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يف صحيح ابن خزمية  االختالف على الراوي بذكر الواسطة أو باسقاطها يف السند
 "كتاب الصالة"

Disagreement on the Common Link in the Continuity or Discontinuity of the 

Chain of Narration – the Chapter of Ṣalᾱh in the Book Ṣaḥῑḥ ibn Khuzaimah 
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Abstract 

Contrary to Qurʼᾱn, Ḥadῑth Literature contains weak 

narrations along with authentically attributed narrations. 

Scholars of Ḥadῑth Sciences have developed complex system 

of methods to distinguish sound traditions from the weak 

traditions. One of the Sciences involved in this complex 

system is science of “ʽilal”, which is said to be most 

complex, advanced and final stages of all the Ḥadῑth 

Sciences. In this Science, each apparently authentic Ḥadῑth is 

examined with respect to its other chains. One of the 

important scholars of this field was Imᾱm Abu Bakar ibn 

Khuzaimah, whose work Ṣaḥῑḥ ibn Khuzaimah is considered 

one of the important works in Ḥadῑth Literature.  

This article attempts to study the methodology of Imᾱm Ibn 

Khuzaimah in his book Al- Ṣaḥῑḥ in the Chapter of Ṣalᾱh 

(Prayer). 
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 احلمد هلل العلي العظيم، والصالة والسالم على النيب املرسلني، وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما بعد!
إن خدمة السنة النبوية متكامل بقيام العلماء يف كل زمان و مكان جبهودهم العلمية، ويأيت الالحق باستدارك 
السابق وينتقي اآلخر من أوهام األول، فنرى يف كل عصر ومصر من يذب عن السنة انتحال املبطلني و زيف 

وإعالل  وانب، ولذلك ملا نرى تاريخ النقدالزائفني، وهذ من أعظم النعم على هذه األمة حبفظ دينها جبميع اجل
احلديث جند أن هذا العلم قد ظهر يف زمن كرب الصحابة والتابعني وهلم جرا، ومن يتأمل يف هذا الفن جيد 
إغالق وصعوبة هذا العلم وال يستطيع كل واحد من هذه األمة أن يقوم به إال من أعطاه اهلل علمًا واسعاً 

ة حبفظ األسانيد واملتون ومراتب الرواة، فلهذا ال يتكلم فيه إال من له إملام تام هبذا الفن وحفظاً تاما ومعرفة كامل
مثل علي بن املديين وأمحد بن حنبل والبخاري وأيب حامت وأيب زرعة والدارقطين، ومن هؤالء األئمة األجالء 

ب معروف يف مظان األحاديث اإلمام أبو بكر ابن خزمية وقد صنف كتاباً يف "األحاديث الصحيحة" وهو كتا

                                                           

 .بشاورجامعة مركز الشيخ زايد اإلسالمي،  ،حماضر يف العلوم اإلسالمية *
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الصحيحة، ولكن اإلمام ابن خزمية له ميزة أخرى بأنه كان خبريا على علم العلل ونقد الروايات، فكان يسرد 
الروايات يف صحيحه ويشري بعدها إىل العلل يف تلك الروايات، ويشتمل أقواله جوانبا خمتلفة من علم العلل 

ي رفعًا ووقفًا ومرة إىل االختالف وصاًل وإرسااًل وكذلك اختالف فأحيانا يشري إىل االختالف على الراو 
األسانيد بطرق خمتلفة، فهذا الكتاب جيعله العلماء أيضًا من مظان األحاديث املعلة، ويف هذا البحث 
نستقصي األحاديث املعلة من صحيحه وننتقد أقواله عن تلك األحاديث، وتعليله من جانب ذكر الراوي 

 لسند من كتاب الصالة، أسأل اهلل التوفيق والسداد يف هذا البحث. واسقاطه يف ا
بَ َرنَا"نا  - 305 .1 ٍر المُمقمرُِئ، َوَعبمُد اللَِّه بمُن الصَّبَّاِح المَعطَّاُر المَبصمرِيُّ قَاَل َأمحمَُد: َأخم َوقَاَل  ،َأمحمَُد بمُن َنصم

ُروقٍ  َسِن، نا َداُوُد يَ عميِن ابمَن َأيب ِهنمَد، َعِن الشَّعميبِّ، َعنم َمسم ثَ َنا حَممُبوُب بمُن احلَم ، َعنم َعاِئَشَة َعبمُد اللَِّه: َحدَّ
 : ِ، فَ َلمَّا أَقَاَم َرُسوُل اللَِّه "قَاَلتم َعتَ نيم ِ رَكم َعتَ نيم َضِر رَكم بِالمَمِديَنِة زِيَد يِف َصاَلِة  ملسو هيلع هللا ىلصفَ رمُض َصاَلِة السََّفِر َواحلَم

ِر ِلطُ  َعَتاِن، َوتُرَِكتم َصاَلُة المَفجم َعَتاِن رَكم َضِر رَكم قَاَل أَبُو  "وِل المِقرَاَءِة، َوَصاَلُة المَمغمِرِب أِلَن ََّها ِوت مُر الن ََّهارِ احلَم
ٍر:  َسنِ "َبكم ُر حَممُبوِب بمِن احلَم ُه َأَحٌد أَعمَلُمُه َغي م ِندم َعِن "َرَواُه َأصمَحاُب َداُوَد فَ َقاُلوا:  "َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب َلَم ُيسم

َسنِ الشَّعميِبِّ، َعنم َعاِئَشَة َخاَل   .2 ،1" حَممُبوِب بمِن احلَم

واختلف عليه ، 3وكان من الثقات املتقنني غري أنه وهم يف آخر عمرهمدار احلديث هو داؤد بن أيب هند 
أشار اإلمام و  يف إسناد هذا احلديث على وجهني هل هو بذكر مسروق بني الشعيب وعائشة أم باسقاطه؟

راوي بني الشعيب وعائشة بعد سرد الرواية بنفسه وسوف يظهر ابن خزمية إىل العلة يف احلديث باسقاط ال
 من التخريج ودراسة السند إن شاء اهلل.

ُروٍق، َعنم َعاِئَشةَ " :الطريق األول  4)بذكر مسروق( :"َداُوُد يَ عميِن ابمَن َأيب ِهنمَد، َعِن الشَّعميِبِّ، َعنم َمسم
 5)باسقاط مسروق( ."ِهنمَد، َعِن الشَّعميِبِّ، َعنم َعاِئَشةَ َداُوُد يَ عميِن ابمَن َأيب " :الطريق الثاين

حمبوب بن احلسن هو حممد بن احلسن  :يرويه مخسة وهمبذكر مسروق بني الشعيب وعائشة  لوجه األولفا
، 7صدوق رمبا وهم وهوومرجى بن رجاء اليشكري . 6وهو ضعيف عند العلماءبن هالل بن أيب زينب 
فعده العلماء ، وبكار بن عبد اهلل 9وهو وكان خيطئي، وعلي بن عاصم 8من الثقاتوعبد اهلل بن الصباح 

 . 11ومنهم البخاري وأبو زرعة وابن معني، 10من الضعفاء
وعبد الوهاب ، 12كان من الثقات  حممد بن أيب عدي يرويه مثانية وهم:باسقاط مسروق  الوجه الثاينو 

كان ممن يعتمد عليه خاصة يف وأبو معاوية حممد بن خازم  ، 13أ لسوء حفظها وأخطصدوق فكاناخلفاف 
، 16هو إمام معروف وسفيان الثوري ،15صدوق خيطىءوهو أيضاً وأبو خالد األمحر ، 14حديث األعمش
فمن ووهيب بن خالد ، 17عند العلماء غري أن درجته َل تنزل عن القبول ويعترب به وختلفوزفر بن اهلذيل 

 . 19فقد ضعفه العلماء أمجعنيوزهري بن إسحاق  ،18املتقنني األثبات إال أنه كان يهم يف آخر عمره
قًة، ولكنه جند أن الوجه الثاين املرسل أصح ألنه مروي من الثقات وهم أكثر عدداً وثالسند بطريقني بعد دراسة ف
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وأرسل عن عمر وطلحة بن عبيد "قال العالئي: و َل يسمع من عائشة.  الشعيبفضعيف اإلسناد هبذه السياقة، 
فالسند الذي ذكره اإلمام ابن خزمية له وجهان، "، 20رضي اهلل عنهم اهلل وابن مسعود وعائشة وعبادة بن الصامت

جعل رواية ي معلولة باإلنقطاع ألن اإلمام ابن َمِعني الوجه األول بذكر مسروق والثاين بدون ذكر مسروق، فه
فهو ممن يعتمد عليه . ولو ما مسعها 22، ولكن أثبت أبو داؤد مساعه من عائشة21الشعيب عن عائشة من مراسيله

 ، واهلل أعلم.23كما حكم اإلمام الذهيب  ال يكاد يرسل إال صحيحافارساله صحيح ألنه 
ُر بمُن ُمَعاٍذ المَعَقِديُّ، نا إِب مرَاِهيُم بمُن َعبمِد المَعزِيِز بمِن َعبمِد المَمِلِك بمِن أيب حَممُذورََة ُمَؤذِّ "نا  - 378 .2 ِجِد ِبشم ُن َمسم

َرَاِم َحدَّثيَِن أيب َعبمُد المَعزِيِز، َوَحدََّثيِن َعبمُد المَمِلكِ  أَق مَعَدُه فَأَلمَقى َعلَيمِه  ملسو هيلع هللا ىلصُسوَل اللَِّه أَنَّ رَ "مجَِيًعا َعنم أيب حَممُذورََة،  احلم
ََذاَن َحرمفًا َحرمفًا، قَاَل ِبشمٌر: قَاَل ِل إِب مرَاِهيُم: ُهَو ِمثمُل أَذَانِنَا َهَذا، فَ ُقلمُت لَُه أَِعدم َعَليَّ، بَ ُر، اللَّهُ  األم فَ َقاَل: " اللَُّه أَكم

َهدُ  بَ ُر، أَشم ِ قَاَل ِبَصومٍت ُدوَن َذلِ أَكم َهُد أَنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اللَِّه َمرَّتَ نيم ِ، أَشم ِمُع َمنم  أَنم اَل إِلََه ِإالَّ اللَّهُ َمرَّتَ نيم َك الصَّومِت يُسم
َهُد أَنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اللَِّه  ِ، أَشم َهُد أَنم اَل إِلََه ِإالَّ اللَُّه َمرَّتَ نيم ِ، ُُثَّ رََفَع َصومتَُه فَ َقاَل: َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة َحوملَُه أَشم َمرَّتَ نيم

بَ ُر، اَل إِلََه ِإالَّ اللَُّه " قَاَل أَبُو  بَ ُر، اللَُّه أَكم ِ، اللَُّه أَكم ِ، َحيَّ َعَلى المَفاَلِح َمرَّتَ نيم ٍر: َمرَّتَ نيم َعبمُد المَعزِيِز بمُن َعبمِد المَمِلِك "بَكم
ِيٍز، َعنم َأيب حَممُذورَةَ َلَم يَسمَمعم هَ  َا َرَواُه َعنم َعبمِد اللَِّه بمِن حُمَريم رََبِ ِمنم أيب حَممُذورََة، ِإَّنَّ  .24"َذا اخلم

 أشار اإلمام ابن خزمية إىل العلة يف الرواية وهي االنقطاع بني عبد العزيز وأيب حمذورة وإليكم التفصيل: 
وهو ممن ليس له من احلديث إال  بن عبد امللك بن أيب حمذورةاحلديث على عبد العزيز  وجدنا أن مدار

 فاختلف عليه يف ذكر عبد اهلل بن حمرييز بينه وبني أيب حمذورة:، 25القليل
َثيِن َأيب َعبمُد المَعزِيِز،"الطريق األول:  َوَحدََّثيِن َعبمُد  ِإب مرَاِهيُم بمُن َعبمِد المَعزِيِز بمِن َعبمِد المَمِلِك بمِن َأيب حَممُذورََة َحدَّ

يًعا َعنم َأيب حَممُذوَرَة، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه   ، 26"باسقاط عبد اهلل بن حمرييز. ملسو هيلع هللا ىلصالمَمِلِك مجَِ
ِيٍز، َعنم أيب حَممُذورَةَ "الطريق الثاين:    27. )بذكر عبد اهلل بن حمرييز("َعبمُد المَعزِيِز بمُن َعبمِد المَمِلِك َعنم َعبمِد اللَِّه بمِن حُمَريم

وقد ضعفه العلماء لسوء يرويه إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد امللك بعدم ذكر ابن حمرييز  الطريق األولف
 . 28د تساهل فيه وجعله من الصدوقينيحفظه غري إن اإلمام ابن حجر ق

  .29وهو ثقة ثبت غري أنه كان يرسل ويدلس ولكن هذا ال يضرهريويه ابن جريج بذكر ابن حمرييز ف الطريق الثاينأما 
بعد الدراسة جند أن الوجه الثاين املوصول أصح ألنه مروي من الثقة وهو ابن جريج، أما إبراهيم بن عبد 

 واهلل أعلم. ،جه األول هو ضعيف وخالف الثقة فروايته منكرة فالطريق الثاين أصحالعزيز الذي يرويه الو 
َِن بمُن ِبشمٍر، َوَهَذا َحِديُث ب ُنمَداٍر نا ََيم "نا  - 590 .3 َُد بمُن َعبمَدَة، َوََيمََي بمُن َحِكيٍم، َوَعبمُد الرَّمحم ََي بمُن ب ُنمَداٌر، َوَأمحم

 ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اللَِّه ُعبَ يمُد اللَِّه بمُن ُعَمَر، َحدََّثيِن َسعِيُد بمُن أيب َسعِيٍد المَمقمرُبِيُّ، َعنم أَبِيِه، َعنم أيب ُهرَي مرََة، أَنَّ  َسعِيٍد، نا
ِجَد َفَدَخَل َرُجٌل َفَصلَّى، ُُثَّ َسلََّم َعَلى النَّيبِّ فَ رَ   ،"ارمِجعم َفَصلِّ فَِإنََّك َلَم ُتَصلِّ ": ملسو هيلع هللا ىلصدَّ َعلَيمِه، فَ َقاَل النَّيبُّ َدَخَل المَمسم

َقِّ َما أَعمَلُم َغي مَر َهَذا قَاَل: فَ َقا  ِإَذا قُممَت ِإىَل "َل: َحَّتَّ فَ َعَل َذِلَك ثاََلَث ِمرَاٍر، فَ َقاَل الرَُّجُل: َوالَِّذي بَ َعَثَك بِاحلم
، ُُثَّ اق مرَأم مبَا تَ َيسََّر َمَعَك ِمَن المُقرمآِن، ُُثَّ ارمَكعم َحَّتَّ َتطمَمِئنَّ رَاِكًعا، ُُثَّ  ارمَفعم َحَّتَّ تَ عمَتِدَل قَائًِما، ُُثَّ اسمُجدم الصَّاَلِة َفَكب ِّرم
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َُد بمُن َعبمَدَة: َعنم َسعِيٍد  " َذِلَك يف َصاَلِتَك ُكلَِّهاَحَّتَّ َتطمَمِئنَّ َساِجًدا، ُُثَّ ارمَفعم َحَّتَّ تَ عمَتِدَل َجاِلًسا، َواف مَعلم  قَاَل َأمحم
تُُه يف كِ  ٍد، َعنم أَبِيِه، َعنم رِفَاَعَة بمِن رَاِفٍع َخرَّجم بَاُر َعِليِّ بمِن ََيمََي بمِن َخالَّ ٍر: أَخم قَاَل أَبُو « المَكِبريِ »تَاِب قَاَل أَبُو بَكم

ٍر:  َبَ َر َعنم ُعبَ يمِد اللَِّه بمِن ُعَمَر، َعنم َسعِيٍد، َعنم أَبِيِه َغي مُر ََيمََي بمِن َسعِيٍد، َلَم يَ ُقلم أَ "بَكم َا قَالُوا: َحٌد ممَّا َرَوى َهَذا اخلم ِإَّنَّ
 .30"َعنم َسعِيٍد، َعنم أيب ُهرَي مرَةَ 

به إال من له ممارسة يف السند وعلومه،  قول اإلمام ابن خزمية يدل على اإلنقطاع يف السند وقد أشار إليه بلطف ال يعتين
  واختلف عليه يف سند هذا احلديث على وجهني:، 31هو من املتقنني األثباتمدار احلديث هو عبيد اهلل بن عمر و 

َثيِن َسِعيُد بمُن َأيب َسِعيٍد المَمقمرُبِيُّ، َعنم أَبِيِه، َعنم ": الطريق األول . )بذكر "َأيب ُهرَي مرَةَ  ُعبَ يمُد اللَِّه بمُن ُعَمَر، َحدَّ
  32أيب سعيد املقربي(

  33. )باسقاط أيب سعيد املقربي("عُبَ يمُد اللَِّه بمُن ُعَمَر، َحدَّثيَِن َسعِيُد بمُن أيب َسعِيٍد المَمقمرُبِيُّ، َعنم أيب ُهرَي مرَةَ "الطريق الثاين: 
وأنس بن عياض وعبد ، َيَي بن سعيد القطان هم:منيرويه أربعة و بذكر أيب سعيد املقربي الوجه األول ف

 .34كلهم من الثقات املتقننياهلل بن َّنري وعبد األعلى  
عيسى بن  ،وأنس بن عياض ،وعبد اهلل بن َّنري ،أبو أسامة هم:ومنيرويه اجلماعة باسقاطه  الوجه الثاينو 

 ،وعبد األعلى وعبد اهلل بن وهب ،وعقبة بن خالد .وعبد الرحيم بن سليمان ،َيَي بن سعيد ،يونس
  .35وعبد الوهاب الثقفي وحممد بن فليح

من بعد الدراسة جند أن كال الوجهني صحيحان ألن الوجه األول مروي من الثقات والوجه الثاين أيضًا 
والقطان إمام يف ، "عن أبيه"خالف َيَي القطان أصحاب عبيد اهلل فإهنم َل يقولوا: اجلماعة الثقات ف

األوىل وجه مرجح، أما  الطريقنيلكل من و ، الطريقنيفيشبه أن يكون عبيد اهلل حدث به على يث احلد
كال ُث   ليس مبدلس ومساعه ثابت من أيب هريرة، وأما األخرى فللكثرة، وألن سعيدا فيه زيادة الثقةف

 الصححني، وخمرج يف ،. فالصحيح أن كال الوجهني صحيحان كما ذكرنا36يف الصحيحنيرج الطريقني خم
 ، واهلل أعلم.37وله شاهد من حديث رفاعة بن رافع

ِميِد بمِن َجعمَفٍر، َعنم يَزِيَد بمِن َأيب "نا  - 773 .4 ثَ َنا أَبُو َعاِصٍم، َعنم َعبمِد احلَم ُعَمُر بمُن َحفمِص الشَّيمبَاينُّ، َحدَّ
َبَة بمِن َعاِمٍر، َعنم ُعَمَر قَاَل: رَأَيمُت َرُسوَل اللَِّه  َصلَّى يِف فَ رُّوٍج ِمنم " سَحِبيٍب، َعنم َمرمثَِد بمِن َعبمِد اللَِّه، َعنم ُعقم

مٌ  "َحرِيٍر، ُُثَّ َلَم يَ لمَبثم أَنم نَ َزَعهُ  ثَ َنا بِِه الشَّيمَباينُّ قَاَل: َعنم ُعَمَر، َوُهَو َوهم  "َهَكَذا َحدَّ

، وَلَم يَذمُكرَا ملسو هيلع هللا ىلصرَأَيمُت َرُسوَل اللَِّه "اَل: َوَحدَّث َنَا بِِه ب ُنمَداٌر، َوأَبُو ُموَسى قَااَل: َعنم ُعقمَبَة بمِن َعاِمٍر قَ "قَاَل:  - 774
َا الصَِّحيُح َعنم ُعقمَبَة بمِن َعاِمٍر: رَ  ٌم، َوِإَّنَّ رََبِ َوهم ُر ُعَمَر يف َهَذا اخلم  .38"ملسو هيلع هللا ىلصأَيمُت النَّيبَّ ُعَمَر َهَذا ُهَو الصَِّحيُح، َوذِكم

 واختلف عليه على وجهني:، 39وهو ثقة ويرسل مدار احلديث هو يزيد بن أيب حبيب
 40. )فجعله من مسند عقبة بن عامر("يَزِيَد بمِن أيب َحبِيٍب، َعنم َمرمثَِد بمِن َعبمِد اللَِّه، َعنم ُعقمبَةَ بمِن عَاِمرٍ "الطريق األول: 
 41. )فجعله من مسند عمر("َحبِيٍب، َعنم َمرمثَِد بمِن َعبمِد اللَِّه، َعنم ُعقمبَةَ بمِن عَاِمٍر، َعنم ُعَمرَ يَزِيَد بمِن أيب "الطريق الثاين: 
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َبَة بمِن َعاِمرٍ   . )من مسند عقبة بن عمر(الوجه األول: يَزِيَد بمِن َأيب َحِبيٍب، َعنم َمرمثَِد بمِن َعبمِد اللَِّه، َعنم ُعقم

، 42ن إسحاق، اختلف العلماء رمحهم اللَّه تعاىل يف ابن إسحاق اختالفًا كبريًاحممد ب يرويه ثالثة وهم:
وحديثه حسن فيكون ابن إسحاق من الرواة املختلف فيهم الذين يكون  ،واختلف يف االحتجاج به

بن سعد  وليث ،43واحلافظ املنذري ،ابن القطان الفاسي وعلى هذا جرى ،حديثهم يف مرتبة احلسن لذاته
 ، 45وعبد احلميد بن جعفر صدوق رمي بالقدر ورمبا وهم، 44من الثقات املتقنني

َبَة بمِن َعاِمٍر، َعنم ُعَمرَ الوجه الثاين: يَزِيَد بمِن أَ   . )من مسند عمر(يب َحِبيٍب، َعنم َمرمثَِد بمِن َعبمِد اللَِّه، َعنم ُعقم
 وقد مّر ذكره.يرويه عبد احلميد بن جعفر 

 بعد الدراسة جند أن الوجه األول أصح ألموٍر:
 إن الوجه األول مروي من الثقات وهم أكثر عدداً وثقًة. .1

 إن عبد احلميد بن حعفر قد خالف اجلماعة فروايته منكرة. .2

 الذي روى الوجه الثاين هو أيضاً شارك الرواة بالوجه األول وتابعهم. .3

 إن اإلمام ابن خزمية قال بنفسه بأن ذكر عمر هو وهم والصحيح بدون ذكر عمر. .4

 هم يف هذا السند أيضاً، واهلل أعلم.إن عبد احلميد روى الوجه الثاين وهو قال عنه احلافظ رمبا وهم، فرمبا و  .5

ِلٍم قَاَل مسَِعمُت َعبمَد الرَّمحمَِن بمَن يَزِيَد بمِن َجابٍِر " – 793 .5 َسُن بمُن ُحرَيمٍث، ثنا المَولِيُد بمُن ُمسم ثَ نَا احلَم َحدَّ
َقِع اللَّيمِثيَّ يَ ُقوُل: مسَِعمُت أَ  َسم ُر بمُن ُعبَ يمِد اللَِّه، أَنَُّه مسََِع َواثَِلَة بمَن األم َثيِن ُبسم رمثٍَد المَغَنِويَّ يَ ُقوُل: بَا مَ يَ ُقوُل: َحدَّ

ٍر: " َها " قَاَل أَبُو َبكم َ "اَل ََتمِلُسوا َعَلى المُقُبوِر، َواَل ُتَصلُّوا ِإلَي م ِر بمِن ُعبَ يمِد اللَِّه َوبَ نيم َ ُبسم أَدمَخَل ابمُن المُمَباَرِك بَ نيم
رَبِ  َوماَلينَّ يِف َهَذا اخلَم  "َواثَِلَة أَبَا ِإدمرِيَس اخلم

ِديٍّ، ثنا َعبمُد اللَِّه بمُن المُمَباَرِك، َعنم َعبمِد الرَّمحمَِن بم حَ " – 794 ثَ َناُه بُ نمَداٌر، ثنا َعبمُد الرَّمحمَِن بمُن َمهم ِن يَزِيَد، دَّ
ُر بمُن ُعبَ يمِد اللَِّه قَاَل: مسَِعمُت أَبَا ِإدمرِيَس قَاَل:  َثيِن ُبسم َقِع ي َ "َحدَّ َسم عمُت َواثَِلَة بمَن األم ُقوُل: مسَِعمُت أَبَا المَمرمثَِد مسَِ

 .46"يَ ُقوُل: مبِثمِلهِ  ملسو هيلع هللا ىلصالمَغَنِويَّ يَ ُقوُل: مسَِعمُت َرُسوَل اللَِّه 
 واختلف عليه هل هو بذكر أيب، 47وهو ممن َيتج به ثبتمدار احلديث هو عبد الرمحن بن يزيد بن جابر 

 اثلة أم ال؟ إدريس بني بسر بن عبيد اهلل وو 
ُر بمُن ُعبَ يمِد اللَِّه، أَنَُّه مسََِع َواثَِلَة بمَن "الطريق األول:  َقِع َعبمَد الرَّمحمَِن بمَن يَزِيَد بمِن َجابٍِر يَ ُقوُل: َحدََّثيِن ُبسم َسم األم

عمُت أَبَا َمرمثٍَد المَغَنِويَّ يَ ُقولُ    48. )باسقاط أيب إدريس("اللَّيمِثيَّ يَ ُقوُل: مسَِ

عمُت َواثِ " :لطريق الثاينا ُر بمُن ُعبَ يمِد اللَِّه قَاَل: مسَِعمُت أَبَا ِإدمرِيَس قَاَل: مسَِ َلَة َعبمِد الرَّمحمَِن بمِن يَزِيَد، َحدََّثيِن بُسم
عمُت أَبَا المَمرمثَِد المَغَنِويَّ يَ ُقولُ  َقِع يَ ُقوُل: مسَِ َسم   49. )بذكر أيب إدريس("بمَن األم

الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وابن املبارك  هممنيرويه مخسة و باسقاط أيب إدريس  األوللوجه فا
 .50وكلهم ثقات متقننيوصدقة بن خالد وبشر بن بكر 
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باسقاط  بعد الدراسة أن الوجه األول قد مّر حاله، تبنييرويه عبد اهلل بن املبارك وهو بذكره  الوجه الثاين
 أصح ألموٍر: أيب إدريس

 وجه األول مروي من الثثقات وهم أكثر عدداً وثقًة.إن ال .1

 إن الوجه الثاين مروي من عبد اهلل بن املبارك وهو تابع الرواة بالوجه األول فمرة يذكر أبا إدريس ومرًة ال يذكره. .2

إىل ابن املبارك وجعل ذكره أبا إدريس من أوهامه ُث صرح  إن اإلمام البخاري أثبت الوهم واخلطإ  .3
 .51باثبات مساع بسر من واثلة

 . 52َل يذكر أبا إدريس فيهإن اإلمام الدارقطين ذكر بعد سرد الرواية بأن الطريق احملفوظ هو طريق  .4

ك عن أيب إدريس إن اإلمام أبا حامت أيضاً أشار إىل وهم ابن املبارك، والوهم كان بسبب رواية ابن املبار  .5
ألن أهل  وتارة عن بسر، فغلط يف هذه الرواية فأدخل فيه أبا إدريس وإال هذه الرواية مسع من بسر نفسه،

 .53"الشام أعرف حبديثهم

 . 54إليه مآل الشيخ األرنؤوط يف حتقيقه و  .6

، ثنا "نا  - 878 .6 ُرَيمرِيُّ، ح َوثنا يَ عمُقوُب بمُن ِإب مرَاِهيَم الدَّومَرِقيُّ َحاُق بمُن يُوُسَف، ثنا اجلم بُ نمَداٌر، ثنا ِإسم
ُرَيم  َعاينُّ، ثنا يَزِيُد يَ عميِن ابمَن ُزَريمٍع، ثنا اجلم ُرَيمرِيِّ، ح َوثنا الصَّن م َاِعيُل ابمُن ُعَليََّة، َعِن اجلم ٍر رِيُّ، ح َوثنا أَ ِإمسم بُو ِبشم

ُرَيمرِيِّ، َعنم َأيب المَعاَلِء بمِن الشِّخِّرِي، َعنم أَبِيِه: أَنَُّه َصلَّى َمَع النَّ  فَ تَ َنخََّع  ملسو هيلع هللا ىلصيبِّ المَواِسِطيُّ، نا َخاِلٌد، َعِن اجلم
َرى " زَاَد َخاِلٌد يف َحِديِثِه وَكَ  ٍر: َفَدَلَكَها بِنَ عمِلِه المُيسم أَبُو المَعاَلِء ُهَو يَزِيُد بمُن "اَن يف أَرمٍض َجلمَدٍة قَاَل أَبُو َبكم

َبَ َر مَحَّاُد بمنُ  ٍر َرَوى َهَذا اخلم ِه قَاَل أَبُو َبكم ُرَيمرِيِّ َعبمِد اللَِّه بمِن الشِّخِّرِي َأُخو ُمطَرٍِّف َنَسُبوُه ِإىَل َجدِّ  َسَلَمَة َعِن اجلم
 55."المَعاَلِء َعنم ُمَطرٍِّف َعنم أَبِيهِ فَ َقاَل َعنم َأيب 

يف ، واختلف عليه 56من الثقات إال أنه خمتلط اجلريري إياس بن وهو سعيدعلى اجلريري  مدار احلديث
 إسناد هذا احلديث على وجهني:

  57،"باسقاط مطرف بني أيب العالء وأبيه" :الطريق األول

  58"بيهبذكر مطرف بني أيب العالء وأ" :الطريق الثاين
معمر بن راشد وعلي بن عاصم ويزيد بن زريع وعبد اهلل بن املبارك  هممنيرويه اجلماعة و باسقاط مطرف الوجه األول: ف

  59كلهم ثقات غري علي بن عاصم وهو صدوق.  وإسحاق بن يوسف وإمساعيل بن علية وخالد بن عبد اهلل
 ، 60فهو ثقة إال أن العلماء انتسبوا إليه التغيري يف أواخرهيرويه محاد بن سلمة بذكر مطرف الوجه الثاين: 

 جند أن الوجه األول أصح ألموٍر:ظهر ن خالل دراسة هذه الطرق 
وفيهم من أثبت الناس يف اجلريري وهو  إن الوجه األول مروي من الثقات وهم أكثر عددًا وثقةً  .1

والسند صحيح وخمرج يف الصحيحني ومساع إمساعيل ، 62اية كهمساجلريري برو  ، وتوبع61إمساعيل بن علية
 واهلل أعلم. ،63بن إبراهيم ابن عليه من سعيد اجلريرى قبل االختالط
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رٍِك "نا  - 902 .7 ِبيُل بمُن ُمدم حُمَمَُّد بمُن ََيمََي، َويُوُسُف بمُن ُموَسى قَااَل: ثنا حُمَمَُّد بمُن ُعبَ يمٍد، َحدََّثيِن ُشَرحم
، َعنم أَبِيِه قَاَل: قَاَل َعِليٌّ:  ضمَرِميِّ ُعمِفيُّ، َعنم َعبمِد اللَِّه بمِن جُنَيٍّ احلَم زِلٌَة، َلَم َتُكنم َكاَنتم ِل ِمنم َرُسوِل اللَِّه َمنم "اجلم

ِلي " قَا َنَح فَأَنمَصِرُف ِإىَل أَهم اَلئِِق، ِإينِّ ُكنمُت َأِجيُئُه فَُأَسلُِّم َعَليمِه َحَّتَّ يَ تَ َنحم ٍر: أِلََحٍد ِمَن اخلَم َقِد "َل أَبُو َبكم
َفُظ َأَحدً  رَبِ َعنم َعبمِد اللَِّه بمِن جُنَيٍّ فَ َلسمُت َأحم تَ َلُفوا يف َهَذا اخلَم رٍِك َهَذااخم بِيَل بمِن ُمدم  ."ا قَاَل َعنم أَبِيِه َغي مَر ُشَرحم

 اختلف على عبد اهلل بن جني يف إسناد هذا احلديث على وجهني:، و 64صدوق مدار احلديث عبد اهلل وهو
، َعنم أَبِيِه قَاَل: قَاَل َعِليٌّ " :الطريق األول َرِميِّ ضم   65)بذكر جني احلضرمي(. "َعبمِد اللَِّه بمِن جُنَيٍّ احلَم
، قَاَل: قَاَل َعِليٌّ " :الطريق الثاين َرِميِّ ضم   66. )باسقاط جني احلضرمي("َعبمِد اللَِّه بمِن جُنَيٍّ احلَم

، َعنم أَبِيِه قَاَل: قَاَل َعِليٌّ ف َرِميِّ ضم يرويه اثنان . )بذكر جني احلضرمي( الوجه األول: َعبمِد اللَِّه بمِن جُنَيٍّ احلَم
  .67شرحبيل بن مدرك وأبو زرعة بن عمرو ومها

َرِميِّ، قَاَل: قَاَل َعِليٌّ  ضم  وأب هممنيرويه أربعة و . )باسقاط جني احلضرمي( الوجه الثاين: َعبمِد اللَِّه بمِن جُنَيٍّ احلَم
وكلهم ثقات غري جابر يب حفصة ساَل بن أو جابر اجلعفي و احلارث العكلي و زرعة بن عمرو بن جرير 

 الوجه األول أصح ألموٍر:، يظهر من دراسة السند أن 68اجلعفي وهو ضعيف
 إن الوجه األول مروي من الثقات وهم أكثر عدداً وثقًة. .1

 الوجه الثاين فيها انقطاع والوجه األول نعتربه من زيادة الثقات، واهلل أعلم. .2
فقد ضعفه العلماء منهم البخاري وأبو أمحد بن عدي  بن جني أما الطريق األول فإسناده ضعيف، عبد اهلل

 .69أبوه كما قال ابن معني مابينه ،ُث إنه َل يسمع من عليوالدارقطين 
، َعنم يَ عمُقوُب الدَّومرَِقيُّ "نا  - 1187 .8 بَ رَنَا َداُوُد بمُن َأيب ِهنمَد، َحدََّثيِن الن ُّعمَماُن بمُن َساَلٍِ ، ثنا ابمُن ُعَليََّة، َأخم

َناُه أُمُّ َحبِيَبَة؟  ثَ ت م ُثَك َحِديثًا َحدَّ َياَن: أاََل أَُحدِّ ٍس قَاَل: قَاَل َعنمَبَسُة بمُن َأيب ُسفم رِو بمِن أَوم  قُ لمُت: بَ َلى قَاَل: َوَماَعمم
َنا أَنَّ َرُسوَل اللَِّه  ثَ ت م َدًة "قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصرَأَي مُتُه قَاَل َذاَك ِإالَّ لُِتَسارَّ إِلَيمِه قَاَل: َحدَّ رََة َسجم َمنم َصلَّى يِف يَ ومٍم ثِنمََتم َعشم

َنَّةِ  تُ ُهنَّ ُمنمُذ مسَِعمتُ ُهنَّ ِمنم أُمِّ َحِبيَبةَ َما ت َ "قَاَل َعنمَبَسُة:  ."َتَطوًُّعا بيُِنَ لَُه بَ يمٌت يِف اجلم ٍس:  ."رَكم ُرو بمُن أَوم َما "قَاَل َعمم
تُ ُهنَّ ُمنمُذ مسَِعمتُ ُهنَّ ِمنم َعنمَبَسةَ  رٍو"قَاَل الن ُّعمَماُن:  ."تَ رَكم تُ ُهنَّ ُمنمُذ مسَِعمتُ ُهنَّ ِمنم َعمم أَمَّا ََنمُن "قَاَل َداُوُد:  ."َما تَ رَكم

ٍر:  "ا ُنَصلِّي َونَ ت مُركُ فَِإنَّ  ٍس، "قَاَل ابمُن ُعَليََّة: َهَذا أَوم ََنمُوُه. قَاَل أَبُو َبكم َرو بمَن أَوم َناِد َعمم َقَط ُهَشيمٌم ِمَن اإلمِسم َأسم
َسنِ   .70"َوالصَِّحيُح َحِديُث ابمِن ُعلَيََّة، َوُهَو يف المَباِب الثَّاين، َوَما َرَواُه حَممُبوُب بمُن احلَم

 يف إسناد هذا احلديث على وجهني: هاختلف على، و 71من الثقات املتقننيداؤد بن أيب هند مدار احلديث هو 
ٍس قَاَل: قَاَل َعنمَبَسُة بمُن َأيب "الطريق األول:  رِو بمِن أَوم ، َعنم َعمم َثيِن الن ُّعمَماُن بمُن َساَلٍِ َداُوُد بمُن َأيب ِهنمَد، َحدَّ
َياَن: عن    72. )بذكر عمرو بن أوس("أُمُّ َحِبيَبةَ ُسفم

. "داود بن أيب هند، عن النعمان بن ساَل، عن عنبسة بن أيب سفيان، عن أُمُّ َحِبيَبةَ "الطريق الثاين: 
  73)باسقاط عمرو بن أوس(
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سليمان بن حيان وبشر بن املفضل وابن علية  يرويه أربعة وهم:)بذكر عمرو بن أوس( الوجه األول: ف
 .75فكلهم ثقات غري حممد بن احلسن فقد ضعفه العلماء أمجعني 74بن احلسنوحمبوب 

تبني  ،76هو من الثقات األثبات وكان يرسل ويدلسيرويه هشيم و )باسقاط عمرو بن أوس(  الوجه الثاينو 
 أن الوجه األول بذكر عمرو بن أوس أصح ألموٍر:من خالل دراسة الطرق 

 وهم أكثر عدداً وثقًة.إن الوجه األول مروي من الثقات  .1

 الوجه األول أخرجه هبذا الطريق اإلمام مسلم يف صحيحه. .2

عن عمرو بن أوس  -النعمان بن ساَل، وأبو إسحاق اهلمداين  -ا الوجه األول توبع بثقات ومه .3
 .77الثقفي. عن عنبسة بن أيب سفيان

 فهؤالء كلهم ذكروا عمرو بن أوس يف رواياهتم، واهلل أعلم.
صحيح وخمرج يف صحيح مسلم والوجه الثاين فيه وهم، فقد أسقط هشيم منه عمرو بن أوس ديث فاحل

 بني النعمان بن ساَل وعنبسة بن أيب سفيان، واهلل أعلم.

 نتائج البحث
 خزميةوخاصة كتاب ابن فإنين بعد مضي عدة أشهر مع علم العلل وكتب العلل واحلديث والرجال 

ن املناسب حبثاً ودرساً وكتابة، قد خرجت بعدها بنتائج علمية قد يكون م املعروف ب  "صحيح ابن خزمية"
 .ذكرها يف هذه اخلامتة

احلديث وعلومه ويف ذكر مروياته بطرق خمتلفة وهذا مما ساعده إن اإلمام ابن خزمية له باع طويل يف  .1
 رد الطرق يف صحيحه.بعد سعلى ذكر العلل يف الروايات واإلشارة إليها 

تبني من خالل كتاب اإلمام ابن جزمية شخصية اإلمام فقد اهتم بذكر األحاديث املعلة مع اإلشارة  .2
 إِل الطريق الراجح منها وفق املنهج الذي قد اختار يف الكتاب.

تلفة ظهر من خالل هذه الدراسة قيمة كتاب اإلمام ابن خزمية يف ميدان العلل واملعرفة على الطرق املخ .3
 للرواية الَت يذكرها اإلمام يف كتابه.

إنين درست كتاب الصالة من صحيح ابن خزمية واستخرجت منها األسانيد الَت فيها االختالف بذكر  .4
 فعرفت أن األحاديث معظمها املعلة من جهة األسانيد.الراوي أو أسقاطه 

بل قد يكون يف صحة احلديث وجدت بعد الدراسة بأن االختالف ال يكون مؤثرا يف غالب األحيان  .5
 الراوي يسمعه من جهتني فيذكر كال الطريقني.

من الالزم على الدارس يف األحاديث املعلة أن جيمع الطرق كلها واالستقصاء فيها والنظر يف اختالف  .6
االتقان، وهذا يساعد الباحث يف احلكم على الطريق ومقدار حفظهم ومكاهنم من الضبط و رواته 

 الصحيح من الطرق املختلفة. 
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 الهوامش والمصادر

                                                           
 يُرى من هذا القول بأنه وحيدا يف هذا الطريق ولكنين وجدت املتابعات حملبوب بن احلسن وسأذكره فيما بعُد. 1
 :2حتقي  ق ال  دكتور حمم  د مص  طفى األعظم  ي، ط  ،ص  حيح اب  ن خزمي  ة ،خزمي  ة حمم  د ب  ن إس  حاق ب  ن ،أب  و بك  ر اب  ن خزمي  ة 2

 .157 /1بريوت  –م، املكتب اإلسالمي 1992
  .200: حلب ص –م، دار الرشيد 1986: 1ط  ،حتقيق حممد عوامة ،التهذيب تقريب ،العسقالين، أمحد بن علي 3
 4260( 27 /11حاوي يف ش رح مش كل اآلث ار )حمبوب بن احلسن، والطمن طريق ( 944و 305أخرجه ابن خزمية ) 4

 – 2738( 447 /6واب ن حب ان )– 1096( 183 /1يف ش رح مع اين اآلث ار )أيض اً مرج ى ب ن رج اء، و  من طري ق –
عل   ي ب   ن عاص   م،  م   ن طري   ق – 1447( 734 /2عب   د اهلل ب   ن الص   باح العط   ار، ويف معج   م اب   ن األع   رايب ) م   ن طري   ق

يف أيض  اً بك  ار ب  ن عب  د اهلل ب  ن حمم  د ب  ن س  ريين، و  م  ن طري  ق – 255( 110 /1)وأخرج  ه الببيهق  ي يف الس  نن الص  غري 
مخس   تهم )حمب   وب ب  ن احلس   ن ومرج   ى ب   ن رج   اء وعب  د اهلل ب   ن الص   باح وعل   ي ب   ن ، 1698( 533 /1الس  نن الك   ربى )

، ع  ن عاص  م وبك  ار ب  ن عب  د اهلل ب  ن حمم  د ب  ن س  ريين( ق  ال: ح  دثنا داؤد، يع  ين اب  ن أيب هن  د، ع  ن الش  عيب، ع  ن مس  روق
 عائشة، فذكره.

عبد الوهاب بن عط اء وإس حاق ب ن راهوي ه  من طريق 6/265حممد بن أيب عدي. ويف من طريق  6/241أخرجه أمحد  5
عب د  م ن طري ق 5443( 208 /3معاوي ة، والبيهق ي يف الس نن الك ربى ) أيب من طري ق 1635( 933 /3يف مسنده )

 -خال  د األمح  ر، وس  فيان الث  وري، وزف  ر ب  ن اهل  ذيل  أيب م  ن طري  ق 6710( 81 /2الوه  اب ب  ن عط  اء، واب  ن أيب ش  يبة )
مثانيتهم )ابن أيب عدي، وعبد الوهاب وأبو معاوية وأبو خالد األمحر وس فيان ، 5/67فيما أخرجه الدارقطين يف "العلل" 

، ع ن عائش ة، الثوري، وزف ر ب ن اهل ذيل ووهي ب ب ن خال د وزه ري ب ن إس حاق الس لوِل( ع ن داود ب ن أيب هن د، ع ن الش عيب
 َنوه. ليس فيه )عن مسروق(.

 .(474تقريب التهذيب )ص:  (.81 /1رواية ابن حمرز ) -( تاريخ ابن معني 389 /8اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) 6
 (.524تقريب التهذيب )ص:  7
 (.308تقريب التهذيب )ص:  8
 (.403تقريب التهذيب )ص:  9

عل  ي حمم  د مع  وض، وش  ارك يف -حتقي  ق: ع  ادل أمح  د عب  د املوج  ود ،الكام  ل يف ض  عفاء الرج  ال ،ب  ن ع  دي اجلرج  اين، اأمح  د وأب   10
 .223 /2لبنان -بريوت -دار الكتب العلمية  .م1997 :1حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، ط

از ،الذهيب 11  .1/341ميزان االعتدال يف نقد الرجال  ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاميم
 (.403التهذيب )ص: تقريب  12
 (.368تقريب التهذيب )ص:  13
 (.475تقريب التهذيب )ص:  14
 (.250تقريب التهذيب )ص:  15
  (.244تقريب التهذيب )ص:  16
م، دار 1990: 1ط  ،حتقي   ق حمم   د عب   د الق   ادر عط   اء ،الطبق   ات الك   ربى ،حمم   د ب   ن س   عد أب   و عب   د اهلل، ،اب   ن س   عد 17
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 .71 /2ميزان االعتدال  و 361 /6بريوت  -الكتب العلمية 
 (.586تقريب التهذيب )ص:  18
 .82 /2ميزان االعتدال  187 /4الكامل يف ضعفاء الرجال  19
التحص  يل يف أحك  ام املراس  يل، حتقي  ق مح  دي عب  د ا ي  د  ج  امع ،كيكل  دي  ب  ن خلي  ل س  عيد أب  و ال  دين ص  الح ،العالئ  ي 20

 . 204: ص بريوت -م، عاَل الكتب 1986 :2ط  ،سلفي
 ،م1979: 1 ط، د. أمح د حمم د ن ور س يف بتحقي ق: اب ن مع ني رواي ة ال دوري ت اريخ ،َيَي بن معني بن عون، زكريا وأب 21

 .286/  2 ،مكة املكرمة -مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي 
حتقي ق حمم د عل  ي  ،والتع ديل اجل رح يف السجس تاين داود أب ا اآلج ري عبي  د أيب س ؤاالت ،إس حاق ب ن األش عث ب ن س ليمان ،أب و داؤد 22

 .43 املنورة ص املدينة اإلسالمية، باجلامعة العلمي البحث م، عمادة1983: 1قاسم العمري، ط 
 .63 /1 ،يروت، دار الكتب العلميةم، 1998: 1. طتذكرة احلفاظ. حممد بن أمحد ،الذهيب 23
 .195 /1 خزمية ابن صحيح 24
 .(358: ص) التهذيب تقريب 25
إب  راهيم ب  ن عب  د العزي  ز  م  ن طري  ق 1962( 610 /1والبيهق  ي يف الس  نن الك  ربى ) 191( 366 /1أخرج  ه الرتم  ذي ) 26

 بن عبد امللك بن أيب حمذورة، قال: أخربين أيب، وجدي مجيعا، عن أيب حمذورة.
اب ن وأيض اً عاص م.  أيب م ن طري ق( 503)روح بن عب ادة وحمم د ب ن بك ر. وأب و داود  من طريق( 3/409أخرجه أمحد ) 27

 و عاص م أيب من طري ق( 379حجاج. وابن خزمية ) من طريق( 1512ويف الكربى ) .(2/5( والنسائي )708ماجه )
مس  لم ب  ن خال  د، وعب  د اهلل ب  ن احل  ارث وال  دارقطين يف س  ننه  م  ن طري  ق( 290روح. ويف الس  نن امل  أثورة للش  افعي )ص: 

مس  لم ب  ن  م  ن طري  ق 1846( 578 /1والبيهق  ي يف الس  نن الك  ربى ) ،لم ب  ن خال  دمس   م  ن طري  ق 901( 435 /1)
خالد، ستتهم )روح، وحممد بن بكر، وأبو عاصم، وحجاج ب ن حمم د ومس لم ب ن خال د وعب د اهلل ب ن احل ارث املخزوم ي( 

 قال: حدثين عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة عن عبد اهلل بن حمرييز. عن ابن جريج
 اب   ن م   اكوال، س   عد ،17/  1،ه   1393 :1ط ،ال   دكن ،حي  در آب   اد، دائ   رة املع   ارف العثماني   ة. الثق  اتاب  ن حب   ان، حمم   د.  28

م، دار 1990 :1ط  ،واألنس اب والك ى األمس اء يف واملختل ف املؤتل ف ع ن االرتي اب رفع يف اإلكمال علي، نصر أبو امللك
مطبع  ة دائ  رة املع  ارف ه   ، 1326: 1العس  قالين، أمح  د ب  ن عل  ي. هت  ذيب الته  ذيب. ط ،59/  1 ب  ريوت -الكت  ب العلمي  ة 
 .91تقريب التهذيب ص:  و 141/  1،النظامية، اهلند

/  5 ،حي در آب اد ال  دكن ،العثماني ةطبع ة لل س دائ رة املع ارف ط:  اجل رح والتع ديل .عب د ال رمحن ب ن حمم داب ن أيب ح امت،  29
: 1ط .د. بش    ار ع    واد مع    روف :حتقي    ق .هت    ذيب الكم    ال يف أمس    اء الرج   ال. يوس    ف ب    ن عب    د ال   رمحن ،امل   زي .1687
 .363. تقريب التهذيب ص: 351 /18بريوت، ،مؤسسة الرسالةم، 1980

 .299 /1 خزمية ابن صحيح 30
 .(373: ص) التهذيب تقريب 31
 م ن طري ق 814َي َي ومس لم  من طري ق( 6252و 757َيَي والبخاري ) من طريق .(9633) 2/324أخرجه أمحد  32

م ن طري  ق  960، ويف الك ربى 2/124َي َي والنس ائي  م  ن طري ق 303َي َي والرتم ذي  م ن طري ق 856َي َي وأب و داود 
( 433 /1عوان ة ) َي َي ويف املس تخرج أيبم ن طري ق  1890َي َي واب ن حب ان من طري ق  590و 461َيَي وابن خزمية 
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عبد  من طريق 881( 20 /2أنس بن عياض، ويف املسند املستخرج على صحيح مسلم أليب نعيم )من طريق  1609
أربع  تهم )َي  َي ب  ن  ،عب  د األعل  ى ب  ن عب  د األعل  ىم  ن طري  ق  2360( 55 /2اهلل ب  ن َّن  ري ويف الس  نن الك  ربى للبيهق  ي )
وعبد األعلى بن عبد األعلى( ع ن َي َي ب ن س عيد، ع ن عبي د اهلل ب ن عم ر، ع ن سعيد وأنس بن عياض وعبد اهلل بن َّنري 

 سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال فذكره.
اب     ن َّن     ري. والبخ     اري  م     ن طري     ق( 25672) 8/422أس     امة. ويف  أيبم     ن طري     ق ( 2959) 1/287أخرج     ه اب     ن أيب ش     يبة  33

م  ن  856أس  امة، وعب  د اهلل ب  ن َّن  ري وأب  و داود  أيب م  ن طري  ق 815(، ومس  لم 6667. ويف )عب  د اهلل ب  ن َّن  ريم  ن طري  ق ، 6251
عب  د اهلل ب  ن َّن  ري كله  م م  ن طري  ق  2692عب  د اهلل ب  ن َّن  ري. والرتم  ذي  م  ن طري  ق 3695و 1060اب  ن عي  اض. واب  ن ماج  ة طري  ق 

د عب د ال رحيم ب ن س ليمان وعقب ة ب ن خال د وعب د )أبو أسامة، وعبد اهلل ب ن َّن ري، وأن س ب ن عي اض، وعيس ى ب ن ي ونس وَي َي ب ن س عي
األعلى بن عب د األعل ى وعب د اهلل ب ن وه ب وعب د الوه اب الثقف ي وَي َي األم وي وحمم د ب ن فل يح( ع ن عبي د اهلل ب ن عم ر، ع ن س عيد 

 .بن أيب سعيد املقربي، عن أيب هريرة، رضي اهلل عنه
(. تقري     ب الته     ذيب )ص: 115ري     ب الته     ذيب )ص: (. تق591تقري     ب الته     ذيب )ص: وأح     واهلم عل     ى الرتتي     ب:  34

 (.331(. تقريب التهذيب )ص: 327
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 فذكره. بن عبد اهلل اليزين، عن عقبة بن عامر، رضي اهلل عنه، اخلري، مرثد
عب د احلمي د ب ن جعف ر، ع ن يزي د ب ن أيب حبي ب، ع ن مرث د ب ن عب د اهلل، ع ن عقب ة  م ن طري ق( 773أخرجه ابن خزمية ) 41

 .بن عامر عن عمر
ة عي  ون األث  ر يف فن  ون املغ  ازي وق  د مج  ع اب  ن س  يد الن  اس اليعم  ري م  ا قي  ل في  ه فبلغ  ت ترمجت  ه ث  الث عش  رة ورق  ة يف مقدم   42
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الرمح ان ب ن يزي د ب ن ج ابر، ع ن بس ر ب ن عبي د اهلل، ع ن وحسن، وهناد، وعبد الرمحان( عن عبد اهلل بن املب ارك، ع ن عب د 
 أيب إدريس اخلوالين، عن واثلة بن األسقع، عن أيب مرثد الغنوي، فذكره.
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