َ َ.  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .لم أقف على هذا السند
  :الوجه الثاني

 ،دق حمـاد بـن زیـومسلم مـن طریـ،  بمثله (2) أسامة وابن أبي الزنادمن طریق أبيأخرجه البخاري 
جمـیعهم ،  بمثلـه (4)وأبـو عوانـة مـن طریـق محاضـر،  بمثلـه (3)ویحیى بن أبي زكریا بـن أبـي زائـدة

  .من طریق هشام عن أبیه عن سعید بن زید
  :دراسة رواة أوجه االختالف

  :الوجه األول
  .وهو ثقة حافظ، نترجمته في الحدیث السابع واألربعی تقدمت :مروان بن معاویة

  :لثانيالوجه ا
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:أبو أسامة -١    

  .وهو صدوق، ن ترجمته في الحدیث الثاني والعشریتقدمت :ابن أبي الزناد -٢
  .وهو ثقة متقن،  تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر:یحیى بن أبي زائدة -٣
  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث التاسع:محاضر -٤

  
  
  

                                                 
  .)١٤/١٨٦( ،العلل) 1
  ).١٠/٤٧١(باب ما جاء في سبع أرضین ، كتاب بدء الخلق، صحیح البخاري) 2
  ).٣٢٧- ٨/٣٢٦(باب تحریم الظلم وغصب األرض وغیرها ، كتاب المساقاة، صحیح مسلم) 3
  ).٣/٤١٦(ًباب بیان عقوبة من اخذ شبرا من األرض ، مسند أبي عوانة) 4



 

 ٢٥٥

  :الوجه الراجح
  .الثاني

  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  
  :الخالصة

  : والصحیح هو الثانيللحدیث وجهان
  .تخریج البخاري ومسلم له -١
  . الوجه األول لم أقف على روایات له-٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٥٦

  ) والستون سابعالحدیث ال(  
ِوسئ  َل عن حدیث عروة، عن عائشةُ ِ ِ َِ ُ َ ِ، عن اََ ِّلنبي َ َِّe :َّمـن دخـل الـره َ َ ِفـي جوفـه    (1)ج َ ِِ َ

ِفي سبیل اهللا حرمه اهللا على النار ّ َ َ َُ َ َّ ِ ِ َ ِ.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ٍِ حدث بـه إسـماعیل بـن مـسلم،ِ ِ ُِ ُ ِ ِ َّ ُ واختلـف عنـه ؛ ،َ َ َفـرواه عبیـد اهللا بـن . ُِ ُ َ َ

ُّإســحاق المــدائني ِِ َ ٍ عــن َأبــي همــام،ِ ّ َ ِ ِ عــن َأب،َ ِّ عــن َأبــي إســحاق الفــزاري،ِیــهَ ِ َ ِ ِ ٍِ عــن إســماعیل بــن مــسلم،َ ُِ ِ ِ َ، 
ٍعن هشام ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ِ عن عائشة وغیره یرویه،َ ِِ َ َُ ُ َ ِ عن َأبي همام بهذا اإلسناد،َ ِ ِ َِ ٍ ّ َ ٍ عن هشام،َ ِ ٍ عـن رجـل ،َ ُ ََ
ِال یـــسمه ِّ َ ٍ عـــن عائـــشة وكـــذلك رواه المـــسیب بـــن واضـــح،ُ ِ ِ ُِ َّ َ ُ ُ َ َ َ ُ ومعاویـــة بـــن،َ َ ِ ٍ عمـــروُ ِ عـــن َأبـــي إســـحاق ،َ ِ َ
ِّالفزاري ِ ٍِ عن إسماعیل بن مسلم،َ ُِ ِ ِ ٍ عن هشام،َ ِ ٍ عن رجـل،َ ُ ُ عـن عائـشة وروى هـذا الحـدیث سـ،ََ ِ َِ ََ َ َ َوید بـن َ

ِعبـــد العزیـــز ِ َ ِ ِ عـــن،َ ِّاألوزاعـــي َ ِ ِ عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن القاســـم،َ ِ ِِ ِ َ َّ َ ِ عـــن َأبیـــه،َ ِ َ عـــن عائـــشة وتابعـــه عبـــد ،َ ُ َ ََ َ ِ
ِالوهاب ّ ٍن إسماعیل بن عیاشَ ع،َ ّ َ ِ ِ ِّ عن األوزاعي،ِ ِ َ ِ َ وقول من قال ،َ ُ ٍهشام: َ ٍ عن رجل،ِ ُ َ عـن عائـشة،ََ ِ َ، 

ُهو الصواب َّ ِ والحدیث من الوجهین،ُ َ َ ِ ُِ ٍ غیر ثابت،َ ِ. (2)   
  

  :تخریج أوجه االختالف
ال والحـــدیث مـــن كـــوكمـــا قـــال الـــدارقطني ،  مـــن هـــذه الوجـــوه المـــذكورةًاالحـــدیث لـــم أجـــد لـــه تخریجـــ

 عـــن محمـــد بـــن زیـــاد ، ابـــن جـــریجوالـــصحیح أن الحـــدیث روي مـــن طریـــق، الـــوجهین غیـــر ثابـــت
   (3) .عن عائشة،  مولى عائشة، عن فرات،المدني

 هوأخرجـ، ًرو من طریق هشام بن عروة نهائیاُوالحدیث لم ی، هكذا تبین للباحثة من خالل التخریج
كالهمـــا عـــن ، (5)ویدُمـــن طریـــق ســـوابـــن أبـــي عاصـــم ، (4)أحمـــد مـــن طریـــق إســـماعیل بـــن عیـــاش

  .األوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبیه عن عائشة
 فـي صـدوق: ٕواسـماعیل بـن عیـاش، ویستشهد بروایتـه مـن خـالل طـرق أخـرى،  (6)وسوید ضعیف

مـع كـل و،  (8)والطریق التي أخرجها الطبراني مـن طریـق ابـن جـریج،  (7)روایته عن الشامیین فقط
  .حسنالحدیث هذه الطرق یصبح 

  .حسن :الحدیثإسناد الحكم على 

                                                 
ِالراء والهاء والجیم ُأصیل یدل على إثارة غبار وشبهه  )1 ٍِ ُّ ٌ َفالرهج. َ   ).٢/٤٤٨(،معجم مقاییس اللغة .ُالغبار: َّ
  ).١٤/١٨٩(العلل) 2
  ).٢٠/٢٧٢(المعجم  األوسط  )3
  ).٥٣/٣٩٤(مسند أحمد  )4
  .١١٥ص، البن أبي عاصم، دالجها) 5
  .٢٦٠ص، التقریب) 6
  .تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن) 7
  ).٢٠/٢٧٢(المعجم األوسط  )8



 

 ٢٥٧

  )  والستونثامنالحدیث ال( 
َوسئل عن حدیث عروة عن عائشة  ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ  سـبعة ممـن یعـذب - tأعتق أبو بكر الصدیق : ُ

   (1) .الحدیث... في اهللا 
ْیرویه هشام بن عروة: فقال  ُ َ واختلف عنه ؛،ِ ُِ  

َ عن عائشة،بیه عن أ،ِ عن هشام،فرواه عبد اهللا بن إدریس ِ َ َ.  
  .ً عن أبیه مرسال،ِ فرووه عن هشام، وابن أبي الزناد، وأبو ضمرة،وخالفه أبو أسامة

   (2). وهو الصواب . عائشة : لم یذكروا 
  
  :أوجه االختالف

َ عن عائشة، عن أبیه،ِ عن هشام،عبد اهللا بن إدریس  -١ ِ َ َ.  
  .ً عن أبیه مرسال،ِعن هشام فرووه ، وابن أبي الزناد، وأبو ضمرة، أبو أسامة -٢

  
  :تخریج أوجه االختالف

  :الوجه األول
 هــذا حــدیث صــحیح علــى :وقــال،  بمثلــهً موصــوال الــضریر معاویــةمــن طریــق أبــيأخرجــه الحــاكم 

  .ولم أقف على روایة عبد اهللا بن إدریس،   (3)شرط الشیخین ولم یخرجاه
  

  :الوجه الثاني
 (5)والبیهقـي مـن طریـق یـونس بـن بكیـر،  بمثلـه (4)ًسـال معاویـة مرمـن طریـق أبـيأخرجه الطبراني 

جمـیعهم عـن هـشام ،  بمثلـه (6)وأبو نعـیم مـن طریـق محمـد بـن إسـحاق وحـاتم بـن إسـماعیل، بمثله
  .ولم أقف على روایات بقیة رواة السند، عن أبیه مرسل

  
  

                                                 
أعتق أبو بكر رضي اهللا عنه سبعة ممن كان یعذب في اهللا عز و جل : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  )1

  ).٣/٣٢١(المستدرك . منهم بالل و عامر بن فهیرة
  ).١٤/١٩٠(العلل) 2
  ).٣/٣٢١(باب ذكر بالل مؤذن رسول اهللا ، المستدرك) 3
  ).١/٣٣٦(المعجم الكبیر ) 4
  ).٣/١٧٢(شعب اإلیمان ) 5
  ).١/١٤٨(حلیة األولیاء ) 6



 

 ٢٥٨

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .وهو ثقة فقیه عابد،  في الحدیث األول تقدمت ترجمته:عبد اهللا بن إدریس -١
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:أبو معاویة -٢

  
  :الوجه الثاني

  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: أبو أسامة-١
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: أبو ضمرة-٢
  .وهو صدوق، نثاني والعشری في الحدیث ال تقدمت ترجمته ابن أبي الزناد-٣
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول : حاتم بن إسماعیل-٤
  .وهو صدوق، نترجمته في الحدیث السادس واألربعی تقدمت : محمد بن إسحاق-٥
  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث العاشر: یونس بن بكیر-٦

  
  :الوجه الراجح

  .الثاني
  

  :ثالحدیإسناد الحكم على 
  .صحیح

  
  :الخالصة

  الحدیث ألن الحاكم أخرج روایةصحیح، كالهماو، اآلخر مرفوع و، أحدهما مرسلللحدیث وجهان
  .وأبو معاویة له متابع من رواة ثقات مثل عبد اهللا بن إدریس، المرفوع وهي صحیحة

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٥٩

  )تاسع والستونالحدیث ال( 
َوسـئل عـن حــدیث عـروة ُُ َ َِ ِ َ عــن عائـشة،ِ ِ ِ عـن ،َ ِّالنبــي َ َِّeَألن یأخـذ َأحــدكم حـبال ً َ َ َُ ِ فیحتطــب ُُ َ ََ

ِِعلى ظهره َ َ ً خیر له من َأن یسَأل الناس شیئا،َ َ ّ َ ِ ُ َ ٌ َ.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ٍ واختلف عنه ؛ فـرواه سـلیمان بـن بـالل،ِ ِ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ ٍ عـن هـشام،ُِ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ عـن ،َ

َعائــشة وَأصــحاب هــشام الحفــاظ ر ُ ّ َُ ٍُ ِ ُووه عنــهِ َ ُ ِ عــن َأبیــه،َ ِ ِ عــن جــده الزبیــر،َ َِّ َ َُّ ُ وهــو الــصحیح،ِ ِ َّ َ وقــد تــابع ،ُ َ
ُسلیمان بن بالل الضحاك بن عثمان ّ َّ ٍ ِ ُ َ ُ. (1)   

  
  :أوجه االختالف

ٍسلیمان بن بالل -١ ِ ُ َ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ُ وَأصحاب هشام الحفاظ رووه عنه-٢ َ ُ ُُ َ َ ُ ّ ٍ ِ عن َأبیه،ِ ِ ِ عن جده الزبیر،َ َِّ َ َُّ ِ.  

  
  :تخریج أوجه االختالف

  :الوجه األول
ولـم أقـف علـى روایـة ، تفـرد بقولـه عـن عائـشة: وقـال البـزار،  (2)حاكَّأخرجه البزار من طریق الض

  .سلیمان بن بالل
  

  :الوجه الثاني
ري مـن والطبـ،  بمثلـه (4)یـاثَوأحمـد عـن حفـص بـن غ،  بنحـوه (3)أخرجه البخاري من طریق وكیع

 ومعمر بـن ، وحماد بن زید، من طریق حماد بن سلمةهوأبو نعیم أخرج،  بمثله (5)طریق محاضر
 ،ومحمـد بـن بـشر، وابـن نمیـر، وعبـدة، ووكیـع،  وجریر،د بن األسودْمیُ وح، ووهیب بن خالد،راشد
  .جمیعهم عن هشام عن أبیه عن جده،  بمثله (6) أسامةوأبي

  
  
  

                                                 
  ).١٤/١٩١(العلل ) 1
  ).١/٤٣٢(كشف األستار ) 2
  .١٩٦٩حدیث رقم ، )٢/٧٣٠ (،ًباب من سأل الناس تكثرا، كتاب الزكاة، صحیح البخاري) 3
  ).٣/٣٤٢(ند أحمد مس) 4
  ).١/٥٢٣(باب القول في علل هذا الخبر ، تهذیب اآلثار) 5
  ).١/١١٤(معرفة الصحابة ) 6



 

 ٢٦٠

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .وهو ثقة، ن تقدمت ترجمته في الحدیث األربعی: سلیمان بن بالل-١
  .وهو صدوق، نالحدیث الحادي والعشری تقدمت ترجمته في : الضحاك بن عثمان-٢

  
  :الوجه الثاني

  .وهو ثقة عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول: وكیع-١
  .وهو ثقة، ندي والثالثیالحدیث الحاتقدمت ترجمته في  : حفص بن غیاث-٢
  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث العاشر: محاضر-٣
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: حماد بن سلمة-٤
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع: حماد بن زید -٥
  .فاضلوهو ثقة ثبت ، نترجمته في الحدیث الخامس والثالثیتقدمت : معمر بن راشد -٦
  .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن: وهیب بن خالد -٧
  .)1( یسيِرابَ أبو األسود الك،حمید بن األسود بن األشقر البصري:  وحمید بن األسود-٨

وقـال ابـن ،  (4)ووثقـه الـذهبي ،  (3)ووثقه أبـو حـاتم،  (2)ربما وهم، في حدیثه شيء: قال أبو زرعة
  . (5)ًصدوق یهم قلیال: حجر

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

  .وهو ثقة صحیح الكتاب، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: جریر -٩
  .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر: عبدة -١٠
  .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ابن نمیر -١١
  .وهو ثقة، رتقدمت ترجمته في الحدیث السادس عش: محمد بن بشر -١٢
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: أبو أسامة -١٣
  
  

                                                 
  ).٥/٤٢(األنساب .  هذه النسبة إلى بیع الثیاب:الكرابیسي )1
  ).٢/٣٧٨(سؤاالت البرذعي ) 2
  ).٣/٢١٨(، الجرح والتعدیل) 3
  ).١/٣٥٢(الكاشف ) 4
  .١٨١ص، التقریب) 5



 

 ٢٦١

  :الوجه الراجح
  .الثاني

  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  
  :الخالصة

  : والصحیح الثانيللحدیث وجهان
  .قات ألن رواته كثر وث-١
  .  به الضحاك بینما الوجه األول تفرد-٢
  . تخریج البخاري للوجه الثاني-٣
  . وجود متابعات للرواة الصدوق-٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٦٢

  ) السبعون الحدیث( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عـن عائـشة،ِ ِ ّ َأنَّ النبـي ،َ َِّe، قـال لرجـل ُ ِرد علـى َأبیـك: َ َ َ ّ َّ فإنمـا ،ُ َِ

َِأنت ومالك سهم من كنانته ِ ِ َِ ٌ َ ُ.  
َیرویــه هــشام بــن عــروة: َفقــال ُ َُ ِ ِ َ واختلــف عنــه ؛ فــر،ِ َ ُ َ ُّواه الحــارث بــن عبیــدة الحمــصيُِ ِ ِ َ َ ُ ُ ِ ٌ ضــعیف،ُ ِ َ عــن ،َ

َهشام بن عروة ُ ِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ َ ِ َوخالفه سفیان بن عیینة َ َ ُ ُُ ُ َ ٍ وغیره رووه عن هشام،َ ِ َ ُ َُ َ ُ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ، 
ًمرسال َ ُ وهو الصحیح،ُ ِ َّ ُ. (1)   

  

  :أوجه االختالف
ُّالحارث بن عبیدة الحمصي -١ ِ ِ َ َ ُ ُ ِ ضع،ِ َ عن هشام بن عروة،ٌیفَ ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ َ ِ َ.  
َسفیان بن عیینة -٢ َ ُ ُ ٍ وغیره رووه عن هشام،ُ ِ َ ُ َُ َ ُ ِ عن َأبیه،َ ِ ً مرسال،َ َ ُ.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

: وسـئل أبـو حـاتم عـن هـذا الحـدیث فقـال،  بمثله (2)أخرجه الطبراني من طریق الحارث عن هشام
   (3). یث منكر من طریق الحارثهذا حد

  

  :الوجه الثاني
رواه ابن أبي زائدة عـن ، ولكن للحدیث شاهد آخر عن ابن المنكدر، لم أقف على الروایة المرسلة

   (4). هشام عن ابن المنكدر
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .قطنيضعیف كما قال الدار،  الحارث بن عبیدة الحمصي:الحارث بن عبیدة
  
  :الوجه الثاني

  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول : سفیان بن عیینة-١
  .وهو ثقة متقن،  تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر: ابن أبي زائدة -٢

                                                 
  ).١٤/١٩٤(العلل ) 1
  ).١٨/٧١(المعجم األوسط ) 2
  ).١/٤٧٠(علل الحدیث البن أبي حاتم ) 3
  ).٧/١٥٧(باب في الرجل یأخذ من مال ولده ، مصنف بن أبي شیبة) 4



 

 ٢٦٣

  :الوجه الراجح
  .الثاني

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .لكن له شاهد فیصبح حسن، اإلسناد ضعیف
  

  :الخالصة
  :لصحیح الثاني واللحدیث وجهان

  .وبالشاهد یتقوى إلى حسن، ًلم أجد الوجه الثاني مرسال -١
  . ضعیف وهو الحارثفیه، والوجه األول -٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٦٤

  ) والسبعون الحدیث الحادي( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ِ حدیث الوشاح،َ ِ ِ َ. (1)   

َیرویــه هــشام بــن عــروة: َفقــال  ُ َُ ِ ِ ِلــف عنــه فــي رفعــهُ واخت،ِ ِ ِ َِ ُ َ فرفعــه َأبــو ُأســامة،َ ُ ُ َ َ ٍ عــن هــشام،ََ ِ ِ وذكــر فیــه ،َ ِ َ َ
ُّالنبي  ِ َّe.  

ُورواه َأبو معاویة الضریر َِ َّ َ ُِ ُ ُ َ وابن عیینة،َ َ ِ فقصا القصة بطولها،ُ ُ ِ َّ َِّ َ ُ ولـم یرفعـوه،َ ُ َ َ ّ ورفعـه صـحیح ألن َأبـا ،َ َ ٌ ِ َ ُُ َ
ٌُأسامة ثقة حافظ ِ ٌِ َ َ. (2)   

  
  :أوجه االختالف

َفرفعه َأبو ُأسامة  -١ ُ ُ َ َ ٍ عن هشام،ََ ِ ُّ وذكر فیه النبي ،َ ِ َّ ِ ِ َ َe.  
َُأبو معاویة الضریر  -٢ ِ َّ َ ُِ َ وابن عیینة،ُ َ ِ فقصا القصة بطولها،ُ ُ ِ َّ َِّ َ ُ ولم یرفعوه،َ ُ َ َ َ.  

  
  :تخریج أوجه االختالف

  :الوجه األول
علــي بــن البخــاري مــن طریــق و ، بمثلــه(4)وابــن حبــان مــن طریــق أبــي أســامة ،(3)أخرجــه البخــاري  

  .ًمرفوعا،  بنحوه (5)مسهر
  

  :الوجه الثاني
  .ولم أقف على روایة ابن عیینة،  موقوف (6) معاویةمن طریق أبيأخرجه البیهقي 

                                                 
َعن عائشة )1 َ ِ َ َْأن ولیدة كانت سوداء لحي من العرب فَأعتقوها فكانت معهم قالت: َْ ْ َ ْ ََ َ َ َْ ُ ََ َ َ ََ َْ ََ ٍّ ََ َُْ ْ ِ ْ ِ َِ ً ِ َ َ فخر:َّ َ َجت صبیة لهم علیها َ َُْْ ََ ٌَ َِّ َ ْ

ْوشاح َأحمر من سیور قالت فوضعته َأو وقع منها فمرت به حدیاة وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت  َ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ُ َ َ ُ ُ َ ُْ َ ْ ً ِْ ِ ِ ِ َِ ً ُ َ َ ْ َْ ْ ٌْ َ َ َ َُ ٌْ َّ ِ َّ َ َُ ٍُ َ ِ
َفالتمسوه فلم یجدوه قالت فاتهموني به قالت ف َ َ َ َ َْ ْ َُ َ َِ ِ ِ ُ ََ َّْ ُ ُِ َ ُ َ ْطفقوا یفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت ْ َّْ َ َ َْ ِ ِْ ُ ََ ٌ َِ ِ َّ َِ َ َُ َ َِّ َ َ ُ َُ َ ُُ َُّ َّ َ ِّ

ْالحدیاة فَألقته قالت ََ َ َُ ُْ َ ْ ُْ ُ فوقع بینهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وَأنا منه بریئة وه:َّ ََ َ ٌَ َ ِ َ ُ َ َْ ِْ ِ ََِّ ُ َْ َ ْ ُُ ُْ َْ ِ ِ ُ ََّ َ ََُْ َ َ ْو ذا هو قالت فجاءت َْ َْ َ َ ََ ََ َُ
ْإلى رسول الله صلى الله علیه وسلم فَأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد َأو حفش قالت فكانت  ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ ٌَ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َّ َّ ِ َّْ َ َِ ْ ٌ َ ْْ َ َ َ َُ َُ َ َ َ َ َُ ْ ِ ِ

ًتأتیني فتحدث عندي قالت فال تجلس عندي مجلس ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ ُ ََ َّ َ َِّا إال قالت ویوم الوشاح من َأعاجیب ربناْ َ ِ ِ َ َْ ِ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ َِّ  
َِأال إنه من بلدة الكفر َأنجاني ِ َِ َ ُْ َِ َّْ ُ ْ ْ ْ ِ َ  

ْقالت َ َ عائشة فقلت لها:َ َ ُ َُْ ُ َ ِ ِ ما شأنك ال تقعدین معي مقعدا إال قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحدیث:َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ ََ ِ َِْ َّ َ َ ُْ ًَ َّ َ ُْ َْ َ ََ َ َ ُْ ، یح البخاريصح. َ
  ).٢/٢٢٠(، باب نوم المرأة في المسجد

  ).١٤/١٩٥ (،العلل) 2
  ).٢/٢٢٠(باب نوم المرأة في المسجد ، كتاب الصالة، صحیح البخاري) 3
  ).٧/٣٠٨(باب المساجد ، صحیح ابن حبان) 4
  ).١٢/٢٠٧(باب أیام الجاهلیة ، كتاب المناقب، صحیح البخاري) 5
  ).٣/٥٣( الوشاح من تعاجیب ربنا باب ویوم، اآلداب للبیهقي) 6



 

 ٢٦٥

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:أبو أسامة -١
  .وهو ثقة، ته في الحدیث األول تقدمت ترجم:علي بن مسهر-٢

  
  :الوجه الثاني

  .إمام حجة، وهو ثقة حافظ،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:ابن عیینة -١
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:أبو معاویة -٢

  
  :الوجه الراجح
  .الوجه األول

  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  

  :الخالصة
  :رفوع موقوف ومللحدیث وجهان

  :والصحیح المرفوع وأبو أسامة ثقة
  .زیادته مقبولة -١
  . والبخاري أخرج روایته-٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٦٦

  ) والسبعون نيالحدیث الثا( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ ّ عن عائشة َأنَّ النبي ،ِ َِّ َ ِ َeاستخلف ابن أم مكتوم على المدینة ِ َِ َ ََ ََ ٍ ُ َِّ، 

ِفصلى بالناس ِّ َّ َ َ.  
ِیرویــه: َفقــال  ِ َ هــشام بــن عــروةَ ُ ُ ُ واختلــف عنــه ؛ فــرواه حبیــب المعلــم،ِ َِّ ُ ِ َ ُ َُ َ َ ُّ والــدراوردي،ُِ ِ َ ٍ عــن هــشام،َّ ِ َ عــن ،َ
َِأبیــه ِ عــن عائــشة وخالفهمــا جریــر بــن عبــد الحمیــد،ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُِ َ َ َ ٍ رواه عــن هــشام،َ ِ َ ُ ِ عــن َأبیــه،َ ِ ِ عــن عبــد اهللا بــن ،َ ِ َ َ

َعمیر إمام بني خطمة ََ ُ ِ َ ُِ ِ ِ وحدیث حب،ٍ َ َُ َِِّیب المعلمِ ُ ِ َأخرجه مسلم في الصحیح،ٍ ِ ِ َِّ ٌ ُ ُ َ َ. (1)   
  

  :أوجه االختالف
ُ حبیب المعلم -١ َِّ ُ ِ ُّ والدراوردي،َ ِ َ ٍ عن هشام،َّ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ َ ِ َ.  
ِ جریر بن عبد الحمید-٢ ِ َِ َ َُ ٍ رواه عن هشام،ِ ِ َ ُ ِ عن َأبیه،َ ِ ِ عن عبد اهللا بن عمیر إمام بني ،َ َِ ُ َ َِ ِ ٍ َخطمةَِ َ ُ.  

  
  :تخریج أوجه االختالف

  :الوجه األول
عـن أبیـه ثالثـتهم عـن حبیـب المعلـم عـن هـشام ،  (4)والبیهقـي،  (3)والطبراني،  (2)أخرجه أبو یعلى

  .ولم أجد روایة المعلم في صحیح مسلم، ولم أقف على روایة الدراوردي،  بنحوهعن عائشة
  

  :الوجه الثاني
  .ًلم أقف علیه نهائیا

  
  

  :رواة أوجه االختالفدراسة 
  :الوجه األول

  .ه١٣٠توفي سنة ،  أبو محمد البصري مولى معقل ابن یسار،حبیب المعلم :حبیب المعلم  -١
وأرجـو ، أحادیثـه صـالحة: بن عدي قـالاو،  (5)وأقربه للثقة، ما أصح حدیث حبیب: قال أحمد

  . صدوق:قاال،  (8)بن حجراو،   (7)الذهبي و ، (6)أنه مستقیم في روایاته
                                                 

  ).١٤/١٩٦(العلل  ) 1
  ).٧/٤٣٤( یعلى يمسند أب) 2
  ).٦/٢٨٢(المعجم األوسط ) 3
  ).٤/٣٤١(باب إمامة األعمى ، معرفة السنن واآلثار) 4
  ).٢/٢٩٨(العلل ومعرفة الرجال ) 5
  ).٢/٤١٠(الكامل ) 6
  ).١/٣١٠(الكاشف ) 7
  .١٥٢ص، التقریب) 8



 

 ٢٦٧

  :خالصة القول فیه
  .صدوق

  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثاني: الدراوردي -٢
  

  :الوجه الثاني
  .وهو ثقة صحیح الكتاب،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: جریر بن عبد الحمید -١

  

بن األوس،  م بن مالكْشَمة بن جَطُمي، من بني خَطُعبد اهللا بن عمیر الخ : عبد اهللا بن عمیر-٢
 وهـــو eیعــد فــي أهـــل المدینــة، كــان أعمــى وجاهـــد مــع رســول اهللا ، أنــصاري أوســي، ثــم خطمـــي

بیه، عن عبد اهللا أروى جریر، عن هشام بن عروة، عن ، أعمى، وكان یؤم في مسجد بني خطمة
   e. (1) أنه كان إمام بني خطمة على عهد رسول اهللا: بن عمیر

  
  :الوجه الراجح

  .األول
  

  :الحدیثإسناد ى الحكم عل
  .صحیح لغیره

  

  :الخالصة
  : والراجح األول وهو حسنللحدیث وجهان

  . الصدوقكالهماحبیب والداروردي 
  . علیهًالثاني لم أقف نهائیاوالوجه 

  . في صحیح مسلملم أجدهاوروایة حبیب المعلم 
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢/١٥٩(أسد الغابة ) 1



 

 ٢٦٨

  ) والسبعون الحدیث الثالث( 
َوســئل عــن حــدیث عــروة ُُ َ َِ ِ َ عــن عائــشة َأ،ِ ِ ِغــار قــوم علــى لقــاح رســول اهللا َ ُ َ ِ ِ َ َ ٌ َe،فَأخــذهم ُ َ، 

ُفقطع َأیدیهم َ ِ َ َ َ وسمل،َ َ
ُ َأعینهم (1) َُ.  

َیرویـه هـشام بـن عـروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ُ واختلـف عنـه ؛ فـرواه مالـك بـن سـعیر،ِ ِ ُِ َ َ ُ َ ٍ عـن هـشام،ُ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ عـن ،َ
َعائشة ِ.  

ُّورواه الدراوردي ِ َ ََّ ُ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبی،َ َ عن عائشة،ِهَ ِ ِ من روایة إبراهیم بن َأبي الوزیر،َ ِِ ِِ ِ َِ عنـه وكـذل،َِ َ ُ ك َ
ٍقال علي بن حرب َ َُّ ِعن : ِ ٍبن فضیل ؛اَ َ ُ َوخالفهم َأبو ُأسامة ِ ُ ُ َ َ َ وعبدة بن سلیمان،َ ُ ُ َ َ ِ ویحیى بـن عبـد اهللا ،َ َ َ َ

َ وسعید بن ع،ِبن سالما ِ ُّبد الرحمن الجمحيَ ِ َِ َُ ِ َ رو،َبن سمعانا و،َّ ٍوه عن هشامَ ِ َ ِ عن َأبیه،ُ ِ ً مرسال،َ َ ُ. (2)   
  

  :أوجه االختالف
ُ مالك بن سعیر-١ ٍ عن هشام والدراورديِ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
َ َأبـــو ُأســـامة-٢ َ وعبـــدة بـــن ســـلیمان،ُ ُ ُ َ َ ِ ویحیـــى بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـالم،َ ِ َ َ ِ وســـعید بـــن عبـــد الـــرحمن ،َ َ َّ ِ َِ َ

ُّالجمحي ِ َ ٍووه عن هشامَ ر،َ وابن سمعان،ُ ِ َ ُ ِ عن َأبیه،َ ِ ً مرسال،َ َ ُ.  
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

 مـن طریـق  (5)وابـن ماجـه،  بمثلـه (4)والـدراوردي ، مـن طریـق مالـك بـن سـعیر (3)أخرجـه النـسائي
  .عن هشام بهبمثله ابن أبي الوزیر عن الدراوردي 

  
  

  :الوجه الثالث
یحیـى بـن مـن طریـق و ، (7)والنـسائي مـن طریـق اللیـث،  بمثلـه (6)أخرجـه عبـد الـرزاق عـن معمـر

وبقیة الرواة ، ًعن هشام عن أبیه مرسالكالهما،  بمثله (8)عبد اهللا بن سالم وسعید بن عبد الرحمن
  .لم أقف على مرویاتهم

  
                                                 

َُفقطع أیدیهم وأرجلهم وسمل أعینهم [  )1 ُ ََ َ َ َ ُ ِ ْ َأي فقأها بحدیدة محماة أو غیرها ] َ ْ ُ ٍ َ   ).٢/١٠٠٢(النهایة. ََ
  ).١٤/١٩٧(العلل ) 2
  ).١٢/٣٩٢ (، باب ذكر اختالف طلحة بن مطرف ومعاویة بن صالح، كتاب تحریم الدم، سنن النسائي) 3
  .المصدر نفسه) 4
  ).٧/٤٨٨(ً باب من حارب وسعى في األرض فسادا ،سنن ابن ماجة) 5
  ).١٠/١٠٧(باب المحاربة ، مصنف بن عبد الرزاق) 6
  .)١٢/٣٩٤( ، بن صالحرف ومعاویةطذكر اختالف طلحة بن مباب ، كتاب تحریم الدم، سنن النسائي) 7
  ).١٢/٣٩٥( ، باب ذكر اختالف طلحة بن مطرف ومعاویة بن صالح، كتاب تحریم الدم، سنن النسائي) 8



 

 ٢٦٩

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .أس بهوهو ال ب، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع :مالك بن سعیر -١ 
  .صدوقوهو ،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثاني:الدراوردي -٢

  :الوجه الثاني
ََأبو ُأسامة-١   .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:ُ
َعبدة بن سلیمان  -٢ ُ ُ َ َ   .وهو ثقة ثبت، في الحدیث الثالثتقدمت : َ
ِیحیى بن عبد اهللا بن سالم  -٣ ِ َ َ   .وهو صدوق، رابعتقدمت ترجمته في الحدیث ال: َ
ُّسعید بن عبد الرحمن الجمحي  -٤ ِ ِ َِ َُ َِ َّ   .وهو ثقة، نترجمته في الحدیث التاسع والثالثیتقدمت : َ
 أبـو الـسمح بمهملتـین األولـى مفتوحـة ،بـن سـمعانااج بتثقیل الراء وآخره جیم َّدر: َابن سمعان -٥

تـــوفي ، م المـــصري القـــاص ودراج لقـــب الـــسهمي مـــواله، قیـــل اســـمه عبـــد الـــرحمن،والمـــیم ســـاكنة
وقـال ،  (3)ومـرة ضـعفه،  (2)متـروك: وقـال الـدارقطني،  (1)لـیس بـالقوي: قـال النـسائي، ه١٢٦سـنة

   (5). صدوق: بن حجر قالاو،  (4)سائر أحادیثه ال بأس بها: بن عديا
  :خالصة القول فیه

  .صدوق یخطيء
  .ثبت فاضلوهو ثقة ، نثیتقدمت ترجمته في الحدیث الخامس والثال:  معمر-٦
  .إمام مشهور، وهو ثقة ثبت فقیه، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث : اللیث-٧

  

  :الوجه الراجح
  .الوجه الثاني
  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .مرسل حسن

  :الخالصة
  :لروایة المرسلة وهي الوجه الثاني والصحیح ا،وجهانللحدیث 

  ع ومنهم من هو صدوق وله متاب،لكثرة الرواة ووثوقهم

                                                 
  .٣٩ص، الضعفاء والمتروكین) 1
  .٢٨ص، سؤاالت البرقاني للدارقطني) 2
  .١٧٠ص، سؤاالت الحاكم للدارقطني) 3
  ).٣/١١٢(الكامل ) 4
  .٢٠١ص، التقریب) 5



 

 ٢٧٠

  )  والسبعونرابعالحدیث ال( 
َوســئل عــن حــدیث عــروة ُُ َ َِ ِ َ عــن عائــشة،ِ ِ ُ قــال رســول اهللا ،َ ُ َe لرجــل فــي أبیــه ٍ ُ ِال تمــش : َِ َ

َُأمامه وال تقعد قبله َُ َ ُ َ َ.  
ٌیرویـــه هـــشام: َفقـــال  ِ ِ ِ ِ عـــن َأبیـــه،َ ِ َ واختلـــف عنـــه ؛ فـــرواه عمـــرو بـــن محمـــد بـــن عرعـــرة،َ ََ َ َ َ ُ َِ ِ ُِ ُ َ ُ وهـــو َأخـــو ،ُ ُ

ِ له حدیثان،ِهیمِإبرا ِ َ ُ ٌ َأو ثالثة،َ َ ِّ عن محمد بن الحسن الواسطي،َ ِ ِ ِِ َِ َ َ ِ وهـو ال بـأس بـه،َُ ِ َ ٍ عـن هـشام،ُ ِ َ عـن ،َ
َِأبیه ِ عن عائشة مرفوعا وغیره یرویه،ِ ِِ َ َُ ُ َ ً ُ َ ٍ عن هشام،َ ِ ٍ عن رجل،َ ُ َُ عن َأبي هریرة،ََ ِ ِ موقوفـا وحـدیث َأبـي ،َ ُ ً ُِ َ َ

َّهریرة الموقوف هو الصو ُ ُُ ُ َ    (1) .ُابَ
  
  :أوجه االختالف

َعمرو بن محمد بن عرعرة -١ َ َ َ َِ ِ ِ وهـو َأخـو إبـراهیم،ُ ِ ُ ِ لـه حـدیثان،ُ ِ َ ُ ٌ َأو ثالثـة،َ َ ِ عـن محمـد بـن الحـسن ،َ َِ َ َ َِ ُ
ِّالواسطي ِ ِ وهو ال بأس به،ِ ِ َ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ً عن عائشة مرفوعا،َ ُ َ َ ِ َ.  

ِ غیره یرویه-٢ ِ َ ُ ُ ٍ عن هشام،َ ِ َ عن ر،َ ٍجلَ َُ عن َأبي هریرة،ُ ِ ً موقوفا،َ ُ َ.  
  :تخریج أوجه االختالف

  :الوجه األول
 مـن طریـق محمـد بـن الحـسن  (3)يأخرج ابـن الجـوز،  (2) إسحاق الحویني في هذا الحدیثقال أبو
ال : "  قــال لرجــل فــي أبیــه e عــن هــشام بــن عــروة عــن أبیــه عــن عائــشة أن رســول اهللا يالواســط

  ". قبله ُ و ال تقعد،تمشین أمامه
ُرأیت محمد بن الحـسن  :قال أحمد . eهذا الحدیث ال یصح عن رسول اهللا  : " يقال ابن الجوز

. متروك الحدیث : يو قال النسائّكذاب : قال یحیي و أبو داودو. ً شیئايُكان ال یساو و يالواسط
  ."ال شيء: قال الدار قطني و

  :وقال الحویني
أبـي یزیـد  هذا الجرح الشدید هـو محمـد بـن الحـسن بـن ينسائ و الىفإن الذي قال فیه أحمد و یحی

َ وثقه ابـن ،د بن الحسن المزني قاضي واسطأما الذي في اإلسناد فهو محم .  (4)الهمداني الكوفي
  .معین و أبو داود
   (5) !ًمعا " الضعفاء" و " الثقات" و ذكره ابن حبان في " ال بأس به: "و قال أبو حاتم

                                                 
  ).١٤/١٩٨(العلل) 1
  ).٧/٤٣.(ألبي إسحاق الحویني، تنبیه الهاجد إلى ما وقع في النظر من كتب األماجد) 2
  ).٢/٣٠(هیة في األحادیث الواهیة العلل المتنا) 3
  ).٣/٥١٤" (المیزان ) " 4
  ).٧/٤٣ ( ما وقع في النظر من كتب األماجدتنبیه الهاجد إلى) 5



 

 ٢٧١

  :الوجه الثاني
 عـن أیـوب بـن میـسرة عـن أبـي  بمثلـهم مـن طریـق قـیس بـن الربیـع عـن هـشا (1)نيُّجه ابن الـسأخر

  .ًهریرة مرفوعا بزیادة
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ِّمحمــد بــن الحــسن الواســـطي ِ ِ ِِ َِ َ َ  أصـــله ،زنــي الواســطي القاضــيُمحمــد بــن الحــسن بـــن عمــران الم :ُ
   (2).  ثقة،شامي

  

  :الوجه الثاني
  .ضعیفوهو ،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع: قیس بن الربیع-١
بـن حبـان اوذكـره ، )3( أیوب بـن میـسرة هـو الـسختیاني: قال هشام بن عروة : أیوب بن میسرة-٢

   (4). في الثقات
  :خالصة القول فیه

  .مقبول
  

  :الوجه الراجح
  .الثاني

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .حسن

  

  :الخالصة
  .هو الوجه الثانيوالصحیح ، هانللحدیث وج
  

  
  
  

                                                 
  .٣٩١حدیث رقم ، باب النهي أن یسب الرجل أباه، ه٣٦٤توفي سنة،البن السني، كتاب عمل الیوم واللیلة) 1
  .٤٧٤ص، التقریب) 2
  ).١/٢٣١ (،م أحمد لإلماالعلل ومعرفة الرجال) 3
  ).٤/٢٧(الثقات ) 4



 

 ٢٧٢

  ) والسبعون خامسالحدیث ال( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ َ كان بالمدینة رجالن َأحدهما یـشق واآلخـر یلحـد،َ َ َ َ ُُ ََ ُّ ُ ُ ُ ِ ِ َِ َ ِ، 

ِفجاء الذي یلحد فلحد لرسول اهللا  َُّ َِ َِ َ َََ َe.  
َهـو حـدیث یرویـه هـشام بــن عـروة: َفقـال  ُ َ َُ ِ ِ ِِ ٌ ِ واختلـف عنـه ؛ فـرواه عبــد اهللا بـن محمـد بـن یحیـى بــن ،ُ َِ َ َ َ ُ َِ ُِ ُ َ َ ُ

ِعروة بن الزبیر َِ ُُّ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ واختلف عنه،ورواه حماد بن سلمة َ   ؛ُِ
َ عــن عائــشة،ًفــرواه أبــو الولیــد الطیالــسي عنــه مرفوعــا ِ َ ِوَأرســله حجــاج بــن المنهــال. َ ُ َ ُّ َ ِ عــن حمــاد ،َ ّ َ ِبــن َ

َسلمة َ ٍ عن هشام،َ ِ ٌ عن َأبیه وكذلك رواه مالك،َ ِ ِ ُِ َ َ َ ِ َ وابن عیینة،َ َ ً مرسال،ُ َ ُ وهو المحفوظ،ُ ُ َ ُ. (1)   
  
  :أوجه االختالف

ِعبد اهللا بن محمد بن یحیى بن عروة بن الزبیر-١ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َُّ َ ِ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
َ عن عائشة،ً مرفوعا سلمةحماد بن  عنأبو الولید الطیالسي -٢ ِ َ َ.  
ِحجاج بن المنهال -٣ ُ َ عن حماد بن سلمة،َّ َ َ ِ ِ ّ َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ   . مرسالَ
ٌ مالك-٤ َ وابن عیینة،ِ َ ً مرسال،ُ َ ُ.  

  
  :تخریج أوجه االختالف

  :الوجه األول
  .لم أقف على هذا السند

  
  :الوجه الثاني

  .ًعن هشام مرفوعابمثله  حماد  الولید عنمن طریق أبي  (2)أخرجه ابن سعد
  

  :الوجه الثالث
  .لم أقف على هذا السند

  

  :الوجه الرابع
كالهمـا عـن هـشام ،  بمثلـه (4)وابن سعد مـن طریـق أنـس بـن عیـاض،  (3)أخرجه مالك في الموطأ

  .ولم أقف على روایة ابن عیینة، ًعن أبیه مرسال
                                                 

  ).١٤/١٩٩(العلل ) 1
  ).٢/٢٩٥(البن سعد، الطبقات الكبرى) 2
  .٥٤١حدیث رقم ، )٢/٢٠٥(باب ما جاء في دفن المیت ، موطأ مالك) 3
  .٢٢٧٠حدیث رقم، الطبقات الكبرى) 4



 

 ٢٧٣

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ِبن محمد بن یحیى بن عروة بن الزبیرَعبد اهللا  ِ ِ َِ ُ َ َ َُّ َ ِ ، نترجمتـه فـي الحـدیث الثـاني واألربعـیتقـدمت : ُ
  .وهو متروك
  

  :الوجه الثاني
،  أبــو الولیـد الطیالــسي البــصري،هــشام بــن عبـد الملــك البـاهلي مــوالهم :أبـو الولیــد الطیالــسي -١

   (1). ه١٢٧توفي سنة ، ثقة ثبت
  .وهو ثقة، مته في الحدیث الثالث تقدمت ترج:حماد بن سلمة-٢

  

  :الوجه الثالث
 ثقــة ، البــصري،مي مــوالهمْلُّ أبــو محمــد الــس،مــاطيْهــال األنْاج بــن المنَّحجــ :هــالْنِالحجــاج بــن الم

   (2). ه١١٦توفي سنة، فاضل
  

  :الوجه الرابع
  .وهو فقیه إمام دار الهجرة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: مالك -١
ومـــدلس مـــن ، إمـــام حجـــة، وهـــو ثقـــة عابـــد، ث األولقـــدمت ترجمتـــه فـــي الحـــدیت: ابـــن عیینـــة -٢

  .وال یضر تدلیسه، المرتبة الثانیة
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: أنس بن عیاض -٣

  

  :الوجه الراجح
  .الوجه الرابع

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .مرسل صحیح
  

  :الخالصة
  . أكثر من راو ثقةفقد رواهالمحفوظ هو الرابع ووالصحیح هو ، للحدیث أربعة أوجه

  .ولترجیح الدارقطني له - 
  

                                                 
  .٥٧٣ص، التقریب) 1
  .١٥٣ص، التقریب) 2



 

 ٢٧٤

   )الحدیث السادس والسبعون ( 
َوسئل عن حدیث عروة  ُُ َ َِ ِ ُعن عائشة كفن رسول اهللا ، ِ ُ َ ِّ ُ َ ِ َ َeفي ثالثة َأثـواب سـحولیة ٍ ِ َِِّ ُ ُ ٍ َ َ(1) ، 

ِونصب علیه اللبن َِّ ِ َِ َ ُ.  
َیرویه هشام بن عرو: َفقال  ُ َُ ِ ِ ِ واختلف عنه في متنه ؛،ةِ ِ ِ َِ ُ َ ُ  

ُّفرواه الدراوردي ِ َ َّ ُ ٍ عن هـشام،ََ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ عـن عائـشة،َ ِ ّ َأن النبـي ،َ ِ َّ َّeكفـن فـي ثالثـة َأثـواب سـحولیة ٍ ِ َِِّ ُ ُ ٍ َ َ ِّ ُ، 
ُولحد له َ ٍ ونصب علیه اللبن نصبا وخالفه جماعة من َأصحاب هشام،ُِ ِ ِ ِ ِِ ٌ َ َ ُ ً ََ َ ََ ُُ ِ منهم الثور،َِّ َّ ُُ َ وَأبـو ضـمرة،ُّيِ َ ُ، 

ُّوعبید اهللا بن عمرو الرقي ِّ َّ ْ ِ وشعیب بن إسحاق،َ ُ َ ٍ وعبد اهللا بن نمیر،ُ َ ُ ٍّ وعمر بن علي،َ ِ َ وَأبو معاویة،َ ُِ ُ، 
ُوزمعة بن َ ٍصالح َ ٍ عن هشام،ِ ِ َِّ ولم یذكروا فیه اللحد وال اللبن،َ َّ ِ ِ ُ ُ َ ُّ تفرد بذلك الدراوردي،َ ِ َ َّ َِ ِ ٍ عن هشام ،َََّ ِ َ.  

عـن سـفیان ، حدثنا أبـو حذیفـة : قال ، حدثنا أبو قالبة : قال،  عبد اهللا بن محمد بن سعید ثناحد
ْ عن هشام بن عروة،الثوري  ُ َعـن عائـشة ؛ كفـن رسـول اهللا ،  أبیهعن، ِ ِ َ َe فـي ثالثـة َأثـواب بـیض ٍ ِ َِ َ

ٍسحولیة  َِّ ُ    (3) .- (2) أحسبه حبرة -ٍوبرد ، ُ
  

  

  :أوجه االختالف
َ الدراو-١ ُّرديَّ ٍ عن هشام،ِ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ُّالثــوري -٢ ِ َ وَأبــو ضــمرة،َّ َ ُّ وعبیــد اهللا بــن عمــرو الرقــي،ُ ِّ َّ ْ ِ وشــعیب بــن إســحاق،َ ُ َ ٍ وعبــد اهللا بــن نمیــر،ُ َ ُ َ، 

ٍّوعمر بن علي ِ َ وَأبو معاویة،َ ُِ ُ وزمعة بن،ُ َ ٍصالح َ ٍ عن هشام،ِ ِ َ.  
  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

عـن أبیـه  ثالثتهم مـن طریـق الـدراوردي عـن هـشام  (6)وابن حبان،  (5)أبو یعلىو،  (4) مسلمأخرجه
  .بزیادةعن عائشة 

  

  
                                                 

ٌبفتح السین وضمها فالفتح منسوب ) 1 ُإلى السحول وهو القصار ألنه یسحلها ِّ َ ُْ َّ ُأي یغسلها أو إلى سحول وهي : ََّ َ ُ ِ
ُوأما الضم فهو جمع سحل وهو الثوب األبیض النقي وال یكون إال من قطن: ٌقریة بالیمن  ّ َّ ُ َّ ْ َ   ).٢/٨٧٩(النهایة . ُ

ْالحبرة بالفتح  )2 َالنعمة وسعة العیش وكذلك الُحبُور: َ َ ْ   ).١/٨٧١(النهایة . َّ
  ).١٤/١٩٩(العلل ) 3
  ).٢/٦٥٠(باب في كفن المیت ، كتاب الجنائز، صحیح مسلم) 4
  ).٨/٢٤٧( یعلى يمسند أب) 5
  ).٢٧/٣٠٩(صحیح ابن حبان ) 6



 

 ٢٧٥

  :الوجه الثاني
وابـــن أبـــي شـــیبة مـــن طریـــق محمـــد بـــن ، (1)أخرجـــه الطیالـــسي مـــن طریـــق شـــعبة وزائـــدة بـــن قدامـــة

والبخـاري مـن طریـق ،  (4)ریـسوعبـد اهللا بـن إد،  (3) الثـوريوأحمـد مـن طریـق سـفیان ، (2)فـضیل
یینـة وابـن إدریـس ومسلم مـن طریـق علـي بـن مـسهر وحفـص بـن غیـاث وابـن ع ، (5) الثوريسفیان

وأخرجـــه أبـــو یعلـــى مـــن طریـــق ، (7)وأبـــو داود مـــن طریـــق حفـــص، (6) معاویـــةوعبـــدة ووكیـــع وأبـــي
وعمـرو ، الزنـادومالـك واللیـث وابـن أبـي ،  (9)والطبرانـي مـن طریـق المبـارك بـن فـضالة،   (8)حمـاد

جمـیعهم عـن هـشام عـن ،  (11) هذا هـو الـصحیح:وقال، والبیهقي من طریق مالك، (10)بن الحارث
  .بمثل المتن المذكور وزیادةكلهم أبیه عن عائشة 

  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثاني:الدراوردي
  

  :الوجه الثاني
ُّريَّالثو -١   .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث السابع:ِ
ََأبو ضمرة -٢ َ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمة في الحدیث الثالث: ُ
ُّعبید اهللا بن عمرو الرقي -٣ ِّ َّ ْ  ثقـة ، أبـو وهـب األسـدي،عبید اهللا بن عمرو بن أبي الولید الرقي :َ

   (12) .ـه١٨٠توفي سنة ، فقیه ربما وهم
ِشعیب بن إسحاق -٤ ُ َ    .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثاني عشر:ُ

                                                 
  ).١/٢٠٥ (مسند الطیالسي) 1
  ).٣/٢٥٨(باب ما قالوا في كم یكفن المیت؟ ، مصنف ابن أبي شیبة) 2
  ).٤٩/١٤٨(مسند أحمد ) 3
  ).٥١/٣١٦( المصدر نفسه) 4
  ).١/٤٢٧ (، باب تكفین المیت، كتاب الجنائز، صحیح البخاري) 5
  ).٢/٦٥٠(باب كفن المیت ، كتاب الجنائز، صحیح مسلم) 6
  ).٣/١٩٩ (، باب كفن المیت، كتاب الجنائز، سنن أبو داود) 7
  ).٧/٤٦٩( یعلى يمسند أب) 8
  ).١٦/٣٧٥(المعجم األوسط ) 9

  ).١٨/١٨٦(، المصدر نفسه) 10
  ).٢/٤٨١(باب التكفین والتحنیط ، للبیهقي،  السنن الصغرى)11
  .٣٧٣ص، التقریب) 12



 

 ٢٧٦

ٍعبد اهللا بن نمیر -٥ َ ُ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: َ
ٍّعمر بن علي -٦ ِ    .وهو ثقة، ن الثامن واألربعیتقدمت ترجمته في الحدیث: َ
ََأبو معاویة -٧ ُِ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ُ
ُزمعة بن -٨ َ ٍالحص َ   .وهو ضعیف، نترجمته في الحدیث الثاني واألربعیتقدمت : ِ
  .إمام دار الهجرة، وهو فقیه،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:مالك -٩

  .وهو صدوق، ن ترجمته في الحدیث الثاني والعشریتقدمت: ابن أبي الزناد -١٠
  . فقیه حافظوهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي عشر: عمرو بن الحارث -١١
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: هرْسُعلي بن م -١٢
   .وهو ثقة، ن والثالثیالحدیث الحاديتقدمت ترجمته في : حفص بن غیاث -١٣
  .إمام حجة، وهو ثقة حافظ،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:ابن عیینة -١٤
   .فقیه عابدثقة ، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ابن إدریس -١٥
  .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: عبدة -١٦
  .وهو ثقة حافظ عابد، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: وكیع -١٧

  

  :الوجه الراجح
  .الثاني

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  
  :الخالصة

  : والصحیح الثانيللحدیث وجهان
  .الذین رووا هذا الحدیثلكثرة الرواة  -١
  .دي هو الوحید المخالف لقول الجماعةْراورَّوالد -٢
  . وتخریج البخاري ومسلم لهذا الوجه-٣

  
  
  
  
  
  



 

 ٢٧٧

  ) والسبعون سابعالحدیث ال( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ِّ عن النبي ،َ َِّ ِ َe : ِال یقولن َأحدكم خبثت نفسي َ َ ُ َ ََ ُ ُ ّ َ ُ.  

ُهو حدیث یرویه هشام بن: َفقال  ِ ِ ِِ َ ٌَ َ عروةُ ُّ واختلف عنه ؛ فـرواه هـشام الدسـتوائي،ُ ِ ِ َِّ ٌ ُ َ َ ُ َ ُّ والثـوري،ُ ِ َ ویحیـى ،َّ َ
ُالقطــان ّ ٍ وابـــن نمیـــر،َ َ ِ وشـــعیب بـــن إســـحاق،ُ ُ ُ َ َ ومحمـــد بــن بـــشر،ُ َ وَأبـــو مـــروان الغـــساني،ُ ُ وســـلمة بـــن ،ُ ََ َ

ٍسعید ِ َ وَأبو ُأسامة،َ ُ ومالك بن سعیر،ُ ُ ٌ ومحاضر،ِ ِ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ ِّ عن النبي ،َ ِ َّ ِ َe 
ٌورفعه صحیح ِ َ ُُ َ. (1)   

  

  :أوجه االختالف
ُّ هشام الدستوائي-١ ِ َِّ ُّ والثوري،ٌ ِ ُ ویحیى القطان،َّ ّ َ َ ٍ وابن نمیر،َ َ ِ وشعیب بن إسحاق،ُ ُ ُ َ َ ومحمد بن بشر،ُ ُ، 

َوَأبو مروان الغساني ٍ وسلمة بن سعید،ُ ِ َ َُ َ وَأبو ُأسامة،ََ ُ ومالك بن سع،ُ ُ ٌ ومحاضر،یرِ ِ ٍ عن هشام،ُ ِ َ عن ،َ
َِأبیه َ عن عائشة،ِ ِ َ.  

  
  :تخریج أوجه االختالف

 وأحمد عن ، بمثله  ابن عیینة كالهما من طریق سفیان(3) والبخاري ،(2)أخرجه إسحاق بن راهویه
ومـسلم مـن طریـق ابـن عیینـة وأبـي أسـامة ،  بمثلـه (6)وعـامر بـن صـالح،  (5) وابـن نمیـر (4)یحیـى
 (9)والطبراني من طریـق هـشام الدسـتوائي، بمثله(8)وأبو داود من طریق حماد، بمثله(7)ة معاویوأبي
والبیهقــي مــن طریــق محمــد بــن ،  بمثلــه (10)وابــن عیینــة، والطحــاوي مــن طریــق ابــن ســلمة، بمثلــه
  .ً عن أبیه عن عائشة مرفوعا جمیعهم من طریق هشام،  بمثله (11)بشر

  
  

                                                 
  ).١٤/٢٠٠(العلل ) 1
  ).٢/٢٨٥(مسند إسحاق بن راهویه ) 2
  ).١٩/١٥٨(باب ال یقل خبثت نفسي ، كتاب األدب، صحیح البخاري) 3
  ).٤٩/٢٦٦(مسند أحمد ) 4
  ).٥٢/٤٠٦ (المصدر نفسه) 5
  ). ٥٣/٣٦٠ (المصدر نفسه)6
  ).١١/٣٢٧(باب كراهة قول اإلنسان خبثت نفسي ، كتاب األدب، صحیح مسلم) 7
  ).٤/٢٩٥ (باب ال یقولن أحدكم خبثت نفسي، كتاب األدب، سنن أبو داود) 8
  ).٦/١٦٩(المعجم األوسط ) 9

  ).١/٣٥٨(باب ال یقولن أحدكم خبثت نفسي ، شرح مشكل اآلثار) 10
  ).٤/٣١٠( العلم أن یكون فصل قال وینبغي لطالب، شعب اإلیمان) 11



 

 ٢٧٨

  :دراسة رواة أوجه االختالف
ُّام الدســتوائيِهــش -١ ِ َّ  أبــو ،هــشام بــن أبــي عبــد اهللا ســنبر بمهملــة ثــم نــون ثــم موحــدة وزن جعفــر :ٌ

 ، ثقة ثبت، بفتح الدال وسكون السین المهملتین وفتح المثناة ثم مد (1)بكر البصري الدستوائي
    (2). ـه١٥٤توفي سنة، وقد رمي بالقدر

ُّالثوري -٢ ِ   .و ثقةوه،  تقدمت ترجمته في الحدیث السابع:َّ
ُیحیى القطان -٣ ّ َ َ    .وهو ثقة متقن، تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس: َ
ٍابن نمیر -٤ َ   .عابدوهو ثقة ، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ُ
ِشعیب بن إسحاق -٥ ُ ُ َ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثاني عشر: ُ
َمحمد بن بشر -٦    .هو ثقةو، تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر: ُ
ََأبو مروان الغساني -٧    .وهو ضعیف، نتقدمت ترجمته في الحدیث الثامن والثالثی: ُ
ٍسلمة بن سعید -٨ ِ َ َُ َ    .وهو ضعیف، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع: َ
ََأبو ُأسامة -٩    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ُ

ُمالك بن س -١٠    .وهو ال بأس به، رابعتقدمت ترجمته في الحدیث ال: عیرِ
ِمحاضر -١١   .وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث العاشر: ُ

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  

  :الخالصة
لـم ، بـن سـعیدا مـروان الغـساني وسـلمة يوالرواة الضعفاء مثـل أبـ، هذا الحدیث صحیح ورواته ثقات

  .ولهم متابعات من رواة ثقات، أقف على مرویاتهم
  .في صحیحیهماالحدیث هذا  البخاري ومسلم اإلمامانوقد خرج 

  
  
  
  
  

                                                 
ثم الیاء (بفتح الدال وسكون السین المهملتین وضم التاء ثالث الحروف وفتح الواو وفي آخره االلف : وائيَتْسَّالد )1

  ).٢/٤٧٦(األنساب.ٕهواز یقال لها دستوا، والى ثیاب جلبت منها، هذه النسبة إلى بلدة من بالد األ)آخر الحروف
  .٥٧٣ص، التقریب) 2



 

 ٢٧٩

  ) والسبعون ثامنالحدیث ال( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ِ لم تقطع ید السارق فـي عهـد رسـول اهللا ،َ ُ َ ِ َِ َِ ِ ّ َ ُ َe  ِفـي

ٍَأقل من ثمن حجفة َِ َ َ ِ َ َ ّ ٍ َأو ترس، (1)َ ُ.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ُّلف عنه ؛ فرواه حمید بـن عبـد الـرحمن الرؤاسـيُ واخت،ِ ِ ِ ُِّ َِّ َ ََ ُ ُ َُ َ وَأبـو ُأسـامة،ََ ُ، 

َوعبدة بن سلیمان ُ ُ َ َ ُّ وعمـر بـن علـي المقـدمي،َ ِ َِّ َ ُ ٍَّ َ ٍ وحفـص بـن غیـاث،ُُ ِ ُ َ وعبـد الـرحیم بـن سـلیمان،َ ُ ِ ِ َّ َ وعبـد ،َ
ُّاهللا بن قبیصة الفزاري ِ َ َ ُّ وعثمان بن عثمان الغطفاني،َِ ِ َ ُ ٍ هشامَ عن،ُُ ِ عن َأبیه،ِ ِ ُ عن عائشة وخالفهم،َ ََ َ ِ َ.  

ٌوكیع ِ ِ وعبد اهللا بن إدریس،َ ِ ٌ وجریر،َ ِ ٍ فـرووه عـن هـشام،َ ِ َ ُ َ َ ِ عـن َأبیـه،َ ِ ً مرسـال،َ َ ٌوحدیث عائـشة صـحیح،ُ ِ ِ َِ َ ُ َ، 
ًویشبه َأن یكون هشام وصله مرة َّ َ ُ َ َُ َ ٌ ِ َ وَأرسله ُأخرى،ُ ُ َ َ. (2)   

  
  :أوجه االختالف

َ حمید بن ع -١ ُّبد الرحمن الرؤاسـيَُ ِ ُِّ َِّ َ وَأبـو ُأسـامة،َ َ وعبـدة بـن سـلیمان،ُ ُ ُ َ َ ُّ وعمـر بـن علـي المقـدمي،َ ِ َِّ َ ُ ٍَّ َ ُُ، 
ٍوحفــص بــن غیــاث ِ ُ َ وعبــد الــرحیم بــن ســلیمان،َ ُ ِ ِ َّ ُّ وعبــد اهللا بــن قبیــصة الفــزاري،َ ِ َ َ َِ ُ وعثمــان بــن عثمــان ،َ ُُ

ُّالغطفاني ِ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ٌوكیع -٢ ِ ِ وعبد اهللا بن إدریس،َ ِ ٌ وجریر،َ ِ ٍ فرووه عن هشام،َ ِ َ ُ َ ِ عن َأبیه،ََ ِ ً مرسال،َ َ ُ.  
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

 مـن طریـق أبـي  (5)والبخـاري،  بمثلـه مـن طریـق عبـدة وحمیـد (4)والبخـاري،  (3)أخرجـه أبـو یعلـى
والـدارقطني ،  بمثلـه (6) أسـامةن سـلیمان وأبـي حمیـد وعبـد الـرحیم بـومسلم من طریق،  بمثلهأسامة

 وابـن عـدي مـن طریـق عبـد اهللا ، بمثلـه (7) وعثمان بن عثمـان،من طریق عمرو بن علي المقدمي
  . جمیعهم من طریق هشام عن أبیه عن عائشة، بمثله (8)بن قبیصة

  

                                                 
  ).١/٨٩٨(النهایة، لحجفة هي الترسا )1
  ).١٤/٢٠٢(العلل ) 2
  ).٤/٢٣١( یعلى يمسند أب) 3
  ).٢١/٥٤(باب قول اهللا تعالى والسارق والسارقة ، كتاب الحدود، صحیح البخاري) 4
  ).٢١/٥٦ (المصدر نفسه) 5
  ).٩/٥٠(باب حد السرقة ونصابها ، كتاب الحدود، صحیح مسلم) 6
  ).١٤/٢٠١(للدارقطني ، العلل) 7
  ).٤/١٩٢(الكامل ) 8



 

 ٢٨٠

  :الوجه الثاني
،  بنحـوه (2) مـن طریـق جریـروالـدارقطني،  بنحـوه (1)أخرجه البخاري مـن طریـق وكیـع وابـن إدریـس

  .ً عن هشام عن أبیه مرسالثالثتهم
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ُّحمید بن عبد الرحمن الرؤاسي -١ ِ ُِّ َِّ َ ََ ؤاسـي ُ الر،حمید بن عبد الرحمن بن حمید بن عبد الـرحمن : ُ
   (3) .ه١٨٩توفي سنة ،  ثقة، أبو عوف الكوفي،بضم الراء بعدها همزة خفیفة

ََأبو ُأسامة -٢   .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ُ
َعبدة بن سلیمان -٣ ُ ُ َ َ   .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: َ
ُّعمر بن علي المقدمي -٤ ِ َِّ َ ُ ٍَّ َ    .وهو ثقة، نترجمته في الحدیث الثامن واألربعیتقدمت : ُُ
ٍحفص بن غیاث -٥ ِ ُ    .وهو ثقة، نالحدیث الحادي والثالثی  تقدمت ترجمته في:َ
َعبد الرحیم بن سلیمان -٦ ُ ِ ِ َّ    .وهو ثقة، نترجمته في الحدیث الرابع واألربعی تقدمت :َ
ُّبد اهللا بـن قبیـصة الفـزاريَع -٧ ِ َ َ فـي بعـض أحادیثـه : قـال بـن عـدي، عبـد اهللا بـن قبیـصة كـوفي: َِ

ال یتابع : وقال العقیلي،  (4) أن روایاته فیها نظرفذكرته ألبین، ًولم أجد للمتقدمین فیه كالما، نكرة
   (5). على كثیر من حدیثه

ُّعثمان بن عثمان الغطفاني -٨ ِ َ ُ قال ، أبو عمرو القاضي البصري، عثمان بن عثمان الغطفاني :ُُ
أحــد الثقــات : والــدارقطني قــال،  (6)عثمــان شــیخ صــالح: ســمعت أحمــد بــن حنبــل یقــول: أبــو داود

 (9)كان ممن یخطيء: وابن حبان قال،  (8)ًلم أر في حدیثه منكرا: وابن عدي قال ، (7)الصالحین
   (10). صدوق ربما وهم: وابن حجر، 

  . ربما وهمصدوق:خالصة القول فیه
                                                 

  ).٢١/٥٥(باب قول اهللا تعالى والسارق والسارقة ، كتاب الحدود، صحیح البخاري) 1
  ).١٤/٢٠١(للدارقطني ، العلل) 2
  .١٨٢ص، التقریب) 3
  ).٤/١٩٢(الكامل ) 4
  ).١/٣٥١(المغني في الضعفاء ) 5
  .٢٢٨ص، سؤاالت اآلجري ألبي داود) 6
  .١٥ص، نيسؤاالت السلمي للدارقط) 7
  ).٥/١٧٢(الكامل ) 8
  ).٧/٢٠٣(الثقات ) 9

  .٣٨٥ص، التقریب) 10



 

 ٢٨١

  :الوجه الثاني
  .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: وكیع -١
  .لكتابوهو ثقة صحیح ا، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: جریر -٢
  .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: عبد اهللا بن إدریس -٣

  
  :الوجه الراجح
  .األول والثاني
  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  

  :الخالصة
  :ول والثاني والصحیح األللحدیث وجهان

  .ووصله أخرى،  أرسله مرةالبخاري أخرج الوجهین وهشامألن 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٨٢

  ) تاسع والسبعونث الالحدی( 
َوســئل عــن حــدیث عــروة ُُ َ َِ ِ َ عــن عائــشة،ِ ِ ِ َأنَّ َأعرابیــا َأكــل مــن جوانــب القــصعة،َ ِ َِ َ ِ َ َ ُ فقــال لــه ،ِ  َ َ

ُّالنبي  َِّe : ِاذكر اسم اهللا ِ وكل بیمینك،ُ ِ َ ِ ِ وكل مما یلیك،ُ َِ ّ ُ.  
َیرویه هـشام بـن عـروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ُ واختلـف عنـه ؛ فـرواه المـسعو،ِ َ ُ َ َ ُ َ ُّديُِ َ عـن هـشام بـن عـروة،ِ ُ َِ ِ ِ عـن َأبیـه،ِ ِ َ، 

َعن عائشة ِ َ.  
َورواه مبارك بن فضالة َ ُ َ َُ ُ ٌ وشـریك،َ ِ ُ وغیرهمـا،َ ُ ٍ عـن هـشام،َ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ عـن عمـر بـن َأبـي سـلمة،َ ََ َ ِ ِ ُ ِ عـن ،َ َ

َالنبي صلى اهللا علیه وسلم ََ َ َّ ِّ ِ َّ.  
َوالــصحیح قــول مــن قــال  ُ َ ُ ِ ٍعــن هــشام: َّ ِ ِ عــن َأبــي وجــ،َ َ عــن رجــل مــن مزینــة،زةَ َ ُ ِ ٍ ُ ِ عــن عمــر بــن َأبــي ،ََ ِ َ ُ َ

َسلمة َ َ. (1)   
  

  :أوجه االختالف
ُّالمسعودي -١ ِ ُ َ عن هشام بن عروة،َ ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
َمبارك بن فضالة -٢ َ ُ َ ٌ وشریك،ُ ِ ُ وغیرهما،َ ُ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عمر بن َأبي سلمة،َ ََ َ ِ ِ ُ َّ عن الن،َ ِ ِّبـي َ ِ

َصلى اهللا علیه وسلم ََ َ َّ.  
ٍعن هشام -٣ ِ ِ عن َأبي وجزة،َ َ عن رجل من مزینة،َ َ ُ ِ ٍ ُ َ عن عمر بن َأبي سلمة،ََ ََ َ ِ ِ ُ َ.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .لم أقف على هذا السند
  

  :الوجه الثاني
وقـال اختلـف ، وه بنحـوالترمـذي مـن طریـق معمـر،  بمثلـه(2)أخرجه أحمد مـن طریـق سـفیان الثـوري
،  بمثلـه (4)والنـسائي مـن طریـق سـعید بـن أبـي عروبـة،  (3)أصـحاب هـشام فـي روایـة هـذا الحـدیث

جمـیعهم عـن هـشام عـن أبیـه عـن عمـر ،  بمثلـه (5)والطبراني من طریق شریك ومبـارك بـن فـضالة
  .بن أبي سلمةا

  
  
  

                                                 
  ).١٤/٢٠٤(العلل  ) 1
  .١٥٩٩٢حدیث رقم ، مسند أحمد) 2
  .١٧٧٦حدیث رقم ، باب ما جاء في التسمیة على الطعام، كتاب األطعمة، جامع الترمذي) 3
  .٩٦٩٩حدیث رقم ، باب ما یقول لمن یأكل، كتاب الزینة، السنن الكبرى) 4
  .٥٤٥١حدیث رقم ، المعجم األوسط) 5



 

 ٢٨٣

  

  :الوجه الثالث
وابـن ،  (3)ابـن أبـي شـیبة مـن طریـق عبـدة أخرجـهو،  (2)ووكیـع،  (1) معاویـةأخرجـه أحمـد عـن أبـي

ٍعن هشامجمیعهم ،  (4)أبي خیثمة من طریق حماد بن سلمة ِ ِ عن َأبـي وجـزة بمثلهَ ِ عـن رجـل مـن ،َ ٍ ُ ََ
َمزینة َ َ عن عمر بن َأبي سلمة،ُ ََ َ ِ ِ ُ َ.  

  
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول
ُّالمسعودي ِ ُ   .وهو ثقة، نثالثیترجمته في الحدیث التاسع وال تقدمت :َ

  
  

  :الوجه الثاني
َمبارك بن فضالة -١ َ ُ َ    .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:ُ
ٌشریك -٢   .وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع عشر: َِ
َعمر بن َأبي سلمة -٣ ََ َ ِ ِ عمر بن أبي سلمة بن عبد األسد القرشي المخزومـي، ربیـب رسـول اهللا  :ُ
eمــه أم ســلمة زوج النبــي ، ألن أe ،ولــد فــي الــسنة الثانیــة مــن الهجــرة بــأرض . یكنــى أبــا حفــص

 تسع سنین، وكان یوم الخندق هو وابـن الزبیـر فـي eإنه كان له یوم قبض النبي : الحبشة، وقیل
. أطم حـسان بـن ثابـت األنـصاري، وشـهد مـع علـي الجمـل، واسـتعمله علـى البحـرین، وعلـى فـارس

   (5) .م عبد الملك بن مروان، سنة ثالث وثمانینوتوفي بالمدینة أیا
  

  

  :الوجه الثالث
ـــَأبـــي و  المـــدني ،عديَّ الـــس،ة بفـــتح الـــواو وســـكون الجـــیم بعـــدها زايَزْجـــَیزیـــد بـــن عبیـــد أبـــو و :ةَزْج
   (6). ه١٣٠توفي سنة،  ثقة،الشاعر

  
  

  

                                                 
  .١٥٩٨٩حدیث رقم ، مسند أحمد) 1
  .١٥٩٨٨حدیث رقم ، المصدر نفسه) 2
  .٢٣٨٣٦حدیث رقم ، باب في األكل والشرب بالشمال، كتاب األطعمة، مصنف ابن أبي شیبة) 3
  .٥٧٣حدیث رقم، تاریخ ابن أبي خیثمة) 4
  ).٢/٣٣٣(أسد الغابة) 5
  .٦٠٣ص، التقریب) 6



 

 ٢٨٤

  :الوجه الراجح
  .الثاني

  
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  
  :الخالصة
ولـــم یتـــضح لـــي فـــي ، ن الوجـــه الثالـــث فیـــه رجـــل مـــبهمأل، ثالثـــة أوجـــه والـــصحیح الثـــانيللحـــدیث 

  .دراستي للحدیث
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٨٥

  ) الثمانون الحدیث( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ِّ عن النبي ،َ َِّ ِ َe ُإذا مات صاحبكم فدعوه:  قال ُ َُ َ ُ ِ ِ.  

َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ُّ واختلف عنـه ؛ فـرواه الثـوري،ِ ِ َّ ُ َ َ ُ َ ُ وَأبـو سـعید محمـد بـن مـسلم المـؤدب،ُِ َ ُِّ َ َُ ُ ٍُِ ٍ ِ، 
ٍوعلي بن هاشم ِ ُِّ ٌ ووكیع،َ ِ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  

ُورواه عبد اهللا بن عثمان  َ َ شریك شـعبة وهـو بـصري جلیـل وهـو عبـد اهللا بـن عثمـان بـن معاویـة-َ ُ َِ ُ ِ، 
ََأجــل مــ ُّ َن روى عــن شــعبةَ َُ َ ُ حــدث بــه عنــه یحیــى القطــان،َ ّ َ َ َ ُ َ َِ ِ ُ واألجلــة،َّ َّ ِ ُفقــال َأبــو داود : ُِواختلف عنــه ،َ ُ َ

ِالطیالسي عنه مثل قول من ذكرنا متصال ؛ ِ ِ َِّ ُ ََ َ ِ َ ُ َ ُّ ُوخالفه یحیى القطان َّ ّ َ ََ َ ُ َ ُ؛ فرواه عن عبد اهللا بن عثمـانَ َ َِ ِ ُ ََ، 
ٍعن هشام ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ُ قال رس،َ    e. (1)ُول اهللا َ
  

  :أوجه االختالف
ُّالثوري -١ ِ ُ وَأبو سعید محمد بن مسلم المؤدب،َّ َ ُِّ َ َُ ُ ٍُِ ٍ ٍ وعلـي بـن هاشـم،ِ ِ ُِّ ٌ ووكیـع،َ ِ ٍ عـن هـشام،َ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ، 

َعن عائشة ِ َ.  
ُعبد أبو داود عن -٢ ْ ِالله َ ُبن َّ َعثمان ْ َ ْ ْعن ، ُ ِهشام َ َ ِبن ِ َعروة ْ َ ْ ْعن ، ُ َِأبیه َ ْعن ، ِ َعائشة َ َ ِ َ .  
ُ یحیى القطان-٣ ّ َ َ ُ؛ فرواه عن عبد اهللا بن عثمانَ َ َِ ِ ُ ٍ عن هشام،ََ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ُ قال رسول اهللا،َ ُ َeمرسال ً.  

  

  :جه االختالفتخریج أو
  :الوجه األول

وعلـي بـن ،  (3)وابـن حبـان مـن طریـق سـفیان الثـوري،  بمثلـه  (2)أخرجه أبو داود من طریـق وكیـع
جمـیعهم عـن هـشام ،  بمثلـه (5) سـعید المـؤدبمـن طریـق أبـيوابـن عـدي ،  بمثلـه (4)ووكیـع، هاشـم

  .عن أبیه عن عائشة
  :الوجه الثاني

  .عن هشام عن أبیه عن عائشة،  بمثله (6)بن عثمانأخرجه أبو نعیم من طریق عبد اهللا 
  :الوجه الثالث

  .لم أقف على هذا السند
  

                                                 
  ).١٤/٢٠٤(العلل ) 1
  ).١٣/٥٠(باب في النهي عن سب الموتى ، كتاب األدب،  داوديسنن أب) 2
  ).١٣/٣١(فصل في الموت وما یتعلق به من راحة ، صحیح ابن حبان) 3
  ).١٣/٣٣(المصدر نفسه ) 4
  ).٨/٥١٢(الكامل ) 5
  ).٢/٣٢٤(ألبي نعیم ، أخبار أصبهان) 6



 

 ٢٨٦

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ُّالثوري -١ ِ   .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث السابع:َّ
َُأبــو ســعید محمــد بــن مــسلم المــؤدب -٢ َ ُِّ َ ُ ُ ٍُِ ٍ ِ وهــو ، نواألربعــیترجمتــه فــي الحــدیث الثــامن تقــدمت : َ

   .صدوق
ٍعلي بن هاشم -٣ ِ ُِّ    .وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر: َ
ٌوكیع -٤ ِ   .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: َ

  
  :الوجه الثاني

   (1).  قال النسائي ثقة ثبت،عبد اهللا بن عثمان البصري شریك شعبة :عبد اهللا بن عثمان
  

  :الوجه الثالث
  .وهو ثقة متقن،  تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس :یحیى القطان

  
  :الوجه الراجح
  .األول والثاني

  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  
  :الخالصة

  .والثالث غیر متصل ولم أقف على الروایة، للحدیث ثالثة أوجه والراجح األول والثاني
  

  
  
  
  
  

                                                 
  .٣١٣ص، التقریب) 1



 

 ٢٨٧

  ) والثمانون الحدیث الحادي( 
َوسئل عن ح َ ِ َدیث عروةُ ُ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ِّ عن النبي ،َ َِّ ِ َeاجعلوا من صالتكم في بیوتكم ُ ُِ ُُ ِ ِ َِ  وال ،َُ

ًتتخذوها قبورا  ُُ ُ ِ َّ ْرواه هشام بـن عـروة: َفقال  .َ ُ ِ ِ ِ عـن َأبیـه،ِ ِ َ واختلـف عنـه ؛ فـرواه مبـارك بـن فـضالة،َ َ َُ َ َُ ُ ُ َ ُِ، 
ٍِوجریــر بــن حــازم ُِ َ وعبــد الــرحیم بــن ســلیمان،َ ُ ِ ِ َّ ٍّمــر بــن علــيُ وع،َ ِ َ ُ ٍ عــن هــشام،َ ِ ِ عــن َأبیــه،َ ِ َ عــن عائــشة ،َ ِ َ

ٍوخالفهم مالك بن َأنس َ ُ ِ ُ َ ٍِ ووهیب بن خالد،َ ُ َ ِ وجریـر بـن عبـد الحمیـد،ُ ِ َِ َ َُ َ وحمـاد بـن سـلمة،ِ َ َ ّ َ وابـن عیینـة،َ َ ُ، 
ٍومحمد بن صبیح َ َُ ٍ فرووه عن هشام،ُ ِ َ ُ َ ِ عن َأبیه،ََ ِ ً مرسال ،َ َ َوقـال سـلی، ُ ِمان بـن بـالُ ٍعـن هـشام: ٍلُ ِ َ عـن ،َ

َِأبیــه َُ عــن َأبــي هریــرة،ِ ِ ُ وال یثبــت هــذا القــول،َ َ َ ُ ُ ٍوالــصحیح عــن هــشام، َ ِ َِ ُ ِ عــن َأبیــه،َّ ِ ً مرســال،َ َ َ لكثــرة مــن ،ُ َِ َ ِ
َُأرسله َ ٌ وهم َأثبات،َ ُ. (1)   

  

  :أوجه االختالف
َ مبارك بـن فـضالة-١ َ ُ َ ٍِ وجریـر بـن حـازم،ُ ُِ َ وعبـد الـرحیم بـن سـلیمان،َ ُ ِ ِ َّ ٍّعمـر بـن علـي و،َ ِ َ ُُ ٍ عـن هـشام،َ ِ َ، 

ِعن َأبیه ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ٍ مالــك بــن َأنــس-٢ َ ُ ٍ ووهیــب بــن خالــد،ِ ِ ُ َ ِ وجریــر بــن عبــد الحمیــد،ُ ِ َِ َ َُ َ وحمــاد بــن ســلمة،ِ َ َ ّ َ وابــن عیینــة،َ َ ُ، 

ٍومحمد بن صبیح َ َُ ٍ فرووه عن هشام،ُ ِ َ ُ َ ِ عن َأبیه،ََ ِ ً مرسال،َ َ ُ.  
ٍ سلیمان بن بالل -٣ ِ ُ َ ٍهشامَعن : ُ ِ عن َأبیه،ِ ِ َُ عن َأبي هریرة،َ ِ ُ وال یثبت هذا القول،َ َ َ ُ ُ َ.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

ابن أبي حاتم عندما سئل عن قال و، بمثله  (2)أخرجه أبو یعلى من طریق عبد الرحیم بن سلیمان
ــشة: حــدیث رواه عبــد الــرحیم قــال  أبــو الطــاهر وأخــرج،  (3)ال یقولــون فــي هــذا الحــدیث عــن عائ

وبقیـة الـرواة لـم أقـف ، جمیعهم عن هشام عن أبیه عن عائشة،  بمثله (4)السلفي من طریق مبارك
  .على روایاتهم

  

  :الوجه الثاني
كالهمـا عـن ،  (6)اكَّمَّیح بن الـسْبُوالدارقطني من طریق محمد بن ص،  (5)أخرجه مالك في الموطأ

  .ایات بقیة الرواةولم أقف على رو، ً عن أبیه مرسال بمثلههشام

                                                 
  )١٤/٢٠٨(العلل ) 1
  .٤٨٦٧حدیث رقم، )٨/٢٨٢ ( یعلىيمسند أب) 2
  ).١/١٣٥(علل الحدیث ) 3
  .١٥٢حدیث رقم ، ه٥٧٦ألبي طاهر السلفي توفي سنة، معجم السفر) 4
  .٤٠٢حدیث رقم ، باب العمل في جامع الصالة، )١/١٦٨(موطأ مالك ) 5
  ).٤/٣٥٨(أطراف الغرائب واألفراد ) 6



 

 ٢٨٨

  :الوجه الثالث
  .م یثبت هذا القوللم أقف على هذا السند وهو وهم ول

  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

َمبارك بن فضالة -١ َ ُ َ    .وهو ثقة ثبت عابد، الثالثتقدمت ترجمته في الحدیث : ُ
ٍِجریر بن حازم -٢ ُِ ،  أبو النضر البـصري والـد وهـب،جریر بن حازم بن زید بن عبد اهللا األزدي :َ

 بعـد مـا ،ه١٧٠مـات سـنة ، ثقة لكن في حدیثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث مـن حفظـه 
   (1). اختلط لكن لم یحدث في حال اختالطه

َعبد الرحیم بن سلیمان -٣ ُ ِ ِ َّ    .وهو ثقة، نترجمته في الحدیث الرابع واألربعیتقدمت : َ
ٍّعمر بن علي -٤ ِ َ ُُ   .وهو ثقة، نترجمته في الحدیث الثامن واألربعی تقدمت: َ

  
  :الوجه الثاني

ٍمالك بن َأنس -١ َ ُ    .إمام دار الهجرة، وهو فقیه، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ِ
َوه -٢ ٍِیب بن خالدُ   .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن: ُ
ِجریر بن عبد الحمید -٣ ِ َِ َ َُ    .وهو ثقة صحیح الكتاب، یث الثالثتقدمت ترجمته في الحد: ِ
َحماد بن سلمة -٤ َ َ ّ   .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: َ
َابن عیینة -٥ َ    .إمام حجة، وهو ثقة فقیه، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ُ
ٍمحمد بن صبیح -٦ َ َُ    (2).  ثقة فاضل،محمد بن داود بن صبیح أبو جعفر المصیصي :ُ

  

  :الوجه الثالث
  .وهو ثقة، ن تقدمت ترجمته في الحدیث األربعی:سلیمان بن بالل

  

  :الوجه الراجح
  .الثاني

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .مرسل صحیح

  :الخالصة
  .والصحیح هو المرسل ألن رواته ثقات وكثر كما قال الدارقطني، حدیث ثالثة أوجهلل

                                                 
  .١٣٨ص، التقریب) 1
  .٤٧٧ص،التقریب) 2



 

 ٢٨٩

  ) والثمانون ثانيالحدیث ال( 
ِوسئل عـن حـدیث عبـاد ِ ِ َِ َ َ ِ بـن عبـد اهللا بـن الزبیـرُ ِ َِ َُّ َ عـن عائـشة،ِ ِ ّ سـمعت النبـي ،َ َِّ ِ َِ َe، وهـو ُ

ُمستند إلى صدرها قبل َأن یموت یقول  َُ َ ِ َ ِاللهم اغفر لي وارحمني: َِ ِ َِ ِ واغفـر لـي وأَلحقنـي بـالرفیق ،ّ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ
  .َاَألعلى
َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ُ واختلف عنه ؛،ِ َ ُِ  

ُفرواه مالك ِ ُ ٍ بن َأنسََ ٍ وسلیمان بن بالل،َ ِ ُ َ ٍِ ووهیب بن خالد،ُ ُ َ ٍ واللیث بن سـعد،ُ َ ُ َ والمفـضل بـن فـضالة،َّ َ ُ َّ َ ُ، 
ٍوعبد اهللا بن نمیر َ ُ ٍِ وعبد العزیز بن َأبي حازم،َ ِ ِِ َ َ وَأبو ضمرة،َ َ َ وابن هشام بن عروة،ُ ُ ِ ٍ عن هشام،ِ ِ َ عن ،َ

ِعباد بن عبد اهللا بن الزبیر ِ َِ َُّ ِ َ عن عائش،ِ ِ   .ةَ
ٌورواه معمر َ َ ُ َ َ عن هشام بن عروة،َ ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة ؛،َ ِ َ  

َوخالفهم َأبو ُأسامة ُ ُ َ َ ُ ومالك بن سعیر،َ ٍ فرویاه عن هشام،ِ ِ َ ُ َ َ عن عباد بن حمزة،ََ َ َ َِ َ عن عائشة،ِ ِ َ.  
ِوالصواب حدیث عباد بن عبد اهللا بن الزبیر ِ َِ َ َ َ ُُّ ِ ِ ُِ َّ.  

ِوأما معمر یرویه  ِ َ ٍ َ َ َهشام بن عروةَّ ُ ُ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ ِ    (1) . عنه صحیح،َ
  

  :أوجه االختالف
ٍمالك بن َأنس -١ َ ُ ٍ وسلیمان بن بالل،ِ ِ ُ َ ٍ ووهیب بـن خالـد،ُ ِ ُ َ ٍ واللیـث بـن سـعد،ُ َ ُ َ والمفـضل بـن فـضالة،َّ َ ُ َّ َ ُ، 

ٍوعبد اهللا بن نمیر َ ُ ٍِ وعبد العزیز بن َأبي حازم،َ ِ ِِ َ َ وَأبو ضمرة،َ َ َبن هشام بن عروة وا،ُ ُ ِ ٍ عن هشام،ِ ِ َ عن ،َ
ِعباد بن عبد اهللا بن الزبیر ِ َِ َُّ ِ َ عن عائشة،ِ ِ َ.  

ٌمعمر -٢ َ َ عن هشام بن عروة،َ ُ َِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
َ َأبو ُأسامة-٣ ُ ومالك بن سعیر،ُ ٍ فرویاه عن هشام،ِ ِ َ ُ َ َ عن عباد بن حمزة،ََ َ َ َِ َ عن عائشة،ِ ِ َ.  

  

  :ختالفتخریج أوجه اال
  :الوجه األول

،  (4)وأحمـد عـن ابـن نمیـر،  (3)ومالـك فـي الموطـأ،  (2)أخرجه إسحاق بن راهویه مـن طریـق عبـدة
وابـن حبـان مـن ،  بنحـوه  (6)وعبـد العزیـز بـن مختـار، بنحـوه  (5) أسـامةمـن طریـق أبـيوالبخـاري 

                                                 
  ).١٤/٣٧٨(العلل ) 1
  .٩١١حدیث رقم ، )٢/٣٧٠(مسند إسحاق بن راهویه ) 2
  ).١/٢٣٨(باب جامع الجنائز ، الموطأ) 3
  ).٥٢/٤١٤(مسند أحمد ) 4
  .٥٣٥٠حدیث رقم ، )٥/٢١٤٧ (،باب تمني المریض الموت، كتاب المرضى، صحیح البخاري) 5
  .٤١٧٦حدیث رقم ، )٤/١٦١٤ (،فاتهباب مرض النبي وو، كتاب المغازي، صحیح البخاري) 6



 

 ٢٩٠

،  بمثله (2) بن سعدابن زیر الربعي من طریق اللیثأخرجه و،  بنحوه (1)طریق المفضل بن فضالة
،  بنحـوه (4)والبیهقـي مـن طریـق سـلیمان بـن بـالل،  بنحـوه (3)والبغـوي مـن طریـق أنـس بـن عیـاض

ٍهــشامجمــیعهم عــن  ِ عــن عبــاد بــن عبــد اهللا بــن الزبیــر،ِ ِ َِ َ َُّ ِ ــشة،ِ َ عــن عائ ِ وبقیــة الــرواة لــم أقــف علــى ، َ
  .مرویاتهم

  

  :الوجه الثاني
  . عن أبیه عن عائشة بمثله هشام عن (5)أخرجه الطبراني من طریق معمر

  

  :الوجه الثالث
  .لم أقف على هذا السند

  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ٍمالك بن َأنس -١ َ ُ   .إمام دار الهجرة، وهو فقیه، تقدمت ترجمته في الحدیث األول :ِ
ٍسلیمان بن بالل -٢ ِ ُ َ    .وهو ثقة، نتقدمت ترجمته في الحدیث األربعی: ُ
ٍِهیب بن خالدُو -٣ ُ    .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن: َ
ٍاللیث بن سعد -٤ َ ُ    .إمام مشهور، وهو ثقة فقیه، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: َّ
َالمفضل بن فضالة -٥ َ ُ َّ َ    .وهو ثقة فقیه عابد، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ُ
ٍعبد اهللا بن نمیر -٦ َ ُ    .وهو ثقة، ته في الحدیث األولتقدمت ترجم: َ
ٍِعبد العزیز بن َأبي حازم -٧ ِ ِِ َ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: َ
ََأبو ضمرة -٨ َ    .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:ُ
َابن هشام بن عروة -٩ ُ ِ   .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن: ِ

ِ عباد بن عبد اهللا بن-١٠ ِِ ِ الزبیرَِ َ عباد بن عبد اهللا بـن الزبیـر بـن العـوام كـان قاضـي مكـة زمـن : ُّ
   (6) .ثقة، أبیه وخلیفته إذا حج

  
  

                                                 
  .٦٦١٨حدیث رقم ، )١٤/١٦١٤(، صحیح ابن حبان) 1
  .ه٣٩٧ت، ابن زیر الربعي، كتاب وصایا العلماء عند الموت) 2
  .٣٧٣٨حدیث رقم ، كتاب الفضائل، شرح السنة) 3
  . ١٦٩حدیث رقم ، )١/٣٩ ( الكبرىسنن البیهقي)4
  ).١٥/١٥٧(المعجم األوسط ) 5
  .٢٩٠ ص،التقریب) 6



 

 ٢٩١

  :الوجه الثاني
  .وهو ثقة ثبت فاضل، نترجمته في الحدیث الخامس والثالثی تقدمت :معمر

  :الوجه الثالث
   (1) .ثقة، عباد بن حمزة بن عبد اهللا بن الزبیر األسدي :عباد بن حمزة -١

  

ََأبو ُأسامة -٢    .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:ُ
ُمالك بن سعیر -٣   .وهو ال بأس به، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع: ِ

  

  :الوجه الراجح
  .األول

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  

  :الخالصة
ومعمــر ، رقطني لهــذا الوجــهتــرجیح الــدالو، اتــه ثقــاتألن رو، للحــدیث ثالثــة أوجــه والــصحیح األول

ْالــسحر (مثــل ســحري،  مختلفــة عــن ألفــاظ الوجــه األولافــي الوجــه الثــاني خلــط ألفاظــ ُالرئــة وقیــل : َّ َ ِّ
ْالــسحر مــا لــصق بــالحلقوم مــن أعلــى الــبطن َ َُ َْ ْْ ِ وقــال ، )موضــع الــذبح مــن الرقبــة: النحــر(ونحــري، )َّ

   (2)الطبراني لم یرو هذا عن هشام إال معمر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٨٩ص، التقریب) 1
  ).١٥/١٥٧(، المعجم األوسط للطبراني) 2



 

 ٢٩٢

  )  والثمانونثالثالحدیث ال( 
ِوسئل عن حدیث عبد اهللا بن الزبیر َِ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ َ عن عائشة،ُ ِ ُّ قال النبي ،َ َِّe : ُال تحرم المـصة َّ َ ُ ِّ َ  وال ،ُ

ِالمصتان  َّ َ.  
َوروى هذا الحدیث هشام بن عروة َُ َُ ِ ِ َ ِ واختلف عنه ؛ فرواه عبد الرزاق،َ ّ َُ ََ ُ َُ َ ٍ عن ابن جریج،ِ َ ُ َِ ِ عـن هـشا،ِ  ،ٍمَ

ِعــن َأبیــه ِ ِ عــن عبــد اهللا بــن الزبیــر،َ َِ َ َُّ ــشة،ِ َ عــن عائ ِ ٌ َأن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم وخالفــه حجــاج ،َ ّ َ ُ ََ َ ََ ََّ ّ ِ َّ َّ
  َاألعور ؛

ٍفرواه عن ابن جـریج َ َُ َِ ِ ُ ٍ عـن هـشام،َ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ ِ عـن ابـن الزبیـر،َ ِ َِ َ عـن النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم لـم ،َُّ ََ ََ ََّ ِّ ِ َّ ِ
ُیـــذكر ـــشة كـــذلك رواه الثـــوريَ ُّ عائ ِ َّ ُ َ ِ َِ َ َ وعبیـــد اهللا بـــن عمـــر،َ ُ َ ّ واســـماعیل بـــن زكریـــا،ُ ِ َ َ ُ ِ ُ ویحیـــى القطـــان،ِٕ ّ َ َ َ، 

َوالمفــضل بــن فــضالة َ ُ َّ َ ٍ واللیــث بــن ســعد،ُ َ ُ ٍ وابــن نمیــر،َّ َ ُ وعبــدة،ُ َ َ وَأبــو مــروان،َ ّ ویحیــى بــن َأبــي زكریــا ،ُ ِ َ َ ِ َ َ
ُّالغساني ِ ّ ٌ ووكیع،َ ِ َ وابن عیینـة،َ َ َحمـاد بـن سـلمة و،ُ َ َ ّ ٍ وَأنـس بـن عیـاض،َ ِ ُ ُ والـضحاك،َ ّ  وابـن ،ُابـن عثمـان َّ

ٍهشام ٍ رووه عن هشام،ِ ِ َ ُ َ ِ عن َأبیه،َ ِ ِ عن ابن الزبیر،َ َ َ عن النبي صلى اهللا علیه وسلم،َُّ ََ َ ََّ ِّ ِ َّ ِ لم یذكروا فیـه،ِ ِ ُ ُ َ َ 
َعائشة ِ.  

َورواه َأبو معاویة ُِ ُ ُ َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َئشةَ عن عا،َ ِ وابن الزبیر،ِ َِ ِ موقوفا علیهما،ُّ َ َ ً ُ َ .(1)   
  

  :أوجه االختالف
ِ عبد الرزاق-١ ّ َ ٍ عن ابن جریج،َ َ ُ َِ ٍ عن هشام،ِ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ِ عن عبد اهللا بن الزبیر،َ َِ َ َُّ َ عن عائشة،ِ ِ َ.  
ُّالثوريو، ابن جریج-٢ ِ َ وعبید اهللا بن عمـر،َّ ُ َ ّ واسـماعیل بـن زكریـا،ُ ِ َ َ ُ ِ َ ویحیـى،ِٕ ُ القطـانَ ّ ُ والمفـضل بـن ،َ َّ َ ُ

َفضالة ٍ واللیث بن سعد،َ َ ُ ٍ وابن نمیر،َّ َ ُ وعبدة،ُ َ َ وَأبو مروان،َ ُّ ویحیى بن َأبـي زكریـا الغـساني،ُ ِ ّ َ َّ ِ َ ِ َ ٌ ووكیـع،َ ِ َ، 
َوابــن عیینــة َ َ وحمــاد بــن ســلمة،ُ َ َ ّ ٍ وَأنــس بــن عیــاض،َ ِ ُ ُ والــضحاك،َ ّ ٍ وابــن هــشام،ُابــن عثمــان َّ َ رووه عــن ،ِ ُ َ َ

ٍهشام ِ عن َأبیه،ِ ِ ِ عن ابن الزبیر،َ َ َ عن النبي صلى اهللا علیه وسلم،َُّ ََ َ ََّ ِّ ِ َّ ِ.  
َ َأبو معاویة-٣ ُِ ٍ عن هشام،ُ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ ِ وابن الزبیر،َ َِ ِ موقوفا علیهما،ُّ َ َ ً ُ َ.  

  
  :تخریج أوجه االختالف

  :الوجه األول
  . عن عائشةًمرفوعا بمثله  (2)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جریج

  
  

                                                 
  ).١٥/٧(العلل ) 1
  ).٧/٤٦٩(، مصنف عبد الرزاق) 2



 

 ٢٩٣

  :الوجه الثاني
  (2)وابن نمیـر، وابن أبي شیبة من طریق عبدة،  بمثله (1)أخرجه عبد الرزاق من طریق ابن جریج

أخرجـه البـزار مـن ،   بمثلـه (4) الثـوريوسـفیان،  (3)والـشافعي مـن طریـق أنـس بـن عیـاض، بمثلـه
جمـیعهم عـن هـشام عـن ،  بمثلـه (6)وابـن حبـان مـن طریـق عبـدة،  بمثلـه (5)طریق یحیـى بـن سـعید

  .وبقیة الرواة لم أقف على روایاتهم، أبیه عن ابن الزبیر
  

  :الوجه الثالث
  .لم أقف على هذا السند

  
  :دراسة رواة أوجه االختالف

  :الوجه األول
ٍابــن جــریج َ ُ وصــرح ، ومــدلس مــن المرتبــة الثالثــة، وهــو ثقــة، رجمتــه فــي الحــدیث الثــامنتقــدمت ت :ِ
  .أخبرني هشام: ث قالبالسماع حی

  

بیـب بالمعجمـة ُ أبو بكـر وأبـو خ،رشي األسديُعبد اهللا بن الزبیر بن العوام الق :عبد اهللا بن الزبیر
 وولــي الخالفــة تــسع ســنین إلــى أن ، كــان أول مولــود فــي اإلســالم بالمدینــة مــن المهــاجرین،ًمــصغرا

   (7) .ه١٧٣قتل في ذي الحجة سنة 
  

  :الوجه الثاني
ِالثــور -١ وال ، وهــو مــدلس مــن المرتبــة الثانیــة، وهــو ثقــة، رجمتــه فــي الحــدیث الــسابعتقــدمت ت: ُّيَّ

  .یضر تدلیسه
َعبید اهللا بن عمر -٢ ُ َ    .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي عشر: ُ
ّإسماعیل بن زكریا -٣ ِ َ َ ُ ِ    .وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ِ

                                                 
  ).٧/٤٦٩(باب القیل من الرضاع ، مصنف عبد الرزاق) 1
  .١٦٦٦٧حدیث رقم ، كتاب النكاح، مصنف ابن أبي شیبة) 2
  ).١/٢٢١(مسند الشافعي ) 3
  ).١/٣٠٧(الرضاع من كتاب ، نفس المصدر) 4
  ).٦/١٥٦(باب ال تحرم المصة وال المصتان ، البحر الزخار) 5
  ).١٧/٤٤٠(باب ذكر الخبر الدال على أن الرضعة ، صحیح ابن حبان) 6
  .٣٠٣التقریب ص) 7



 

 ٢٩٤

ُیحیى القطان -٤ ّ َ َ    .وهو ثقة، قدمت ترجمته في الحدیث الخامست: َ
َالمفضل بن فضالة -٥ َ ُ َّ َ    .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ُ
ٍاللیث بن سعد -٦ َ ُ    .إمام مشهور، وهو ثقة ، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: َّ
ٍابن نمیر -٧ َ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ُ
ُعبدة -٨ َ    .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: َ
ُّیحیى بن َأبي زكریا الغساني -٩ ِ ّ َ ّ ِ َ َ ِ َ    .وهو ضعیف، نه في الحدیث الثامن والثالثیتقدمت ترجمت: َ

ٌوكیع -١٠ ِ    .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:َ
َابن عیینة -١١ َ   .إمام حجة، وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ُ
َحماد بن سلمة -١٢ َ َ ّ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: َ
ٍَأنس بن عیاض -١٣ ِ ُ   .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:َ
ُالضحاك -١٤ ّ   .وهو صدوق، نوالعشریالحدیث الحادي تقدمت ترجمته في : ُبن عثمان َّ
ٍابن هشام -١٥   .وهو ثقة، امنتقدمت ترجمته في الحدیث الث: ِ

  

  :الوجه الثالث
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:أبو معاویة
  

  :الوجه الراجح
  .الثانيالوجه 

  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  

  :الخالصة
ومــــنهم الــــصدوق والــــضعیف یحیــــى ، ألن رواتــــه ثقــــات، انيوالــــصحیح الثــــ، للحــــدیث ثالثــــة أوجــــه

  .الغساني ولهم متابعات
  .السندبهذا ن روى هذا الحدیث وكثرة م

  
  
  
  
  



 

 ٢٩٥

  ) والثمانون رابعالحدیث ال( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عن عائشة،ِ ِ ُ قـال رسـول اهللا ،َ ُ َe :  َِأیمـا امـرَأة نكحـت بغیـر إذن ِِ َ ِ َ َ َ ٍ َ ُّ

ٌولیها فنكاحها باطل ِ ُِ َ ِِّ.  
َوأما حدیث هشام بن عروة ؛ ُ َِ ِ ِ ُِ َّ  
ُفرواه عنه حجـاج بـن َأرطـا َ ُ َّ ُ ُّ وَأبـو مالـك الجنبـي،ةََ ِ َ َ ٍُ ٍ وزمعـة بـن صـالح،ِ ِ ُ َ ٌ ومنـدل،َ َ ٍ وابـن جـریج،َ َ  وجعفـر ،ُ

ٍ ویزیــد بــن ســنان،بــن برقــانا ِِ ُّ ویزیــد بــن خالــد العمــاني،َ ِ ٍ ُِ ِ ٌ وشــریك،َ ِ ٍ ونــوح بــن دراج،َ ّ ُ فَأمــا الحجــاج بــن ،َ َّ ّ َ
ُ فاختلف عنه ؛،َأرطاة َ ُِ  

ٍفرواه عمر بن حفص بن غیاث ِ ِ ِ َ ُ ُ ِ عن َأب،ََ ٍ عن حجاج،ِیهَ ّ َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیـه،َ ِ ُ عـن عائـشة وتابعـه ،َ َ ََ َ ِ
ُّهشام بن یونس الكوفي ِ ُ ُ ُ ُ ِّ عن َأبي مالك الجنبي،ِ ِ َِ َ ٍَ ٍ عن حجاج،ِ ّ َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ.  
ُورواه ســهل بــن عثمــان ُ َ ُ َ ُّ وابــراهیم بــن یوســف الــصیرفي،َ ِ َ َّ ُ ُ ُ ِ ِّ عــن َأبــي مالــك الجنبــي،ِٕ ِ َِ َ ٍَ ٍعــن هــشام ،ِ ِ َ ولــم ،َ

ًیذكروا فیه حجاجا َ َّ ِ ِ ُ ُ. (1)   
  

  :أوجه االختالف
ُحجــاج بــن َأرطــاة -١ ُّ وَأبــو مالــك الجنبــي،َّ ِ َ َ ٍُ ٍ وزمعــة بــن صــالح،ِ ِ ُ َ ٌ ومنــدل،َ َ ٍ وابــن جــریج،َ َ  وجعفــر بــن ،ُ

ٍ ویزید بن سنان،برقان ِِ ُّ ویزید بن خالد العماني،َ ِ ٍُِ ِ ٌ وشریك،َ ِ ٍ ونوح بن دراج،َ ّ َ.  
ٍر بن حفص بن غیاثُعم -٢ ِ ِ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ٍ عن حجـاج،َ ّ َ ٍ عـن هـشام،َ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ ُ عـن عائـشة وتابعـه ،َ َ ََ َ ِ

ُّهشام بن یونس الكوفي ِ ُ ُ ُ ُ ِّ عن َأبي مالك الجنبي،ِ ِ َِ َ ٍَ ٍ عن حجاج،ِ ّ َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ.  
ُ ســهل بــن عثمــان-٣ ُ ُّ وابــراهیم بــن یوســف الــصیرفي،َ ِ َ َّ ُ ُ ُ ِ ِّبــي مالــك الجنبــيَ عــن َأ،ِٕ ِ َِ َ ٍ ٍ عــن هــشام،ِ ِ َ ولــم ،َ

ًیذكروا فیه حجاجا َ َّ ِ ِ ُ ُ.  
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

والطبرانـي مـن طریـق جعفـر بـن ،  بمثلـه (3)دل بـن علـيْومنـ،  (2)أخرجه أبو یعلى من طریق زمعة
ي مــن طریــق ابــن وابــن عــد،  بمثلــه  (5)نانِوالــدارقطني مــن طریــق یزیــد بــن ســ،  (4) بمثلــهُبرقــان

                                                 
  ).١٥/١١(العلل ) 1
  ).٨/١٣٩( یعلى يمسند أب) 2
  ).٨/١٩١(المصدر نفسه ) 3
  ).٧/٤٦٩(المعجم األوسط ) 4
  ).٣/٢٢٧(رقطني سنن الدا) 5



 

 ٢٩٦

 مـن طریـق أبـيوأبـو نعـیم ،  بمثلـه (2)اجَّوالخطیـب البغـدادي مـن طریـق نـوح بـن در،  بمثلـه(1)جریج
  .جمیعهم عن هشام عن أبیه عن عائشة،  بمثله (3)بيَنَمالك عمرو بن هاشم الج

  

  .لم أقف على هذا السند :الوجه الثاني
  

  .لم أقف على هذا السند :الوجه الثالث
  

  :ة أوجه االختالفدراسة روا
  :الوجه األول

ُحجاج بن َأرطاة -١    .وهو صدوق، نترجمته في الحدیث السابع والثالثیتقدمت : َّ
َُّأبو مالك الجنبي -٢ ِ َ َ ٍُ بفتح الجیم وسكون النون بعدها موحـدة ، بيَنَعمرو بن هاشم أبو مالك الج :ِ

   (4) .ن الحدیثِّلی، الكوفي
ٍزمعة بن صالح -٣ ِ ُ َ   .وهو ضعیف، نرجمته في الحدیث الثاني واألربعیت تقدمت :َ
ٌمندل -٤ َ أبـو عبـد ، زي بفتح المهملة والنـون ثـم زايْنَمندل مثلث المیم ساكن الثاني بن علي الع :َ

   (5). ه١٦٧توفي سنة ، ضعیف، یقال اسمه عمرو ومندل لقب، اهللا الكوفي
  

ٍابن جریج -٥ َ وهـو مـدلس مـن المرتبـة الثالثـة ولـم ، وهو ثقـة، رجمته في الحدیث الثامنتقدمت ت: ُ
  .یصرح بالسماع

 أبـو ،(6) الكالبـي،جعفـر بـن برقـان بـضم الموحـدة وسـكون الـراء بعـدها قـاف :رقـانُجعفر بن ب -٦
قـال ابـن ،  (7)ًوكـان كثیـر الخطـأ فـي الحـدیث، ًكـان صـدوقا: وثقـه ابـن سـعد وقـال، عبـد اهللا الرقـي

،  (10)ووثقـه الـذهبي  ،(9) ووثقـه العجلـي،  (8)ن رجـل صـدقوكا، ًكان أمیا ال یقرأ وال یكتب: معین
  ،  (11)صدوق یهم: وابن حجر قال

                                                 
  ). ٢/٣٦٠(البن عدي ، الكامل)1
  ).١٢/١٥٧(تاریخ بغداد ) 2
  ). ٢/٢٣٩(أخبار أصبهان )3
  .٤٢٧التقریب ص) 4
  .٥٤٥التقریب ص) 5
  .تم ذكرها في الحدیث الثالث) 6
  ).٧/٤٨٢(الطبقات الكبرى ) 7
  ).٤/٤١٩(روایة الدوري ، تاریخ ابن معین) 8
  ).١/٢٦٨(للعجلي ، معرفة الثقات) 9

  ).١/٢٩٣(الكاشف ) 10
  ).ص١٤٠(التقریب ) 11



 

 ٢٩٧

  :خالصة القول فیه
  .صدوق یهم

ٍیزید بن سنان -٧ ِِ    .وهو ثقة عابد، تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن: َ
ُّیزید بن خالد العماني -٨ ِ ٍُِ ِ   .هو مجهولف، لم أجد له ترجمة، من خالل البحث عن هذا الراوي:  َ
ٌشریك -٩    .وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع عشر: َِ

ٍنـوح بـن دراج -١٠ ّ متـروك وقـد ، أبـو محمـد الكـوفي القاضـي،  مـوالهم (1)اج النخعـيَّنـوح بـن در: َ
   (2) . في روایتهماجهبن الم ینسبه ، ـه١٨٢بن معین من الثامنة مات سنة اكذبه 

  :الوجه الثاني
ِعمر بن حفص َ ٍ بن غیاثُ ِ عمر بن حفص بن غیاث بكسر المعجمة وآخـره مثلثـة بـن طلـق بفـتح  :ِ

   (3). ـه٢٢٢توفي سنة ،  ثقة ربما وهم، الكوفي،الطاء وسكون الالم
  

  :الوجه الثالث
ُسهل بن عثمان -١ ُ نزیـل الـري أحـد ،  أبـو مـسعود العـسكري،سهل بن عثمان بن فـارس الكنـدي :َ

   (4). ـه١٣٥ توفي سنة ،الحفاظ له غرائب
ُّإبراهیم بن یوسف الصیرفي -٢ ِ َ َّ ُ ُ ُ ِ : قال النـسائي، یرفيَّ الص،وفيُرمي الكْضَإبراهیم بن یوسف الح :ِ

   (6). یه لینصدوق ف: وقال ابن حجر،  (5)ووثقه موسى بن إسحاق، لیس بالقوي
  .صدوق فیه لین :خالصة القول فیه

  .األول :الوجه الراجح
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .نحس
  :الخالصة

بعـضهم ورواة الوجـه األخیـر وبقیـة األوجـه لـم أقـف علیهـا، ، ألولوالـصحیح ا، للحدیث ثالثة أوجه
  .نمجهولو بعضهمو، ضعفاء

  
                                                 

هذه النسبة إلى النخع، وهي قبیلة من العرب نزلت ، بفتح النون والخاء المعجمة بعدها العین المهملة:عيْخَالن )1
  ).٥/٤٧٣(األنساب . الكوفة

  .٥٦٧التقریب ص) 2
  .٤١١التقریب ص) 3
  .٢٥٨التقریب ص) 4
  ).١/١٦١(تهذیب التهذیب ) 5
  .٩٥یب صالتقر) 6



 

 ٢٩٨

  ) والثمانون خامسالحدیث ال( 
ْوسـئل عـن حــدیث عـروة  ُ َ َِ ِ ِ َعــن عائـشة، ُ ِ ّ سـابقت النبــي ،َ َِّ ُ َeفـسبقته ُ ُ َ َ َّ فلمــا حملـت اللحــم ،َ ُ َ َ ّ ََ

ُسابقته ُ َِ فسبقنيَ َ َ ِهذه بتلك: َ فقال ،َ ِ ِِ َ.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال ُ َُ ِ ِ َ واختلف عنه ؛ فرواه ابـن عیینـة،ِ َ ُ ُ َُ ََ ُّ ویحیـى بـن سـعید األمـوي،ُِ ُِ َ ٍ ِ َ َ ُ وعمـران ،َ ِ

ِبــن َأبــي الفــضلا َ ُّ وســعید بــن یحیــى اللخمــي،ِ ِ َِّ َ َ َ وحــدیج بــن معاویــة،َ ُ ُِ ُ ِ وجریــر بــن عبــد الحمیــد،َ ِ َِ َ َُ ن َ عــ،ِ
ٍهشام ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  

ُّورواه َأبــو إســحاق الفــزاري ِ َ ِ ُ ُ َ َ عــن هــشام بــن عــروة،َ ُ َِ ِ َ عــن َأبــي ســلمة،ِ َ َ ِ ــشة،َ َ عــن عائ ِ َوقال َأبــو ُأســامة،َ ُ، 
َویحیى بن زكریا بن َأبي زائدة َِ ِ ِ ِّ َ َ َ عن هشام بن عروة،َ ُ َِ ِ ٍ عن رجل،ِ ُ َ عن َأبي سلمة،ََ َ َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  

َور ُواه مالك بن سعیرَ ِ ٍ عن هـشام،ُ ِ ٍ عـن رجـل،َ ُ َ عـن عائـشة،ََ ِ ِ ویـشبه َأن یكـون القـول قـول یحیـى بـن ،َ َ َ ََ ُ َ ُ
ّزكریا ِ َ َ وَأبي ُأسامة،َ ُ فإنهما ثبتان،ِ ََِّ. (1)   

  

  :أوجه االختالف
َابــن عیینــة -١ َ ُّ ویحیــى بــن ســعید األمــوي،ُ ُِ َ ٍ ِ َ َ ِ وعمــران بــن َأبــي الفــضل،َ َ ِ ُ َ وســعید بــن ی،ِ ِ ُّحیــى اللخمــيَ ِ َّ َ، 
َدیج بن معاویةخو ُِ ُ ِ وجریر بن عبد الحمید،َ ِ َِ َ َُ ٍ عن هشام،ِ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ُّ َأبو إسحاق الفزاري-٢ ِ َ ِ َ عن هشام بن عروة،ُ ُ َِ ِ َ عن َأبي سلمة،ِ َ َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
َ َأبو ُأسامة-٣ َ ویحیى بن زكریا بن َأبي زائدة،ُ َِ ِ ِ ِّ َ َ ِ عن هـش،َ َام بـن عـروةَ ُ ِ ٍ عـن رجـل،ِ ُ َ عـن َأبـي سـلمة،ََ َ َ ِ َ، 

َعن عائشة ِ َ.  
ُ مالك بن سعیر-٤ ٍ عن هشام،ِ ِ ٍ عن رجل،َ ُ َ عن عائشة،ََ ِ َ.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

وابـن عـدي ،  (3)ٕواسـحاق بـن راهویـه مـن طریـق جریـر،  (2)أخرجه الحمیدي عن سـفیان بـن عیینـة
ولـم أقـف ،  بمثلـهعـن عائـشةثالثـتهم عـن هـشام عـن أبیـه ،  (4)ضلمـن طریـق عمـران بـن أبـي الفـ

  .على بقیة الرواة
  

  

                                                 
  ).١٥/٤٥(العلل ) 1
  ).١/١٢٨(مسند الحمیدي ) 2
  .٦٩٤حدیث رقم ، مسند إسحاق بن راهویه) 3
  .٥٦٣٣الكامل البن عدي حدیث رقم ) 4



 

 ٢٩٩

  :الوجه الثاني
  .عن هشام عن أبي سلمة عن عائشة،  بنحوه(1) إسحاق الفزاريمن طریق أبي داود أخرجه أبي
  

  :الوجه الثالث
 حـدیث هـشام عـن :وقال أبو زرعـة،  أسامةمن طریق أبي،  (3)والبیهقي،  (2)أخرجه ابن أبي شیبة

   (4). رجل أصح
  

  :الوجه الرابع
  .لم أقف على هذا السند

  
  :دراسة رواة أوجه االختالف

  :الوجه األول
َابن عیینـة -١ َ وهـو مـن المرتبـة ، إمـام حجـة، وهـو ثقـة فقیـه، ث األول تقـدمت ترجمتـه فـي الحـدی:ُ

  .الثانیة في التدلیس وال یضر تدلیسه
  
ِیحیى بن سعید اُألمو -٢ َ ٍ ِ َ َ   .وهو صدوق، نتقدمت ترجمته في الحدیث الستی :ُّيَ
  

ِعمران بن َأبي الفضل -٣ َ ِ ُ  (7)والنـسائي،  (6)ضـعفه أبـو حـاتمو،  (5)لـیس بـشيء : ابن معین قال :ِ
   (8).وابن عدي

  :خالصة القول فیه
  .ضعیف

ُّسعید بن یحیى اللخمي -٤ ِ َِّ َ َ   .وهو صدوق، نترجمته في الحدیث التاسع والثالثیتقدمت  :َ
  

                                                 
  ).٧/١٤٠(باب في السبق على الرجل ، سنن أبي داود) 1
  ).١٢/٥٠٨(باب السبق على األقدام ، مصنف ابن أبي شیبة) 2
  ).١٥/٢٩٢(معرفة السنن واآلثار ) 3
  ).٢/٣٢٢(علل الحدیث ) 4
  ).٤/٤٣٣(روایة الدوري ، بن معیناتاریخ ) 5
  ).١/٣٨٣(علل الحدیث ) 6
  .٨٥الضعفاء والمتروكین ص) 7
  ).٥/٩٤(الكامل ) 8



 

 ٣٠٠

َدیج بـن معاویـةخـ -٥ ُِ ُ ،  (2)لـیس لـي بحدیثـه علـم: وأحمـد قـال،  (1)لـیس بـشيء: بـن معـیناقـال  :َ
ًألنـي لـم أر لـه حـدیثا منكـرا ، أرجو أنه ال بأس به: بن عدي قالاو،  (3)لیس بالقوي: والنسائي قال ً
: بـن حجـر قـالاو،  (6)یغلب علیه الـوهم: والدارقطني قال،  (5)وضعفه ابن سعد،  (4)قد جاوز الحد

   (7). صدوق یخطيء
  :خالصة القول فیه

  .صدوق یخطيء
ِوجریر بن عبد الحمید -٦ ِ َِ َ َُ   .وهو ثقة صحیح الكتاب،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:ِ

  

  :الوجه الثاني
ــو إســحاق الفــزاري -١ إبــراهیم بــن محمــد بــن الحــارث بــن أســماء بــن خارجــة بــن حــصن بــن  :أب

   (9). ه١٨٥توفي سنة،  ثقة حافظ له تصانیف،مام أبو إسحاق اإل، (8)حذیفة الفزاري
 : اسـمه عبـد اهللا وقیـل: قیـل،أبو سلمة بن عبد الـرحمن بـن عـوف الزهـري المـدني :أبو سلمة -٢

   (10).  ثقة مكثر،إسماعیل
  

  :الوجه الثالث
ََأبو ُأسامة -١   .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:ُ
ّیحیى بن زكریا -٢ ِ َ َ َ َ بن َأبي زائدةَ ِ ِ   .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر:ِ
  
  
  
  

                                                 
  ).٣/٢٧٦(روایة الدوري ، تاریخ بن معین) 1
  ).٣/٢٨١(العلل ومعرفة الرجال ) 2
  .٢٩الضعفاء والمتروكین ص) 3
  ).٢/٤٣١(الكامل ) 4
  ).٦/٣٧٧( الطبقات الكبرى )5
  .٩ص، للدارقطني، الضعفاء والمتروكین) 6
  .١٥٤ص، التقریب) 7
هذه النسبة إلى فزارة وهي قبیلة كان منها جماعة من .بفتح الفاء والزاي والراء في آخرها بعد األلف: الفزاري) 8

  ).٤/٣٨٠(األنساب . العلماء واالئمة
  .٩٢التقریب ص) 9

  .٦٤٥التقریب ص) 10



 

 ٣٠١

  :الوجه الرابع
  .وهو ال بأس به،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:مالك بن سعیر
  :الوجه الراجح

  .الثالث
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .ضعیف

  
  :الخالصة
  .ولم أجد له متابعات، رجل مبهم فیهوهو ضعیف  والراجح الثالث،  أوجهأربعةللحدیث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٠٢

  ) والثمانون السادسالحدیث ( 
َوســئل عــن حــدیث عــروة ُُ َ َِ ِ ــشة،ِ ــوم عائ ــاس یتحــرون بهــدایاهم ی ــان الن ــشة ك َ عــن عائ َِ َِ َ َ َُ َ ِ َّ َ ُ ّ، 

ــى ُأم ســلمة ــاجتمعن صــواحباتي إل َف ََ ََ َِّ ِ ِ ِ ُ فكلمــن رســول اهللا ،َ َ َّ َe ــك ــي ذل ِ ف ــال ، َِ ــا ُأ: فق َم ســلمة ال ی َّ َ
َتؤذیني في عائشة فما ُأنزل علي الوحي وَأنا في لحاف امرَأة منكن غیرها ّ ُ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ّ َ َ ِ َ َ ِ ُ.  

َیرویه هشام بن عروة: َفقال ُ َُ ِ ِ ٍ واختلف عنه ؛ فرواه حماد بن زید،ِ َِ ّ َ ُ َُ ََ ٍ وسلیمان بن بالل،ُ ِ ُ َ ٌ وشریك،ُ ِ َ عـن ،َ
ٍهشام ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ ِ ًفیه سلیمان بن بالل َألفاظا كثیرةوزاد ،َ َ ِ ِ َِ ً ٍ ِ ُ َ َ وروى عبدة بن سـلیمان،ُ ُ َ ْ َ َ  عـن ،َ
ِعن َأبیه، ِهشام  ِ َ عن عائشة،َ ِ ً هذا الحدیث مختصرا،َ َ َ ُ ِ َ َ.   

ٌورواه عــن هــشام ِ َ ُ َ ِ عــن عــوف بــن الحــارث،َ ِِ ِ َ َ عــن رمیثــة،َ َ ُ َ عــن ُأم ســلمة،َ َ َ ِّ ِ الحــدیث بطولــه،َ ِِ ُ ِ ُ ویــشبه َأن ،َ ُِ
ُیكون  ِالقوالن محفوظینَ َِ ُ َُ عن هشام واهللا َأعلم،ََ ٍ ِ َ. (1)   

  
  

  :أوجه االختالف
ٍ حماد بن زید-١ َ ّ ٍ وسلیمان بن بالل،َ ِ ُ َ ٌ وشریك،ُ ِ ٍ عن هشام وعبدة ،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ٌ عن هشام-٢ ِ ِ عن عوف بن الحارث،َ ِِ ِ َ َ عن رمیثة،َ َ ُ َ عن ُأم سلمة،َ َ َ ِّ َ.  
  

  

  :ختالفتخریج أوجه اال
  :الوجه األول

والترمـذي مـن ،  بنحـوهمـن طریـق عبـدة،  (4)ومـسلم،  (3)والبخـاري،  (2)أخرجـه إسـحاق بـن راهویـه
،  بنحـوه (6)وأبـو داود مـن طریـق حمـاد بـن زیـد، بنحـوه (5) طریـق حمـاد بـن زیـد وسـلیمان بـن بـالل
  .ولم أجد روایة شریك، جمیعهم عن هشام عن أبیه عن عائشة

  
  
  
  

                                                 
  ).١٥/٤٦(العلل ) 1
  ).٢/٢٩٢(مسند إسحاق بن راهویه ) 2
وتحرى بعض نسائه ، باب من أهدى إلى صاحبه، كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها ،صحیح البخاري) 3
  .٢٤٣٥حدیث رقم ، )٢/٩١٠(
  . ٢٤٤١حدیث رقم ، )٤/١٨٩١ (،باب فضل عائشة، كتاب فضائل الصحابة، صحیح مسلم)4
  ).١٢/٣٨٢(باب من فضل عائشة ،  فضائل الصحابةكتاب، سنن الترمذي) 5
  ).١٣/٩٦(باب في األرجوحة ، كتاب األدب،  داوديسنن أب) 6



 

 ٣٠٣

  

  :انيالوجه الث
  (2)والبخــاري مــن طریــق ســلیمان بــن بــالل،  بنحــوه (1)أخرجــه أحمــد مــن طریــق حمــاد بــن ســلمة

جمـیعهم ،  بمثلـه (4) أسـامةمـن طریـق أبـيوابـن حبـان ،  بنحوه (3)والنسائي من طریق عبدة، بنحوه
  .عن هشام عن عوف عن رمیثة عن أم سلمة

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ّحماد ب -١ ٍن زیدَ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع: َ
ٍسلیمان بن بالل -٢ ِ ُ َ   .وهو ثقة، نتقدمت ترجمته في الحدیث األربعی: ُ
ٌشریك -٣    .وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع عشر: َِ
    .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: عبدة -٤

  :الوجه الثاني
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: مةحماد بن سل -١
  .وهو ثقة، نتقدمت ترجمته في الحدیث األربعی: سلیمان بن بالل -٢
  .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:أبو أسامة -٣
   (5) مقبولة،  عائشة أخت عوف رضیع،فیل األزدیةُرمیثة بنت الحارث بن الط: رمیثة-٤
عـوف بـن الحـارث بـن الطفیـل بـن سـخبرة بفـتح المهملـة وسـكون المعجمـة  :ثعوف بن الحار -٥

   (6). مقبول، األزدي، بعدها موحدة مفتوحة
  .ًاألول والثاني معا :الوجه الراجح
  .صحیح :الحدیثإسناد الحكم على 

  :الخالصة
  .ن محفوظان عن هشام، وهما صحیحان، والوجهاللحدیث وجهان

  .وتخریج البخاري لكال الوجهین - 
  .وترجیح الدارقطني لكال الوجهین - 

                                                 
  ).٦/٢٩٣(مسند أحمد ) 1
وتحرى بعض نسائه ، باب من أهدى إلى صاحبه، كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها، صحیح البخاري) 2
)٩/٣٠.(  
  ).٥/٢٨٤ (،باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض، ساءكتاب عشرة الن، للنسائي، السنن الكبرى) 3
  .٧١٠٩حدیث رقم، )١٦/٤٥(صحیح ابن حبان ) 4
  .٧٤٧التقریب ص) 5
  .٤٣٣التقریب ص) 6



 

 ٣٠٤

  ) والثمانون السابعالحدیث (  
َوسـئل عـن حـدیث عـروة َُ َ َِ ِ َ عـن عائـشة،ِ ِ ِقلـت لرسـول اهللا : َ قالـت ،َ ُ َِ ُ ُe :  ّكـل نـسائك لهـن ُ َ ِ ِ ُّ ُ

ِكنیة غیري َ ٌ َ ُ فقال رسول اهللا ،ُ ُ َ َe : ِاكتني ُأم عبد اهللا َِ ّ َ.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ُاختلف عنه ؛ و،ِ َ ُِ  

ٌفقــال حمــاد بــن زیــد ومعمــر َ َ ٍ َ ّ َ ٌ وشــریك،َ ِ ِ والــصلت بــن الحجــاج،َ ّ َ ُ َ ومحمــد بــن هــشام بــن عــروة،َّ ُ َِ ِ ِ ٌ ووكیــع ،ُ ِ َ
ُوعبد اهللا بن داود ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ٍّ عن عائشة وخالفهما عبد الرحمن بن مهدي ؛،َ ِ َِ َِ َّ َ َُ َ َ َ  
ِّفرواه عن الثوري ِ َِّ َ ُ ِ عن هشا،ََ ٍ عن حمزة بن فالن،ٍمَ ُِ َ َ َ عن عائشة ؛ ،َ ِ َ.  

َورواه حمــاد بــن ســلمة َ َ ّ َ ُ َ ُ واللیــث،َ ِ وشــعیب بــن إســحاق،َّ ُ َ ٍِ وعبــد العزیــز بــن َأبــي حــازم،ُ ِ ِِ َ َ وَأبــو ُأســامة،َ ُ، 
ٍوحفـــص بـــن غیـــاث ِ ُ َ وَأبـــو ضـــمرة،َ َ ُّ ویحیـــى بـــن ســـعید األمـــوي،ُ ُِ َ ٍ ِ َ َ ُ وعیـــسى بـــن یـــونس،َ ُ َ ُ والمفـــضل بـــن ،ِ َّ َ ُ

َفضال ُّ وعمر بن زرعة الخارفي،ةَ ِ ِ َ ٍ ومحمد بـن فلـیح،ُ َُ َ ٍ وَأبـو هـشام،ُ ِ ُ كلهـم،ُ ٍ عـن هـشام،ُُّ ِ ِ عـن عبـاد بـن ،َ ِ َ َ
ِحمزة بن عبد اهللا بن الزبیر ِ َِ َ َُّ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ُورواه َأبــو معاویــة الــضریر َِ َّ َ ُِ ُ ُ ٍ عــن هــشام،َ ِ َ عــن یحیــى بــن عبــاد بــن حمــزة،َ َ َ َ َ َِ ِ ووهــم فیــه،ِِ ِ ِ ابــن  :  وقــال،َ

ٍِ عن یحیى بن عبد اهللا بن سالم،ٍوهب ِِ َِ َ َ ِ وسعید بـن عبـد الـرحمن،َ َِ َّ ِ ِ َِ ٍ عـن هـشام،َ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ ِ عـن عبـاد ،َ َ َ
َبن حمزةا َ َ عن عائشة،ِ ِ ِسـعید بـن الـصلت:  وقـال،َ َِّ ِ عـن هـشام ،َ ِ ِعـن عبـاد بـن عبـد اهللا بـن الزبیـر، َ ِ َِ َ َُّ ِ ِ، 

َعن عائشة ِ ِ ووهم فیه،َ ِ ِ ٌ وكیع:وقال ،َ ٍ عـن هـشام،ِ ِ ِ عـن ابـن عبـد اهللا بـن الزبیـر،َ َِ َ َُّ َ عـن عائـشة،ِ ِ ِ ووهـم ،َ َ
ِفیه ٌ وقال وكیع،ِ ِ ٍ عن هشام،َ ِ ِعن مولى للزبیر، َ َ ُّ َ َ عن عائشة،َ ِ َ قاله عنه َأبو بكر بن َأبي شیبة،َ َ َُ ِ ِ ُ وهو ،ِ

ًوهم َأیضا ٌ.  
ِوالصحیح من ُِ َذلك قول من قال  َّ ُ َ ٍعن هشام: َِ ِ َ عن ع،َ َباد بن حمزةَ َ ِ َ عن عائشة،ِ ِ َ. (1)   

  

  :أوجه االختالف
ٌحمــاد بــن زیــد ومعمــر -١ َ َ ٍ َ ّ ٌ وشــریك،َ ِ ِ والــصلت بــن الحجــاج،َ ّ َ ُ َ ومحمــد بــن هــشام بــن عــروة،َّ ُ َِ ِ ِ ٌ ووكیــع ،ُ ِ َ

ُوعبد اهللا بن داود ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
َ حمـــاد بـــن ســـلمة-٢ َ َ ّ ُ واللیـــث،َ ُ وشـــعیب بـــ،َّ َ ٍِ وعبـــد العزیـــز بـــن َأبـــي حـــازم،ِن إســـحاقُ ِ ِِ َ َ وَأبـــو ُأســـامة،َ ُ، 

ٍوحفـــص بـــن غیـــاث ِ ُ َ وَأبـــو ضـــمرة،َ َ ُّ ویحیـــى بـــن ســـعید األمـــوي،ُ ُِ َ ٍ ِ َ َ ُ وعیـــسى بـــن یـــونس،َ ُ َ ُ والمفـــضل بـــن ،ِ َّ َ ُ
َفضالة ُّ وعمر بن زرعة الخارفي،َ ِ ِ َ ٍ ومحمد بـن فلـیح،ُ َُ َ ٍ وَأبـو هـشام،ُ ِ ُ كلهـم،ُ ٍ عـن هـشام،ُُّ ِ ِ عبـاد بـن َ عـن،َ ِ َ

ِحمزة بن عبد اهللا بن الزبیر ِ َِ َ َُّ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
َُأبو معاویة الضریر -٣ ِ َّ َ ُِ ٍ عن هشام،ُ ِ َ عن یحیى بن عباد بن حمزة،َ َ َ َ َ َِ ِِ.  

                                                 
  ).١٥/٤٧(العلل ) 1
  



 

 ٣٠٥

ٍِ عن یحیـى بـن عبـد اهللا بـن سـالم،ٍ ابن وهب-٤ ِِ َِ َ َ ِ وسـعید بـن عبـد الـرحمن،َ َِ َّ ِ ِ َِ ٍ عـن هـشام،َ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ، 
ِعن عباد َ َ بن حمزةَ َ َ عن عائشة،ِ ِ َ.  

ِ ســعید بــن الــصلت-٥ َِّ ِ عــن هــشام ،َ ِ ِعــن عبــاد بــن عبــد اهللا بــن الزبیــر، َ ِ َِ َ َُّ ِ َ عــن عائــشة،ِ ِ ِ ووهــم فیــه،َ ِ ِ َ، 
ٌوكیع: وقال  ٍ عن هشام،ِ ِ ِ عن ابن عبد اهللا بن الزبیر،َ َِ َ َُّ َ عن عائشة،ِ ِ َ.  

ٌ وكیع-٦ ٍ عن هشام ،ِ ِ ِعن مولى للزبیر، َ َ ُّ َ َعائشةَ عن ،َ ِ.  
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

 مـن  (3)وابـن أبـي خیثمـة،  (2)وأبـو داود،  بنحـوه (1)أخرجـه إسـحاق بـن راهویـه مـن طریـق معمـر
رقـاني ْوَوالج،  بنحـوه (4)لت بـن الحجـاجَّوابن األعرابي من طریـق الـص،  بنحوه طریق حماد بن زید

وروایة محمد بن هشام وعبد ، ن أبیه عن عائشةجمیعهم عن هشام ع،  بنحوه (5)من طریق شریك
  .اهللا بن داود لم أقف علیها

  
  :الوجه الثاني

  (7)أخرجـه البخــاري مـن طریــق وهیـبو،  بمثلــه (6)أخرجـه ابــن سـعد مــن طریـق أنــس بـن عیــاض
مــن وأبــو داود ،  بنحــوه (8)وابــن أبــي خیثمــة مــن طریــق وهیــب ویحیــى بــن ســعید األمــوي، بنحــوه 

ٍهشام جمیعهم عن  ، بنحوه  (9) ومسلمة بن قعنب أسامةطریق أبي ِ عن عباد بـن حمـزة بـن عبـد ،ِ َِ َ َ َِ َِ
ِاهللا بن الزبیر َِ َ عن عائشة،ُّ ِ   .وبقیة الرواة لم أقف على روایاتهم، َ
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 ٣٠٦

  :الوجه الثالث
ٍهشام،  بنحوه  (1) معاویةمن طریق أبيأخرجه البخاري  َ عن یحیى بن عباد بن حمزة،ِ َ َ َ َ َِ ِِ.  

  : الرابعالوجه
ٍ عــن هــشام، بنحــوه  (2)وســعید بــن عبــد الــرحمن، أخرجــه ابــن وهــب عــن یحیــى بــن عبــد اهللا ِ َ عــن ،َ

َِأبیه َ عن عباد بن حمزة،ِ َ َ َِ َ عن عائشة،ِ ِ َ.  
  

  :الوجه الخامس
  .لم أقف على هذا اإلسناد

  

  :الوجه السادس
  .حوه بن عن هشام عن مولى للزبیر عن عائشة (3)أخرجه ابن أبي شیبة عن وكیع

  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ٍحماد بن زید -١ َ ّ   .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:َ
ٌمعمر -٢ َ    .وهو ثقة فاضل، نترجمته في الحدیث الخامس والثالثیتقدمت : َ
ٌشریك -٣    .وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع عشر: َِ
ِالصلت بن الحجاج -٤ ّ َ ُ ًلم أجد فیه جرحا أو تعدیال  :َّ    (4).عامة أحادیثه نكرة :  قول ابن عديسوى، ً
َمحمد بن هشام بن عروة -٥ ُ َِ ِ ِ   .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن:ُ
ٌوكیع -٦ ِ   .وهو ثقة عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:َ
ُعبد اهللا بن داود -٧   .وهو ثقة عابد، نثالثیالحدیث الحادي والتقدمت ترجمته في : َ

  

  :الوجه الثاني
َحماد بن سلمة -١ َ َ ّ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: َ
ُاللیث -٢    .إمام مشهور، وهو ثقة فقیه، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: َّ
ِشعیب بن إسحاق -٣ ُ َ   .وهو ثقة، ترجمته في الحدیث الثاني عشر :ُ
ِعبد العزیز بن َأب -٤ ِ ِ َ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ٍِي حازمَ

                                                 
  .٨٤٨األدب المفرد حدیث رقم) 1
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 ٣٠٧

ََأبو ُأسامة -٥    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ُ
ٍحفص بن غیاث -٦ ِ ُ    .وهو ثقة، نوالثالثیالحدیث الحادي تقدمت ترجمته في : َ
ََأبو ضمرة -٧ َ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ُ
ِیحیى بن سعی -٨ َ َ ُّد اُألمويَ ِ َ    .وهو صدوق، نتقدمت ترجمته في الحدیث الستی: ٍ
ُعیسى بن یونس -٩ ُ َ   .وهو ثقة مأمون، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ِ

َالمفضل بن فضالة -١٠ َ ُ َّ َ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ُ
ُّعمر بن زرعة الخارفي -١١ ِ ِ َ    (2). ٍواه: بي قالوالذه،  (1)فیه نظر: قال البخاري :ُ

  :خالصة القول فیه
  .ضعیف

ٍومحمــــد بــــن فلــــیح -١٢ َُ َ تــــوفي ، زاعـــي المــــدنيُ أو الخ،ميَلْح بـــن ســــلیمان األســــْیَلــــُمحمـــد بــــن ف :ُ
: وابــن حجــر قــال،  (3)وابــن معــین قــال لــیس بثقــة، لــیس بــذاك القــوي: قــال أبــو حــاتمه، ١٩٧ســنة

   (5). ووثقه الذهبي،  (4)صدوق یهم
  :هخالصة القول فی

  .صدوق یهم
ٍوَأبو هشام -١٣ ِ أبـو هاشـم أو هـشام ، المغیرة بن عبد الرحمن بـن الحـارث بـن هـشام المخزومـي :ُ

   (6). ثقة جواد، المدني أخو أبي بكر
  

  :الوجه الثالث
َُأبو معاویة الضریر -١ ِ َّ َ ُِ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ُ
َیحیى بن عباد بن حمزة -٢ َ َ َ َِ ، حیح عباد بـن حمـزة كمـا بـین البخـاري ذلـك فـي األدب المفـرد الص:ِِ

  .وهو ثقة، وتقدمت ترجمته في الحدیث الثاني والثمانون
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 ٣٠٨

  :الوجه الرابع
   .وهو فقیه ثقة حافظ، نت ترجمته في الحدیث الرابع والستیتقدم: ٍابن وهب -١
ٍِیحیى بن عبد اهللا بن سالم -٢ ِِ َِ َ    .وهو صدوق، لرابعتقدمت ترجمته في الحدیث ا: َ
ِسعید بن عبد الرحمن -٣ َِ َّ ِ ِ َِ   .وهو ثقة، نترجمته في الحدیث التاسع والثالثیتقدمت : َ
َعباد بن حمزة -٤ َ َِ   .وهو ثقة، نترجمته في الحدیث الثاني والثمانیتقدمت : ِ

  

  :الوجه الخامس
ِسعید بن الصلت -١ َِّ    .مجهولوهو ، نترجمته في الحدیث السابع والثمانیتقدمت : َ
ِعباد بن عبد اهللا بن الزبیر -٢ ِ َِ َ َُّ ِ   .وهو ثقة، نترجمته في الحدیث الثاني والثمانیتقدمت : ِ

  
  :الوجه السادس

  .وهو ثقة عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:وكیع
  

  :الوجه الراجح
  .الثانيالوجه 

  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  
  :الخالصة

  :هو الوجه الثانيیح والراجح والصح، للحدیث ستة أوجه
  .الثانيالدارقطني للوجه لترجیح  -
  . وأغلب رواته رواته ثقات والصدوق والضعیف لهم متابعات-
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٠٩

   ) والثمانونالثامنالحدیث (  
َوسـئل عــن حـدیث عــروة ُُ َ َِ ِ َ عـن عائــشة،ِ ِ ُ َأنَّ رسـول اهللا ،َ َe َأرســل بـُأم ســلمة لیلـة النحــر ِ َّ َ َ ََ َ َِّ ِ

َفرم ِت الجمرة قبل الفجرََ َ َ َ َ ُ ثم مضت فَأفاضت وكان ذلك الیوم الیوم الذي یكون عندها رسول اهللا ،ِ ُ َ َ ِ ِ ُِ ُ َ َ ََّ ُ َ َ ََ َ ُّ
eفَأحب َأن توافقه ُ َ ِ ُ ّ َ َ.  

َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ُ واختلف عنه ؛ ،ِ َ ُ فرواه الضحاك بن عثمانُِ ُ ّ َّ ُ ِ وعبـد اهللا بـن محمـد بـن ،ََ ِ َ َُ
َعــروةِیحیــى بــن  ٍ ومحمــد بــن عبــد اهللا بــن عبیــد بــن عمیــر،ُ ِ َِ ُُ َ ُ َ َِ ٌ وشــریك،ِ ِ ٍ عــن هــشام،َ ِ ِ عــن َأبیــه،َ ِ َ عــن ،َ

ُعائـــشة وخـــالفهم َأبـــو معاویـــة الـــضریر ُِ َّ َ ُِ ُ َ َ َ ٍ رواه عـــن هـــشام،ِ ِ َ ُ ِ عـــن َأبیـــه،َ ِ َ عـــن زینـــب،َ َ َ عـــن ُأم ســـلمة ؛،َ َ َ ِّ َ 
ٍوخالفهم َأصحاب هشام ِ ُ ُ َ َ ُ الحفاظ عنه،َ َ ُُ ُ رووه،ّ ٍ عن هشامَ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ُ مرسال وهو الصحیح،َ ِ َّ ُ ً َ ُ. (1)   

  

  :أوجه االختالف
ُ الضحاك بن عثمـان-١ ُ ّ َ وعبـد اهللا بـن محمـد بـن یحیـى بـن عـروة،َّ ُ َ َِ ِ ِ ِ ومحمـد بـن عبـد اهللا بـن عبیـد ،ُ َِ ُ َ َِ ُ   
ٍبن عمیرا َِ ٌ وشریك،ُ ِ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  

َ َأبو معاوی-٢ ُِ ُة الضریرُ ِ ٍ رواه عن هشام،َّ ِ َ ُ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن زینب،َ َ َ عن ُأم سلمة،َ َ َ ِّ َ.  
ٍ َأصحاب هشام-٣ ِ ُ الحفاظ عنه،ُ َ ُُ ٍ رووه عن هشام،ّ ِ َ ُ ِ عن َأبیه،َ ِ ً مرسال،َ َ ُ.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

هـذا اإلسـناد ال غبـار : هقـيوقـال البیبنحـوه حاك َّ مـن طریـق الـض (3)والبیهقـي،  (2)أخرجه أبو داود
 وهذه هي عادته، ویسنده مرة،  مرةفكان هشام یرسله، وكأن عروة حمله من الوجهین جمیعا، علیه

  .وبقیة الرواة لم أقف على مرویاتهم، (4)
  

  :الوجه الثاني
  . بنحوه عن هشام عن أبیه عن زینب عن أم سلمة (5) معاویةمن طریق أبيأخرجه البیهقي 

  
  

                                                 
  .)١٥/٥٠(العلل ) 1
  ).٢/١٩٥(باب التعجیل من جمع ، كتاب المناسك،  داودي سنن أب) 2
  ). ٨/٣٢٥(جماع أبواب ما یتجنبه المحرم ، معرفة السنن واآلثار) 3
  ).٤/٨٥(باب ما یفعل المرء بعد الصفا والمروة ، السنن الصغیر) 4
   ).٢/٧(، باب ما یكون بمنى بعد رمي الجمرة، كتاب المناسك، السنن الصغرى)5



 

 ٣١٠

  :لثالوجه الثا
  .ًمرسالبنحوه   (2)والطحاوي من طریق حماد بن سلمة،  (1)أخرجه مالك في موطئه

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ُالضحاك بن عثمان-١ ُ ّ   .وهو صدوق، نوالعشریالحدیث الحادي تقدمت ترجمته في : َّ
َعبد اهللا بن محمد بن یحیى بن عروة  -٢ ُ َ َِ ِ ِ وهـو ، نیث الثـاني واألربعـیترجمتـه فـي الحـدتقدمت : ُ

  .متروك
ٍمحمد بن عبد اهللا بن عبید بن عمیر  -٣ ِ َِ ُُ َ ُ َ َِ ِ:   

منكــر : ومــرة قــال،  (4)لــیس بــذاك الثقــة: والبخــاري قــال،  (3)لــیس حدیثــه بــشيء: قــال ابــن معــین
،  (7)مـع ضـعفه یكتـب حدیثـه: وابـن عـدي قـال،  (6)متـروك الحـدیث: والنـسائي قـال،  (5)الحـدیث
   (8). متروك: ني قالوالدارقط

  : خالصة القول فیه
  .ًضعیف جدا

  

ٌشریك -٤   .                                    وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع عشر: َِ
  

  :الوجه الثاني
َُأبو معاویـة الـضریر -١ ِ َّ َ ُِ ضـعیف فـي روایتـه عـن غیـر وهـو ، تقـدمت ترجمتـه فـي الحـدیث األول: ُ

  .األعمش
  

  

  :لوجه الثالثا
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:حماد بن سلمة -١
  

  

                                                 
  ).١/٣٩١ (موطأ مالك) 1
  ).٢/٢١٨(باب رمي جمرة العقبة لیلة النحر ، شرح معاني اآلثار) 2
  ).٣/١٢٩(روایة الدوري ، بن معیناتاریخ ) 3
  ).١/١٤٢(التاریخ الكبیر ) 4
  ).٢/١٨٠(التاریخ الصغیر ) 5
  .٩٦الضعفاء والمتروكین ص) 6
  ).٦/٢٢٠(الكامل ) 7
  .٦٠سؤاالت البرقاني ص) 8



 

 ٣١١

  :الوجه الراجح
  .الثالث

  
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .مرسل صحیح

  
  :الخالصة

  :والراجح الثالث، للحدیث ثالثة أوجه
  .ألن رواته ثقات -١
ِحمد بن عبد اهللا بن عبید بن ُم ضعیف وهو ٍورواو، وهو عبد اهللا متروك ٍالوجه األول فیه راو -٢ ِِ َِ ُ َ َ

ٍعمیر َ ُ.  
  .أبو معاویة خالف الحفاظ، الوجه الثاني -٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣١٢

   )التاسع والثمانون الحدیث( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ ُ عن عائشة طیبت رسول اهللا ،ِ َ ُ ََّ َ ِ َe لحرمه ولحله بَأطیب ما َأقدر ُ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ ِّ ِ ِ

ِعلیه َ َ.  
ُّفرواه َأی ُ ُّوب السختیانيََ ِ ِ ّ ِ وعبد اهللا بن المبارك،ُ َ ُ ِ وسـعید بـن عبـد الـرحمن،َ َ َّ ِ َِ َ وحمـاد بـن سـلمة،َ َ َ ّ ٌ ووكیـع،َ ِ َ، 

ُّوَأبــو مــروان الغــساني ِ ّ َ َ ُ ومالــك بــن ســعیر،ُ ُ والــضحاك بــن عثمــان،ِ ُ ّ ُّ والقــسملي،َّ ِ َ َ وابــراهیم بــن طهمــان،َ ُ ِ ِٕ، 
ُّوالمنــذر بــن عبــد اهللا الحزامــي ِ ِ ِ َِ ُ َ ویحیــ،ُ َ والمفــضل بــن فــضالة،ُّى بــن َأیــوبَ َ ُ َّ َ ٍ وعلــي بــن مــسهر،ُ ِ ُ ُّ ِ َ وعبــد ،َ

َالرحیم بن سلیمان ُ ِ ِ ِ وشـجاع بـن الولیـد،َّ ِ َ ُ َ وَأبـو ضـمرة،ُ َ ِ وشـعیب بـن إسـحاق،ُ ٌ ومحاضـر،ُ ِ ٍ عـن هـشام،ُ ِ َ، 
ِعن َأبیه ِ ٍ عن عائشة وكذلك قیل عن مالك بن َأنس،َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ٍ عن هشام،َ ِ   للیث ؛ُِ واختلف عن ا،َ

ِفـرواه عبـد اهللا بــن عبـد الحكـم َ َ َ َِ ُ َ ٍ وعیــسى بـن حمــاد زغبـة ،َ ّ َ َ ِعـن اللیــث، ِ َّ ِ ٍ عـن هـشام،َ ِ ِ عــن عثمـان بــن ،َ ُ َ
َعروة َ عن عروة،ُ ُ ٍ عن عائشة وخالفهما یعقوب بن إبراهیم بن سعد،َ ِ َِ ِ ِ ُ َ َُ َُ َ ُ وَأحمد بن یـونس،َ ُ َ ومحمـد بـن ،َ ُ

ُّحــرب المكــي ِّ َ ٍ َّ رووه عــن الل،َ ِ َ ُ َ ٍ عــن هــشام،ِیــثَ ِ ِ عــن َأبیــه،َ ِ َ عــن عائــشة،َ ِ ُعــن َأحمــد بــن یــونس: ِوقیــل َ َ ُ َِ، 
ٍعن لیث َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن عبد الرحمن بن القاسم،َ ِ ِِ ِ َ َّ َ ُ عن عائشة وال یصح هذا القول،َ عن أبیه،َ َ َ ُّ ِ َِ ََ.  

َورواه َأبـــو ُأســـامة  ُ ُ َ ُوداود العطـــار، َ ّ َ ٍ ووهیـــب بـــن خالـــد،ُ ِ ُ َ ُّ وعلـــي بـــن ها،ُ ِ ٍشـــمَ ٍ وعلـــي بـــن غـــراب،ِ ُ ُّ ِ  وابـــن ،َ
َعیینة َ ُ واختلف عنه ؛،ُ َ ُِ  

َرووه عن هشام بن عروة َُ َِ ِ ِ ُ ُ عن عثمان،َ َ عن عروة،َ ُ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ُّقــال ذلــك إبــراهیم بــن ســعید الجــوهري ِ َ َ ٍ ِ َِ ُ ِ َ عــن ابــن عیینــة،َ َ ُ َِ ِ عــن هــشام ،ِ ِ َعــن عثمــان بــن عــروة، َ ُ ُِ  وقــال ،ِ

ُثم لقیت عثم: سفیان ُ َِ ِان فحدثني بهُّ ِِ َ َّ َ ُّ وقال الحمیدي،َ ِ َ ُ وغیره،ُ ُ َ عن ابن عیینة،َ َ ُ َِ َ عن عثمان بن عروة،ِ ُ ُ َِ، 
ِعن َأبیه ِ ُ عن عائشة قال عثمان ،َ ُ ََ ِّما یرویه هشام إال عني: ِ َ َِ ٌ ِ ِ ِ.  

ُورواه نافع بن یزید ِ ُ َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن القاسم،َ ِ ِ َ عن عائشة،َ َ ِ َ.  
ِوالــصحیح عــن هــشام بــن ِ ِ َِ ُ َ عــروةَّ َ َأنــه ســمع هــذا الحــدیث مــن َأخیــه عثمــان بــن عــروة ،ُ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َعــن عــروة، َّ ُ َ، 

   (1) .ًوكان أحیانا یرسله
  

  :أوجه االختالف
ُّ َأیوب الـسختیاني-١ ِ ِ ّ ُ ِ وعبـد اهللا بـن المبـارك،ُّ َ ُ ِ وسـعید بـن عبـد الـرحمن،َ َ َّ ِ َِ َ وحمـاد بـن سـلمة،َ َ َ ّ ٌ ووكیـع،َ ِ َ، 

ّوَأبــو مــروان الغــس َ َ ُّانيُ ُ ومالــك بــن ســعیر،ِ ُ والــضحاك بــن عثمــان،ِ ُ ّ ُّ والقــسملي،َّ ِ َ َ وابــراهیم بــن طهمــان،َ ُ ِ ِٕ، 
ُّوالمنــذر بــن عبــد اهللا الحزامــي ِ ِ ِ َِ ُ ُّ ویحیــى بــن َأیــوب،ُ َ َ والمفــضل بــن فــضالة،َ َ ُ َّ َ ٍ وعلــي بــن مــسهر،ُ ِ ُ ُّ ِ َ وعبــد ،َ

َالرحیم بن سلیمان ُ ِ ِ ِ وشـجاع بـن الولیـد،َّ ِ َ ُ َ وَأبـو ضـمرة،ُ َ ِ وشـعیب بـن إسـحاق،ُ ٌ ومحاضـر،ُ ِ ٍ عـن هـشام،ُ ِ َ، 
ِعن َأبیه ِ ِ عن عائشة وكذلك قیل،َ ِ َِ َ َ ٍ عن مالك بن َأنس:َ َ ِ ِ ِ ٍ عن هشام،َ ِ َ.  

                                                 
  .)١٥/٥٣(العلل ) 1
  



 

 ٣١٣

ِ عبــد اهللا بــن عبــد الحكــم-٢ َ َ َ ٍ وعیــسى بــن حمــاد زغبــة ،َِ ّ َ َ ِعــن اللیــث، ِ َّ ِ ٍ عــن هــشام،َ ِ ِ عــن عثمــان بــن ،َ ُ َ
َعروة َ عن عروة،ُ ُ ََ عن عائشة وخالف،َ َ ِ ٍهما یعقوب بن إبراهیم بن سعدَ َِ ِ ِ ُ َُ ُ وَأحمد بن یـونس،ُ ُ َ ومحمـد بـن ،َ ُ

ُّحرب المكي ِّ َ ٍ ِ رووه عن اللیث،َ َّ ِ َ ُ َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ُ َأحمد بن یونس-٣ ُ ٍ عن لیث،ِ َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن عبد الرحمن بن القاسم،َ ِ ِِ ِ َ َّ َ َ عن عائشة وال ،َ عن أبیه،َ ِ َ

ِیص ُح هذا القولَ َ َ ُّ.  
َ َأبو ُأسامة -٤ ُوداود العطار، ُ ّ َ ٍِ ووهیب بن خالد،ُ ُ َ ٍ وعلي بن هاشم،ُ ِ ُِّ ٍ وعلي بن غراب،َ ُ ُّ ِ َ وابن عیینة،َ َ ُ، 

َعن هشام بن عروة ُ َِ ِ ُ عن عثمان،ِ َ عن عروة،َ ُ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

،  بنحـوه (2)والـدارمي مـن طریـق حمـاد بـن سـلمة،  بنحـوه  (1)أخرجـه ابـن راهویـه مـن طریـق عبـدة
 جمـیعهم عـن هـشام عـن بنحـوه، (4)والنـسائي مـن طریـق أیـوب،  بنحـوه  (3)وأحمد مـن طریـق وكیـع

  .أبیه عن عائشة
  

  :الوجه الثاني
 من طریق اللیـث عـن هـشام عـن عثمـان عـن عـروة عـن عائـشة،  (6)والنسائي،  (5)أخرجه الدارمي

  .بنحوه
  

  :ه الثالثالوج
  مـن طریـق قتیبـة بـن سـعید عـن اللیـث عـن عبـد الـرحمن عـن أبیـه عـن عائـشة (7)أخرجـه النـسائي

  .بنحوه
  
  

                                                 
  .٦٧٩حدیث رقم ، )٢/١٧٨(مسند إسحاق بن راهویه ) 1
  .١٨٠١حدیث رقم ، )٢/٥١(سنن الدارمي ) 2
  .٢٥٧٦٦یث رقم حد، )٦/٢٠٧(مسند أحمد ) 3
  .٤١٦٣حدیث رقم، )٢/٤٥٩ (،باب إباحة الطیب بمنى قبل اإلفاضة، كتاب الحج، سنن النسائي) 4
  .١٨٠٢حدیث رقم ، )٢/٥١(سنن الدارمي ) 5
  ).٢/٣٣٨(، باب إباحة الطیب عند اإلحرام، كتاب الحج، سنن النسائي) 6
  ).٢/٤٥٨ (، فاضةباب إباحة الطیب بمنى قبل اإل، كتاب الحج، سنن النسائي) 7



 

 ٣١٤

  :الوجه الرابع
عــن بنحــوه كالهمــا ،  (2)والبخــاري مــن طریــق وهیــب،  (1)أخرجـه الــشافعي مــن طریــق ابــن عیینــة
 هـشام هـذا الحـدیث  مـا روى:قـال عثمـان: وقـال الـشافعي، هشام عن عثمان عن أبیـه عـن عائـشة

  . إال عني
  .وبقیة الرواة لم أقف على روایاتهم

  
  :دراسة رواة أوجه االختالف

  :الوجه األول
َُّأیوب السختیاني -١ ِ ِ ّ ُ وهو ثقة ثبت حجة من كبار ، ن ترجمته في الحدیث الثالث والعشریتقدمت: ُّ

  .الفقهاء
ِعبد اهللا بن المبارك -٢ َ ُ   .عالم زمانه، وهو ثقة، نادي والعشریالحدیث الحتقدمت ترجمته في : َ
ِسعید بن عبد الرحمن -٣ َ َّ ِ َِ    .وهو ثقة، نع والثالثیتقدمت ترجمته في الحدیث التاس: َ
َحماد بن سلمة -٤ َ َ ّ   .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: َ
ٌوكیع -٥ ِ    .وهو ثقة عابد فاضل، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: َ
ََأبو مروان -٦ ُّ الغسانيُ ِ ّ    .وهو ضعیف، نترجمته في الحدیث الثامن والثالثیتقدمت : َ
ُمالك بن سعیر -٧    .وهو ال بأس به، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع: ِ
ُالضحاك بن عثمان -٨ ُ ّ   .وهو صدوق، نالحدیث الحادي والعشریتقدمت ترجمته في : َّ
ُّالقسملي -٩ ِ َ    .وهو ثقة عابد، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع: َ

َإبراهیم بن طهمان -١٠ ُ ِ    .وهو ثقة، نالحدیث الحادي والعشریتقدمت ترجمته في : ِ
ُّالمنــذر بــن عبــد اهللا الحزامــي -١١ ِ ِ ِ َِ ُ بــن االمنــذر بــن عبــد اهللا بــن المنــذر بــن المغیــرة بــن عبــد اهللا  :ُ

   (3). ه١٨١توفي سنة، خالد بن حزام بزاي األسدي الحزامي والد إبراهیم مقبول
ُّیحیى بن َأیوب -١٢ َ    .وهو صدوق، ن ترجمته في الحدیث الثامن والعشریتقدمت: َ
َالمفضل بن فضالة -١٣ َ ُ َّ َ    .وهو ثقة عابد، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ُ
ٍعلي بن مسهر -١٤ ِ ُ ُّ ِ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: َ
َعبد الرحیم بن سلیمان -١٥ ُ ِ ِ َّ   .وهو ثقة، نرجمته في الحدیث الرابع واألربعیتتقدمت : َ
ِشجاع بن الولید -١٦ َ ُ    ِ.وهو صدوق، نترجمته في الحدیث التاسع والثالثیتقدمت : ُ

                                                 
  ).١/١٢٠(كتاب المناسك ، مسند الشافعي) 1
  .٥٥٨٤حدیث رقم ، )٥/٢٢١٦(،باب ما یستحب من الطیب، كتاب اللباس، صحیح البخاري) 2
  ).ص٥٤٦(التقریب  )3



 

 ٣١٥

ََأبو ضمرة -١٧ َ    .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:ُ
ِشعیب بن إسحاق -١٨    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثاني عشر: ُ
ٌمحاضر -١٩ ِ   .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث العاشر: ُ

  

  :الوجه الثاني
ِعبـــد اهللا بـــن عبـــد الحكـــم -١ َ َ َ  أبـــو محمـــد الفقیـــه ،عبـــد اهللا بـــن عبـــد الحكـــم بـــن أعـــین المـــصري: َِ

  .ه١١٤توفي سنة ، المالكي
 ،وقـال الفقیـه مـن أهـل مـصر،  (3)وذكره ابن حبان فـي الثقـات،  (2)والدارقطني،  (1)وثقه أبو زرعة
   (4). ًبن معین شیئااصدوق أنكر علیه : وابن حجر قال

  :خالصة القول فیه
  .ثقة
ٍعیسى بن حماد زغبة -٢ ِّ َ بـة ْغُأبـو موسـى األنـصاري لقبـه ز، جیبـيُّعیسى بـن حمـاد بـن مـسلم الت:َ

   (5). ـه١٤٨توفي سنة، ثقة، ًبضم الزاي وسكون المعجمة بعدها موحدة وهو لقب أبیه أیضا
ُیعقـوب بـن -٣ ٍ إبـراهیم بـن سـعدَُ َِ ِ بــن ایعقـوب بــن إبـراهیم بـن سـعد بـن إبـراهیم بـن عبـد الـرحمن   :ِ

   (6). ـه٢٠٨توفي سنة ، عوف الزهري أبو یوسف المدني نزیل بغداد ثقة فاضل
َُأحمــد بــن یــونس  -٤ ُ  أحمــد بــن عبــد اهللا بــن یــونس بــن عبــد اهللا بــن قــیس التمیمــي الیربــوعي :َ

  (7). ـه١٢٧ توفي سنة،ثقة حافظ، الكوفي
ُّمحمد بن حرب المكي -٥ ِّ َ ٍُ َ    (8).ثقة رجل صالح، محمد بن حرب المكى یكنى أبا عبد اهللا :َ
أخو هشام وكان أصغر منه ، عثمان بن عروة بن الزبیر بن العوام المدني :عثمان بن عروة -٦

   (9) .ثقة، لكن مات قبله
  .إمام مشهور، ثقة ثبتوهو ،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: اللیث-٧
  

                                                 
  ).١/٥٦٧(الكاشف ) 1
  .١٦١سؤاالت السلمي للدارقطني ص) 2
  ).٨/٣٤٧(الثقات البن حبان ) 3
  .٣١٠التقریب ص) 4
  .٤٣٨ریب صالتق) 5
  .٦٠٧التقریب ص) 6
  .٨١التقریب ص) 7
  ).٢/٢٣٤(للعجلي ، معرفة الثقات) 8
  .٣٨٥التقریب ص) 9



 

 ٣١٦

  :الوجه الثالث
َُأحمد بن یونس -١ ُ   .في الوجه الثاني، نینالحدیث التاسع والثماتقدمت ترجمته في : ِ
ِعبد الرحمن بن القاسم -٢ ِ ِِ ِ َ َّ أبـو ، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق التیمـي: َ

  (1). ه١٢٦توفي سنة،  كان أفضل أهل زمانه:بن عیینةاقال ،  المدني ثقة جلیلمحمد
  
  

  :الوجه الرابع
ََأبو ُأسامة -١   .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ُ
ُداود العطار -٢ ّ َ    .وهو ثقة، نه في الحدیث التاسع والثالثیتقدمت ترجمت: ُ
ٍِوهیب بن خالد -٣ ُ َ    .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن: ُ
ٍعلي بن هاشم -٤ ِ ُِّ    .وهو صدوق، ت ترجمته في الحدیث السادس عشرتقدم: َ
ٍعلي بن غراب -٥ ُ ُّ ِ    .وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع: َ
َابــن عیینــة -٦ َ وهــو مــدلس مــن ، إمــام حجـة، وهـو ثقــة ثبــت، یث األول تقــدمت ترجمتـه فــي الحــد:ُ

  .وتدلیسه ال یضر، المرتبة الثانیة
  

  :الوجه الراجح
  .عوالراب، الوجه الثاني

  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  
  :الخالصة

  :والصحیح الثاني والرابع، للحدیث أربعة أوجه
  .وعلي بن الغراب صدوق وله متابعات من رواة ثقات، معظمهم ثقاترواته  -١
  .تخریج البخاري للوجه الرابع -٢
  .عنهِ لم یرو الحدیث إال ًاتأكید عثمان أن هشام -٣

  
  
  

                                                 
  .٣٤٨التقریب ص) 1



 

 ٣١٧

  )التسعون الحدیث ( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عـن عائـشة،ِ ِ ّ َأنَّ النبـي ،َ َِّeقـال لـضباعة َ ُ ِاشـترطي وقـولي :  (1)ِ ُ ِ ََ

ِمحلي حیث حبستني َِ َ َ َُ ِّ َ.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال ُ َُ ِ ِ ِ عن َأبیه،ِ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ واختلف عـن ابـن عیینـة،َ َ ُ َِ ِ ِ فیـه،ُِ ِ فقیـل عـن عبـد ،ِ َِ َ َ

ِالجبــار ِ عــن ابــن ،َ ِ َعیینــةَ َ َّ حــدثنا ،ُ َومــرة لــم یقــل فیــه عــن عائــشة ... َ ِ ِ َِ َُ عــن ابــن ، وأرســله الحمیــدي ، َ
َعیینة  َولم یقل فیه عن عائشة، ُ ِ ِ َِ َُ ِّ واختلف عن الثوري ؛،َ ِ َِّ َ ُِ  

َفرواه َأبو قالبة ُِ ُ ٍ عن محمد بن كثیر،ََ ِِ َِ َ ِّ عن الثوري،َُ ِ َِّ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة وغ،َ َ ِ ُیره یرسلهَ ُُ ِ ُ ُ.  
ُورواه اللیث َّ ُ َ ٍ وحماد بن زید،َ َ ّ َ والمفضل بن فضالة،َ َ ُ َّ َ ٍ عن هـشام،ُ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ ّ َأن النبـي ،َ ِ َّ َّe دخـل علـى َ َ َ َ

ًضباعة مرسال َ ُ َ ُ .(2)   
  

  :أوجه االختالف
ِعن عبد الجبار -١ َ َ َ عن ابن عیینة،َِ َ ُ َِ َّ حدثنا ،ِ َومرة لم یقل فیه عن ع... َ َِ ِ ُ َائشة َ ، وأرسله الحمیدي ، ِ

َعن ابن عیینة  َولم یقل فیه عن عائشة، ُ ِ ِ َِ َُ َ.  
ََأبو قالبة -٢ ٍ عن محمد بن كثیر،ُِ ِِ َِ َ ِّ عن الثوري،َُ ِ َِّ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  
ُورواه اللیث -٣ َّ ُ َ ٍ وحماد بن زید،َ َ ّ َ والمفضل بن فضالة،َ َ ُ َّ َ ٍ عن هـشام،ُ ِ ِ عـن َأب،َ َّ َأن النبـي صـلى اهللا ،ِیـهَ َ ّ ِ َّ َّ

َعلیه وس َ َلم دخل على ضباعة َ ُ ََ َ َ.  
  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

، بنحــــوه(3)ًأخرجــــه ابــــن خزیمــــة فــــي صــــحیحه مــــن طریــــق عبــــد الجبــــار عــــن ابــــن عیینــــة موصــــوال
  .ًكالهما من طریق ابن عیینة مرسال،  بنحوه (5)والبیهقي،  بنحوه (4)والشافعي

  
  

  

                                                 
تزوجها المقداد بن عمرو البهراني حلیف بني زهرة یعرف ، بن عبد المطلب بن هاشمضباعة بنت الزبیر  )1

.  فقتل عبد اهللا یوم الجمل مع عائشة رضي اهللا عنها ،ةبالمقداد بن األسود لتبنیه له فولدت له عبد اهللا وكریم
. روى عنها األعرج وعروة بن الزبیر. سلم أحادیث منها االشتراط في الحج لضباعة عن النبي صلى اهللا علیه و

  ).٦٠٦ص(االستیعاب
  ).١٥/٥٥(العلل  ) 2
  ).٤/١٦٤(صحیح ابن خزیمة ) 3
  ).١/١٢٣(من كتاب المناسك ، مسند الشافعي) 4
  ).٥/٢٢١(باب من لم یر اإلحالل بالمرض ، كتاب الحج، السنن الكبرى للبیهقي) 5



 

 ٣١٨

  :لوجه الثانيا
أخرجـــه أحمـــد مـــن طریـــق حمـــاد بـــن ، ًهنـــاك رواة كثـــر ذكـــروا هـــذا الحـــدیث غیـــر الثـــوري مرفوعـــا 

 مـن  أیـضامـسلمأخرجـه و،  أسـامةمـن طریـق أبـي بنحـوه، (3)ومـسلم،  بنحـوه (2)والبخـاري،  (1)سـلمة
  (6)انمـن طریـق سـفیوالـدارقطني ،  بمثلـه (5)والطبرانـي مـن طریـق الثـوري،  بنحـوه (4)طریق معمـر

  .جمیعهم عن هشام عن أبیه عن عائشة،  بنحوه (7) أسامةمن طریق أبيوالبیهقي ، بنحوه
  

  :الوجه الثالث
 ووكیــع،  الطبرانــي مــن طریـق محمــد بــن فــضیلهولكــن أخرجــ، لـم أقــف علــى روایــات هــؤالء الـرواة 

   (8).  بلفظهًمرسال
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

أبــو بكــر ، ار البــصريَّ عبــد الجبــار بــن العــالء بــن عبــد الجبــار العطــ:بــن العــالءار َّعبــد الجبــ -١
   (11). ال بأس به: ابن حجرقال و،  (10)والذهبي،  (9)وثقه العجليه،١٤٨توفي سنة ، نزیل مكة

  :خالصة القول فیه
  .ثقة
  .إمام حجة، وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:ابن عیینة -٢

  

  :يالوجه الثان
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث السابع:الثوري -١
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:حماد بن سلمة -٢

                                                 
  .٢٥٠٨٩ رقم ثحدی، مسند أحمد) 1
  ).١٦/٣٢(باب األكفاء في الدین ، كتاب النكاح، صحیح البخاري) 2
  ).٦/٢٠٥(جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ، كتاب الحج، صحیح مسلم) 3
  ).٦/٢٠٦(باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر ، جكتاب الح، صحیح مسلم) 4
  .٢٠٣٣٣للطبراني رقم الحدیث ، المعجم الكبیر) 5
  .٢١٣٩باب طلوع الشمس بعد اإلفطار حدیث رقم ، كتاب الصیام، سنن الدارقطني) 6
  ).٤/١٥٦(باب اإلحصار ، للبیهقي، السنن الصغیر) 7
  ).٢٤/٣٣٦(المعجم الكبیر ) 8
  ).٢/٦٩(معرفة الثقات ) 9

  ).١/٦١٢(الكاشف ) 10
  ).٣٣٢ص(التقریب ) 11



 

 ٣١٩

  .وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:أبو أسامة -٣
  .وهو ثقة عابد، نترجمته في الحدیث الخامس والثالثی تقدمت :معمر -٤

  

  :الوجه الثالث
  .إمام مشهور، وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: ُیثَّالل -١
ٍحماد بن زید -٢  َ ّ    .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع: َ
َالمفضل بن فضالة -٣ َ ُ َّ َ   .وهو ثقة عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:ُ
  .وهو ثقة عابد،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:وكیع -٤
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي عشر:بن فضیلمحمد  -٥

  
  :الراجح الوجه
  .جمیعها الثالثة الوجوه

  
  :الحدیث إسناد على الحكم

  .صحیح
  
  :الخالصة
  :صحیحة والثالثة ، أوجه ثالثة للحدیث

  .ًامرفوع السند هذا أخرجا ومسلم البخاري ألن
  .ًومرسال موصوال عیینة ابن عن الحدیث وروي

  .ثقات رواة أیضا الحدیث روى وقد
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٢٠

  )والتسعون الحدیث الحادي ( 
َوســئل عــن حــدیث عــروة ُُ َ َِ ِ َ عــن عائــشة،ِ ِ ُ قــال رســول اهللا ،َ ُ َe :  َمــا ضــر امــرَأة نزلــت بــین َ ََ ً َ ّ َ

َ َأو نزلت بین َأبویها،ِاَألنصار َ َ َ ََ.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ِ واختلـف عنـه ؛ فـرواه هـ،ِ ُِ َ َ ُ َ ٍشام بـن حـسانُ ّ َ ٍ عـن هـشام،ُ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ َ عـن ،َ

َعائشة ُ عن النبي صلى اهللا علیه وسلم قاله روح بن عبادة،ِ ُ ُ َ ََ َ ََ ََّ ِّ ِ َّ ُ عنه،ِ َ.  
َّورواه الخلیل بن مرة ُ ُ ِ َ ُ َ ٍ وسلمة بن سعید،َ ِ َ َُ ٍ عن هشام،ََ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عـن عائـشة،َ ِ ً موقوفـا،َ ُ ُ وكالهمـا غیـر ،َ َ ُ ِ

َمحفوظ عن ٍ ُ ٍ هشامَ ِ. (1)   
  

  :أوجه االختالف
ٍهشام بن حسان -١ ّ َ ُ ٍ عن هشام،ِ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ عن النبي صلى اهللا علیه وسلم،َ ََ َ ََّ ِّ ِ َّ ِ.  
َّ الخلیل بن مرة-٢ ُ ُ ِ ٍ وسلمة بن سعید،َ ِ َ َُ ٍ عن هشام،ََ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ ً موقوفا،َ ُ َ.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :ألولالوجه ا

 هذا حدیث صحیح على :وقال،  بمثله من طریق هشام بن حسان (2)أخرجه الحاكم في المستدرك
  .شرط الشیخین ولم یخرجاه

  :الوجه الثاني
عـن هـشام عـن أبیـه عـن ،  بمثلـه (3)مة بـن سـعیدَلَة وسـَّرُ الدارقطني من طریـق الخلیـل بـن مـهأخرج

  .ًعائشة موقوفا
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :وجه األولال

  .وهو ثقة، نحدیث السادس والعشری تقدمت ترجمته في ال:هشام بن حسان
  :الوجه الثاني

 ،ضــعیف، عي بــضم المعجمــة وفــتح الموحــدة البــصريَبُة الــضَّرُالخلیــل بــن مــ :ةَّرُالخلیــل بــن مــ -١
   (4). ه١٦٠توفي سنة 

  .وهو ضعیف،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:سلمة بن سعید -٢
                                                 

  ).١٥/٥٨(العلل ) 1
  ).٤/٩٣(مستدرك الحاكم ) 2
  ).١٥/٥٩(العلل ) 3
  .١٩٦التقریب ص) 4



 

 ٣٢١

  :ه الراجحالوج
  .األول

  
  :الحدیثإسناد الحكم على 

  .صحیح
  
  :الخالصة

  :والراجح األول، للحدیث وجهان
  .وقال حدیث صحیح على شرط الشیخین، لتخریج الحاكم له -١
  .رواته ضعفاء، والوجه الثاني -٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٢٢

  ) والتسعون ثانيالحدیث ال( 
َوسئل عن حدیث عروة ُُ َ َِ ِ َ عـن عائـشة،ِ ِ ٌ قـال رجـل ،َ ُ ُیـا رسـول اهللا مـا یـذهب : َ ُِ ُ َّعنـي مذمـة َ َ َ ِّ َ

ِالرضاع ؟ قال ٌغرة: َّ َّ ٌعبد: ُ ٌ َأو َأمة،َ َ.  
َیرویه هشام بن عروة: َفقال  ُ َُ ِ ِ ُّ واختلف عنه ؛ فرواه المسعودي،ِ ِ ُ َ ُ ََ ُ َ ٍ ویحیى بن راشد،ُِ ِ َ ٍ عـن هـشام،َ ِ َ عـن ،َ
َِأبیه َ عن عائشة،ِ ِ َ.  
َوكذ َ ُّ السختیانيُّعن َأیوب: ارثِلك قال عبد الوَ ِ ٍ عن هشام،ِ ِ َ.  

ُوالصحیح ِ ٍعن هشام: َّ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ِ عن الحجاج بن الحجاج،َ ِّ َّ َ َِ َّعـن النبـي صـلى ،  عـن أبیـه ،ِ َ ِّ ِ َّ ِ َاهللا علیـه َ َ
ٍعن هشام: وقال الثوري. َوسلم  ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ِ عن الحجاج ،َ ّ َ َعن النبي صلى اهللا علیه وس، َِ ََ َ ََّ ِّ ِ َّ    (1) .لمِ

  

  :أوجه االختالف
ُّرواه المسعودي -١ ِ ُ َ ُ ٍ ویحیى بن راشد،َ ِ َ ٍ عن هشام،َ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ َ عن عائشة،َ ِ َ.  

َِوكذلك قال عبد الوارث َ ُّ السختیانيُّعن َأیوب: َ ِ ٍ عن هشام،ِ ِ َ.  
ٍ عن هشام-٢ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ِ عن الحجاج بن الحجاج،َ ِّ َّ َ َِ ِّعن النبي ،  عن أبیه ،ِ ِ َّ ِ َصلى اهللا علیه وسلم َ ََ َ َّ.  
ٍعن هشام:  الثوري-٣ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ِ عن الحجاج ،َ ّ َ َعن النبي صلى اهللا علیه وسلم، َِ ََ َ ََّ ِّ ِ َّ ِ.  

  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .لم أقف على هذا اإلسناد
  

  :الوجه الثاني
 (3) بن سلیمان من طریق عبدةوالدارمي، بمثله(2)معمر وابن جریج والثوري عنأخرجه عبد الرزاق 

والطبرانـــي مـــن طریـــق حمـــاد بـــن ،  بمثلـــه(4) الـــضریر معاویـــةمـــن طریـــق أبـــي یعلـــى وأبـــي،  بمثلـــه
جمـیعهم عـن هـشام عـن أبیـه عـن ،  بنحـوه (6)والطحاوي مـن طریـق یحیـى القطـان،  بمثله (5)سلمة

  .الحجاج بن الحجاج عن أبیه عن النبي
  

  
                                                 

  ).١٥/٥٩(العلل ) 1
  ).٧/٤٧٨(باب ما یذهب مذمة الرضاع ، مصنف عبد الرزاق) 2
  ).٧/٤٧(باب ما یذهب مذمة الرضاع ، سنن الدارمي) 3
  ).١٢/٢٢١(باب حدیث والد حجاج ، لى یعيمسند أب) 4
  ).٣/٢٢٣(المعجم الكبیر ) 5
  ).٢/١٩٦(باب ما یذهب عني مذمة الرضاع ، مشكل اآلثار) 6



 

 ٣٢٣

  :الوجه الثالث
اج عـن أبیـه وال أعـرف لـه عـن َّاج بـن الحجـَّالـصحیح عـن حجـ:  هذا الوجه فقـالل الترمذي عنِئُس

   (1). ومن قال الحجاج بن أبي الحجاج فهو خطأ، الحدیث الحادي النبي غیر هذا 
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .وهو ثقة، نترجمته في الحدیث التاسع والثالثیتقدمت : المسعودي -١
 ،أبو سعید البـصري البـراء بموحـدة وراء مـشددة ومـد، یحیى بن راشد المازني :راشدیحیى بن  -٢

   (2). ضعیف
مــن ، وهــو ثقــة ثبــت حجــة، نالــث والعــشریتقــدمت ترجمتــه فــي الحــدیث الث: أیــوب الــسختیاني -٣

  .كبار الفقهاء العباد
  

  :الوجه الثاني
رواتیــه عــن األعمــش وصــرح وهــو ثقــة فــي ، ترجمتــه فــي الحــدیث األولتقــدمت : أبــو معاویــة -١

  .حدثنا: بالتحدیث عن هشام حیث قال
  .وهو ثقة متقن، تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس: یحیى القطان -٢
  .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: عبدة -٣
  .وهو ثقة عابد فاضل، نترجمته في الحدیث الخامس والثالثیتقدمت :  معمر-٤
ومــدلس مــن المرتبــة الثالثــة وقــد ، وهــو ثقــة، رجمتــه فــي الحــدیث الثــامن تتقــدمت: ابــن جــریج -٥

  .صرح بالسماع
وهــو مــدلس مــن المرتبــة الثانیــة وال ، وهــو ثقــة، رجمتــه فــي الحــدیث الــسابعتقــدمت ت:  الثــوري-٦

  .یضر تدلیسه
  .وهو ثقة، ترجمته في الحدیث الثالث: حماد بن سلمة -٧
  

  

  :الوجه الثالث
وهــو مــدلس مــن المرتبــة الثانیــة وال یــضر ،  وهــو ثقــة،متــه فــي الحــدیث الــسابعتقــدمت ترج: الثــوري
  .تدلیسه

  

                                                 
  ).١/١٦٨(علل الترمذي ) 1
  .٥٩٠ص، التقریب) 2



 

 ٣٢٤

  :الوجه الراجح
  .الوجه الثاني

  
  

  :الحدیثإسناد الحكم على 
  .صحیح

  
  :الخالصة

تأكیـد العلمـاء علـى صـحة هـذا لو، ألن رواته ثقـات: الوجه الثانيهو والراجح ، للحدیث ثالثة أوجه
  .الوجه

وسفیان روى الوجـه ، خطأ كما قال الترمذيفالوجه الثالث أما و،  أقف على إسنادهوالوجه األول لم
  .الثاني وهو الصحیح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٢٥

  ) والتسعون ثالثالحدیث ال( 
َوســئل عــن حــدیث عــروة ُُ َ َِ ِ َ عــن عائــشة،ِ ِ ُ قــال رســول اهللا ،َ ُ َe : ُتخیــروا لــنطفكم َِ َِ ُ ُ َّ ُ وأنكحــوا ،َ ِ

ِ وانكحوا إ،اَألكفاء ُ ِلیهم ِ َ.  
َیرویـــه هـــشام بـــن عـــروة: َفقـــال   ُ َُ ِ ِ ِ واختلـــف عنـــه ؛ فـــرواه عكرمـــة بـــن إبـــراهیم،ِ ِ ِِ ُ َ ِ ُ َ َ ُ َ ٍّ ومنـــدل بـــن علـــي،ُ ِ َ ُ َ َ، 

ُوالحـارث  ُّبـن عمـران الجعفــرياِ ِ َ َ ٍ وَأیـوب بـن واقـد،ِ ِ ُ ْ عــن هـشام بـن عـروة ،ُّ ُ َِ ِ َعـن عائــشة ، عــن أبیـه ، ِ ِ َ َ ،
َعن النبي صلى اهللا علیه وس ََ َ َّ ِّ َّ ٍورواه هـشام بـن زیـاد. لم ِ ٍ عـن هـشام،ِِ ِ ِ عـن َأبیـه،َ ِ ً مرسـال،َ َ ُ وهـو َأشـبه ،ُ َ ُ

ِبالصواب َّ ِ. (1)   
  :أوجه االختالف

ِرواه عكرمة بن إبراهیم -١ ِِ ُ َ ِ ُ ٍّ ومندل بن علي،َ ِ َ ُ َ ُّ والحارث بن عمران الجعفري،َ ِ َِ َ ِ ٍ وَأیوب بن واقـد،ُ ِ ُ َ عـن ،ُّ
ْهشام بن عروة  ُ ِ ِ َن عائشة َع، عن أبیه ، ِ ِ َعن النبي صلى اهللا علیه وسلم، َ ََ َ َّ ِّ َّ ِ.  

ٍ ورواه هشام بن زیاد-٢ ٍ عن هشام،ِِ ِ ِ عن َأبیه،َ ِ ً مرسال،َ َ ُ.  
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

جمیعهم ، (6)والقضاعي،  (5)والخطیب البغدادي،  (4)والحاكم،  (3)وابن عدي،  (2)أخرجه ابن ماجه
  .ًعن هشام عن أبیه عن عائشة مرفوعابمثله عمران الجعفري من طریق الحارث بن 

  .صحیح اإلسناد: وقال،  بنحوه (7) الحاكم من طریق عكرمة بن إبراهیمهوأخرج
  

  :الوجه الثاني
    (8). بنحوهًدي من طریق هشام بن زیاد مرسالأخرجه الخطیب البغدا

  

  

  :خالصة نتائج الحدیث
وقـد ، هـذا الحـدیث لـیس لـه أصـل: فقـال، حـارث بـن عمـران سئل أبو حاتم عن الحدیث رواه ال-١

   (9). وهذا حدیث منكر، الحارث ضعیف: وقال، رواه مندل
                                                 

  ).١٥/٦١(العلل ) 1
  ).١/٧٠٦(سنن ابن ماجه ) 2
  ).١/٦٤(الكامل ) 3
  ).٢/١٦٣(المستدرك ) 4
  ).١/٢٦٤(تاریخ بغداد ) 5
  ).١/٣٩٠(باب تخیروا لنطفكم ، مسند الشهاب) 6
  ).٢/١٦٣(المستدرك للحاكم ) 7
  ).١/٢٦٤(تاریخ بغداد ) 8
  ).١/٤٠٣(البن أبي حاتم ، علل الحدیث) 9



 

 ٣٢٦

   (1). ورفعه باطل، أصل الحدیث مرسل: وقال ابن حبان -٢
وفــي ، أن الحــدیث أخرجــه أبــو نعــیم مــن حــدیث عمــر:  (2) وقــال ابــن حجــر فــي فــتح البــاري-٣

  .ادین باآلخرویقوى أحد اإلسن، إسناده مقال
مــن طــرق منهــا ،  (3)ًرأیــت لــه متابعــا آخــر أخرجــه ابــن عــساكر فــي تــاریخ دمــشق: وقــال األلبــاني

  .الحكم بن هشام قال حدثني هشام بن عروة به
  .ورجاله رجال الثقات، وهذا إسناد صحیح

فالحـــدیث بمجمـــوع طرقـــه ،  (4)صـــدوق: وقـــال ابـــن حجـــر فیـــه، وفـــي الحكـــم هـــذا كـــالم ال یـــضر
   (5) .ه صحیحومتابعات

تبـــین أن جمیـــع مـــن رواه عـــن هـــشام هـــم مـــن الـــضعفاء ،  ومـــن خـــالل دراســـة الباحثـــة للحـــدیث-٤
  .والمتروكین

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١/٢٢٥(المجروحین ) 1
  ).٩/١٠٢(فتح الباري ) 2
  ).٥/١٢٠(تاریخ دمشق ) 3
  .١٧٦التقریب ص) 4
  ).٣/١٤١(السلسلة الصحیحة ) 5



 

 ٣٢٧

  ) والتسعونالحدیث الرابع( 
ُسئل عن حدیث عروة ، عن عائشة ، َأن عمها من الرضاعة ، یسمى َأفلح ، استأذن رسول      َ َُ َ ََ َّ َُّ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ

َلى اهللا علیه وسلم فقال َاهللا ص َ َ َ ِال تحتجبي عنه ، فإنه یحرم من الرضاعة ، ما یحرم من : َّ ِ ُِ ُُ َُ َ َ ُ ُ ََّ َِّ َِ ِ َ َ
ِالنسب َ َّ.  

َرواه هشام بن عروة، عن َأبیه، عن عائشة، واختلف عنه ؛ فرواه عبد الوارث، عن َأیوب، عن  َ َ ُ َ َ َ ُُّ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َُ ََ ُ َ ِ َ ُ
ِهشام بن عروة ، عن وهب بن ِِ َ َُ ِ ِ كیسان، عن عروة، عن عائشة ، وقال َأبو ُأسامة ، عن هشام بن ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ََ َ َ َ

ُعروة، عن عبد اهللا بن َأبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ، وكذلك قال وهیب ، وعبد اهللا بن داود،  ُ ََ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ َِ َ َ َ ٍ ِِ
ٍعن هشام ِ َ.  

ُوغیره یرویه، عن هشام، عن َأبیه، عن عائشة، وهو  َ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ٍ ِ ُ ُ َ ُالمحفوظَ ُ َ. (1)   
  

  :أوجه االختالف
ِفرواه عبد الوارث  -١ ِ َ ُ َ، عن َأیوب ، عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كیسان ، بن عبد الصمدََ ِ ِِ َ ُ َ ََ ِ ِ ُّ

َعن عروة ، عن عائشة ِ َ ُ ََ.  
َوقال َأبو ُأسامة، عن هشام بن عروة ، عن عبد اهللا بن َأبي بكر، عن عمرة، عن عا -٢ َ َ َ َ َ ُ َ َُ ٍ ِ ِِ ِ َِ ِ َئشة ، َ ِ

ٍوكذلك قال وهیب، وعبد اهللا بن داود، عن هشام ِ َِ َُ َُ َ َ.  
َ وغیره یرویه، عن هشام، عن َأبیه، عن عائشة-٣ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ٍ ِ ُ ُ َ َ.  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

   (2). أخرجه النسائي من نفس هذا السند ولكن ال یوجد به هشام بن عروة
  :الوجه الثاني

  .دلم أقف على هذا السن
  :الوجه الثالث

وأخرجه ابن أبي شیبة من طریق ابن ،  بنحوه (3)أخرجه إسحاق بن راهویه عن عیسى بن یونس
 وابن  (6)وأخرجه البخاري،  بمعناه (5)وأخرجه أبي یعلى من طریق حماد بن زید،  بنحوه (4)جریج

                                                 
  ).١٥/٦٦(لل الع) 1
  ).٣/٣٠٢(،  باب لبن الفحل، كتاب النكاح، سنن النسائي) 2
  ).٢/١٩٧(، مسند إسحاق بن راهویه) 3
  ).٧/٤٧٣(، مصنف ابن أبي شیبة) 4
  ).٧/٤٧١(، مسند أبي یعلى) 5
  ).٥/٢٠٠٧(،باب ما یحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ، كتاب النكاح، صحیح البخاري) 6



 

 ٣٢٨

جمیعهم ، حوه بن (2)وأخرجه البیهقي من طریق جعفر بن عون،  من طریق مالك بنحوه (1)حبان
  .عن هشام عن أبیه عن عائشة

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

وهو ثقة ثبت من كبار ،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث والعشرون: أیوب السختیاني- ١
  .الفقهاء

  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثامن: وهب بن كیسان- ٢
  

  :الوجه الثاني
ََأبو ُأسامة -١   .وهو ثقة، قدمت ترجمته في الحدیث الثالثت: ُ
ٍ عبد اهللا بن َأبي بكر- ٢ َِ َِ ،  ثقة،عبداهللا ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم األنصاري: ِ

   (3). ه١٣٥توفي سنة
َ عمرة - ٣   .وهي ثقة، تقدمت ترجمتها في الحدیث السادس والستین: َ
َ وهیب - ٤   .وهو ثقة ثبت، دیث الثامن تقدمت ترجمته في الح، وهیب بن خالد: ُ
ُعبد اهللا بن داود - ٥   .وهو ثقة عابد، تقدمت ترجمته في الحدیث الحادي والثالثون: َ
  

  :الوجه الثالث
  .وهو ثقة مأمون، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:  عیسى بن یونس- ١
لثة وصرح ومدلس من المرتبة الثا، وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:  ابن جریج- ٢

  .بالسماع
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:  حماد بن زید- ٣
  .وهو إمام دار الهجرة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول:  مالك- ٤
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس والثالثون:  جعفر بن عون- ٥
  
  
  

                                                 
  ).٩/٤٢١(، ابن حبانصحیح ) 1
  ).٧/٤٥٢(، السنن الكبرى للبیهقي) 2
  .٢٩٧ص، التقریب) 3



 

 ٣٢٩

  :الوجه الراجح
  .الوجه الثالث

  
  :الحكم على إسناد الحدیث

  .صحیح
  

  :الخالصة
  :للحدیث ثالثة أوجه والصحیح الوجه الثالث

  . ألن رواته ثقات - 
 .والبخاري أخرج هذا السند - 
  . وترجیح الدارقطني لهذا السند - 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٣٠

  
  
  

  
  
  

  مسند أم سلمة رضي اهللا عنها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٣١

  ) والتسعونخامسالحدیث ال( 
َوسئل عن حدیث زینب ، عن ُأ        َ ََ َ ِ ِ ِ َم سلمة ، قالت ُ ََ َ ِكان عندنا مخنث ، فقال لعبد اهللا بن : ِّ ِ ِ َِ َ ٌ َّ َ َُ

ََأبي ُأمیة ، َأخي ُأم سلمة  ََ َ ِّ ِ َّ ُإن فتح اهللا علیكم الطائف فإني َأدلك على امرَأة تقبل بَأربع وتدبر : ِ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ٍَ َ َ َُ ٍ َِ َُُّ ِّ َ َّ ُ ُ
َبثمان فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  َ َُ َ َّ ُ َ َ ٍ َ ّال یدخلن هذا علیكن: ِ ُ َ َ ََ ُ.  

ُیرویه هشام بن عروة ، واختلف عنه ؛: َفقال َ ُ َِ ِ ُِ َ ُ ِ  
ِفرواه وكیع ، وجریر ، وعبد اهللا بن نمیر ، وَأبو معاویة ، عن هشام ، عن َأبیه ، عن زینب  ِ ِِ َ َ َ ُ َ ٍَ ِ ُ ٍَ ُِ ٌ ٌ ُ ََ ،

َعن ُأم سلمة ، ورواه سعید بن أبي مریم  َ َ ِّ َلم ، عن أم سلمة ، عن أبیه ، ِعن هشام ، عن مالك ، َ
ُیذكر زینبا وخالفه َأصحاب مالك ، رووه عن مالك ، عن هشام ، عن َأبیه ، مرسال وكذلك رواه  َُ َِ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِ ََ ًُ َ ُ ِ َ َ َ ُ ُ ً ٍَ َ َ َ َ

ًیحیى بن عبد اهللا بن سالم ، وسعید بن عبد الرحمن ، وابن هشام بن عروة ، عن هشام مرسال ،  َ َُ ٍَ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ََ ِ َِّ
ٍو الصواب ، عن مالكُوه ِ َ ُ َّ.  

  :أوجه االختالف
ِ وكیع ، وجریر ، وعبد اهللا بن نمیر ، وَأبو معاویة ، عن هشام ، عن َأبیه ، عن زینب -١ ِ ِِ َ َ َ ُ َ ٍَ ِ ُ ٍَ ُِ ٌ َعن ، ٌ

َُأم سلمة َ َ ِّ  
ًلم یذكر زینبا، عن أم سلمة ، عن أبیه ، ِعن هشام ، عن مالك ،  سعید بن أبي مریم -٢ ََ َ ُ َ.  
َفه َأصحاب مالك ، رووه عن مالك ، عن هشام ، عن َأبیه ، مرسال وكذلك رواه یحیى َ وخال-٣ َ َ َ َ ُ ُُ َُ َِ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِ َ ً َ ُ ِ ٍ َ َ

ًبن عبد اهللا بن سالم ، وسعید بن عبد الرحمن ، وابن هشام بن عروة ، عن هشام مرسال َ َُ ٍَ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ِ َِّ.  
  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

،  (2)وأحمد من طریق أبي معاویة الضریر بمثله،  (1)من طریق جریر بمثله یعلى و أخرجه أب
ومن طریق عبدة ،  (4)وأخرجه البخاري من طریق زهیر بمثله،  (3)ومن طریق ابن نمیر بمثله

،  (6)وأخرجه مسلم في صحیحه من طریق وكیع وجریر وأبي معاویة وابن نمیر،  (5)بنحوه
  .جمیعهم عن هشام عن أبیه عن زینب عن أم سلمة  (7)بنحوه داود من طریق وكیع وأخرجه أبو

                                                 
  ).١٢/٣٩٤(مسند أبي یعلى) 1
  ).٥٣/٤٤٧(مسند أحمد) 2
  ).٥٤/١٣٨(مسند أحمد) 3
  ).١٨/٢٤٢(، باب إخراج المتشبهین بالنساء من البیوت، كتاب النكاح، صحیح البخاري) 4
  ).١٦/٢٦٢(،  ینهى من دخول المتشبهین بالنساءباب ما، كتاب النكاح، صحیح البخاري) 5
ِباب منع المخنث من الدخول على النساء األجانب، كتاب السالم، صحیح مسلم) 6 ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ِّ َ ِ ُ َُّ ْ َّ ُ َْ ِ ْ ،)١١/١٦١.(  
  ).١٣/٨٩(باب في الحكم في المخنثین،كتاب السالم، سنن أبي داود) 7



 

 ٣٣٢

  
  :الوجه الثاني

  .لم أقف على هذا السند
  

  :الوجه الثالث
حدیث هشام أولى : وقال النسائي، ًأخرجه النسائي من طریق ابن القاسم عن مالك مرسال

   (1). بالصواب
  

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  . وهو ثقة عابد حجة، ته في الحدیث األولتقدمت ترجم:  وكیع-١
  .تقدمت ترجمته في الحدیث األول وهو ثقة صاحب حدیث: ابن نمیر -٢
  .وهو ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:  عبدة-٣
  . وهو ثقة صحیح الكتاب، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث: جریر بن عبد الحمید -٤
  وهو ثقة ثبت، جمته في الحدیث الحادي عشرتقدمت تر: زهیر بن معاویة -٥
  

  :الوجه الثاني
أبو محمد المصري ثقة ، سعید بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مریم: سعید بن أبي مریم

   (2). ثبت فقیه
  

  :الوجه الثالث
  . وهو إمام دار الهجرة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول:مالك -١
ِیحیى بن عبد اهللا بن سا -٢ ِ َ َ   .وهو صدوق، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث والسبعون :ٍِلمَ
ِوسعید بن عبد الرحمن  -٣ َ َّ ِ َِ   .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث والسبعون: َ
َابن هشام بن عروة -٤ ُ ِ   .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثاني والثمانون:ِ

  :الوجه الراجح
  .األول

  

                                                 
  ).٥/٢٩٦(، عد الفجرباب الصالة ب، كتاب الصالة، سنن النسائي ) 1
  .٢٣٤ص، تقریب التهذیب) 2



 

 ٣٣٣

  :ثالحكم على إسناد الحدی
  .صحیح

  
  :الخالصة

  :األول، للحدیث ثالثة وجوه والراجح
  .ألن رواته ثقات- 
  .ترجیح الدارقطني لهذا الوجه- 
  .وقول النسائي أن هذا الوجه أصح- 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٣٤

  
  

  
  
  

  
  مسند أمساء بنت أبي بكر

  رضي اهللا عنها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٣٥

  )الحدیث السادس والتسعون(  
َسئل عن حدیث عرو      ُ َ َِ ِ ِ َة ، عن َأسماء ، َأن النبي صلى اهللا علیه وسلم َأقطع الزبیر نخالُ َ َ َُّ َ َ ََ َّ ّ َِّ َّ.  
َیرویه هشام بن عروة ، واختلف عنه ؛ فرواه َأبو بكر بن عیاش ، وعنبسة بن سعید ، عن : َفقال َ َ َ ُ ُ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ َِ َُ َ ٍ ِّ ِ ُ ََ ُ َ ُ

َهشام ، عن َأبیه ، عن َأسماء ، وغیرهما یرویه عن َ َ َِ ِ ِِ َ ُ َ ِ َّ هشام ، عن َأبیه مرسال ، عن النبي صلى ٍ َ َِّ ِ َِّ ِ َ ًَ ُ ِ ٍِ
ُاهللا علیه وسلم ، وهو الصواب ََّ ُ َ َ. (1)   

  :أوجه االختالف
ََأبو بكر بن عیاش ، وعنبسة بن سعید ، عن هشام ، عن َأبیه ، عن َأسماء -١ َ َ َ َ َ ُِ ِ ٍ ِِ ٍ َ َُ َ ٍ ّ ِ.  
َوغیرهما یرویه عن هشام ، عن َأبیه مرس -٢ ُ ِ ِ ِِ َ َ ٍَ ِ َ ُ َال ، عن النبي صلى اهللا علیه وسلمَ ََ َ ََّ ِّ ِ َّ ِ ً.  

  :تخریج أوجه االختالف
  :الوجه األول

وأخرجه ،  (2)ًأخرجه البخاري من طریق أبو أسامة عن هشام عن أبیه عن أسماء موقوفا بنحوه
كالهما من طریق أبي بكر بن عیاش عن هشام عن أبیه ، بمثله (4)والطبراني، بنحوه (3)أبي داود
  .ماءعن أس

  :الوجه الثاني
،  بنحوه (6)وابن أبي شیبة عن ابن نمیر ووكیع،  بنحوه (5)أخرجه الشافعي عن ابن عیینة

أربعتهم ،  بنحوه (8)والبیهقي من طریق جعفر بن عون،  بنحوه (7) ضمرةوالبخاري من طریق أبي
  .ًعن هشام عن أبیه مرسال

   (9). ًوالصحیح عن هشام عن أبیه مرسال: وقال الترمذي
  
  

                                                 
  ).١٥/٢٩٨(العلل) 1
باب باب ما كان للنبي صلى اهللا علیه و سلم یعطي المؤلفة قلوبهم وغیرهم ، كتاب الخمس، صحیح البخاري) 2

  ).١/٤٠٤(، من الخمس ونحوه
  ).٨/٣٠٨(، باب في إقطاع األرضین، كتاب الخراج واإلمارة والفيء، سنن أبي داود) 3
  ).٢٤/٨٢(، المعجم الكبیر) 4
  ).١/٣٨١(، مسند الشافعي) 5
  ).١٢/٣٥٤(، مصنف ابن أبي شیبة) 6
باب ما كان للنبي صلى اهللا علیه و سلم یعطي المؤلفة قلوبهم وغیرهم من ، كتاب الخمس، صحیح البخاري) 7

  ).١٠/٤٠٤(،الخمس ونحوه 
  ).٥/٤٦(، السنن الصغیر) 8
  .)١/٢١٧(، علل الترمذي) 9



 

 ٣٣٦

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:  أبو أسامة-١
  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث التاسع والعشرون: أبو بكر بن عیاش- ٢
  

  :الوجه الثاني
دلس من وهو م، إمام حجة، وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ابن عیینة- ١

  .وتدلیسه ال یضر، المرتبة الثانیة
  .وهو ثقة عابد حجة،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول: ابن نمیر- ٢
  وهو ثقة ثبت،  تقدمت ترجمته في الحدیث األول: وكیع- ٣
  .وهو ثقة،  تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث:َ أبو ضمرة- ٤
  .وهو ثقة، الثون تقدمت ترجمته في الحدیث الخامس والث: جعفر بن عون- ٥
  

  :الوجه الراجح
  .الثاني

  
  :الحكم على إسناد الحدیث

  .مرسل صحیح
  

  :الخالصة
  :والصحیح الثاني، للحدیث وجهان

  . ألن رواته ثقات- 
  . تخریج البخاري لهذا السند- 
  . ترجیح الدارقطني لهذا السند- 
  . ترجیح الترمذي لهذه الروایة في كتابه العلل- 
  
  
  
  
  



 

 ٣٣٧

  ) والتسعونسابعالحدیث ال( 
َ     سئل عن حدیث فاطمة ، عن َأسماء ، َأن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال لها  ََ َ َُ َ َ ََّ ّ َِّ َّ َ ِ ِ ِ َِأنفقي وال : ِ ِ

ِتوعي فیوعي اهللا علیك َ َ ُِ َِ ُ.  
ٍیرویه هشام بن عروة ، واختلف عنه ؛ فرواه َأبو معاویة الضریر ، عن هشام ، : َفقال  ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ُ َُ َِ َّ ِ ُِ ُ َ ُ َ َعن ُ

َفاطمة ، وعباد بن حمزة ، عن َأسماء ؛ َ ََ ِ ِ َِ  
َوخالفه حفص بن غیاث ، وعبدة ، ومالك بن سعیر ، وسعید بن یحیى اللخمي ، فرووه عن  َ َ َ َ ُُّ ِ ِ ِ ٍ َِّ َ ُُ ُ َ َ َ َ

ُهشام ، عن فاطمة وحدها عن َأسماء ، وهذا َأصوب  َ َ ََ َ َ ِ ٍِ.  
  :أوجه االختالف

َ َأبو معاویة الضریر ، عن -١ َ ُُ ِ َّ ِ َهشام ، عن فاطمة ، وعباد بن حمزة ، عن َأسماءُ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ٍ.  
ٍ حفص بن غیاث ، وعبدة ، ومالك بن سعیر ، وسعید بن یحیى اللخمي ، فرووه عن هشام ، -٢ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َُّ َّ َ ُُ ُ َ

َعن فاطمة وحدها عن َأسماء َ ََ ِ.  
  :تخریج أوجه االختالف

  :الوجه األول
و أحمد عن محمد ، بمثله) أبو معاویة ( یق محمد بن حازم من طر (2)والنسائي،  (1)أخرجه مسلم

  . ثالثتهم عن فاطمة وعباد عن أسماء،  بمثله (3)بن بشر
  :الوجه الثاني

وأحمد عن ،  بمثله (5)والنسائي من طریق عبدة،  بمثله (4)أخرجه البخاري من طریق ابن نمیر
  .وبقیة الرواة لم أجد روایاتهم، ءثالثتهم عن هشام عن فاطمة عن أسما،  بمثله (6)أبي معاویة

  :دراسة رواة أوجه االختالف
  :الوجه األول

ولكنه ، وهو سيء الحفظ عن غیر األعمش، تقدمت ترجمته في الحدیث األول: أبو معاویة - ١
  .صرح بالسماع في هذا الحدیث

  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث السادس عشر: محمد بن بشر - ٢
  

                                                 
  ).٥/٢٤(، باب الحث على اإلنفاق، كتاب الزكاة، صحیح مسلم) 1
  ).٥/٣٧٩( ،نفقة المرأة من بیت زوجهاباب ، كتاب عشرة النساء، سنن النسائي) 2
  ).٥٤/٣٧١(، مسند أحمد) 3
  ).٩/٤٦(، باب هبة المرأة لغیر زوجها، كتاب الهبة وفضلها، صحیح البخاري) 4
  ).٥/٣٧٩(،نفقة المرأة من بیت زوجها، ساءكتاب عشرة الن، سنن النسائي) 5
  ).٥٤/٣٥٨(، مسند أحمد) 6



 

 ٣٣٨

  :الوجه الثاني
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث األول:ابن نمیر - ١
  .وهو ثقة، تقدمت ترجمته في الحدیث الثالث : عبدة- ٢
  .وهو ال بأس به،  تقدمت ترجمته في الحدیث الرابع:مالك بن سعیر - ٣
  .وهو صدوق،  تقدمت ترجمته في الحدیث التاسع والثالثون: سعید بن یحیى اللخمي- ٤
  

  :الوجه الراجح
  .ً والثاني معااألول

  
  :الحكم على إسناد الحدیث

  .صحیح
  

  :الخالصة
وذلك ألن مسلم أخرج الوجه األول والبخاري أخرج الوجه ، واالثنان صحیحان، للحدیث وجهان

  .الثاني
ن الحدیث مروي عن أسماء، إ: وقال،  (1)واأللباني حكم على الحدیث من كال الوجهین بالصحة

  :ویرویه عنها
  .منذر فاطمة بنت ال- 
  . عباد بن حمزة- 

  :-ً جمیعا- ثم جاءت روایات على وجه الجمع والتفرد بین هؤالء
   .- ً معا -، وعباد بن حمزة وفاطمة-  وحدها - فاطمة 

  
  
  
  

  
  

                                                 
  ).١٨/٣٤(، السلسلة الصحیحة) 1



 

 ٣٣٩

  اخلامتة
  

وبعــد أن انتهیــت مــن كتابــة هــذا البحــث، فــإني قــد خرجــت بــبعض النتــائج والتوصــیات وهــي علــى 
  : النحو التالي

  

  :النتائج
مام الدارقطني من أعلم الناس في علم العلل، كما یعتبر كتابه من أجل الكتب یعد اإل. ١

 فــي بعــض المواضــع التــي تقــدم بیانهــا فــي  التــي ألفــت فــي هــذا الفــن؛ ولكنــه لــم یــسلم مــن الــوهم
  .الدراسة، وال تقلل هذه المواضع من المكانة العالیة له، ولكتابه الجلیل

ولكــن ترجیحــه ، ي لوجــه مــن األوجــه أنــه صــحیحدارقطنال یعنـي تــصویب أو تــرجیح الــ. ٢
  .في مصنفات الحدیثیجه حسب تخر
یعتبر علم العلل من أدق علوم الحدیث، وال یمكن للمشتغل فیه أن یتوصل إلى نتائج . ٣

هي أقرب إلى الصواب، إال بالتوسع في جمع الطرق من مصادرها المختلفة، والوقوف على أقوال 
ًل الرجــال جرحــا وتعــدیال، والتنبیــه إلــى بعــض األمــور التــي قــد تخفــى، العلمــاء، والتبــصیر فــي أحــوا ً

  .إلخ...كأن یكون الراوي ثقة في بعض الشیوخ أو من أكثرهم مالزمة له
المنهج النقدي عند أئمة العلل شامل لألسانید والمتون، ال كما زعم المستـشرقون ومـن . ٤

  .قد المتونقلدهم من جهلة المسلمین أن المحدثین لم یلتفتوا لن
التــرجیح بــاألقوى؛ فــإن اســتوى الــرواة : مــن أهــم قواعــد الجــرح والتعــدیل عنــد االخــتالف. ٥

فــي ذلــك فــاألكثر؛ فــإن اســتووا فــي قــرائن أخــرى كــأن تكــون الروایــة فــي الــصحیحین، أو بـــاألكثر 
  .مالزمة، أو بمراعاة بلد الراوي، ونحوها

ث االخــتالف علـى الـراوي، وعلیــه حـ علـى مب- فـي الغالــب-مبحـث العلـة الخفیــة، قـائم. ٦
  . اإلمام الدارقطني كتابه العللبنى

  :أكثر أنواع األحادیث المعلة باالختالف، هي. ٧
  .ا حدیثثالثة عشر عدد األحادیث بلغ، الرفع والوقفاالختالف في . أ

  .ان حدیثاثنین وثالثی عدد األحادیث بلغ، الوصل واإلرسالواالختالف في . ب
  .ان حدیثا وثالثیتسع عدد األحادیث بلغ، ٍإبدال راو في اإلسنادي واالختالف ف. ج
  .ستة أحادیث عدد األحادیث بلغ، واالختالف في المتن. د
  .حدیثینبلغ عدد األحادیث ، واالختالف في إسناد آخر. ه

  بلغ عددها أربعة أحادیث، ولم یحكم علیها،  وقول الدارقطني عن األحادیث وهو أشبه.و



 

 ٣٤٠

  : وهي كالتاليان حدیث وتسعیسبعة عدد أحادیث الدراسة  دراستي بلغ ومن خالل-٨
  

  .ً حدیثا وخمسونة خمسعلیها بالصحةعدد األحادیث التي حكمت . أ
  . أحادیثعشر ثالثةحكمت علیها بالحسن عدد األحادیث التي . ب
  . ین فقط بلغت حدیثحسن لغیرهبحكمت علیها عدد األحادیث التي . ج
  . أحادیث بلغت خمسةفضعبالحكمت علیها التي عدد األحادیث . ه
  .ًا واحدًابلغت حدیثبالضعف لعلة اإلرسال حكمت علیها عدد األحادیث التي . و
  .ً عشر حدیثاثالثةبلغت بالصحة رغم اإلرسال حكمت علیها عدد األحادیث التي . ي
  . أحادیث بلغت ثالثةموقوفة صحیحةبأنها حكمت علیها عدد األحادیث التي . ز
  

 ذكرهــا الــدارقطني وهــي ث حكمــت علیهــا مــن غیــر الوجــوه التــيوهنــاك بعــض األحادیــ **
  .حدیث واحد
وذلـــك بـــسبب ، لـــم أخـــالف الـــدارقطني فـــي حكمـــه علـــى األحادیـــث ســـوى حـــدیثین فقـــط -٩

  .وجود طرق أخرى للحدیث وأ، تصحیف االسم
مختلفـــة،  توقـــف الـــدارقطني فـــي بعـــض أحادیـــث الدراســـة، فلـــم یـــرجح بـــین األوجـــه ال-١٠

، وهـي مـن العبـارات التـي ) أشبه بالـصواب( ًعشر حدیثا، وحكم على أحادیث بلفظ   أحد وعددها
  .ًا ذكرت سابقا أحادیث كمالدارقطني، وهي خمسة دتوحي بالضعف البسیط عن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

 ٣٤١

  : التوصیات
علـل فإني أوصي طلبة العلم وخاصة المـشتغلین بالحـدیث وعلومـه، بـضرورة العنایـة بعلـم 

الحــدیث، ومعالجـــة الخلـــل الواقــع فـــي كـــالم المعاصــرین علـــى األحادیـــث نتیجــة للقـــصور فـــي علـــم 

العلل، وعدم التفطن لدقائقه، وهذا مـن أكبـر أسـباب التنـافر واالخـتالف فـي الحكـم علـى األحادیـث 

  .بین المعاصرین وكبار النقاد

علـل الحـدیث، ودراسـة كتابـة فـي الوكما أوصي المـشتغلین مـن أهـل الحـدیث بالتوجـه إلـى 

ألن هــذا العلــم دقیــق وال یخــوض غمــاره إال ، الــرواة المختلــف فــیهم فــي أي كتــاب مــن كتــب العلــل

  .المتمكن من علم العلل

  
ٕوأخیرا فإن أصبت فمن اهللا وان أخطأت فمن نفسي والشیطان ً.  

  
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٤٢

  الفهارس
  :یاتفهرس اآل/ ًأوال

  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  السورة  اآلیة

الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح "
  .."بإحسان

  ١٦٠  ٢٢٩  البقرة

  ١٣٨  ١١٧  النساء  .."ًإن یدعون من دونه إال إناثا"

  ٢١٥  ١٩١  المائدة  .."ال یؤاخذكم اهللا باللغو في أیمانكم"

  ١٠٢  ١٩٩  افاألعر  .."خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین"

  ٢٢١  ٢١٤  الشعراء  .."وأنذر عشیرتك األقربین"

  ٢٤٣  ١  عبس  "عبس وتولى"

  
  :فهرس األحادیث/ ًثانیا

  

  الصفحة  طرف الحدیث
  ١٤٨  ...اتخذوا الغنم فإنها بركة

  ٢٨٢  ...اجعلوا من صالتكم في بیوتكم
  ٢٦٠  ...استخلف ابن أم مكتوم

  ٢٣٨  ...ُّاستسعى ابن التلبیة األسدي
  ١٩٨  ...سلف رسول اهللا من أعرابياست

  ٣١٣  ...اشترطي وقولي محلي حیث حبستني
  ٣٠٥  أرسل بأم سلمة لیلة النحر

  ٢٦٢  ...أغار قوم على لقاح
  ١٣٨  ...ًأقطع الزبیر نخال

  ٦٥  ...ال أخبركم بمن یحرم على النارأ
  ١٠٢  ...أمر النبي أن یأخذ العفو من أخالق الناس

  ٢٧٧  ...انب القصعةًأن أعرابیا أكل من جو
  ١٤٢  ...ًأن الرسول أتى سعدا

  ٢٤١  ...إن الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة
  ١١٤  ...أن سبیعة وضعت بعد وفاته



 

 ٣٤٣

  ٦٩  ...إن الشیطان لیأتي أحدكم من خلق السماء
  ٢٠١  ...إن الشیطان یأتي أحدكم

ًأنه صلى وجرحه یثعب دما ُ ْ َ...  ٥١  
  ٥٧  ...مرأةأن عمر استشار الناس في إمالص ال
ُأن فاطمة بنت أبي حبیش استحیضت ْ ُ...  ١٦٧  

  ٤٣  ....أنه قرأ في صالة الفجر
  ١٣٢  .." ًإن یدعون من دونه إال إناثا"أن قرأ 

  ٢٣٠  ...یا رسول اهللا یأتوننا باللحم: ًأن قوما قالوا
  ١٣٥  ...أنه كتبت إلى معاویة

  ٤٨  ...ِّأنه كان یعلم الناس التشهد
  ١٨٦  ...حكمةإن من الشعر ل
  ١٧٧  ...حدیث أم زرع

  ١٩٢  ...أن النبي أمر ببناء المساجد في الدور
  ٢٢٥  ...ِأن النبي كان یجمع بین الرطب والبطیخ

  ٢٤٦  ...َّأنه نهى عن الضحك من الضرطة
  ١٠٩  ...أي األعمال أفضل
  ٢٣٥  ...أي الرقاب أفضل

  ٢٨٩  ...أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیها
  ٢٠٤  ...دكم في صالته فیأخذ على أنفهإذا أحدث أح

  ٢١١  ...إذا تمنى أحدكم فیكثر
  ٢١٥  ...إذا حلف على یمین لم یحنث
  ١٥٢  ...إذا صلى اإلنسان على جنازة

  ٨٨  ...إذا كان بأحدكم رز
  ٢٨٠  ...إذا مات صاحبكم فدعوه

  ٣٢١  ...تخیروا لنطفكم
  ٢٤٢  ....الحمى من فیح جهنم فأبردوها بالماء

  ٧٨  ..جمع لي رسول اهللا: الزبیر قالحدیث 
  ١١٢  ..ربما قرأ في الركعتین األولیین

  ٢٥٦  ....رد على أبیك



 

 ٣٤٤

  ٢٩٤  ....سابقت النبي فسبقته
  ٢٥١  ...سبعة ممن یعذب في اهللا

  ٢١٧  ...سحر النبي حتى كان یخیل إلیه
  ٢٨٤  ...سمعت النبي وهو مستند إلى صدرها

  ١٩٥  ...جدصلي على أبو بكر الصدیق في المس
  ١٥٤  "...الطالق مرتان" 

  ٣٠٨  ...طیبت رسول اهللا
  ٣٣٣  "...عبس وتولى" 

  ٦٢  ...في صفة وضوء النبي
  ٢٢٣  ...في صالة الكسوف كیف صلى

  ١٢٤  ....في مواقیت الصالة
  ١٢٩  ...قسمت ماال ثم أفطرت

  ١٤٤  ...كان النبي إذا سمع المؤذن
  ٢٦٧  ....كان بالمدینة رجالن

  ٢٦٩  ...سول في ثالث أثواب سحولیةكفن الر
  ٢٩٨  ....كانوا الناس یتحرون بهدایاهم

  ٣٠٠  ...كل نسائك لهن كنیة
  ٨٤  ...كیف صنعت في استالم الحجر

  ١٨٤  ...كیف ینزل علیك الوحي
  ١٢٧  ....كان النبي یقنت في الفجر

  ٨١  ....لكل نبي حواري
  ٢٥٣  ....ًألن یأخذ أحدكم حبال

  ١٠٥  ....م طلوع الشمسال تحروا بصالتك
  ٢٨٧  .....ال تحرم المصة والمصتان

  ٢٦٥  ....ال تمش أمامه
  ١٩٧  ...ال تسبوا ورقة بن نوفل

  ١٠٨  ....ال تغضب: حدیث
  ٢٧٢  .....ال یقولن أحدكم خبثت نفسي

  ٢٠٩  ...ال یفسر من القرآن



 

 ٣٤٥

  ٢٠٧  ....ال یؤاخذكم اهللا باللغو في أیمانكم
  ٢٧٤  ...هد رسول اهللالم تقطع ید السارق في ع

  ١٥٠  .....لو أن الناس غضوا من الثلث إلى ربع
  ٩٢  ...مر على أهل بیت الرفق إال نفعهم

ًمن أحیا أرضا مواتا فهي له ً....  ١٥٩  
ِّمن أحیا أرضا میتة ً...  ١٢٠  

  ١١٨  ......من أخاف أهل المدینة
  ٢٤٨  ...ًمن أخذ شبرا من األرض
  ٢٥٠  ...من دخل الرهج في جوفه

  ٩٢  .....من یأكل الغراب
ُالمتشبع بما لم یعط ِّ َ َ ُ....  ١٥٧  

ِّما خیر رسول اهللا بین أمرین إال اختار أیسرهما ُ...  ٢١٩  
  ٣١٦  ما ضر امرأة نزلت بین األنصار

ِما غرت على أحد ما غرت على خدیجة ِ...  ٢٢٨  
  ١٠١  ......ما من نبي إال وقد حذر أمته الدجال

  ١٦٣  ...ها ما یرى الرجلالمرأة ترى في منام
  ٢٥٨  ...الوشاح: حدیث

  ٣١٧  ...ُیا رسول اهللا ما یذهب عني مذمة الرضاع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٤٦

 :فهرس الرواة/ ًثالثا
  الصفحة  اسم الراوي 
  ١٧٣  ُابن كناسة

  ٢٢٧  أحمد بن الفرات
  ٩٣  إبراهیم بن الحجاج
ْإبراهیم بن طهمان َ  ١١٦  

  ٢٤٣  إبراهیم بن سعد
  ٢٠٥   سلیمانإبراهیم بن

  ١٨٩  إبراهیم بن عثمان
ْإبراهیم بن یوسف الصیرفي َّ  ٢٩٢  

  ٢٢٧  إسحاق بن منصور
  ٢٢١  إسرائیل بن یونس

  ٢٣٦  إسماعیل بن أبي أویس
  ٥٢  إسماعیل بن زكریا
  ٧٥  إسماعیل بن عیاش

  ٥٣  َأنس بن عیاض
  ١٢٢  َّأیوب السختیاني

  ١٢٥  بشیر بن أبي مسعود
  ١٣٣  بقیة بن الولید
  ٢٢٢  بكر بن وائل

  ٨٣  جابر بن عبد اهللا
  ٢٨٣  جریر بن حازم
  ٥٥    ُجریر بن حمید
  ٢٩١  ُجعفر بن برقان
  ١٥٥    جعفر بن عون

  ٢١٨    ُجنادة بن مروان
ُجندب بن جنادة ُْ  ٢٣٧  
َّحبان بن هالل ِ  ١٠٣  
  ١١٠  حبیب الكاتب



 

 ٣٤٧

  ٢٦٠  ُحبیب المعلم
  ٤٦  حاتم بن إسماعیل
  ٢٥٦  الحارث بن عبیدة

ْحجاج بن أرطأةال َّ  ١٦٠  
  ١٨٢    حجاج بن محمد

ْحجاج بن المنهال ِ  ٢٦٨  
  ٧٠  حسان بن إبراهیم
  ١٤٨  حفص بن عمر
  ١٤٥  َحفص بن غیاث
  ٥٣  حماد بن أسامة

  ٦٠  حماد بن زید
  ٥٤  حماد بن سلمة

  ٧٧  حماد بن أبي سلیمان
  ٦٣  ُحمران

  ٢٥٤  ُحمید األسود
ُحمید بن عبد الرحمن الرؤاسي ُ  ٢٧٣  

  ٩٩  نیفة بن مرزوقَح
  ١٦٥  خالد بن الحارث
  ٢٩٥  َخدیج بن معاویة

َّالخلیل بن مرة ُ  ٣١٦  
  ١٧٢  َّداود العطار

  ٢٢٧  داود بن نصیر
  ٢٦٣  َّدراج بن سمعان
  ١٦٤  ْروح بن القاسم
  ٢٣٦  ْروح بن عبادة
  ٥٢  ُزائدة بن قدامة
َُْزفر بن الهذیل ُ  ١٧٠  

  ٨٦  زهیر بن معاویة
  ١١٩  دَّالسائب بن خال



 

 ٣٤٨

  ١٤٢  سعد بن أبي وقاص
  ١٦١  َّسعید بن الصلت

ْسعید بن یحیى اللخمي َّ  ١٧١  
َسعید بن عبد الرحمن الجمحي ُ  ١٧١  
  ١٨٠  سعید بن سلمة بن أبي حسام

  ٢٣٦  سعید بن داود
ْسعید الزنبري َّ  ١١٠  
  ٤٣  سفیان الثوري

  ٤٤  ُسفیان بن عیینة
  ١٨٠  سلیمان بن بالل
  ٢١٤  َّسلیمان بن حیان
  ٩٣  سلیمان بن حرب
  ١٠٢  سلیمان بن داود
  ٥٤  سلیمان بن یسار

ْسوید بن عبد العزیز ُ  ١٨١  
  ٢٣٩  َشبیب بن شیبة

  ١٧٠  ُشعبة بن الحجاج
ْشعیب بن أبي حمزة ُ  ١٦٥  
ْالصلت بن الحجاج َّ  ٣٠٢  
  ١١٥  َّالضحاك بن عثمان

  ١٦١  عائذ بن حبیب
  ١١٩  عائشة بنت الزبیر

  ١١٦  بعاصم بن عمر بن الخطا
  ١٩٣  عامر بن صالح

َعبد اهللا بن األجلح ْ  ١٦١  
  ٤٤  عبد اهللا بن إدریس

ْعبد اهللا بن داود الخریبي ُ  ١٤٥  
  ١٥١  عبد اهللا بن عباس

  ١٥١  َّعبد اهللا بن عبد العزیز اللیثي



 

 ٣٤٩

  ١٣٧  عبد اهللا بن عروة
ْعبد اهللا بن عنبسة َ  ١٣٧  
ْعبد اهللا بن عمیر ُ  ٢٦١  

  ٦٦  ْوديَعبد اهللا بن عمرو األ
  ٣١٠  عبد اهللا بن عبد الحكم

  ٤٣  عبد اهللا بن عامر بن ربیعة
  ٢٨٨  عبد اهللا بن الزبیر
ْعبد اهللا بن زمعة َ  ٢٤٧  

  ٢٧٥  َُْعبد اهللا بن قبیصة
  ١٨٩  عبد اهللا بن محمد بن یحیى بن عروة

  ١٢٣  عبد اهللا بن محمد بن یحیى
  ١١٥  عبد اهللا بن المبارك
  ٢٤٥  عبد اهللا بن مسلمة

  ٦٧  عبد اهللا بن مصعب
  ٤٥  ُعبد اهللا بن نمیر
  ٢٤٤  عبد اهللا بن وهب

  ٣١٤  عبد الجبار بن العالء
  ١٨٩  عبد السالم بن حفص
  ١٩٦  عبد الرحیم بن سلیمان

  ١٩٠  عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان
  ٣١١  عبد الرحمن بن القاسم
  ٢٠٢  عبد الرحمن بن مهدي

  ٤٤  عبد العزیز بن أبي حازم
َزیز القسمليعبد الع ْ َ  ٦٠  

  ٢٠٢  عبد العزیز بن هشام
  ١٢٢  عبد الوهاب الثقفي

  ١٧٣  َّعباد بن صهیب
َّعباد بن عباد المهلبي ُ  ١٢٢  

  ٢٨٥  عباد بن عبد اهللا بن الزبیر



 

 ٣٥٠

  ١٧٩  َّعباد بن منصور
ْعبدة بن سلیمان َ  ٥٤  

  ١٧١  عثمان بن سعید الكاتب
  ٢٤٧  عثمان بن عبد الوهاب

َلغطفانيعثمان بن عثمان ا َ  ٢٧٥  
  ٣١١  عثمان بن عروة
َعثمان بن مكتل َ  ٧٤  
  ١٩٦  عثمان بن الولید
  ١١٩  عطاء بن یسار
  ١٨١  عقبة بن خالد

  ٥٩  ُعلي بن الغراب
ْعلي بن مسهر ُ  ٤٦  

  ٢٩٢  َعمر بن حفص بن غیاث
  ٤٩  عمر بن الخطاب

َّعمر بن علي المقدمي ِ  ٢٠٥  
  ٣٠٣  ُعمر بن زرعة
  ٢٠٥  عمر بن قیس

  ٢٩٥  ن بن أبي الفضلعمرا
  ٨٩  عمران القطان

ْعمرة بنت عبد الرحمن َ  ٢٢٤  
  ١٧٤  ْعنبسة بن عبد الواحد

  ٢٩٩  عوف بن الحارث
  ١٣٦  َْعون بن عبد اهللا بن عنبسة

  ٨٧  عمرو بن الحارث
ْعیسى بن حماد زغبة ُ  ٣١١  

  ٥٥  ُعیسى بن یونس
  ١٢٢  عبید اهللا بن عبد الرحمن بن أبي رافع

  ٨٥   عمرعبید اهللا بن
  ٢٧٠  ُّعبید اهللا بن عمرو الرقي



 

 ٣٥١

  ٦١  عبید اهللا بن موسى
ْفاطمة بنت حبیش ُ  ١٧٤  
ْفرافصة بن عمیر ُ ِ ُ  ١٩٣  
ْالفضل بن موسى َ  ٨٦  
  ١٢٥  ُْفلیح بن سلیمان
  ١٨٢  َّالقاسم بن سالم
  ٢٢١  ِالقاسم بن معن
َّقران بن تمام َُّ  ١٩٣  

  ٥٨  َّقیس بن الربیع
  ٤٣  مالك بن أنس

  ٦١  بن سعیرمالك 
َّمحاضر بن المورع ُ ُ  ٨٢  

  ١٠٦  ِمحمد بن بشر
  ٢٦٦  ِمحمد بن حسن الواسطي

  ٣١١  محمد بن حرب
  ٢٢٦  محمد بن خلف
  ٥٥  محمد بن دینار
  ١٤١  محمد بن ربیعة

  ١٧٥  محمد بن عجالن
  ٧٦  محمد بن عمرو بن عطاء

  ٣٠٦  محمد بن عبداهللا بن عبید بن عمر
  ١٠٣  اويَّمحمد بن عبد الرحمن الطف
ْمحمد بن عیسى بن سمیع ُ  ١٨٨  

  ٨٥  محمد بن فضیل
ْمحمد بن فلیح ُ  ٣٠٣  

  ٧٥  محمد بن سعید األموي 
ْمحمد بن میمون َ  ١٧٤  
  ٢٢٩  ُمحمد بن المنذر

  ٨٣  ِمحمد بن المنكدر



 

 ٣٥٢

  ٧٥  محمد بن هشام بن عروة
ْمخلد بن مالك َ  ١٧٥  

  ١٩٩  ِّمرجي بن رجاء
  ١٩٠  َمروان بن جناح

  ٢٠٢  َّزاريمروان الف
ْالمسعودي َ  ١٧٤  

  ٦٠  ْمسلمة بن سعید
ُمسلمة بن قعنب ْ ُ  ١٧٢  

ُالمسور بن مخرمة ْ ِ ِْ  ٥٤  
ْالمشمعل بن ملحان ِ ِّ َ ُ  ٢٣٩  
َّمطرف بن عبد اهللا  ُ  ٢٣٦  

ِمظفر بن مدرك ُ َّ  ٢٠٢  
  ١٥٧  معمر بن راشد
َمعن األشجعي ِ َ  ٢٤٥  

  ٣٠٣  المغیرة بن عبد الرحمن
ُالمفضل بن فضالة َ ِ  ٥٣  
َّالمفضل بن موسى ُ  ١٥٠  

ْمندل بن علي َ  ٢٩١  
  ٣١٠  ُالمنذر بن عبداهللا الحزامي

  ٩٤  موسى بن إسماعیل
  ٦٦  موسى بن عقبة

ْنجیح بن عبد الرحمن َُ  ١٨٢  
ْالنضر بن شمیل ُ َّ  ٢١٦  

  ٢٩٢  َّنوح بن دراج
  ٧٩  َّهارون الحمال

  ١٢٩  هشام بن حسان
  ٢٦٨  هشام بن عبد الملك

  ٢٧٣  ئي َّهشام الدستوا
  ١٣٠  َالهیثم بن عدي



 

 ٣٥٣

  ٩٦  الهیثم بن جمیل
  ٧٦  ْوهب بن كیسان 

ْوهیب بن خالد ُ  ٧٤  
  ٢٠٦  یحیى بن أیوب

  ١٠٦  یحیى بن أبي زائدة
  ٣١٩  یحیى بن راشد 

  ٢٣٤  یحیى بن سعید األموي
  ١٧٤  یحیى بن سعید األنصاري

  ٦٣  یحیى بن سعید القطان
  ١٧٥  یحیى بن سلیم

  ٦٠  بن سالمیحیى بن عبداهللا 
ْیحیى بن عمیر ُ  ١٩٩  
  ١٢٧  یحیى بن هاشم 

  ٢٩٢  ُیزید بن خالد العماني
  ١٨١  ْیزید بن رومان
  ٥٩  یزید بن سنان
  ٢٧٨  ُیزید بن عبید
  ١٤٨  یزید بن هاد

  ٧٦  یزید بن هارون
  ١٠٣  یعقوب بن إبراهیم
  ٣١١  یعقوب بن إبراهیم 

َیعقوب بن عبد الرحمن اإلسكندراني ْ ِ  ١٨٨  
  ١٧٩  نس بن أبي إسحاقیو

  ٨٢  ُیونس بن بكیر
  ١٨٠  یونس بن زید

  ١٣٩  أبو بكر بن عیاش
ْأبو حمید الساعدي ُ  ٢٣٩  
  ٢٩٦  َّأبو إسحاق الفزاري

  ٢٩٦  أبو سلمة بن عبد الرحمن



 

 ٣٥٤

  ٤٥  "محمد بن حازم" أبو معاویة
َأبو مرواح ُ  ١١٠  
  ١٤٨  أم هانيء

  
 :فهرس األنساب واأللقاب/ ًرابعا

  فحةالص  النسب
ْاألصبحي  َ  ٤٣  

  ٥٥  َْاألزدي
ْاألسدي َ  ٥٨  
  ٦٦  َْاألودي
  ١٨٠  َْاألیلي

ِالباهلي َ  ٧٤  
  ٧٩  َّالبزاز

  ٥٤  َالبصري
  ٤٥  َّالتمیمي
  ٨٣  َّالتیمي

ْالتبوذكي َّ  ٩٤  
  ٤٣  َّالثوري
  ٥٢  َّالثقفي

ْالجعفي ُ  ٨٦  
َالجمحي ُ  ٦٧  

َالجهضمي َْ  ٦٠  
َالجهني ُ  ٤٩  
  ٤٦  َالحارثي

ْالحمصي ِ  ٧٥  
ْالحمیري ِ  ١٣٣  
ِالخارفي َ  ٤٥  
ْالخریبي َ ُ  ١٤٥  
َّالخلقاني ُ  ٥٢  



 

 ٣٥٥

ْالدراوردي َ َّ  ٤٩  
  ٢٧٣  َّالدستوائي

  ٩٣  َّالسامي
  ٥٥  َّالسبیعي
  ٤٥  َّالسعدي

ْالسعداني َّ  ٨٩  
  ١٧٢  َّالسكوني
ْالسلمي ُ  ٧٦  
ُالسلولي َّ  ٢٢٧  
  ٨٦  ِّالسیناني
  ٦٧  ُّالزبیري 
  ٥٥  َّالضبي
  ٥٥  َّالطاحي
  ١٣٨  َّالطلحي
  ١٧٠  ُالعتكي
ْالعنبري َ  ١٦٤  
ْالعبسي َ  ٦١  
ْالعنسي َ  ٧٥  
َّالغساني َ  ١٢٧  
ِالغافقي َ  ٢٠٦  
َالقتباني َ  ٥٣  

  ١٢٩  ُالقردوسي
  ٥٩  ََّالقزاز

َالقسملي ْ َ  ٦٠  
َّالفزاري َ  ٢٩٦  
ْالفهمي َ  ٥٣  

  ٧٠  ِالكرماني
ِالكرابیسي َ  ٢٥٤  
  ٥٤  ِالكالبي



 

 ٣٥٦

  ١٣٣  َالكالعي
  ١٩٦  ِالكناني
  ٥٣  َّاللیثي

  ٢١٦  َالمازني
  ١٥٥  َالمخزومي
ُالمروزي َ  ٦٠  
  ٥٣  ِالمصري

ِّالمصیصي ِّ ِ  ١٥٢  
ْالمنقري ُ  ٩٤  
  ٩٣  َّالناجي
ْالنخعي َّ  ٩٧  

  ٦٥  َالهجیمي
  ٥٤  ِالهاللي

ْالهمداني َ  ٤٥  
ِالواشحي َ  ٩٣  
َالیماني َ  ١٨٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٥٧

 :فهرس المراجع/ ًخامسا
الحــافظ أبــي عبــد اهللا الحــسین بــن إبــراهیم : تــألیف، لــصحاح والمــشاهیراألباطیــل والمنــاكیر وا .١

دار ، عبد الرحمن بن عبد الجبار الفریوائي: تحقیق وتعلیق، هـ٥٤٣المتوفى ، الجوزقاني الهمذاني

 .دار الصمیعي للنشر والتوزیع: النشر

لمة األزدي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سـالمة بـن عبـد الملـك بـن سـ: تألیف، أحكام القرآن  .٢

، الـــدكتور ســـعد الـــدین أونـــال: تحقیـــق ،ه٣٢١المتـــوفى ، الحجـــري المـــصري المعـــروف بالطحـــاوي

 .الطبعة األولى، طنبولع لوقف الدیانة التركي ، اسمركز البحوث اإلسالمیة التاب: الناشر 

   دار الرایة،  : ، الریاضالجوابرة فیصل باسم. د :  تحقیقابن أبي عاصم، ،والمثاني اآلحاد .٣

  . هـ١٤١١ ، األولى الطبعة    

دار الكتـــاب : الناشـــر، أبـــو نعـــیم أحمـــد بـــن عبـــد اهللا األصـــبهاني: المؤلـــف ، أخبـــار أصـــبهان .٤

 . بیروت–العربي 

أبـو محمـد عبـد اهللا بـن محمـد بـن جعفـر : المؤلـف ، أخالق النبي صلى اهللا علیه وسلم وآدابـه .٥

الــدار : دار النــشر ، الــصبابطيعــصام الــدین ســید : المحقــق، )هـــ ٣٦٩:ت(بــن األصــبهاني 

 .الطبعة الثانیة، المصریة اللبنانیة

: تـألیف، أطراف الغرائب واألفراد من حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم لإلمام الـدارقطني .٦

 محمــود :تحقیــق، ه٥٠٧تــوفي ســنة ، اإلمــام الحــافظ أبــو الفــضل محمــد بــن طــاهر المقدســي

 . ٥عدد األجزاء، الناشر دار الكتب العلمية ،السید یوسف/ محمد محمود حسن نصار 

، حمـد بـن محمـد بـن هـارون الخـاللأأبـو بكـر : المؤلـف، األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر .٧

: البلـد، دار عمـار+ المكتـب اإلسـالمي : دار النـشر، هـشام الـسقا+ مـشهور سـلمان : المحقق

 .الطبعة األولى، عمان+ بیروت 



 

 ٣٥٨

الحسین بن إسماعیل الضبي المحاملي أبو : تألیف، یحیى البیع روایة ابن -أمالي المحاملي  .٨

الناشـــر المكتبـــة ، إبـــراهیم القیـــسي. تحقیـــق د، ٣٣٠ســـنة الوفـــاة / ٢٣٥ســـنة الـــوالدة ، عبـــد اهللا

 . األردن –مكان النشر عمان ، دار ابن القیم، اإلسالمیة 

مركـز الملـك : نـشر دار ال، شـاكر ذیـاب فیـاض: المحقـق ، حمید بن زنجویـه: تألیف، األموال .٩

 . ٣: عدد األجزاء ، الریاض: البلد، فیصل

، البـاقي عبد فؤاد محمد : تحقیق، البخاري إسماعیل بن اهللا محمد عبد أبو، المفرد األدب .١٠

 .هـ ١٤٠٩ ، الثالثة الطبعةدار البشائر اإلسالمیة، : بیروت

: ، بیــروتلبــانياأل الــدین ناصــر محمــدل ،الــسبیل منــار أحادیــث تخــریج فــي الغلیــل إرواء  .١١

 . هـ١٤٠٥، الثانیة الطبعةالمكتب اإلسالمي، 

، الرفــاعي أحمــد عــادل :تحقیــق ،األثیــر بــن الــدین عــز، لالــصحابة معرفــة فــي الغابــة أســد  .١٢

 .هـ ١٤١٧، العربي التراث إحیاءدار : بیروت

 محمـد علـي : تحقیـق،  ، أحمـد بـن علـي العـسقالنيحجر بن، الالصحابة تمییز في اإلصابة.١٣

 .هـ١٤١٢ ، األولى  الطبعةدار الجیل،: ، بیروتلبجاويا

دار ، مقبـل بـن هـادي: تحقیـق، ه٣٨٥تـوفي سـنة، ألبو الحسن الدارقطني، اإللزامات والتتبع .١٤

 .الطبعة الثانیة، دار الكتب العلمیة: النشر

 اهللا عبــد : ، تقــدیم وتعلیــقمنــصور بــن محمــد بــن الكــریم عبــد ســعد  أبــو للــسمعاني،األنــساب. ١٥

  .هـ ١٤٠٨، األولى : الطبعةدار الجنان، : ، بیروتالبارودي عمر

أبــو بكــر محمــد بــن أبــي إســحاق إبــراهیم بــن : تــألیف، بحــر الفوائــد المــشهور بمعــاني األخبــار. ١٦

،  أحمــد فریــد المزیــدي- محمــد حــسن محمــد حــسن إســماعیل :تحقیــق، یعقــوب الكالبــاذي البخــاري

 . ١عدد األجزاء، تبیرو، الناشر دار الكتب العلمیة



 

 ٣٥٩

عـدد األجـزاء ، أحمـد شـاكر: تـألیف،  البـن كثیـرالباعث الحثيـث فـي اختـصار علـوم الحـديث. ١٧

٢. 

  .المعارف مكتبة: ، أبو الفداء البن كثیر الدمشقي، بیروتوالنهایة البدایة.١٨

عــدد ، )هـــ٤٢٧: المتــوفى (أبــو القاســم حمــزة بــن یوســف الــسهمي : المؤلــف ، تــاریخ جرجــان. ١٩

  . ١األجزاء 

: شــكر اهللا القوجــاني، دمــشق: ، تحقیــقالدمــشقي  عبــد الــرحمن بــن عمــروزرعــة وأبــالتــاریخ ،. ٢٠

  .م١٩٨٠مجمع اللغة العربیة، 

دار الــوطن، : إســماعیل حــسن، الریــاض: ابــن أبــي خیثمــة، تحقیــق:  التــاریخ، أحمــد بــن زهیــر.٢١

  .هـ ١٤١٨األولى، : الطبعة

أحمـد بـن محمـد، مركـز البحـث العلمـي : ُّحمـد الـدوري، تحقیـق، عبـاس بـن ممعـین ابـن تاریخ .٢٢

  .هـ ١٣٩٩األولى، : بجامعة أم القرى، الطبعة

، تــدمري عمـر: تحقیـق، الـذهبي أحمـد بـن محمــد، واألعـالم المـشاهیر ووفیـات اإلسـالم تـاریخ .٢٣

  .هـ ١٤٠٧، األولى: الطبعة، العربي الكتاب  دار:بیروت

 الـدار :،الكویتالـسامرائي صبحي :تحقیق ،شاهین بن عمر حفص وأب، الثقات أسماء تاریخ .٢٤

  .هـ ١٤٠٤األولى، : ، الطبعةالسلفیة

 بـــابن المعـــروف عثمـــان بـــن أحمـــد بـــن عمـــر حفـــص أبـــو، والكـــذابین الـــضعفاء أســـماء تـــاریخ .٢٥

   .هـ١٤٠٩ األولى، : الطبعة، القشقري الرحیم عبد:، تحقیقشاهین

  .، دار الكتاب العربي، بیروتالبغدادي الخطیب علي نب  أحمد، أبو بكربغداد تاریخ .٢٦

: ، بیــروتيوالعمــر عمــر: ، تحقیــقعــساكر ابــن :الحــسن بــن  علــي، أبــو القاســمدمــشق  تــاریخ.٢٧

  .هـ ١٤١٥األولى، : دار الفكر، الطبعة



 

 ٣٦٠

دار : ، دمـــشقســـیف نـــور أحمـــد: عـــن ابـــن معـــین، تحقیـــق  عثمـــان بـــن ســـعید الـــداميتـــاریخ .٢٨

  .هـ ١٤٠٠المأمون، 

  .م١٩٨٦دار الكتب العلمیة، : ، بیروتالبخاري إسماعیلمحمد  اهللا عبد أبو ،الكبیر التاریخ.٢٩

مكتبـة : نظـر الفاریـابي، الریـاض: ، تحقیقالسیوطي بكر أبي بن الرحمن عبد ،الراوي تدریب .٣٠

  .هـ ١٤١٨الرابعة، : الكوثر، الطبعة

: عبد الرحمن بـن یحیـي المعلمـي، بیـروت: ، تحقیقالذهبي محمد اهللا عبد أبو، الحفاظ تذكرة .٣١

  .دار إحیاء التراث

سـلیمان بـن خلـف : تـألیف، لمـن خـرج لـه البخـاري فـي الجـامع الـصحیح، التعدیل والتجـریح  . ٣٢

، أبــو لبابــة حــسین. تحقیــق د، ٤٧٤ســنة الوفــاة / ٤٠٣ســنة الــوالدة ، بــن ســعد أبــو الولیــد البــاجيا

  . ٣عدد األجزاء، الریاض -الناشر دار اللواء للنشر والتوزیع

 تعریــف أهــل التقــدیس بمراتــب الموصــفین بالتــدلیس، ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العــسقالني، .٣٣

  .هـ ١٤١٦األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: البنداري ومحمد، بیروت: تحقیق

 دار: ، الریـاضاألشـبال أبـو: ، تحقیـقالعـسقالني علـي بـن أحمـد ، ابن حجر،التهذیب تقریب .٣٤

  .هـ ١٤١٦األولى، : ، الطبعةالعاصمة

، عنــي               العــسقالني علــي بــن أحمــد، ابــن حجــر، الكبیــر الرافعــي أحادیــث فــي الحبیــر تلخــیص .٣٥

  .دار المعرفة: ، بیروتالمدني الیماني هاشم اهللا عبد السید: بتصحیحه وتنسیقه

أبو : المؤلف، ادر التصحیف والوهمتلخیص المتشابه في الرسم وحمایة ما أشكل منه عن بو .٣٦

 –طــالس : الناشــر، ســكینة الــشهابي: المحقــق ، بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطیــب البغــدادي

  . ٢عدد األجزاء،  م١٩٨٥األولى ، : الطبعة ، دمشق

ْتنبیه الهاجد . ٣٧ ِ َ ُ ِ ِإلى ما وقع من النظر فى كتب األماجد َْ ِِ َِ َ ََ ُ ُ ِ َ َّ َ َ َ ََأبو إسحا: صنفه، َ ْ ََِق الحویني األثريِ ِ ْ ُ.  



 

 ٣٦١

محمــد مــصطفى . تحقیــق د، مــسلم بــن الحجــاج القــشيري النيــسابوري أبــو الحــسين،  التمییـز. ٣٨

  .السعودیة، الناشر مكتبة الكوثر، األعظمي

، البـر عبـد بـن اهللا عبـد بـن یوسـف ،عمـر أبـو، واألسـانید المعـاني من الموطأ في لما التمهید .٣٩

  .القرطبه مؤسسة، البكرى الكبیر عبد محمد و -وىالعل أحمد بن مصطفى: تحقیق

: ، اعتنـــاء إبـــراهیم وعـــادل، بیـــروتالعـــسقالني علـــي بـــن أحمـــد، ابـــن حجـــر، التهـــذیب تهـــذیب .٤٠

  . هـ١٤١٨األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة

: ، بیـــروتمعـــروف عـــواد بـــشار: تحقیـــق، المـــزي الـــرحمن عبـــد بـــن یوســـف، الكمـــال تهـــذیب .٤١

  .هـ ١٤٠٠ ، األولى لطبعةامؤسسة الرسالة، 

، األمیـر الـصنعاني إسـماعیل بـن محمـد ،إبـراهیم وأب، األنظار تنقیح لمعاني األفكار توضیح .٤٢

  .هـ ١٣٦٦األولى، : دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: محمد محي الدین، بیروت: تحقیق

، الفكــر دار، أحمــد الــدین شــرف الــسید: تحقیــق، البــستي حبــان بــن محمــد، أبــو حــاتم ،الثقــات .٤٣

  .هـ ١٣٩٥ ، األولى الطبعة

 تـوفي سـنة  جزء فیه من أحادیث أبي عمرو إسماعیل بـن نجیـد بـن أحمـد بـن یوسـف الـسلمي.٤٤

  . ١عدد األجزاء ، ه٣٣٠

تحقیـق ، عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المـصري: تألیف،  الجامع في الحدیث.٤٥

  . ٢عدد األجزاء ، السعودیة، الناشر دار ابن الجوزي، مصطفى حسن حسین أبو الخیر. د 

 معـــروف عـــواد بـــشار. د : ، تحقیـــقالترمـــذي عیـــسى بـــن محمـــد عیـــسى أبـــو، الكبیـــر الجـــامع .٤٦

  .م١٩٩٨ ،الثانیة: الطبعة، اإلسالمي العرب  دار+الجیل  دار:بیروت

 عبـد حمـدي:قیـق، تحالعالئـي سـعید يأبـ ، لـصالح الـدینالمراسیل أحكام في التحصیل جامع .٤٧

  .هـ ١٤٠٧ ،الثانیة : الطبعةعالم الكتب، : ، بیروتالسلفي المجید



 

 ٣٦٢

، لمحمد بن وأیامه وسننه وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول من حدیث الصحیح المسند الجامع .٤٨

  .هـ ١٤١٧األولى، : دار السالم، الطبعة: إسماعیل البخاري، الریاض

مجلس دائرة المعـارف، : لرحمن بن أبي حاتم الرازي، الهند الجرح والتعدیل، أبو محمد، عبد ا.٤٩

  .دار إحیاء التراث العربي: هـ، بیروت١٣٧١

 دار: ، بیـــروتاألصــبهاني اهللا عبــد بــن أحمــد ،نعــیم أبــو، األصــفیاء وطبقــات األولیــاء حلیــة .٥٠

  .هـ ١٤٠٥ ، الرابعة : الطبعة،العربي الكتاب

: الناشـر، ن سعید بن خالد بن سعید أبو سعید الـدارميعثمان ب: المؤلف،  الرد على الجهمیة.٥١

  . ١عدد األجزاء ، بدر بن عبداهللا البدر: تحقیق ،  الكویت–دار إبن األثیر 

: المحقــق، ِمحمــد بــن عبــد المــنعم الحمیــري: المؤلــف ، الــروض المعطــار فــي خبــر األقطــار .٥٢

عـدد ، ى مطـابع دار الـسراج طبـع علـ- بیـروت -مؤسسة ناصـر للثقافـة :  الناشر، إحسان عباس

  . ١األجزاء

حبیب الـرحمن : تحقیق ، عبد اهللا بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد اهللا: تألیف،  الزهد.٥٣

  . ١عدد األجزاء ،  بیروت–دار الكتب العلمیة : الناشر ، األعظمي

ْجــستانيِّأبــو داود ســـلیمان بــن األشـــعث الس: تـــألیف،  الزهــد.٥٤ : تحقیـــق ، )هـــ٢٧٥: المتـــوفى (، ِ

  . ١عدد األجزاء ،  وغنیم بن عباس-یاسر بن إبراهیم 

، السجـستاني األشـعث بـن سـلیمان، أبـو داود،السجـستاني داود أبـا اآلجـري عبید أبي  سؤاالت.٥٥

 ، األولــــى :الطبعــــة، اإلســــالمیة  الجامعــــة:، المدینــــة المنــــورةالعمــــري قاســــم علــــي محمــــد : تحقیــــق

  . هـ ١٣٩٩

 :تحقیـق حنبـل بـن أحمـد، وتعـدیلهم الـرواة جـرح فـي حنبـل بـن أحمـد لإلمام اودد أبي سؤاالت .٥٦

  .هـ ١٤١٤، والحكم العلوم مكتبة: ، المدینة المنورةمنصور محمد زیاد



 

 ٣٦٣

 الــرحیم عبــد : تحقیــق، الــدارقطني عمــر بــن علــي، أبــو الحــسن، للــدارقطني البرقــاني ســؤاالت .٥٧

  .هـ ١٤٠٤ ، األولى :طبعةال، جمیلي خانه كتب: ، باكستانالقشقري محمد

، المدینــة سـیف نــور محمـد أحمـد : ، تحقیــقمعـین بـن یحیــى زكریـا ألبـي الجنیــد ابـن  سـؤاالت.٥٨

  . هـ١٤٠٨، األولى : الطبعةمكتبة الدار، : المنورة

 موفـق: تحقیـق، أبو الحسن علي بن عمـر الـدارقطني، للدارقطني النیسابوري الحاكم سؤاالت .٥٩

  .هـ  ١٤٠٤ ، األولى :الطبعة، المعارف مكتبة: ، الریاضالقادر دعب بن اهللا عبد بنا

، طـالل آل حیـان: المحقـق، محمد بن الحـسین الـسلمي: المؤلف، سؤاالت السلمي للدارقطني .٦٠

  . ١عدد األجزاء 

، األلبـــاني الـــدین ناصـــر محمـــد: ، تحقیـــقعاصـــم أبـــي بـــن عمـــرو، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الـــسنة .٦١

  .هـ ١٤٠٠ ، األولى: الطبعة، مياإلسال المكتب: بیروت

  

 مؤسسة: ، بیروتالسلفي أحمد سالم : تحقیق، المروزي الحجاج بن نصر بن محمد، السنة. ٦٢ 

  .هـ ١٤٠٨ ، األولى :الطبعة، الثقافیة الكتب

: ، بیـروتوآخـرون األرنـؤوط شـعیب: ، تحقیـقالـدارقطني عمـر بـن علـي الحـسن أبـو، سنن ال. ٦٣

  .هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة، الرسالة مؤسسة

ْالسجـستاني األشـعث بـن سـلیمان داود أبـو، سنن ال.٦٤ ِ دار القبلـة، : محمـد عوامـة، جـدة: ، تحقیـقِّ

  .هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة

: عبـــد اهللا هاشـــم، باكـــستان:  الـــسنن، أبـــو محمـــد عبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرحمن الـــدرامي، تحقیـــق.٦٥

  .هـ ١٤٠٤حدیث أكادمي، 



 

 ٣٦٤

دار الكتب : حبیب الرحمن األعظمي، بیروت: منصور النیسابوري، تحقیق السنن، سعید بن .٦٦

  .هـ ١٤٠٥الثالثة، : العلمیة، الطبعة

، معـــروف عـــواد بـــشار: ، تحقیـــقالقزوینـــي یزیـــد بـــن محمـــد اهللا عبـــد أبـــو ماجـــه ابـــن ،سننالـــ .٦٧

   .هـ١٤١٨، األولى : الطبعةدار الجیل،: بیروت

 الرحمن ضیاء محمد: تحقیق،  البیهقي علي بن لحسینا بن أحمد، أبو بكر الصغرى السنن .٦٨

  .هـ ١٤١٠، الدار مكتبة: المنورة المدینة، األعظمي

دار : عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة، بیـــروت:  الـــسنن الـــصغرى، أحمـــد بـــن شـــعیب النـــسائي، تحقیـــق.٦٩

  .هـ ١٤٠٦الثانیة، : البشائر اإلسالمیة، الطبعة

، شـلبي المـنعم عبـد حـسن: ، تحقیـقالنسائي شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو، الكبرى السنن .٧٠

  .هـ ١٤٢١، األولى: الطبعة، الرسالة مؤسسة: بیروت

َالذهبي أحمد بن محمد اهللا عبد أبو، النبالء أعالم سیر .٧١  وجماعـة، ؤطواألرنـ شعیب: ، تحقیقَ

  .هـ ١٤٠٢الثانیة، : ، الطبعةالرسالة مؤسسة: بیروت

، ســـعید الــرحیم عبــد همـــام: رج عبــد الـــرحمن بــن رجــب، تحقیــق، أبـــو الفــالترمــذي علــل شــرح .٧٢

  . هـ١٤٢١، الثانیة : الطبعة، الرشد مكتبة: الریاض

 محمد زهیر -شعیب األرناؤوط : تحقیق ، الحسین بن مسعود البغوي: المؤلف ،  شرح السنة.٧٣

د عــد،  م١٩٨٣ - هـــ ١٤٠٣ دمــشق ـ بیــروت ـ -المكتــب اإلســالمي : دار النــشر ، الــشاویش

  . الطبعة الثانیة، ١٥األجزاء

أبـــو القاســـم هبـــة اهللا بـــن الحـــسن بـــن : المؤلـــف، شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الـــسنة والجماعـــة .٧٤

  . ٧عدد األجزاء ، )هـ٤١٨: المتوفى (منصور الطبري الاللكائي 



 

 ٣٦٥

، األعظمـــي مـــصطفى محمـــد: ، تحقیـــقخزیمـــة بـــن إســـحاق بـــن محمـــد بكـــر أبـــو ،صحیح الـــ.٧٥

  .هـ ١٣٩٠، سالمياإل المكتب: بیروت

محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقیقالنیسابوري الحجاج بن مسلم الحسین أبو الصحیح المسند، .٧٦

  .هـ ١٣٧٤األولى، : المكتبة اإلسالمیة، الطبعة: تركیا

 دار: ، الریـاضالـسلفي حمـدي: ، تحقیقالعقیلي عمرو بن محمد جعفر أبوالكبیر،  الضعفاء .٧٧

  .هـ ١٤٢٠، ولىاأل: الطبعة، الصمیعي

، زایـد إبراهیم محمود :تحقیق، النسائي شعیب بن على بن أحمد، والمتروكین الضعفاء  كتاب.٧٨

  . ـه ١٤٠٦ األولى، :الطبعة، المعرفة دار :بیروت

، القاضــي اهللا عبــد: تحقیــق، الجــوزي علــي بــن الــرحمن عبــد، أبــو الفــرج والمتــروكین الــضعفاء .٧٩

  .هـ ١٤٠٦، العلمیة الكتب دار: بیروت

  . صادر دار: ، بیروتمنیع بن سعد بن محمد، أبو عبد اهللا الكبرى الطبقات .٨٠

ســنة ، شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي: تــألیف، العبــر فــي خبــر مــن غبــر .٨١

الناشـــر مطبعـــة حكومـــة ، صـــالح الـــدین المنجـــد. تحقیـــق د، هــــ٧٤٨ســـنة الوفـــاة / هــــ٦٧٣الـــوالدة 

  . ٥عدد األجزاء ، الكویت

  . ١عدد األجزاء ، للدكتور مصطفى باجو،  العلة وأجناسها.٨٢

تحقیــق ، عبــد الــرحمن بــن علــي بــن الجــوزي: تــألیف، العلــل المتناهیــة فــي األحادیــث الواهیــة .٨٣

  . ٢عدد األجزاء ، بیروت: مكان النشر، الناشر دار الكتب العلمیة، خلیل المیس

المكتـب : ، بیـروتاألعظمـي مـصطفى محمـد: حقیـق، تالمـدیني بـن اهللا عبـد بـن علـي، العلل .٨٤

  .م ١٩٨٠، الثانیة:الطبعةاإلسالمي، 



 

 ٣٦٦

محـب الـدین الخطیـب، : أبـي حـاتم الـرازي، تحقیـق بـن الـرحمن َعبد محمد أبي، الحدیث علل .٨٥

  .هـ ١٤٠٥تصویر دار إحیاء التراث العربي، : بیروت

 تحقیــق، القاضــي طالــب أبــو: ب، أبــو عیــسى محمــد بــن عیــسى الترمــذي، ترتیــالكبیــر علــل ال.٨٦

 مكتبـة  ،الكتـب عالم: ، بیروتالصعیدي محمد محمود ، النوري المعاطي أبو ، السامرائي صبحي

  .هـ ١٤٠٩، العربیة النهضة

َعمـر بـن علـي الحسن أبو، النبویة األحادیث في الواردة  العلل.٨٧  : وتخـریج تحقیـق، الـدارقطني ُ

  . هـ ١٤٠٥األولى،  :الطبعة، طیبة دار :، الریاضاهللا زین الرحمن محفوظ. د

: ، تحقیــقحنبــل بــن أحمــد، وغیــره المــروذي روایــة حنبــل بــن أحمــد عــن الرجــال ومعرفــة العلــل .٨٨

  . هـ١٤٠٨، األولى : الطبعةة، السلفی الدار: بومباي، عباس محمد بن اهللا وصي

ٕعت واسـماعیل، المكتبـة طل:  عبد اهللا، تحقیقروایة حنبل بن أحمد عن الرجال ومعرفة العلل .٨٩

  .١٤٨٧األولى، : اإلسالمیة، الطبعة

عبـد :  تحقیق- مع شرح العراقي-صالحال الرحمن عبد بن عثمان عمرو أبو، الحدیث علوم .٩٠

  .هـ ١٤٠١األولى، : دار الفكر، الطبعة: الرحمن محمد عثمان، بیروت

 إبـراهیم الكـریم عبد: تحقیق ،الخطابي إبراهیم بن محمد بن حمد، أبو سلیمان الحدیث غریب .٩١

  .هـ ١٤٠٢ األولى،:  الطبعةالقرى، أم جامعة: ، مركز البحث العلمي، مكةالعزباوي

 :تحقیـق، األصـبهاني منـده بن قاإسح بن محمد اهللا عبد أبي، واأللقاب الكنى في الباب فتح .٩٢

  . هـ١٤١٧،الكوثر مكتبة: ، الریاضالفاریابي محمد نظر قتیبة أبو

 محــب: ، تحقیــقالعــسقالني علــي بــن أحمــد الفــضل أبــو، البخــاري صــحیح شــرح البــاري فــتح .٩٣

  المعرفة دار: ، بیروتالخطیب الدین



 

 ٣٦٧

علــي حــسین : ، تحقیــقالــسخاوي الــرحمن عبــد بــن محمــد ،الحــدیث ألفیــة شــرح المغیــث فــتح .٩٤

  .هـ ١٤١٢األولى، : علي، دار اإلمام الطبري، الطبعة

تحقیـق حلمـي ، أبو بكر محمد بـن عبـد اهللا بـن إبـراهیم الـشافعي: لیفتأ، )الغیالنیات(الفوائد  .٩٥

  . ٢عدد األجزاء ، السعودیة: مكان النشر، الناشر دار ابن الجوزي، كامل أسعد عبد الهادي

عــدد ، أضــواء الــسلف: طبعــة، تحقیــق نبیــل ســعد الــدین جــرار، فوائــد ابــن أخــي میمــي الــدقاق .٩٦

  . ١األجزاء 

، غـــزاوي مختــار یحیــى :تحقیــق، عـــدي بــن اهللا عبــد أحمــد  أبـــو،الرجــال ضــعفاء فــي الكامــل .٩٧

  .هـ ١٤٠٩، الفكر دار: بیروت

 العجلـــوني، س،النـــا ألـــسنة علـــى األحادیـــث مـــن اشـــتهر عمـــا اإللبـــاس ومزیـــل الخفـــاء كــشف .٩٨ 

أحمـــد القـــالش، : ، أشـــرف علـــى طبعـــه وتـــصحیحه والتعلیـــق علیـــهالجراحـــي محمـــد بـــن إســـماعیل

  .هـ ١٤١٦السادسة، : رسالة، الطبعةمؤسسة ال: بیروت

 ، الـسورقي اهللا عبـد أبـو : تحقیـق، الخطیـب علـي بـن أحمـد بكر أبو، الروایة علم في الكفایة .٩٩

  . العلمیة المكتبة: ، المدینة المنورةالمدني حمدي إبراهیم

كـر ب: ، ضـبطالهنـدي المتقـي الـدین حـسام بـن علـي، واألفعـال األقوال سنن في العمال كنز .١٠٠

  .هـ ١٤٠٩ – الرسالة مؤسسة: صفوة السقا، بیروت: حیاني، وتصحیح

 هاشـم + اهللا حسب أحمد محمد + الكبیر علي اهللا عبد :، تحقیقمنظور ابن، العرب لسان .١٠١

  .دار المعارف: ، القاهرةالشاذلي محمد

 مكتـب، غـدة أبـو الفتـاح عبـد: ، تحقیـقالعـسقالني علـي بـن أحمـد، ابـن حجر،المیـزان لسان .١٠٢

  .اإلسالمیة المطبوعات



 

 ٣٦٨

تــوفي ، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أبــي عیــسى المــدیني: تــألیف،  اللطــائف مــن علــوم المعــارف.١٠٣

  . ١عدد األجزاء، ه٥٨١

الناشـر ،  محمـود خـاطر:تحقیق، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي،  مختار الصحاح.١٠٤

  . ١ األجزاء عدد، ١٩٩٥ – ١٤١٥سنة النشر ، مكتبة لبنان ناشرون

حققـه وخـرج ، محمد بن إسحاق بن إبراهیم السراج الثقفي النیـسابوري: تألیف، مسند السراج. ١٠٥

 –إدارة العلـــوم األثریـــة فیـــصل آبـــاد : الناشـــر، األســـتاذ إرشـــاد الحـــق األثـــري: أحادیثـــه وعلـــق علیـــه

  . باكستان

عـدد ، بیروت: مكان النشر، هللایاقوت بن عبد اهللا الحموي أبو عبد ا: تألیف،  معجم البلدان.١٠٦

  . ٥األجزاء

  . ٥عدد األجزاء ،  معجم ابن األعرابي.١٠٧

: ، بیـروتالنیـسابوري  اهللا عبـد بـن محمـد الحـاكم اهللا عبـد أبـو، الصحیحین على المستدرك .١٠٨

  .المعرفة دار

 الـــــرحمن حبیـــــب : تحقیـــــق، الحمیـــــدي بكـــــر أبـــــو الزبیـــــر بـــــن اهللا عبـــــد، الحمیـــــدي مـــــسند ال.١٠٩

  .المتنبي مكتبة ، العلمیة الكتب دار: القاهرة –  بیروت،عظمياأل

: ، بیـــروتاألرنـــؤوط شـــعیب: ، تحقیـــقحنبـــل بـــن محمـــد بـــن أحمـــد اهللا عبـــد أبـــو،  مـــسندال .١١٠

  .هـ ١٤٢١، األولى:الطبعة، الرسالة مؤسسة

 رحمنالـ محفـوظ:تحقیـق، البـزار عمـرو بـن أحمـد بكـر أبـو،  )الزخـار البحـر ( البزار مسند ال.١١١

  .هـ ١٤٠٩، والحكم العلوم مكتبة: ، المدینةاهللا زین

: الطبعـة، دار هجـر، التركـي المحـسن عبـد بـن محمـد: تحقیـق، الطیالسي داودو أب ،مسندال .١١٢

   .هـ ١٤١٩، األولى



 

 ٣٦٩

 دار: ، دمــشقأســد ســلیم حــسین : تحقیــق، الموصــلي علــي بــن أحمــد یعلــى بــي، ألمــسند ال.١١٣

  .هـ ١٤٠٤ ، األولى :الطبعة، للتراث المأمون

  .دار المعرفة: ، بیروتنيیاالسفرائ إسحاق بن یعقوب عوانة يب، ألمسند ال.١١٤

 كمـال : تحقیـق، شـیبة أبـي بن محمد بن اهللا عبد بكر أبو، واآلثار األحادیث في المصنف .١١٥

  .هـ ١٤٠٩ ، األولى :الطبعة، الرشد مكتبة: ، الریاضالحوت یوسف

َّالمصنف .١١٦ َ   .القبلة دار، عوامة محمد: ، تحقیقشیبة أبي بن محمد بن اهللا عبد ربك أبو، ُ

، األعظمــي الــرحمن حبیــب: ، تحقیــقالــصنعاني همــام بــن الــرزاق عبــد بكــر أبــو، المــصنف .١١٧

  .هـ ١٤٠٣، الثانیة:الطبعة، اإلسالمي المكتب: بیروت

 بـن اهللا عـوض بـن قطـار: ، تحقیـقالطبرانـي أحمـد بن سلیمان القاسم أبو، األوسط المعجم .١١٨

  .هـ ١٤١٥، الحرمین دار: ، القاهرةالحسیني إبراهیم بن المحسن عبد ، محمد

 الحـــاج شـــكور محمـــد: ، تحقیـــقالطبرانـــي أحمـــد بـــن ســـلیمان القاســـم  أبـــو،الـــصغیر المعجـــم .١١٩

  .هـ ١٤٠٥، األولى:الطبعة، عمار دار ، اإلسالمي  المكتب:، بیروت، عمانأمریر

 المجیــد عبــد بــن حمــدي: ، تحقیــقالطبرانــي أحمــد بــن ســلیمان القاســم أبــو ،الكبیــر المعجــم .١٢٠

  .الثانیة:الطبعة، تیمیة ابن مكتبة: ، القاهرةالسلفي

 یوســـف بـــن عـــادل : تحقیـــق، األصـــبهاني اهللا عبـــد بـــن أحمـــد نعـــیم أبـــو، الـــصحابة معرفـــة .١٢١

   .هـ ١٤١٩ ،األولى: الطبعةدار الوطن، : ، الریاضالعزازي

 معظـــم الـــسید : تحقیـــق، الحـــاكم اهللا عبـــد بـــن محمـــد اهللا عبـــد أبـــو، الحـــدیث علـــوم معرفـــة .١٢٢

  . هـ١٣٩٧ ، الثانیة :الطبعة، العلمیة الكتب  دار:، بیروتحسین
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، معرفـــة الثقـــات مـــن رجـــال أهـــل العلـــم والحـــدیث ومـــن الـــضعفاء وذكـــر مـــذاهبهم وأخبـــارهم .١٢٣

تحقیـق عبـد العلـیم عبـد العظـیم ،  الكـوفيأبي الحسن أحمـد بـن عبـد اهللا بـن صـالح العجلـي: تألیف

  . ١٩٨٥ – ١٤٠٥سنة النشر ، البستوي

 :روایــة یزیــد بــن الهیــثم بــن طمهــان البــادي، تحقیــق: معــین بــن یحیــى زكریــا أبــي كــالم  مــن.١٢٤

  .هـ ١٤٠٠، المأمون  دار:، دمشقسیف نور محمد أحمد

دار : ، دمــشقالنــدوي الــدین تقــي تحقیــق، األصــبحي أنــس بــن مالــك اهللا عبــد أبــو، موطــأال .١٢٥

  . هـ ١٤١٣ األولى :  الطبعةالقلم،

دار : علـي البجـاوي،بیروت: ، تحقیـقالـذهبي أحمـد بـن محمـد اهللا عبد أبو، االعتدال میزان .١٢٦

  .المعرفة

 علــي بــن أحمــد، ابــن حجــر األثــر أهــل مــصطلح فــي الفكــر نخبــة توضــیح فــي النظــر نزهــة .١٢٧

، األولـــى الطبعـــةمطبعـــة ســـفیر، : ، الریـــاضالرحیلـــي اهللا ضـــیف بـــن اهللا عبـــد:، تحقیـــقالعـــسقالني

  .هـ ١٤٢٢

: تحقیــق، بهـادر بـن الـدین جمـال بـن محمـد، أبـو عبـد اهللا الـصالح ابـن مقدمـة علـى النكـت .١٢٨

  . هـ١٤١٩ ، األولى :الطبعة، السلف أضواء :، الریاضمحمد بن العابدین زین

، األثیــر ابــن الجــزري محمــد بــن المبــارك عاداتالــس أبــو، واألثــر الحــدیث غریــب فــي النهایــة .١٢٩

  .هـ ١٣٩٩المكتبة العلمیة، : ، بیروتالطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر: تحقیق

 إحــسان: ، تحقیــقكــانِّلَخ محمــد بــن أحمــد العبـاس أبــو، الزمــان أبنــاء وأنبــاء األعیــان وفیـات .١٣٠

  . صادر دار: ، بیروتعباس
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  فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  وعالموض  .م
  أ  اإلهداء  .١
  ت،ب  شكر وتقدیر  .٢
  ١  المقدمة  .٣
  ٢  أهمیة البحث  .٤
  ٢  أهداف البحث  .٥
  ٢  منهج البحث  .٦
  ٣  منهج الباحثة في تخریج الحدیث  .٧
  ٣  منهج الباحثة في ترجمة الراوي  .٨
  ٤  الدراسات السابقة  .٩
  ٥  خطة البحث  .١٠
    ...ترجمة اإلمام هشام بن عروة  .١١
  ٨  )كنیته، لقبه، نسبه، اسمه( حیاته الشخصیة: المطلب األول  .١٢
  ٩  )ثناء العلماء علیه، تالمیذه، شیوخه(حیاته العلمیة : المطلب الثاني  .١٣
    ...)حیاته الشخصیة( ترجمة اإلمام الدارقطني  .١٤
  ١٢  )مولده، كنیته، لقبه، اسمه(  .١٥
  ١٣  )تالمیذه، شیوخه، تهرحال، حفظه، طلبه للعلم(حیاته العلمیة  .١٦
  ١٦  ثناء العلماء علیه  .١٧
  ١٩  ًتعریف العلة لغة  .١٨
  ١٩  ًتعریف العلة اصطالحا  .١٩
    أقسام العلة: المبحث الثاني  .٢٠
  ٢١  العلة باعتبار محلها وقدحها: المطلب األول  .٢١
  ٢٣  العلة باعتبار جنسها: المطلب الثاني  .٢٢
  ٢٥  ة العلةطرق معرف: المبحث الثالث  .٢٣
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  ٢٧  التعریف بكتاب الدارقطني ومنهجه فیه: المبحث الرابع  .٢٤
  ٢٨  المنهج الذي سلكه أبو الحسن الدارقطني في تعلیل المرویات  .٢٥
    دراسة المسانید المعلة  .٢٦
    مسند عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه  
  ٣٤  الحدیث األول  .٢٧
 ٤٠  الحدیث الثاني  .٢٨
  ٤٣  الحدیث الثالث  .٢٩
  ٤٩  الحدیث الرابع  .٣٠
    مسند عثمان بن عفان رضي اهللا عنه  
  ٥٥  الحدیث الخامس  .٣١
    مسند عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه  
  ٥٩  الحدیث السادس  .٣٢
    مسند أبي هریرة رضي اهللا عنه  
  ٦٤  الحدیث السابع  .٣٣
  ٦٧  الحدیث الثامن  .٣٤
    مسند الزبیر بن العوام رضي اهللا عنه  
  ٧٤  الحدیث التاسع  .٣٥
  ٧٧  الحدیث العاشر  .٣٦
    مسند عبد الرحمن بن عوف رضي اهللا عنه  
  ٨١  الحدیث الحادي عشر  .٣٧
    مسند عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه  
  ٨٦  الحدیث الثاني عشر  .٣٨
  ٨٩  الحدیث الثالث عشر  .٣٩
  ٩٢  الحدیث الرابع عشر  .٤٠
  ٩٨  الحدیث الخامس عشر  .٤١
  ٩٩  الحدیث السادس عشر  .٤٢
  ١٠١  الحدیث السابع عشر  .٤٣
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  ١٠٤  الحدیث الثامن عشر  .٤٤
    مسند أبي ذر رضي اهللا عنه  
  ١٠٧  الحدیث التاسع عشر  .٤٥
    مسند أبي أیوب األنصاري رضي اهللا عنه  
  ١١١  الحدیث العشرون  .٤٦
    مسند المسور بن مخرمة رضي اهللا عنه  
  ١١٤  نالحدیث الحادي والعشرو  .٤٧
    مسند جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه  
  ١١٨  الحدیث الثاني والعشرون  .٤٨
  ١٢٠  الحدیث الثالث والعشرون  .٤٩
    رضي اهللا عنه) عقبة بن عمرو( مسند أبي مسعود  
  ١٢٥  الحدیث الرابع والعشرون  .٥٠
    مسند عائشة رضي اهللا عنها  
  ١٢٨  الحدیث الخامس والعشرون  .٥١
  ١٣٠  ث السادس والعشرونالحدی  .٥٢
  ١٣٣  الحدیث السابع والعشرون  .٥٣
  ١٣٦  الحدیث الثامن والعشرون  .٥٤
  ١٣٩  الحدیث التاسع والعشرون  .٥٥
  ١٤٢  الحدیث الثالثون  .٥٦
  ١٤٥  الحدیث الحادي والثالثون  .٥٧
  ١٤٨  الحدیث الثاني والثالثون   .٥٨
  ١٥١  الحدیث الثالث والثالثون  .٥٩
  ١٥٣  لرابع والثالثونالحدیث ا  .٦٠
  ١٥٥  الحدیث الخامس والثالثون  .٦١
  ١٥٨  الحدیث السادس والثالثون  .٦٢
  ١٦٠  الحدیث السابع والثالثون  .٦٣
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  ١٦٤  الحدیث الثامن والثالثون  .٦٤
  ١٦٧  الحدیث التاسع والثالثون  .٦٥
  ١٧٧  الحدیث األربعون  .٦٦
  ١٨٤  الحدیث الحادي واألربعون  .٦٧
  ١٨٧  لثاني واألربعونالحدیث ا  .٦٨
  ١٩٣  الحدیث الثالث واألربعون  .٦٩
  ١٩٦  الحدیث الرابع واألربعون  .٧٠
  ١٩٨  الحدیث الخامس واألربعون  .٧١
  ٢٠٠  الحدیث السادس واألربعون  .٧٢
  ٢٠٣  الحدیث السابع واألربعون  .٧٣
  ٢٠٦  الحدیث الثامن واألربعون  .٧٤
  ٢٠٩  الحدیث التاسع واألربعون  .٧٥
  ٢١١  الحدیث الخمسون  .٧٦
  ٢١٣  الحدیث الحادي والخمسون  .٧٧
  ٢١٥  الحدیث الثاني والخمسون  .٧٨
  ٢١٧  الحدیث الثالث والخمسون  .٧٩
  ٢١٩  الحدیث الرابع والخمسون  .٨٠
  ٢٢١  الحدیث الخامس والخمسون  .٨١
  ٢٢٥  الحدیث السادس والخمسون  .٨٢
  ٢٢٨  الحدیث السابع والخمسون  .٨٣
  ٢٣١  لثامن والخمسونالحدیث ا  .٨٤
  ٢٣٣  الحدیث التاسع والخمسون  .٨٥
  ٢٣٦  الحدیث الستون  .٨٦
  ٢٣٨  الحدیث الحادي والستون  .٨٧
  ٢٤١  الحدیث الثاني والستون  .٨٨
  ٢٤٤  الحدیث الثالث والستون  .٨٩
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  ٢٤٥  الحدیث الرابع والستون  .٩٠
  ٢٤٩  الحدیث الخامس والستون  .٩١
  ٢٥١  الحدیث السادس والستون  .٩٢
  ٢٥٣  الحدیث السابع والستون  .٩٣
  ٢٥٤  الحدیث الثامن والستون  .٩٤
  ٢٥٦  الحدیث التاسع والستون  .٩٥
  ٢٥٩  الحدیث السبعون  .٩٦
  ٢٦١  الحدیث الحادي والسبعون  .٩٧
  ٢٦٣  الحدیث الثاني والسبعون  .٩٨
  ٢٦٥  الحدیث الثالث والسبعون  .٩٩
  ٢٦٧  الحدیث الرابع والسبعون  .١٠٠
  ٢٦٩  الحدیث الخامس والسبعون  .١٠١
  ٢٧١  الحدیث السادس والسبعون  .١٠٢
  ٢٧٤   والسبعونبعالحدیث السا  .١٠٣
  ٢٧٦  الحدیث الثامن والسبعون  .١٠٤
  ٢٧٩  الحدیث التاسع والسبعون  .١٠٥
  ٢٨٢  الحدیث الثمانون  .١٠٦
  ٢٨٤  الحدیث الحادي والثمانون  .١٠٧
  ٢٨٦  الحدیث الثاني والثمانون  .١٠٨
  ٢٨٩  الحدیث الثالث والثمانون  .١٠٩
  ٢٩٢  الحدیث الرابع والثمانون  .١١٠
  ٢٩٥  الحدیث الخامس والثمانون  .١١١
  ٢٩٩  الحدیث السادس والثمانون  .١١٢
  ٣٠١  الحدیث السابع والثمانون  .١١٣
  ٣٠٦  الحدیث الثامن والثمانون  .١١٤
  ٣٠٩  الحدیث التاسع والثمانون  .١١٥
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  ٣١٤  الحدیث التسعون  .١١٦
  ٣١٧  الحدیث الحادي والتسعون  .١١٧
  ٣١٩  الحدیث الثاني والتسعون  .١١٨
  ٣٢٢  الحدیث الثالث والتسعون  
    مسند أم سلمة رضي اهللا عنها  .١١٩
  ٣٢٤  الحدیث الرابع والتسعون   
    مسند أسماء رضي اهللا عنها  .١٢٠
  ٣٢٨  الحدیث الخامس والتسعون  .١٢١
  ٣٣١  الحدیث السادس والتسعون  .١٢٢
١٢٣.   ٣٣٤  الحدیث السابع والتسعون 
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Conclusion  
After I finished writing this paper, I had gone out some of the findings 
and recommendations are as follows  
Results:  
The Imam Daaraqutni of people I know in the science of ills, is also a 
book for books written in this art; but it was not safe from the illusion 
that in some places listed in the study, does not reduce these positions 
of high status to him, and his book of Galilee  
Does not mean the correction or weighting Daaraqutni-to-face aspect of 
it is true, butweighted by narrating in modern works.  
Is aware of the ills of the most accurate modern science, nor can the 
worker in which to reach the results are closer to the truth, but to 
expand in the collection of roads from various sources, and stand on the 
views of the scholars, and to draw attention to the conditions of men 
were wounded and an amendment, and a warning of some things 
thatmay be hidden, as if the narrator confidence in the Senate or some 
of the most inherent in him ... etc..  
Monetary approach to the imams of the ills of the grounds and 
comprehensive texts, notas alleged by Orientalists and imitated them 
ignorant of modern Muslims to not pay attention to criticism of texts.  
Of the most important rules of the wound and adjusted when the 
difference: weighting Baloqoy; ripen, the majority are the narrators; 
Astwooa the other evidence in the novel as if they are in the correct, or 
with the most inherent, or country to observe the narrator, and the like.  
Study of the illness hidden, based - in most cases - a variation on the 
Study of thenarrator, and he built his book Imam Daaraqutni ills.  
More types of conversations Almala difference, are:  
The difference in lift and suspension, the number of conversations 
recently thirteen.  
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And differences in the interface and transmission, the number of thirty-
two conversationsrecently.  
The difference is the replacement of Rao in attribution, the number of 
thirty-nineconversations recently.  
And differences in the text, the number of conversations six 
conversations.  
And differences in the attribution of another, the number of modern 
conversations.  
And say Daaraqutni for conversations is like, and did not judge her, 
reached number fourconversations.  
Through my study, the number of conversations recently ninety-three 
are as follows: 
The number of conversations that sentenced her to sixty-five health 
recently.  
The number of conversations that sentenced her to a ten Belhassen 
conversations.  
The number of conversations that sentenced her to good to others 
recently reached one.  
The number of conversations that sentenced her to four conversations 
were weak.  
The number of conversations that sentenced her to weak to bug 
transmission was newlysingle.  
The number of conversations that sentenced her to health, although 
transmission was five conversations. 
The number of conversations that sentenced her to correct it suspended 
amounted to five conversations. 
There are some conversations sentenced her without faces mentioned 
by Daaraqutni amodern one.  
Daaraqutni not go against his rule in the conversations but only modern, 
due to Tsahevname, and the existence of other ways to talk.  
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Daaraqutni stop in some conversations study, it was likely between the 
different aspects,and a number of ahaadeeth, and the rule of chatter on 
the word (like what is right), one of the phrases that suggest weak when 
simple Daaraqutni, a four conversations as I mentioned earlier.  
Recommendations:  
I recommend that students of science, especially of workers to speak 
and Sciences, the need to care for the knowledge of the ills of modern, 
and address the imbalance ofIndeed in the words of contemporaries on 
the conversations as a result of deficiencies in the science of ills, and 
not to recognize its Dqaúgah, and this is one of the biggestreasons for 
disharmony and difference in judging the conversations 
betweencontemporary and top critics.  
And was also recommended that workers of the people to go talk to the 
ills of modernwriting, the different narrators and study them in any of the 
books of ills, because this science is not running Gmarh accurate but 
skilled team from the knowledge of ills. 

  
Finally, it is Allah, and I had missed it myself and the devil. 

  
And our final prayer is praise be to Allah, Lord of the Worlds.  

  


