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 ابلباب الواحد من خالل مجع الرواايت الوقوف على أوهام الثـقات
 "(املتعلق بسجود السهو "ُأمنوذجا  )اإلمام الزهري وحديثه 

 
 د. أمحد سعد عمر املزوغي

 قسم الدراسات اإلسالمية جامعة طرابلس كلية الرتبية / قصر بن غشري
almzwghya832@gmail.com 

___________________________________________________________________ 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

إله إال هللا وحده ال شريك له ،  احلمد هلل الذي علم ابلقلم ، علم اإلنسان ما مل يعلم ، وأشهد أن ال
 ال أتخذه سنة وال نوم وال يضل ريب وال ينسى .

ملسو هيلع هللا ىلص وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ، أدى األمانة وبلغ الرسالة وعلم األمة بقوله وفعله 
 وعلى آله وصحبه.

 ،وبعد
، لذا اهتم ملسو هيلع هللا ىلص طصففى فعلم احلديث من أشرف العلوم وأنبلها ، كيف ال ؟ وهو يتعلق بكــالم امل

العلماء سلفا وخلفا هبذا العلم العزيز من مجيع جوانبه إسنادا ومتنا صحة وضعفا حىت ال يضاف إليه 
 ما ليس منه ، وال ينسى ما هو من صلبه ، صوان هلذه الشريعة السمحاء والدين القومي .

 أمهية البحث : 
أوهام الثقات األثبات ،  –علل والنقد وخاصة علماء ال –من املباحث اليت اهتم هبا احملدثون 

فأحاديث الثقات وإن كان ظاهر اإلسناد الطصحة والسالمة ، فالتنبه إىل مواضع اخلفأ فيها حيتاج إىل 
  –معرفة واسعة بفرق األحاديث 

قال احلافظ أبو عمرو بن الطصالح يف مقدمته يف )النوع الثامن عشر: معرفة احلديث املعلل(: " 
بتفرد الراوي ومبخالفة غريه له، مع قرائن تنضم إىل ذلك تنبه  -أي العلل  -دراكها ويستعان على إ
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العارف هبذا الشأن على إرسال يف املوصول، أو وقف يف املرفوع، أو دخول حديث يف حديث، أو 
 .    1" وهم واهم

اختالف رواته، وقال اخلفيب البغدادي: السبيل إىل معرفة علة احلديث أن جيمع بني طرقه، وينظر يف 
ويعترب مكاهنم من احلفظ ومنزلتهم يف االتقان والضبط. وورد عن علي بن املديين قال: الباب إذا مل 

 جيمع طرقه مل يتبني خفؤه .
 . 2وقال اإلمام أمحد بن حنبل: "احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه، واحلديث يفّسر بعضه بعضاً" 

 أهداف البحث :
 دثني يف بيان أوهام الثقات واحلفا  وأن الوهم واخلفأ، ال يسلم منه بشر.الوقوف على جهود احمل 
  نقد احلديث ال يكون جزافا وال ابتباع اهلوى ، إمنا يكون ابلقواعد والضوابط اليت وضعها أهل

 العلم .
  مجع الفرق والرواايت للحديث ابلباب الواحد للوقوف على اخلفأ والوهم . –من هذه القواعد 
 اختيار املوضوع :أسباب  

 من حيث اإلمجال 
  ملن اشتغل بعلم احلديث حفظا  -ابلنضارة  -حيث دعا  ملسو هيلع هللا ىلص حماولة نيل بركة دعاء النيب

نضر هللا امرأ مسع منا حديثا، فحفظه حىت يبلغه، فرب : »ملسو هيلع هللا ىلصوتبليغا وفقها ، قال رسول هللا 
 . 3«حامل فقه إىل من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه

  أن الوهم واخلفأ حيطصل من الثقة كما حيطصل من غريه ، وإمنا الفرق أن وهم الثقات بيان
وأخفاءهم اندر وقليل ابلنسبة ألخفاء غريهم ، فعبارة أهل العلم  " قد يهم الثقة " قد هنا 

 للتقليل. وأن هذا املبحث من أدق علوم احلديث.
 دا وِهم أو أخفأ يف حديث أو إللقاء وتسليط الضوء على أن علماء احلديث مل حيابوا أح

لفظة مهما كان شأنه ، فاحلق أحق أن يتبع ، ويف هذا رد على من ادعى أن احملدثني إمنا 
 اعتنوا بنقد السند ، ومل يعتنوا بنقد املنت .

                                                           

 (.1/187مقدمة ابن الطصالح ) - 1
 (. 316ـ  2/315للخفيب البغدادي ) -اجلامع ألخالق الراوي  2 -

 ( وصححه الشيخ األلباين.322/ 3سنن أيب داود )   - 3
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والناظر إىل أحوال اجلهابذة وأئمة احلديث جيد أهنم اهتموا اهتماما كبريا واسعا بنقد املنت وإن  
 اهره صحيحا .كان اإلسناد ظ

  التفاق العلماء على سعة علمه وقوة حفظه . –اخرتت اإلمام الزهري 
  يف صالته   ملسو هيلع هللا ىلصواخرتت هذا احلديث ابخلطصوص ، ألنه يتعلق ابلنسيان فقد سها رسول هللا

 ، وهذا فيه عزاء لكل من سها أو وهم أو أخفأ من غري قطصد. 
مع اعرتايف بضعف قويت وقلة علمي، ولكين  من هذا املنفلق اخرتت هذا املوضوع ووجلت هذا الباب
 استعنت بريب وتوكلت عليه وما توقيفي إال ابهلل عز وجل. 

 منهج البحث
 :املنهج الذي سلكته يف هذا البحث 
  . االستقراء والسرب والتتبع ، مث التحليل 
  ، واختبارها ويقطصد به: استقطصاء ومجع رواايت احلديث الواحد، وتتبع طرقه، مث مقارنتها

 برواية الثقات ، وهو ما يسمى بسرب احلديث وهو يتضمن أمران:
 .األول: مجع رواايت احلديث واستقطصاؤها 
 واختبارها، حىت وإن   -الثاين: النظر يف تلك الرواايت ، من حيث املتابعة واملخالفة، والتفرد

 كان الراوي ثقة فقد خيالف من هو أوثق منه إما ابلعدد أو الدرجة.
 البحث : خفة

 قسمت البحث إىل أربعة مفالب .
 املفلب األول وفيه : 

    التعريف هبذا املركب . –أوهام الثقات 
    أول مراحله وكيف تفور . –نقد املنت 
   .  اهتمام احملدثني جبمع الفرق 

 املفلب الثاين وفيه : 
  . الوهم والنسيان ال ينفك عن البشر 
 . ترمجة االمام الزهري 

 املفلب الثالث وفيه : 
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 . طرق حديث الزهري املسندة واملرسلة 
 . كالم أهل النقد حول هذا احلديث 

 املفلب الرابع وفيه :
  ايت اليت أثبتت سجود السهو يف قطصة ذي اليدين من حديث أيب هريرة رضي هللا اذكر الرو

 عنه .  
  من اتبع أاب هريرة رضي هللا عنه بذكر السجدتني 
  جيح عند املخالفة ـ اعتبار العدد ـمن قرائن الرت 

  –التوصيات  –خالصة البحث 
 وختمته بذكر املطصادر و املراجع .

 املطلب األول : أوهام الثقات : ماذا يقصد هبذا املركب .
هو الشائع الذي يستعمله احملدثون ، عند ذكر خفأ الراوي أو الشيخ،  –بفتح اهلاء  –الَوَهم  

فيقولون: يف حديثه َوَهٌم ، أو يف كالمه َوَهٌم ، أي غلط ، ويف أحاديثه أوهام، أو: له أوهام ، أي 
 أغالط . 

إذا أسقفت منه شيئا. ووهم قال ابن األثري: أومهت الشيء، إذا تركته، وأومهت يف الكالم والكتاب، 
 .4إىل الشيء، ابلفتح، يهم ومها، إذا ذهب ومهه إليه. ووهم يوهم ومها، ابلتحريك، إذا غلط 

قال األزهري: َويـَُقال: ومِهُت يف َكَذا وََكَذا، َأي َغِلفت. وَوَهم ِإىَل الشَّْيء يَِهم، ِإذا َذهب َومْهُه إِلَْيِه 
5. 

مطصدر قولك وثقت به فأان أثق به ثقة وأان واثق به، وهو موثوق به، وهي الثقات مجع ثقة، والثقة 
موثوق هبا، وهم موثوق هبم، ويقال: فالن ثقة، وهي ثقة، وهم ثقة، وقد جتمع فيقال: ثقات يف مجاعة 

 .6الرجال والنساء، وثق به ثقة ووثوقاً ائتمنه، ووثقت فالانً إذا قلت أنه ثقة فهو موثوق
 الح: هو من مجع بني صفيت العدالة والضبط .والثقة يف االصف

 والعربة يف الضبط موافقة الثقات فهي املقياس ملعرفة ضبط الراوي .
قال ابن الطصالح: "يعرف كون الراوي ضابفا أبن نعترب رواايته برواايت الثقات املعروفني ابلضبط 

هتم، أو موافقة هلا يف األغلب لروااي -ولو من حيث املعىن  -واإلتقان، فإن وجدان رواايته موافقة 

                                                           

 (. 203/ 5البن األثري ) -النهاية يف غريب احلديث واألثر  4 -
 (.245/ 6لألزهري ) -هتذيب اللغة  5 -

 ( .494/ 1ينظر الطصحاح للجوهري ، مادة وثق ، وينظر احمليط يف اللغة ) - 6
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واملخالفة اندرة، عرفنا حينئذ كونه ضابفا ثبتا، وإن وجدانه كثري املخالفة هلم، عرفنا اختالل ضبفه، 
 .7ومل حنتج حبديثه" 

 .نقد املنت : أول مراحله و كيف تفور 
ختل ابملعىن، أو كما أن النقد يكون يف اإلسناد وهو الغالب ، فهو كذلك يكون يف املنت بتغيري لفظة 

 إدراج عبارة ليست من احلديث أو إدخال حديث يف حديث أو غري ذلك .
وأول مراحل نقد املتون كان يف عهد الطصحابة رضي هللا عنهم مجيعا ، لكنه كان نقد ضبط ال نقد 
عدالة ، فالطصحابة كلهم عدول ثقات ، فهم األوائل الذين وضعوا اللبنات األوىل لنقد املتون ، فقد  
 كان الطصحابة يرد بعضهم على بعض حينما يستمعون إىل األحاديث املروية واألحكام املتطصلة هبا.

 فرتد عائشة رضي هللا عنها على أيب هريرة ، وابن عمر، وأبيه.
 ويرد عمر على فاطمة بنت قيس وهكذا رضي هللا عنهم .

 ستدركته عائشة على الطصحابة.ينظر يف هذا الباب ما كتبه الزركشي يف كتابه اإلجابة إليراد ما ا
مث بعد عطصر الطصحابة رضي هللا عنه توسع النقد، فاهتم احملدثون به اهتماما فائقا، والناظر إىل 
جهودهم الكبرية يف بيان األوهام واألخفاء يف أحاديث الرواة، وألن الراوي الثقة قد يروي حديثا 

 يكون متنُه خفأ أو فيه علة من علل األحاديث الكثرية.
فعلماء احلديث قاموا جبهد جهيد وركبوا مركبا صعبا يف بيان نقد املتون وقد أقاموا الرباهني والبينات 

 على نقدهم.
يقول احلافظ البيهقي يف بيان جهودهم: "والذي ينبغي ذكره ههنا: أن احلديث يف االبتداء كانوا 

معه، ومعرفة رواته، والتمييز بني أيخذونه من لفظ احملدث حفظا، مث كتبه بعضهم احتياطا، مث قام جب
صحيحه وسقيمه مجاعة مل خيف عليهم إتقان املتقنني من رواته وال خفأ من أخفأ منهم يف روايته، 
حىت لو زيد يف حديث حرف، أو نقص منه شيء، أو غري منه لفظ يغري املعىن وقفوا عليه، وتبينوه، 

على الواضحة. فمن سلك يف   -حبمد هللا  -رها ودونوه يف توارخيهم، حىت ترك أوائل هذه األمة أواخ
 .8كل نوع من أنواع العلوم سبيلهم، واقتدى هبم صار على بينة من دينه"

                                                           

 (.96-95البن الطصالح ) -علوم احلديث  - 7
 .(321/ 2للبيهقي ) -مناقب الشافعي  - 8
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وهذا اإلمام الذهيب رمحه هللا تعاىل يرد على من زعم أن احملدثني وعلماء العلل إمنا اهتموا ابألسانيد 
 دون املتون ، وأهنم كانوا قليلي التفقه يف املتون . 

قال: "وليس يف كبار حمدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك يف املعرفة فإين أحسبك لفرط هواك تقول 
بلسان احلال إن أعوزك املقال: من أمحد ؟ وما ابن املديين وأي شيء أبو زرعة وأبو داود هؤالء 

 والدقائق وال خربة حمدثون وال يدرون ما الفقه ما أصوله وال يفقهون الرأي وال علم هلم ابلبيان واملعاين
هلم ابلربهان واملنفق وال يعرفون هللا تعاىل ابلدليل وال هم من فقهاء امللة فاسكت حبلم أو انفق بعلم 
فالعلم النافع هو النافع ما جاء عن أمثال هؤالء ولكن نسبتك إىل أئمة الفقه كنسبة حمدثي عطصران إىل 

 .9ألهل الفضل ذو الفضل"  أئمة احلديث فال حنن وال أنت, وإمنا يعرف الفضل
 : اهتمام احملدثني جبمع الفرق 
إن من وسائل معرفة علة احلديث مجع طرقه، والنظر يف اختالف رواته، واالعتبار مبكانتهم من   

ملعرفة الطصحيح من الضعيف والشاذ من احملفو  حىت يتسىن هلم الوقوف احلفظ و اإلتقان ، وذلك 
 وهذا من أعسر وأصعب مباحث العلل وأدقها.على أوهام الثقات وأخفائهم ، 

 . 10فهذا حيىي بن معني يقول: " لو مل نكتب احلديث من ثالثني وجها ما عقلناه "
وسئل إبراهيم بن سعيد البغدادي وهو من كبار احلفا  ومن شيوخ اإلمام مسلم رمحهما هللا تعاىل، 

د أيب بكر الطصديق، فقال جلاريته: سأله عبد هللا بن جعفر بن خاقان السلمي ، عن حديث من مسن
أخرجي يل اجلزء الثالث والعشرين من مسند    أيب بكر. فقلت: ال يطصح أليب بكر عشرون حديثا، 

 .11من أين ثالثة وعشرون جزءا! فقال: كل حديث مل يكن عندي من مائة وجه فأان فيه يتيم
 .12«ببعض إذا أردت أن يطصحَّ لك احلديث، فاضرب بعضه»وقول ابن املبارك: 
 .13«لو مل نكتب احلديث من ستني وجهاً ما عقلناه»وقال أبو حامت: 

                                                           

 (.628/ 2للحافظ الذهيب ) -تذكرة احلفا   - 9
 (.2/315(، واجلامع للخفيب )1/33اجملروحني البن حبان ) - 10
  .(35/ 1للذهيب ) -ميزان االعتدال  - 11
 ( .2/452للخفيب ) -اجلامع ألخالق الراوي  - 12
( 2/233( ، ينظر: التبطصرة والتذكرة )49/ 1الرتمذي للبخاري حول أحاديث يف جامع الرتمذي ) سؤاالت - 13

 ( .2/370( ، فتح املغيث )42، قواعد العلل وقرائن الرتجيح )ص: 
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الة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقفع، »وقال ابن حجر:  مث الوهم إن اطُّلع عليه ابلقرائن الدَّ
أو إدخال حديث يف حديث، أو حنو ذلك من األشياء القادحة، وحتطصل معرفة ذلك بكثرة التَّتبع 

 .14«رق، فهذا هو املعلَّلومجع الفُّ 
 وهلذا يقول احلاكم النيسابوري رمحه هللا تعاىل:  

"وإمنا يعلل احلديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث اجملروح ساقط واه ، وعلة 
احلديث، يكثر يف أحاديث الثقات أن حيدثوا حبديث له علة، فيخفى عليهم علمه، فيطصري احلديث 

 ".15فيه عندان احلفظ، والفهم، واملعرفة ال غريمعلوال، واحلجة 
ألن أعرف علة حديث هو عندي أحب إيل من أن أكتب »وقال عبد الرمحن بن مهدي يقول: 

 .16«عشرين حديثا ليس عندي
وابملقابل ال يكون هذا النقد جزافا كما هو حال املستشرقني ومن سار سريهم ، وهنج هنجهم يعللون 

 وى من غري دليل وال برهان . احلديث مبحض العقل واهل
ولقد رأينا ومسعنا من يضعف أحاديث صحيحة متفق على صحتها وهي يف الطصحيحني ألهنا مل 
يقبلها عقله القاصر، وإمنا يكون النقد ابلقواعد اليت قعدها أهل العلم ، ابألدلة الواضحات واحلجج 

 البينات .
احلديث حىت يتبني معناه ويفهم قطصده  من هنا جند أن أهل العلم نطصوا على ضرورة مجع طرق

 وتكتشف علته إن كان فيه علة .
 وأنشد أبو احلسن حممد بن حممد العلوي احلسيين 

 قـــَْد قـُْلَت فَاْلَقـــْوُل َمْعُروٌف ِبَقـائِلِــِه      َولَْيَس َعــــاملُ أَْمٍر ِمْثَل َجاِهلِـــهِ 
 وُك بِــِه      َوملَْ َيِِبْ َلَك فَاْنظُْر طُْرَق اَنِقلِـــهِ ِإَذا أَتَــى َخبَـُر تُفــَْرى الشُّكُــ 

 17اَل تـَْنظُِر السَّْيَف َواْنظُْر أَثـََر َمْضرِبِِه      َما َجْوَهُر السَّْيِف ِإالَّ َكفُّ َحاِمِلِه"
 

                                                           

 ( بتطصرف.89(، نزهة النظر )ص48قواعد العلل وقرائن الرتجيح )ص:  - 14
 (.112معرفة علوم احلديث للحاكم )ص:  15 -
 (.112ة علوم احلديث للحاكم )ص: معرف 16 -
 (.316/ 2الكفاية للخفيب البغدادي ، اجلامع ألخالق الراوي للخفيب البغدادي ) 17 -
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 املفلب الثاين : وفيه
 . الوهم والنسيان ال ينفك عنه بشر 

فمهما بلغ احلافظ الثقة الثبت من احلفظ فإنه ليس مبعطصوم ،  الوهم والنسيان ال ينفك عنه بشر،
 فالنسيان والوهم يعرتيه وال شك .

قال ابن عبد الرب: فالغلط ال يسلم منه أحد، والكمال ليس ملخلوق، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرتك 
 .18 ملسو هيلع هللا ىلصإال النيب 

خفأ الثقات وكونه ال يسلم فطصل يف  –ولقد عنون ابن مفلح يف كتابه اآلداب الشرعية فطصال مساه 
منه بشر وأورد فيه نطصوصا ألئمة السلف حول هذا الباب منها، ما نقله عن البويفي قال: مسعت 
الشافعي يقول: قد ألفت هذه الكتب ومل آل فيها، وال بد أن يوجد اخلفأ إن هللا تعاىل يقول " ولو  

 يف كتيب هذه ما خيالف الكتاب والسنة كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا " فما وجدمت
 فقد رجعت عنه.

 وقال عباس الدوري: مسعت حيىي بن معني يقول: من ال خيفئ يف احلديث فهو كذاب .
 وقال عبد الرمحن بن مهدي: من يربئ نفسه من اخلفأ فهو جمنون .

 وقال مالك رمحه هللا تعاىل : ومن ذا الذي ال خيفئ .
 .19يعرى من اخلفأ والتطصحيف  وقال أمحد بن حنبل: ومن

قال أبو عيسى: وإمنا تفاضل أهل العلم ابحلفظ واإلتقان والتثبت عند السماع، مع أنه مل يسلم من 
 .20اخلفأ والغلط كبري أحد من األئمة، مع حفظهم

 وقال ابن معني: لست أعجب ممن حيدث فيخفئ، إمنا أعجب ممن حيدث فيطصيب.
الوهم، وقد ومهت عائشة مجاعة من الطصحابة يف رواايهتم للحديث  وقال ابن املبارك: ومن يسلم من

21. 
وما أروع ما قاله اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل يف هذا الباب فهو ال يربئ أحدا من اخلفأ والوهم وإن  
كان من أحفظ الناس وأعلمهم وأحرصهم قال: " ومع ما ذكرت لك من منازهلم يف احلفظ ومراتبهم 

                                                           

 (. 3/260البن عبد الرب ) -التمهيد  18 -
 (. 251-2/250البن مفلح املقدسي ) -اآلداب الشرعية  19 -
 (.431/ 1شرح علل الرتمذي ) 20 -
 (.436/ 1شرح علل الرتمذي ) 21 -
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قل خرب وحامل أثر من السلف املاضني إىل زماننا ، وإن كان من أحفظ الناس فيه فليس من ان
 . 22وأشدهم توقيا وإتقاان ملا حيفظ ، إال والغلط والسهو ممكن يف حفظه ونقله " 
سيد ولد آدم  وهو  ملسو هيلع هللا ىلصوابملناسبة أقول: احلديث الذي بني أيدينا وحنن نتكلم حوله . فيه أن النيب 

ويف رواية قال للطصحابة "إين أنسى كما تنسون فإذا نسيت  –عليهما الطصالة والسالم نسي يف صالته 
 .23فذكروين"

 فال ضري أن يقع النسيان من غريه ، فالكمال هلل عز وجل .
 

 . ترمجة اإلمام الزهري رمحه هللا تعاىل 
لعلماء بسعة علمه وعلو شأنه , أقول : لقد شن قبل البدء برتمجة هذا احلافظ املتقن , الذي شهد له ا

حيث اهتموه يف علمه و حفظه و ابلغوا  –أعداء اإلسالم من املستشرقني حراب شرسة على هذا العامل 
 –يف بغيهم حىت اهتموه يف دينه ووصفوه أبنه وضع أحاديث ألمراء بين أمية من ابب التقرب إليهم 

لدكتور مطصففى السباعي يف كتاب السنة ومكانتها يف التشريع وأفضل من رد شبهاهتم من املعاصرين ا
حيث فّند تلك الشبهات و رد على تلكم االفرتاءات ابحلجج والرباهني  –جزاه هللا خريا  -االسالمي 
 الساطعات .

  -من هذا الباب تعمدت أن أطيل قليال يف ترمجته 
 : امسه ونسبه 

األصغر بن شهاب بن عبد هللا بن احلارث بن زهرة بن   هو حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا
 كالب الزهري 
 كنيته: أبو بكر 

 مولده: سنة إحدى ومخسني على الراجح .
 : منزلته العلمية 

فأثىن عليه كبار  لقد وصل اإلمام الزهري رمحه هللا تعاىل إىل منزلة عظيمة يف العلم مل يطصل إليها أقرانه ،
 احملدثني واعرتفوا بفضله ، وسعة علمه 

                                                           

 (.170/ 1لإلمام مسلم ) -التمييز  22 -
 (. 5/68ـ 1283صحيح مسلم )رقم احلديث  - 23
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قال اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل: ما رأيت حمداث فقيها إال واحدا، قيل له: من هو؟ قال: ابن شهاب 
24 . 

وقال عنه الليث بن سعد: " ما رأيت عاملا قط أمجع من ابن شهاب، وال أكثر علما منه، ولو مسعت 
ابلرتغيب لقلت ما حيسن إال هذا وإن حدث عن األنبياء وأهل الكتاب قلت من ابن شهاب حيدث 

ال حيسن إال هذا وإن حدث عن العرب واألنساب قلت ال حيسن إال هذا وإن حدث عن القرآن 
 " . 25والسنة كان حديثه 

هللا  وقال جعفر بن ربيعة: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل املدينة؟ قال: أما أعلمهم بقضااي رسول
وأيب بكر وعمر وعثمان وأفقههم فقها وأعلمهم مبا مضى من أمر الناس فسعيد بن املسيب وأما   ملسو هيلع هللا ىلص

أغزرهم حديثا فعروة بن الزبري وال تشاء أن تفجر من عبيد هللا بن عبد هللا حبرا إال فجرته ، قال : 
 . 26عراك وأعلمهم عندي ابن شهاب ألنه مجع علمهم مجيعا إىل علمه 

وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم   ملسو هيلع هللا ىلصبكر بن منجويه: رأى عشرة من أصحاب النيب قال أبو 
 . 27سياقا ملتون األخبار، وكان فقيها فاضال 

 . 28قال البخاري عن علي املديين: له حنو ألفي حديث 
فسأله أن ميلي على بعض ولده شيئا من احلديث، فدعا  –وأراد هشام بن عبد امللك أن خيتربه 

بكاتب وأملى عليه أربع مائة حديث ، فخرج الزهري من عند هشام، فقال: أين أنتم اي أصحاب 
احلديث؟ فحدثهم بتلك األربع مئة، مث لقي هشاما بعد شهر أو حنوه، فقال للزهري: إن ذلك 

قد ضاع. قال: ال عليك، فدعا بكاتب فأمالها عليه مث قابل هشام ابلكتاب األول فما الكتاب 
 .29غادر حرفا 

ومما يبني مكانة هذا العامل وعلو شأنه ما قاله إمام دار اهلجرة مالك بن أنس قال: " إن هذا العلم دين 
عند هذه   ملسو هيلع هللا ىلص فانظروا عمن أتخذون دينكم لقد أدركت سبعني ممن حيدث قال فالن قال رسول هللا

فما أخذت عنهم شيئا وإن أحدهم لو اؤمتن على بيت   ملسو هيلع هللا ىلصاألساطني وأشار إىل مسجد رسول هللا 
                                                           

 (. 5/68ـ 1283( . صحيح مسلم )6/112التمهيد البن عبد الرب ) - 24
 (  .3/363( ، واحللية أليب نعيم  )5/108التمهيد البن عبد الرب ) - 25
 ( .6/511( ، هتذيب الكمال للحافظ املزي )1/471املعرفة والتاريخ  ) - 26
 ( .6/511هتذيب الكمال للحافظ املزي ) - 27
 ( .6/510هتذيب الكمال للحافظ املزي ) - 28
 ( .6/512هتذيب الكمال للحافظ املزي ) - 29
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املال لكان أمينا ألهنم مل يكونوا من أهل هذا الشأن وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على اببه 
30." 

ومن أبرزهم وأوثقهم وأجلهم أما تالميذه، فأخذ عنه العلم عدد ال حيطصيه إال هللا تعاىل يف مساه 
وأعدهلم اإلمام مالك بن أنس ومعمر بن راشد وشعيب بن أيب محزة ويونس بن يزيد األيلي وعقيل بن 

 خالد األيلي وغريهم كثري وكثري.
ابلرغم من كثرة شيوخ الزهري رمحه هللا تعاىل، إال أنه قد انقفع إىل  يف ذكر شيوخه الذين أكثر عنهم

 حبور يف العلم، فالزمهم مدة طويلة واستفاد منهم وهم:أربعة شيوخ كلهم 
هـ ، ابن  94هـ، وقيل  93هـ وقيل  97عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي، ت  .1

 . 31وابن عمته ، اإلمام الكبري عامل املدينة، وأحد الفقهاء السبعة   ملسو هيلع هللا ىلصحواري رسول هللا 
املدينة وسيد التابعني هـ، عامل  94ت سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهيب املخزومي  .2

 . 32الزمه اإلمام الزهري مدة طويلة  يف زمانه
هـ، مفيت املدينة وعاملها، وأحد  98عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل، ت  .3

 .33الفقهاء السبعة 
 هـ . 94أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري، ت  .4

حبور قريش أربعة: عوة بن الزبري، وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، وأاب  يقول اإلمام الزهري: أدركت من
 روى له اجلماعة وهو مدار لكثري من األحاديث  34سلمة بن عبد الرمحن، وسعيد بن املسيب 

 . 35تويف رمحه هللا تعاىل يف رمضان سنة أربع وعشرين ومائة 

                                                           

 (.1/67التمهيد البن عبد الرب ) - 30
 ( .246-4/217سري أعالم النبالء ) - 31
 ( .434-4/221سري أعالم النبالء ) - 32
 ( .479-4/475سري أعالم النبالء ) - 33
 ( .289-4/287سري أعالم النبالء ) - 34
 ( .6/513هتذيب الكمال للحافظ املزي ) - 35
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للحديث سندا ومتنا، إال أنه ليس مبعطصوم عن ومع ما ذكر من غزارة علمه وقوة حفظه وحسن سياقه 
الزلل واخلفأ والنسيان والوهم وهذه طبيعة البشر فال معطصوم إال من عطصمه هللا تعاىل، وإن كان قد 

 وهم يف شيء من األحاديث فهذا ال يقدح يف علمه وفضله وقدره رمحه هللا تعاىل.
 املطلب الثالث : وفيه    

  واملرسلة .طرق حديث الزهري املسندة 
وردت عنه مسندة و  –يف قطصة ذي اليدين   –حديث الزهري والذي مل يورد فيه ذكر السجدتني 

 مرسلة رواها عنه الثقات ، أذكر منهم :
 / من طريق معمر عنه : 1

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، وأيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة، عن أيب هريرة قال: " صلى النيب 
وكان  -عطصر، فسها يف ركعتني وانطصرف، فقال له ذو الشمالني ابن عبد عمرو الظهر أو ال  ملسو هيلع هللا ىلص

فقالوا: صدق « ما يقول ذو اليدين؟: »ملسو هيلع هللا ىلصحليفا لبين زهرة: أخففت الطصالة أو نسيت؟ فقال النيب 
وكان ذلك قبل بدر مث استحكمت األمور »اي نيب هللا، فأمت هبم الركعتني اللتني نقص قال الزهري: 

 «.بعد
 .40،    وابن حبان  39، والنسائي  38، وابن خزمية  37، ومن طريقه أمحد  36عبد الرزاق أخرجه 

كلهم من طريق معمر بن راشد عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، وأيب بكر بن سليمان بن 
 أيب حثمة عن أيب هريرة رضي هللا عنه  ...... احلديث .

 على تقريب التهذيب البن حجر.ترمجة رواة هذا الفريق وأقتطصر يف الرتمجة 
 (. 7668معمر بن راشد األزدي، أبوعروة البطصري، ثقة ثبت فاضل، روى له اجلماعة )

ثقة مكثر   -أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري ، املدين ، قيل: امسه عبد هللا ، وقيل إمساعيل 
 ( .9474روى له اجلماعة )  -

                                                           

 ابب صالة النيب صلى هللا عليه وسلم . -(2/192()3450عبد الرزاق الطصنعاين )رقم  -املطصنف - 36
 ( .13/97( )7666مسند اإلمام أمخد ) - 37
 ابب السهو يف الطصالة . -( 2/126( )1046ح ابن خزمية )صحي - 38
ابب ذكر اختالف ألفا  الناقلني خلرب أيب هريرة  يف قطصة ذي  -(1/301()570السنن الكربى للنسائي ) - 39

 اليدين .
 ابب سجود السهو . -(كتاب الطصالة 6/402( )2685صحيح ابن حبان ) - 40
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عبد هللا بن حذيفة العدوي املدين ، ثقة ، روى له اجلماعة إال ابن  أبو بكر بن سليمان بن أيب حثمة
 (.9067ماجه )

 / من طريق يونس بن يزيد عنه: 2
قال: أخربين ابن املسيب، وأبو سلمة بن عبد الرمحن، وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، 

الظهر أو  ملسو هيلع هللا ىلص، قـال: صلى رسول هللا وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، أن أبـا هريرة رضي هللا عنه
العطصر، فسلم يف ركعتني من إحدامها، فقال له ذو الشمالني ابن عبد عمرو بن نضلة اخلزاعي، وهو 

« مل أنس ومل تقطصر: »ملسو هيلع هللا ىلصحليف بين زهرة: أقطصرت الطصالة أم نسيت اي رسول هللا؟ قال رسول هللا 
أصدق ذو » على الناس، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص قـال ذو الشمالني : قد كان بعض ذلك ، فأقبل رسـول هللا

فأمت الطصالة، ومل حيدثين أحد منهم أن رسول  ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: نعم، اي رسول هللا، فقام رسول هللا « اليدين
من أجل أن  -وهللا أعلم  -سجد سجدتني وهو جالس يف تلك الطصالة وذلك فيما نرى   ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 حىت استيقن .  ملسو هيلع هللا ىلصالناس يقنوا رسول هللا 
 .45، والبيهقي44، والدارمي 43، والنسائي 42، وابن حبان  41مية أخرجه : ابن خز 

 كلهم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به . 
 ترمجة رواة هذا الفريق

يونس بن يزيد بن أيب النجاد األيلي ، أبو يزيد ، ثقة إال أن يف روايته عن الزهري ومها قليال ، روى له 
 (.8935اجلماعة )

بن أيب وهب بن عمرو القرشي املخزومي ، أحد العلماء األثبات الفقهاء سعيد بن املسيب بن حزن 
 (.2642الكبار ، قال ابن املديين : ال أعلم يف التابعني أوسع علما منه ، روى له اجلماعة )

 أبو سلمة ... تقدم . 

                                                           

 ابب السهو يف الطصالة . –( 2/125( )1046صحيح ابن خزمية  رقم ) - 41
 ابب ما يكره املطصلي وما ال يكره . –( كتاب الطصالة 6/28( )2252صحيح ابن حبان ) - 42
ابب ذكر اختالف ألفا  الناقلني خلرب  –( 1/300( من طريق أيب سلمة )569السنن الكربى للنسائي )  - 43

 اليدين .أيب هريرة  يف قطصة ذي 
 ابب يف سجديت السهو عن الزايدة . –(  كتاب الطصالة 2/939( )1538مسند الدارمي) - 44
 ( كتاب الطصالة .2/510( )3921السنن الكربى للبيهقي ) - 45
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وى له اجلماعة عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل، أبو عبد هللا املديين، ثقة فقيه ثبت، ر 
(4840.) 
 / من طريق صاحل بن كيسان عنه : 3

عن سعيد بن املسيب ، وأيب سلمة بن عبد الرمحن ، وأيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث ، وعبيد هللا 
 بن عبد هللا عن أيب هريرة رضي هللا عنه . 

شك حىت لقاه .... احلديث ، قال: ومل يسجد السجدتني اللتني تسجدان إذا ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا 
الناس، قال ابن شهاب: وأخربين هبذا اخلرب سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، قال: وأخربين أبو سلمة 

 بن عبد الرمحن، وأبو بكر بن احلارث بن هشام، وعبيد هللا بن عبد هللا .
 .49، والبيهقي  48، والنسائي 47  ،  وأبو داود  46أخرجه : ابن خزمية 

كلهم من طريق صاحل بن كيسان عن الزهري عن سعيد بن املسيب، وأيب سلمة بن عبد الرمحن ، وأيب 
بكر بن عبد الرمحن بن احلارث ، وعبيد هللا بن عبد هللا عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال ...... 

 احلديث . 
 ومل يذكر فيه سجديت السهو.

مؤدب ولد عمرو بن عبد العزيز ، ثقة  –أبو حممد صاحل بن كيسان املدين  ترمجة رواة هذا الفريق
 وابقي الرواة تقدموا (.3192ثبت فقيه، روى له اجلماعة )

 / من طريق األوزاعي عنه .  4
عن سعيد بن املسيب ، وأيب سلمة بن عبد الرمحن ، وعبيد هللا بن عبد هللا عن أيب هريرة، أن رسول   
لشمالني بن عبد عمرو بن نضلة وهو رجل من خزاعة حليف سلم يف الركعتني، فقال له ذو ا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

قال ذو الشمالني: قد  « مل تقطصر، ومل أنس»لبين زهرة: أقطصرت الطصالة أم نسيت اي رسول هللا؟ قال: 
أصدق ذو »على من صلى معه، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصكان بعض ذلك اي رسول هللا. فأقبل رسول هللا 

مت الطصالة، ومل يسجد السجدتني اللتني تسجدان يف وهم ، فأملسو هيلع هللا ىلصقالوا: نعم. فقام رسول هللا « اليدين؟
 الطصالة حني   لقنه الناس .

                                                           

 ابب السهو يف الطصالة . –( 2/127( )1051صحيح ابن خزمية  رقم ) - 46
 ( .1009سنن أيب داود ) - 47
ابب ذكر اختالف ألفا  الناقلني خلرب  –( 1/301( من طريق أيب سلمة )571)السنن الكربى للنسائي   - 48

 أيب هريرة  يف قطصة ذي اليدين .
 ابب الكالم يف الطصالة . –( كتاب الطصالة 2/504( )3908السنن الكربى للبيهقي ) - 49
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 .52  ، وأبو داود  51،  وأبو يعلى  50أخرجه: ابن خزمية  
كلهم من طريق األوزاعي عن الزهري عن سعيد بن املسيب ، وأيب سلمة ،   وعبيد هللا بن عبد هللا  

 عن أيب هريرة رضي هللا عنه . 
 فيه لسجديت السهو بعد السالم .ن –وفيه  

 ترمجة رواة هذا الفريق
األوزاعي هو عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو األوزاعي ، أبو عمرو ، الفقيه ثقة جليل ، روى له 

 (. وابقي الرواة سبق ذكرهم .4435اجلماعة )
 

 . ذكر الرواايت املرسلة 
 مالك بن أنس. –مرسال  –ورواه عن الزهري 

 فيه سجديت السهو.ومل يذكر  
: ركع ركعتني من إحدى الطصالتني، الظهر أو العطصر، فسلم ملسو هيلع هللا ىلصونطصه أنه قال: بلغين، أن رسول هللا  

من اثنتني، فقال له ذو الشمالني: رجل من بين زهرة بن كالب، أقطصرت الطصالة اي رسول هللا، أم 
: ما قطصرت الطصالة، وما نسيت، فقال له ذو الشمالني: قد كان بعض ملسو هيلع هللا ىلصنسيت فقال رسول هللا 

على الناس، فقال: أصدق ذو اليدين، فقالوا: نعم، فأمت  ملسو هيلع هللا ىلصذلك اي رسول هللا، فأقبل رسول هللا 
 ما بقي من الطصالة، مث سلم. ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 .55، والبيهقي  54ومن طريق ابن خزمية    53أخرجه يف املوطأ 

                                                           

 ابب إجياب سجديت السهو . –( السهو يف الطصالة 2/124( )1040صحيح ابن خزمية  رقم ) - 50
 (.5/212( )5834مسند أيب يعلى املوصلي )  - 51
 ( .1008سنن أيب داود ) - 52
ابب التسليم يف الطصالة  –( 1/301( من طريق أيب سلمة )473-472لإلمام مالك بن أنس ) -املوطأ  - 53

 من السهو .
 ابب السهو يف الطصالة . –( 2/126( )1050صحيح ابن خزمية  رقم ) - 54
 (  .4647ر )معرفة السنن واآلاث - 55
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ك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن سعيد ، وأيب سلمة ، وأيب بكر بن كلهم من طريق مال
 سليمان بن أيب حثمة به .

 وأيضاً رواه عن الزهري ـ مرسالً ـ صاحل بن كيسان . 
صلى الركعتني ،  ملسو هيلع هللا ىلصولفظه : "أن أاب بكر بن سليمان بن أيب حثمة ، أخربه أنه بلغه أن رسول هللا    

ن عبد : اي رسول هللا ، أقطصرت الطصالة أم نسيت؟ فقال رسول هللا مث سلم ، فقال ذو الشمالني اب
: " مل تقطصر الطصالة ومل أنس " فقال ذو الشمالني: قد كان بعض ذلك اي رسول هللا، فأقبل ملسو هيلع هللا ىلص

فأتى ما  ملسو هيلع هللا ىلصعلى القوم، فقال: " أصدق ذو الشمالني؟ " فقالوا: نعم، فقام رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
 لسجدتني اللتني تسجدان إذا شك الرجل يف صالته حني لقاه الناس " بقي من الطصالة ومل يسجد ا

 .59، والبيهقي  58، والنسائي 57  ،  وأبو داود  56أخرجه ابن خزمية 
 كلهم من طريق صاحل بن كيسان عن ابن شهاب أن أاب بكر أخربه أنه بلغه ....احلديث .  

عن الزهري أخربين أبو بكر بن سليمان بن أيب حثمة ....  وورد مرسال أيضا من طريق شعيب
  60أخرجه ابن خزمية  احلديث .

وشعيب هو : ابن أيب محزة األموي ، واسم أبيه دينار ، أبو بشر احلمطصي ، ثقة عابد ، قال ابن معني 
 (.3095: من أثبت الناس يف الزهري ، روى له اجلماعة )

 ومن طريق ابن جريج . 
قال أخربين ابن شهاب عن أيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة وأيب سلمة بن عبد الرمحن عمن يقنعان 

صلى ركعتني يف صالة العطصر أو صالة الظهر، مث سلم، فقال له ذو الشمالني  ملسو هيلع هللا ىلصحبديثه، أن النيب 
فقال له ، «مل تقطصر ومل أنس: »ملسو هيلع هللا ىلصبن عبد عمرو: اي نيب هللا، أقطصرت الطصالة أم نسيت؟ فقال النيب 

أصدق »إىل الناس فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ذو الشمالني: بلى أبيب اي نيب هللا، قد كان بعض ذلك، فالتفت النيب 
 .ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: نعم اي نيب هللا، فقام إىل الطصالة حني استيقن رسول هللا « ذو اليدين؟

                                                           

 ( .2/126( )1048صحيح ابن خزمية  رقم ) - 56
 ( .19سنن أيب داود ) - 57
 (.1/301( )571السنن الكربى للنسائي )  - 58
ابب الكالم يف الطصالة .وقال : "وهذا  –( كتاب الطصالة 2/504( )3908السنن الكربى للبيهقي ) - 59

ا وهو أصح الرواايت فيما نرى، حديثه عن ابن أيب حديث خمتلف فيه على الزهري فرواه صاحل بن كيسان هكذ
 حثمة مرسل ".

 ابب السهو يف الطصالة .  -( 2/126( )1049صحيح ابن خزمية  رقم ) - 60
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   61أخرجه عبد الرزاق 
 ترمجة رواة هذا الفريق :

جريج األموي املكي ، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ابن جريج هو عبد امللك بن عبد العزيز بن 
 (.4695ويرسل ، روى له اجلماعة )

 وابقي الرواة سبق ذكرهم .        
 بعد ذكر رواايت الزهري اليت رواها سواء منها املتطصلة أم املرسلة

 جند أن اإلمام الزهري رمحه هللا تعاىل  
ما بذلك ، ونطصه "ومل يسجد سجد للسهو يف قطصة ذي اليدين جاز ملسو هيلع هللا ىلص نفى كون النيب  - أ

 سجديت السهو حني يقنه الناس " .
حيث  –نفى علمه هبما وأن أحدا ممن مسع منهم هذا احلديث مل حيدثه بتلك السجدتني  - ب

سجد سجدتني ، وهو جالس يف تلك الطصالة ملسو هيلع هللا ىلص قال: ومل حيدثين أحد منهم أن رسول هللا 
 .حىت استيقن"  ملسو هيلع هللا ىلصقنوا رسول هللا من أجل أن الناس ي –وهللا أعلم  –، وذلك فيما نرى 

وقد نقل ابن عبد الرب أن الزهري كان يقول: إذا عرف الرجل ما يبين من صالته، فأمتها ، فليس عليه 
 .62سجدات السهو ، هلذا احلديث 

هذه الفرق من حديث الزهري ظاهرها الطصحة إذا نظران إىل أسانيدها املتطصلة   فقد رواها عنه مجع 
 من الثقات منهم 

  معمر بن راشد األزدي فقد أسند احلديث عنه عن أيب سلمة وأيب بكر بن سليمان عن أيب
 هريرة رضي هللا.

  ويونس بن يزيد األيلي أسنده عنه عن أيب سلمة وأيب بكر بن سليمان عن أيب هريرة رضي
 هللا.

  وعبيد وصاحل بن كيسان املدين أسنده عنه عن سعيد بن املسيب، وأيب سلمة بن عبدالرمحن
 هللا عن عبد هللا عن أيب هريرة رضي هللا.

                                                           

 ابب صالة النيب صلى هللا عليه وسلم . –( 2/192( )3451عبد الرزاق الطصنعاين رقم ) –املطصنف  - 61
 (.  3/259البن عبد الرب ) -التمهيد  62 -
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  وعبد الرمحن بن عمرو األوزاعي أسنده عنه عن سعيد بن املسيب، وأيب سلمة بن عبدالرمحن
 وعبيد هللا عن عبد هللا عن أيب هريرة رضي هللا.

 وأيضا رواها عنه
  العزيز بن جريج اإلمام مالك بن أنس، وشعيب بن أيب محزة األموي، وعبد امللك بن عبد

 وصاحل بن كيسان مرسلة .
ولكن عند مجع الفرق تبني أن اإلمام الزهري رمحه هللا تعاىل قد خالف مجعا من الثقات رووا هذا  

وأنه سجد سجديت السهو بعدما  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه ذكروا فيه سجود النيب 
سلم ـ وسأذكر ما  ملسو هيلع هللا ىلصمن نسيان ـ صلى هللا عليه وسلم من الركعتني وأعلمه ذو اليدين مبا حدث منه 

 يف املفلب الرابع . -وهي كثرية  -وقفت عليه من هذه الفرق 
 

 كالم أهل النقد والعلل حول هذا احلديث 
قال اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل بعد أن ذكر رواية الزهري ونفيه للسجدتني بعد السالم   -1

 للسهو قال: 
ة ذي اليدين وهم غري حمفو  لتظاهر األخبار الطصحاح عن وخرب ابن شهاب هذا يف قطص

 يف هذا .  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
يوم ذي اليدين أن  ملسو هيلع هللا ىلصفقد صح هبذه الرواايت املشهورة املستفيضة يف سجود رسول هللا 

 . 63 ملسو هيلع هللا ىلصالزهري واهم يف روايته إذ نفى ذلك يف خربه من فعل رسول هللا 
لم واحلديث املنطصفني فيه عول على حديث قال ابن عبد الرب : ال أعلم أحدا من أهل الع -2

. ويقطصد  64ابن شهاب يف قطصة ذي اليدين الضفرابه فيه وأنه مل يتم له إسنادا وال متنا 
كان يلقب بذي الشمالني ،  ملسو هيلع هللا ىلصابلسند : أن اإلمام الزهري ذكر أن الرجل الذي أعلم النيب 

 بدال بذي اليدين ، و يعترب هذا ومها آخر منه .
لبيهقي رمحه هللا تعاىل سجديت السهو يوم ذي اليدين: مل حيفظهما الزهري ال وقال اإلمام ا -3

 .  65عن أيب سلمة وال عن مجاعة حدثوه هبذه القطصة، عن أيب هريرة رضي هللا عنه 

                                                           

 (. 183-182لإلمام مسلم ) -التمييز 63 -
 (. 3/260البن عبد الرب ) -التمهيد  64 -
 (. 2/503()907للبيهقي  ) -السنن الكربى  65 -
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 املطلب الرابع : وفيه
    ذكر الطرق اليت أثبتت سجود السهو يف قصة ذي اليدين من حديث أيب هريرة رضي

 هللا عنه .
قد ثبت ذكر السجدتني بعد السالم من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف قطصة ذي اليدين وأن النيب 

فأمت هبم  –فأخربه ذو اليدين أقطصرت الطصالة أم نسيت اي رسول هللا  –صلى هبم ركعتني مث سلم ملسو هيلع هللا ىلص 
  –الطصالة وسجد سجدتني بعد السالم 

 صح من عدة طرق عن أيب هريرة رضي هللا عنه .
  –منها  –رواها الثقات العدول احلفا  

 من طريق شعبة بن احلجاج عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة   
فسلم، فقال له ذو اليدين: الطصالة اي  -أو العطصر  -الظهر ملسو هيلع هللا ىلص رضي هللا عنه، قال: صلى بنا النيب 
نعم، فطصلى ركعتني أخريني، قالوا: « أحق ما يقول؟»ألصحابه: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا أنقطصت؟ فقال النيب 

مث سجد سجدتني قال سعد: ورأيت عروة بن الزبري صلى من املغرب ركعتني، فسلم وتكلم، مث صلى 
 « .هكذا فعل النيب صلى هللا عليه وسلم»ما بقي وسجد سجدتني، وقال: 

لسي يف ، وأبو داود الفيا 68، وابن أيب شيبة يف املطصنف  67، والبخاري  66أخرجها أمحد يف املسند 
، والفحاوي يف شرح معاين اآلاثر 71، وأبو داود السنن 70، والنسائي يف السنن الكربى  69املسند 

 . 73، والبيهقي يف السنن الكربى  72
 ترمجة رواة هذا الفريق

                                                           

 ( .9010مسند أمحد رقم احلديث ) - 66
 ( .1227صحيح البخاري ) - 67
 ( .4511املطصنف ، البن أيب شيبة ) - 68
 ( .2474مسند أيب داود الفيالسي ) - 69
 ( .1151السنن الكربى للنسائي ) - 70
 ( .1014سنن أيب داود ) - 71
 ( .2588) -الفحاوي  –شرح معاين اآلاثر  - 72
 ( .3353السنن الكربى للبيهقي ) - 73
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شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي موالهم ، أبو بسفام الواسفي ، ثقة حافظ متقن أمري املؤمنني يف 
 ( .  3087اجلماعة )احلديث ، روى له 

 ( .2454سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف ، ثقة فاضل عابد ، روى له اجلماعة )
ثقة مكثر   -أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري ، املدين ، قيل: امسه عبد هللا ، وقيل إمساعيل 

 ( .9474روى له اجلماعة )  -
 ( حديثا .5374من أكثر الطصحابة رواية ، روى )أبو هريرة رضي هللا عنه الطصحايب اجلليل 
 وهذا الفريق مسلسل ابلثقات احلفا  .
 وأيضا من طريق حيىي ابن أيب كثري  

صلى ركعتني من صالة ملسو هيلع هللا ىلص قال: حدثين أبو سلمة قال: مسعت أاب هريرة يقول: إن رسول هللا   
مل » الطصالة أم نسيت؟ قال:الظهر، مث سلم، فأاته رجل من بين سليم فقال: اي رسول هللا أقطصرت 

قالوا: « أحق ما يقول ذو اليدين؟»رسول هللا إمنا صليت ركعتني، قال:  ، قال: اي« تقطصر ومل أنس
 نعم، فقام فطصلى هبم ركعتني أخراوين، مث سجد سجدتني وهو جالس".

، والبيهقي  76، وابن خزمية يف صحيحه  75، وأبو عوانة يف املستخرج  74أخرجه مسلم يف صحيحه 
 .77يف السنن الكربى 

 ترمجة رواة هذا الفريق
روى له  -حيىي ابن أيب كثري الفائي ، موالهم ، أبو نطصر اليمامي ، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل 

 ( .2597اجلماعة )
 وابقي الرواة سبق ترمجتهم .

ن عن أيب هريرة، وأيضا من طريق مالك بن أنس عن أيوب بن أيب متيمة السختياين عن حممد بن سريي
انطصرف من اثنتني، فقال له ذو اليدين: أقطصرت الطصالة أم نسيت اي رسول هللا؟ ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا 

، فطصلى اثنتني ملسو هيلع هللا ىلص : أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا 

                                                           

 ( .573صحيح مسلم ) - 74
 ( .1919مستخرج أيب عوانة ) - 75
 ( .1038صحيح ابن خزمية ) - 76
 ( .3907السنن الكربى للبيهقي ) - 77
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مثل سجوده أو  أخريني، مث سلم، مث كرب فسجد مثل سجوده األول أو أطول، مث رفع، مث كرب فسجد
 أطول، مث رفع.

، والبخاري يف عدة مواضع من  79ومن طريقه الشافعي يف املسند   78أخرجه مالك  يف املوطأ 
 ، 83، والنسائي يف السنن   82والرتمذي يف السنن   81، وأبو داود يف السنن  80صحيحه 

 . 87، والبيهقي  86، وابن حبان  85، وأبو عوانة  84والفحاوي  
 ا الفريق ، وأقتطصر على ما ذكره احلافظ ابن حجر يف التقريب .ترمجة رواة هذ

مالك بن أنس بن مالك األصبحي أبو عبد هللا املدين الفقيه إمام دار اهلجرة ، رأس املتقنني ، وكبري 
 ( .7243املثبتني ، روى له اجلماعة )

باد، روى له اجلماعة أيوب بن أيب عتيقة السختياين أبو بكر البطصري  ، ثقة ثبت حجة من كبار الع
(687. ) 

حممد بن سريين األنطصاري ،أبو بكر بن أيب عمرة البطصري ، ثقة ثبت عابد ، كبري القدر ، روى له 
 ( .6679اجلماعة )

كثرهم حديثا ، روى أبو هريرة رضي هللا عنه الطصحايب اجلليل من املكثرين من الطصحابة ، بل أ
 .( حديثا5374)

 األثبات احلفا  . هذا الفريق مسلسل ابلثقات

                                                           

 ( .416لإلمام مالك بن أنس ) –املوطأ  - 78
 ( .1/124مسند اإلمام الشافعي ) - 79
 (  .7250( ، )1228( ،)714صحيح البخاري ) - 80
 ( .1005سنن أيب داود ) - 81
 ( .392سنن الرتمذي  ) - 82
 ( .577سنن النسائي ) - 83
 ( .2581) -الفحاوي  –شرح معاين اآلاثر   - 84
 ( .1917مستخرج أيب عوانة ) - 85
 ( .2249صحيح ابن حبان ) - 86
 ( .3904السنن الكربى للبيهقي ) - 87
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وأيضا من طريق مالك بن أنس عن داود بن احلطصني عن أيب سفيان موىل ابن أمحد أنه قال: مسعت 
 وفيه ذكر السجدتني بعد السالم .   وهذا لفظه :   –احلديث  –أيب هريرة رضي هللا عنه 

العطصر، فسلم يف ركعتني، فقام ذو اليدين، ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: مسعت أاب هريرة، يقول: صلى لنا رسول هللا 
فقال: أقطصرت الطصالة أم نسيت اي رسول هللا؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: كل ذلك مل 

على الناس، فقال: أصدق ذو ملسو هيلع هللا ىلص يكن، فقال: قد كان بعض ذلك اي رسول هللا، فأقبل رسول هللا 
الطصالة، مث سجد سجدتني وهو جالس بعد ما بقي من ملسو هيلع هللا ىلص اليدين؟ فقالوا: نعم، فأمت رسول هللا 

 التسليم.
، ومسلم 92، وأمحد 91، وعبد الرزاق90، والشافعي يف املسند 89ومن طريقه ابن وهب88أخرجه مالك 

 .98، والبيهقي97، والبغوي 96، وابن حبان95، وابن خزمية 94، والنسائي 93
 ترمجة رواة هذا الفريق 

 ( .1949ثقة ، إال يف عكرمة  ، روى له اجلماعة ) داود بن احلطصني األموي ، أبو سليمان املدين ،
 ( .9465أبو سفيان موىل ابن أمحد ، قيل امسه: وهب ، ثقة ، روى له اجلماعة )

 وهذا الفريق أيضا مسلسل ابلثقات .
وورد أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بن أيب متيمة السختياين عن حممد بن سريين عن أيب 

 نه . هريرة رضي هللا ع
 وفيه ذكر السجدتني بعد السالم ، وهذا لفظه : 

                                                           

 ( .417لإلمام مالك بن أنس ) –املوطأ  - 88
 ( .438اجلامع البن وهب ) - 89
 ( .1/184مسند اإلمام الشافعي ) - 90
 ( .3457عبد الرزاق الطصنعاين ) –املطصنف  - 91
 ( .9925مسند اإلمام  أمحد ) - 92
 ( .1290مام مسلم )صحيح اإل - 93
 ( .579السنن الكربى للنسائي )  - 94
 ( .1037صحيح ابن خزمية ) - 95
 ( .2251صحيح ابن حبان ) - 96
 ( .760شرح السنة للبغوي ) - 97
 ( .4645( ، ويف معرفة السنن واآلاثر )3816السنن الكربى للبيهقي ) - 98
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إحدى صاليت العشي، إما الظهر، وإما ملسو هيلع هللا ىلص يقول: مسعت أاب هريرة، يقول: صلى بنا رسول هللا 
العطصر، فسلم يف ركعتني، مث أتى جذعا يف قبلة املسجد، فاستند إليها مغضبا، ويف القوم أبو بكر 

لناس، قطصرت الطصالة، فقام ذو اليدين، فقال: اي رسول هللا وعمر، فهااب أن يتكلما، وخرج سرعان ا
قالوا: صدق، « ما يقول ذو اليدين؟»ميينا ومشاال، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص أقطصرت الطصالة أم نسيت؟ فنظر النيب 

فطصلى ركعتني وسلم، مث كرب، مث سجد، مث كرب فرفع، مث كرب وسجد، مث كرب »مل تطصل إال ركعتني، 
 «.ورفع

، والبيهقي 103، وابن اجلارود  102، وابن خزمية  101، وأبو عوانة  100سلم ، وم 99أخرجه احلميدي 
104 . 

 ترمجة الرواة
سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل ، أبو حممد الكويف مث املكي ، ثقة حافظ فقيه إمام 

 ( .2700حجة ، روى له اجلماعة )
 وكلهم ثقات أثبات . –وابقي الرواة سبق ترمجتهم 

 –من طريق محاد بن زيد عن أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي هللا عنه وورد أيضا 
 وفيه ذكر السجدتني بعد السالم .  –احلديث 

، وابن حبان 109، والدار قفين108، والفحاوي 107، وأبو عوانة 106 ، وأبو داود 105 أخرجه مسلم
 . 111، والبيهقي  110

                                                           

 ( .1013مسند احلميدي ) - 99
 ( .1288صحيح اإلمام مسلم ) - 100
 ( .1913املستخرج أليب عوانة )  - 101
 ( .1035صحيح ابن خزمية ) - 102
 ( .243املنتقى البن اجلارود ) - 103
 ( .3894السنن الكربى للبيهقي ) - 104
 ( .1289صحيح اإلمام مسلم ) - 105
 ( .1008سنن أيب داود ) - 106
 ( .1915مستخرج أيب عوانة ) - 107
 ( .2579) -الفحاوي  –شرح معاين اآلاثر   - 108
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ومن طريق عبد الوهاب الثقفي عند ابن ،  112وورد أيضا من طريق وهيب بن خالد عند الفحاوي 
 ، كالمها عن أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي هللا عنه به . 113حبان 

 ترمجة رواة هذا الفريق
 ( .1635محاد بن زيد بن درهم األزدي ، أبو إمساعيل البطصري ، ثقة ثبت فقيه ، روى له اجلماعة ) 

أبو بكر البطصري ، ثقة ثبت ، روى له اجلماعة وهيب بن خالد بن عجالن الباهلي موالهم 
(8436. ) 

( 4776عبد الوهاب بن عبد اجمليد بن الطصلت الثقفي ، أبو حممد البطصري ، ثقة ، روى له اجلماعة )
 .وابقي الرواة سبق ترمجتهم.

  –احلديث  –وورد أيضا من طريق عبد هللا  بن عون عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي هللا عنه 
 وفيه ذكر السجدتني بعد السالم

، 118، وابن خزمية 117، وابن ماجه 116، وأبو داود ، والنسائي 115، والبخاري 114أخرجه أمحد 
 .123، والبيهقي122، والبغوي 121، وابن حبان 120، والدارمي 119والفحاوي

 كلهم من طرق عن عبد هللا بن عون عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي هللا عنه به .
                                                                                                                                                                  

 ( .1362سنن الدارقفين ) - 109
 ( .2688صحيح ابن حبان ) - 110
 ( . 4638( ، وأيضا يف معرفة السنن واآلاثر)3905السنن الكربى للبيهقي ) - 111
 ( .2580) -الفحاوي  –شرح معاين اآلاثر   - 112
 ( .2675صحيح ابن حبان ) - 113
 ( .7201د )مسند اإلمام أمخ - 114
 ( .482صحيح اإلمام البخاري ) - 115
 ( .578السنن الكربى للنسائي )  - 116
 ( .1214سنن ابن ماجه ) - 117
 ( .1035صحيح ابن خزمية ) - 118
 ( .2580) -الفحاوي  –شرح معاين اآلاثر   - 119
 ( .1537مسند الدارمي ) - 120
 ( .2253صحيح ابن حبان ) - 121
 ( .761شرح السنة للبغوي ) - 122
 ( .3893السنن الكربى للبيهقي ) - 123
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 رواة هذا الفريق  ترمجة
عبد هللا بن عون بن أرطبان ، أبو عون البطصري ، ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب يف العلم  والعمل 

 ( .7201والسن ، روى له اجلماعة )
 وكلهم ثقات حفا  أثبات . –وابقي الرواة سبق ترمجتهم 

وحديث أيب هريرة رضي هللا عنه ورد أيضا من طريق حيىي بن أيب كثري قال : ثنا ضمضم بن جوس أنه 
سجد سجدتني للسهو يف قطصة ذي ملسو هيلع هللا ىلص مسع أاب هريرة يقول ......... احلديث وفيه أن رسول هللا 

 اليدين .
 . 127، والبيهقي  126، وابن حبان  125، والنسائي 124أخرجه أمحد 

موسى األشيب حدثنا شيبان بن عبد الرمحن ، حدثنا حيىي بن أيب كثري  كلهم من طريق احلسن بن
 عن ضمضم بن جوس عن أيب هريرة رضي هللا عنه به .

 ترمجة رواة هذا الفريق 
 حيىي بن أيب كثري سبق ترمجته .

 ( .3305ضمضم بن جوس ويقال ابن احلارث اليمامي ، ثقة ، روى له األربعة )
 

  حديث ذي اليدين  –ضي هللا عنه على هذه القصة ذكر من اتبع أاب هريرة ر–  
أخرجه مسلم وأمحد يف املسند وأبو داود والنسائي  –رضي هللا عنه  –عمران بن حطصني  -1

 وابن ماجه .
أخرجه الشافعي يف املسند وابن أيب شيبة يف املطصنف ،  –رضي هللا عنه  –عبد هللا بن عمر  -2

 وابن خزمية ، وأبو داود ، وابن ماجه .
أخرجه أبو داود ، والبيهقي ، وابن أيب شيبة يف  –رضي هللا عنه  –عاوية بن خديج م -3

 املطصنف ، واحلاكم يف املستدرك .

                                                           

 ( .9444مسند اإلمام أمخد ) - 124
 ( .562السنن الكربى للنسائي )  - 125
 ( .2687صحيح ابن حبان ) - 126
 ( .3907السنن الكربى للبيهقي ) - 127
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عبد هللا بن مسعدة بن مسعود الفزاري صاحب اجليوش ، أخرجه عبد الرزاق يف املطصنف ،  -4
 وابن عبد الرب يف التمهيد .

سجد سجديت السهو يف قطصة ذي ملسو هيلع هللا ىلص ا أن النيب كل هؤالء الرواة الثقات رووا هذا احلديث وذكرو 
 اليدين .

ففرق هذا احلديث كثرية وكثرية جدا ، مما جعل اإلمام ابن عبد الرب يقول: ليس يف أخبار اآلحاد  -
 أكثر طرق من حديث ذي اليدين هذا إال قليال .

عنه من الفرق اليت ال  بل قال ابن خزمية رمحه هللا تعاىل: وقد تواترت األخبار عن أيب هريرة رضي هللا
 . 128سجد سجديت السهو يوم ذي اليدين ملسو هيلع هللا ىلص يدفعها عامل ابألخبار أن النيب 

 
  النظر إىل العدد: -خمالفة الثقة  -كما هو معلوم أن من قرائن الرتجيح عند 

 . 129« والعدد أوىل ابحلفظ من الواحد»نصَّ عليها الشافعي فقال: 
ا ندع تثبيت ما خالفه فيه غريه مما هو أكثر منه عدداً فأمَّا ما مل يكن خيالفه فيه أحد »وقال أيضاً:  إمنَّ

وهو لفظ غري الَّلفظ الذي خولف فيه وأمر غري األمر الذي خولف، فنثبته إذا مل يكن فيه 
 .130«خمالف

هم والسَّهو أبعد، وهو إىل األقلِّ ويرجَّح بكثرة الرُّواة ألحد اخلربين، ألن الغلط عن»وقال اخلفيب: 
 .131« أَقرب

واجتماع هؤالء األربعة على خالف ما رواه ابن أيب كثري يدلُّ على »وقال الدَّارقفين يف حديث: 
 .132« ضبفهم للحديث
ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم »عن احلديث إذا اختلف فيه الثِّقات، فقال:  وسئل الدَّارقفين

بطصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة، فتقبل تلك  الّزايدة من متقن، وحيكم ألكثرهم حفظاً وثبتاً على من 
 .133« دونه

                                                           

 ( . 2/128صحيح ابن خزمية ) 128 -
  .(634/ 8لإلمام الشافعي ) –اختالف احلديث  - 129
 ( . 8/563واألم ) -برواية املزين  -( 481السنن املأثورة ) - 130
 ( .476للخفيب البغدادي )ص -الكفاية  - 131
 ( .3/44للدارقفين ) -السنن  - 132
 (.435للدار قفين ) -( ، والنص ورد يف سؤاالت السلمي 2/689النكت البن حجر ) - 133
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ألثبات خيالفونه، وإن كان احلديث قد رواه الثَّبت إبسناد، أو وقفه أو أرسله، ورفقاؤه ا»وقال الذهيب: 
 .134« فالعربة مبا اجتمع عليه الثِّقات، فالواحد قد يغلط 

 . 135«املالحظ القرائن. والكثرة أحد القرائن»وقال الطصَّنعاين: 
وكما رجَّح الشَّافعي إحدى الّرِوايتني على اأُلْخَرى بزايدة احلفظ، رجَّح أيضًا بزايدة »وقال البيهقي: 

 . 136«العدد
 

 خالصة البحث
فسلم ملسو هيلع هللا ىلص خالل دراسة حديث أيب هريرة رضي هللا عنه وقطصة ذي اليدين عندما سها رسول هللا من 

 أعلمه ذو اليدين فأمت الطصالة وسجد بعد التسليم سجدتني للسهو. –من ركعتني يف الطصالة الرابعية 
ا روى هذا جند أن اإلمام الزهري رمحه هللا تعاىل وهو من أبرز احلفا  الثقات املتقنني األثبات، عندم

 للسهو.ملسو هيلع هللا ىلص احلديث نفى هاتني السجدتني اللتني سجدمها رسول هللا 
 وأيضا، ورد عنه عدم علمه هبما وأن أحدا ممن مسعه مل حيدثه هباتني السجدتني.

 وهبذا خنرج بنتيجة فيها احتماالن:
، ال يعين االحتمال األول: عدم علمه هبما وأن أحدا ممن حدثوه مل خيربه وحيدثه هباتني السجدتني 

عدمهما ونفيهما ، فمن علم حجة على من مل يعلم، ومن مسع حجة على من مل يسمع، وخاصة أن 
 الثقات احلفا  األثبات رووا احلديث بتمامه وأثبتوا سجديت السهو.

 مل يسجدمها. ملسو هيلع هللا ىلص االحتمال الثاين: نفيه لوقوع هاتني السجدتني اللتني يف تلك احلادثة وأن رسول هللا 
منه رمحه هللا تعاىل ، والوهم والنسيان ال ينفك عنه بشر مهما بلغ من احلفظ والتثبيت  فهذا وهم
 واإلتقان.

وقد نص على هذا الوهم واخلفأ كبار أئمة النقد من أمثال اإلمام مسلم بن احلجاج، وابن عبد الرب 
 املالكي، واإلمام البيهقي رحم هللا اجلميع.

                                                           

 (.52للذهيب )ص -املوقظة  - 134
 ( .1/344للطصنعاين) -توضيح األفكار - 135
 . (316للبيهقي ) -القراءة خلف اإلمام  - 136



                                                   ليبيا -جامعة طرابلس                      أمحد سعد املزوغي د.             ...لوقوف على أوهام الثقات من خالل  ا     

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                               sunnaconf.elmergib.edu.ly 
 

من طرق كثرية عن أيب هريرة وغريه من الطصحابة رضي هللا وذكر السجدتني يوم ذي اليدين صحت 
 عنهم .
  –فهي اثبتة صحيحة  –مالك والبخاري ومسلم وأصحاب السنن واملسانيد  –رواها 

ولوال مجع طرق أحاديث هذا الباب ما تبني لنا هذا الوهم و اخلفأ ،  ورحم هللا علي بن املديين شيخ 
 مع طرقه مل يتبني خفؤه .البخاري حيث قال : الباب إذا مل جي

 –هذا فإن أصبت يف حبثي فمن هللا تعاىل وتوفيقه، وإن أخفأت أو ومهت فمن نفسي والشيفان 
 وهللا تعاىل أعلم وأحكم.

 وهللا املوفق واحلمد هلل من قبل ومن بعد  
  

 : التوصيات
 ت الشاذة اليت إبراز جهود علماء احلديث وخباصة أئمة العلل والنقد من خالل نقدهم للروااي

 خالف فيها الثقات من هم أوثق منهم . 
  بيان وأتكيد ما كان عليه علماء احلديث بنقدهم للمنت إذا كانت فيه علة تقدح فيه ، وردا

 على من زعم أن النقد إمنا كان منهم للسند دون املنت . 
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 املراجع واملصادر
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ، املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ  .1

هـ( ترتيب: األمري عالء الدين 354بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: 
هـ( حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، 739علي بن بلبان الفارسي )املتوىف: 

 : مؤسسة الرسالة، بريوت.الناشر
اختالف احلديث )مفبوع ملحقا ابألم للشافعي( ، املؤلف: الشافعي أبو عبد هللا حممد بن  .2

إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املفلب بن عبد مناف املفليب القرشي املكي 
 م.1990هـ/1410بريوت ، سنة النشر:  –هـ( الناشر: دار املعرفة 204)املتوىف: 

اآلداب الشرعية واملنح املرعية ، املؤلف: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد هللا، مشس  .3
 هـ( الناشر: عامل الكتب .763الدين املقدسي الراميىن مث الطصاحلي احلنبلي )املتوىف: 

األم ، املؤلف: الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  .4
 بريوت . -هـ( الناشر: دار املعرفة 204فلب بن عبد مناف املفليب القرشي املكي )املتوىف: امل
ألفية العراقي ، املؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم  -التبطصرة والتذكرة يف علوم احلديث  .5

عها: هـ( قدم هلا وراج806بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي )املتوىف: 
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكرمي بن عبد هللا بن عبد الرمحن اخلضري، حتقيق ودراسة: العريب 

اململكة العربية السعودية  -الدائز الفرايطي ، الناشر: مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع، الرايض 
 هـ . 1428، الفبعة: الثانية، 

 حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب تذكرة احلفا  ، املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا .6
 -هـ1419لبنان ، الفبعة: األوىل،  -هـ( الناشر: دار الكتب العلمية بريوت748)املتوىف: 
 م.1998

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن  .7
هـ( حتقيق: مطصففى بن أمحد العلوي , حممد 463املتوىف: عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )

املغرب عام النشر:  –عبد الكبري البكري الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 هـ . 1387
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هـ( احملقق: 261املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  -التمييز .8
السعودية  الفبعة: الثالثة،  -املربع  -الناشر: مكتبة الكوثر د. حممد مطصففى األعظمي، 

1410 . 
هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ، املؤلف: يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج،  .9

هـ( احملقق: د. بشار عواد 742مجال الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي الكليب املزي )املتوىف: 
 .1980 – 1400بريوت الفبعة: األوىل،  –الناشر: مؤسسة الرسالة  معروف

هـ( 370هتذيب اللغة ، املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منطصور )املتوىف:  .10
بريوت الفبعة: األوىل،  –احملقق: حممد عوض مرعب الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

 م.2001
نظار، املؤلف: حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد توضيح األفكار ملعاين تنقيح األ .11

احلسين، الكحالين مث الطصنعاين، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسالفه ابألمري )املتوىف: 
هـ( احملقق: أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة الناشر: دار الكتب العلمية, 1182
 م.1997هـ/1417لبنان ، الفبعة: األوىل  -بريوت

اجلامع البن وهب ، املؤلف: أبو حممد عبد هللا بن وهب بن مسلم املطصري القرشي )املتوىف:  .12
 م . 2003هـ( احملقق: ميكلوش موراين ، الناشر: دار الغرب اإلسالمي الفبعة: األوىل، 197

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ، املؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد  .13
هـ( احملقق: د. حممود الفحان ، الناشر: مكتبة 463خلفيب البغدادي )املتوىف: بن مهدي ا
 الرايض . -املعارف 

حلية األولياء وطبقات األصفياء ، املؤلف: أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق  .14
جبوار حمافظة مطصر،  -هـ( الناشر: السعادة 430بن موسى بن مهران األصبهاين )املتوىف: 

 م. 1974 -هـ 1394
سنن ابن ماجه ، املؤلف: ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد  .15

فيطصل  -هـ( حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 273)املتوىف: 
 عيسى البايب احلليب.

ث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن سنن أيب داود ، املؤلف: أبو داود سليمان بن األشع .16
ِجْستاين )املتوىف:  هـ( احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد ، الناشر: 275عمرو األزدي السِّ

 بريوت. –املكتبة العطصرية، صيدا 
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سنن الرتمذي ، املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو  .17
بريوت  –بشار عواد معروف ، الناشر: دار الغرب اإلسالمي هـ( احملقق: 279عيسى )املتوىف: 
 م . 1998سنة النشر: 

سنن الدارقفين املؤلف: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان  .18
هـ( حققه وضبط نطصه وعلق عليه: شعيب 385بن دينار البغدادي الدارقفين )املتوىف: 

، عبد اللفيف حرز هللا، أمحد برهوم ، الناشر: مؤسسة االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب
 م . 2004 -هـ  1424لبنان الفبعة: األوىل،  –الرسالة، بريوت 

اجملتىب من السنن ، املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن  -السنن الطصغرى للنسائي  .19
الناشر: مكتب هـ( حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 303علي اخلراساين، النسائي )املتوىف: 

 .1986 – 1406حلب ، الفبعة: الثانية،  –املفبوعات اإلسالمية 
السنن الكربى ، املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي  اخلراساين، النسائي )املتوىف:  .20

هـ( حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب ، أشرف عليه: شعيب األرانؤوط قدم 303
بريوت ، الفبعة: األوىل،  –احملسن الرتكي ، الناشر: مؤسسة الرسالة  له: عبد هللا بن عبد

 م. 2001 -هـ  1421
السنن الكربى ، املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر  .21

وت هـ( احملقق: حممد عبد القادر عفا ، الناشر: دار الكتب العلمية، بري 458البيهقي )املتوىف: 
 م. 2003 -هـ  1424لبنان ، الفبعة: الثالثة،  -

السنن املأثورة للشافعي ، املؤلف: إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم املزين )املتوىف:  .22
بريوت ، الفبعة:  –هـ( ، احملقق: د. عبد املعفي أمني قلعجي ، الناشر: دار املعرفة 264
 .1406األوىل، 

الرتمذي للبخاري حول أحاديث يف جامع الرتمذي ، املؤلف: يوسف بن حممد الّدخيل  سؤاالت .23
هـ( ، الناشر: عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، 1431النجدي مث املدين )املتوىف: 

 م.2003هـ/1424املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية ، الفبعة: األوىل 
، املؤلف: حممد بن احلسني بن حممد بن موسى بن خالد بن سامل سؤاالت السلمي للدارقفين  .24

هـ( ، حتقيق: فريق من الباحثني إبشراف 412النيسابوري، أبو عبد الرمحن السلمي )املتوىف: 
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وعناية د/ سعد بن عبد هللا احلميد و د/ خالد بن عبد الرمحن اجلريسي ، الفبعة: األوىل، 
 هـ . 1427

ؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب سري أعالم النبالء ، امل .25
 م.2006-هـ1427القاهرة ، الفبعة:  -هـ( الناشر: دار احلديث748)املتوىف: 

شرح السنة ، املؤلف: حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي  .26
مد زهري الشاويش الناشر: املكتب حم-هـ( حتقيق: شعيب األرنؤوط516الشافعي )املتوىف: 

 م1983 -هـ 1403دمشق، بريوت ، الفبعة: الثانية،  -اإلسالمي 
شرح علل الرتمذي ، املؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن،  .27

هـ( احملقق: الدكتور مهام عبد الرحيم 795الَسالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي )املتوىف: 
 م.1987 -هـ 1407األردن ، الفبعة: األوىل،  –الزرقاء  -الناشر: مكتبة املنار  سعيد ،

شرح معاين اآلاثر ، املؤلف: أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة  .28
هـ( حققه وقدم له: )حممد زهري 321األزدي احلجري املطصري املعروف ابلفحاوي )املتوىف: 

احلق( من علماء األزهر الشريف  ، راجعه ورقم كتبه وأبوابه حممد سيد جاد  -النجار 
الباحث مبركز خدمة السنة ابملدينة النبوية، الناشر:  -وأحاديثه: د يوسف عبد الرمحن املرعشلي 

 م. 1994هـ،  1414 -عامل الكتب , الفبعة: األوىل 
اجلوهري الفارايب  الطصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ، املؤلف: أبو نطصر إمساعيل بن محاد .29

بريوت ،  –هـ( حتقيق: أمحد عبد الغفور عفار الناشر: دار العلم للماليني 393)املتوىف: 
 .م 1987 -  هـ 1407الفبعة: الرابعة 

صحيح ابن خزمية , املؤلف: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن  .30
قق: د. حممد مطصففى األعظمي ، الناشر: هـ( احمل311بكر السلمي النيسابوري )املتوىف: 

 بريوت . –املكتب اإلسالمي 
وسننه وأايمه ، ملسو هيلع هللا ىلص صحيح البخاري اجلامع املسند الطصحيح املختطصر من أمور رسول هللا  .31

املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر ، 
عن السلفانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الناشر: دار طوق النجاة )مطصورة 

 هـ.1422الفبعة: األوىل، 
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, املؤلف: ملسو هيلع هللا ىلصصحيح مسلم  املسند الطصحيح املختطصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا  .32
هـ( احملقق: حممد فؤاد عبد 261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 

 م. 1988 -هـ  1408بريوت، الفبعة: األوىل،  –دار إحياء الرتاث العريب الباقي ، الناشر: 
علوم احلديث ، املؤلف: أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم  .33

هـ( احملقق: السيد معظم 405النيسابوري املعروف اببن البيع )املتوىف:  بن احلكم الضيب الفهماين
 م .1977 -هـ 1397بريوت ، الفبعة: الثانية،  –حسني الناشر: دار الكتب العلمية 

القراءة خلف اإلمام ، املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو  .34
، الناشر: دار الكتب قق: حممد السعيد بن بسيوين زغلولهـ( احمل458بكر البيهقي )املتوىف: 

 .1405بريوت ، الفبعة: األوىل،  –العلمية 
قواعد العلل وقرائن الرتجيح ، املؤلف: عادل بن عبد الشكور بن عباس الزرقي، الناشر: دار  .35

 هـ .1425احملدث للنشر والتوزيع الفبعة: األوىل، 
الكفاية يف علم الرواية ، املؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلفيب  .36

هـ( احملقق: أبو عبدهللا السورقي , إبراهيم محدي املدين ، الناشر: 463البغدادي )املتوىف: 
 املدينة املنورة. -املكتبة العلمية 

حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ  اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني ، املؤلف: .37
هـ( احملقق: حممود إبراهيم زايد ، 354بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: 

 هـ . 1396حلب ، الفبعة: األوىل،  –الناشر: دار الوعي 
، املشهور احمليط يف اللغة ، املؤلف: إمساعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الفالقاين .38

 هـ(.385ابلطصاحب بن عباد )املتوىف: 
املستخرج أليب عوانة ، املؤلف: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري اإلسفراييين  .39

بريوت الفبعة:  –هـ( حتقيق: أمين بن عارف الدمشقي ، الناشر: دار املعرفة 316)املتوىف: 
 م.1998 -هـ1419األوىل ، 

لفيالسي ، املؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الفيالسي البطصرى مسند أيب داود ا .40
مطصر  –هـ( احملقق: الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكي ، الناشر: دار هجر 204)املتوىف: 

 م . 1999 -هـ  1419الفبعة: األوىل، 
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ىي بن عيسى بن مسند أيب يعلى املوصلي ، املؤلف: أبو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن حي .41
هـ( احملقق: حسني سليم أسد ، الناشر: دار املأمون 307هالل التميمي، املوصلي )املتوىف: 

 .1984 – 1404دمشق الفبعة: األوىل،  –للرتاث 
مسند أمحد ابن حنبل ، املؤلف: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد  .42

عادل مرشد، وآخرون  إشراف: د  -األرنؤوط  هـ( احملقق: شعيب241الشيباين )املتوىف: 
 -هـ  1421عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ، الناشر: مؤسسة الرسالة الفبعة: األوىل، 

 م. 2001
مسند احلميدي ، املؤلف: أبو بكر عبد هللا بن الزبري بن عيسى بن عبيد هللا القرشي األسدي  .43

ارَايّن .هـ( حقق نطصوصه وخ219احلميدي املكي )املتوىف:   رج أحاديثه: حسن سليم أسد الدَّ
مسند الدارمي املعروف بـ )سنن الدارمي( املؤلف: أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل  .44

هـ( حتقيق: حسني 255بن هَبرام بن عبد الطصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )املتوىف: 
زيع، اململكة العربية السعودية الفبعة: سليم أسد الداراين ، الناشر: دار املغين للنشر والتو 

 م. 2000 -هـ  1412األوىل، 
مسند الشافعي ، املؤلف: الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  .45

هـ( ، الناشر: دار 204شافع بن عبد املفلب بن عبد مناف املفليب القرشي املكي )املتوىف: 
صححت هذه النسخة: على النسخة املفبوعة يف مفبعة  لبنان –الكتب العلمية ، بريوت 

 هـ . 1400بوالق األمريية والنسخة املفبوعة يف بالد اهلند عام النشر: 
هـ( احملقق: 211عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الطصنعاين )املتوىف:  -املطصنف  .46

 –: املكتب اإلسالمي اهلند يفلب من -حبيب الرمحن األعظمي الناشر: اجمللس العلمي
 .1403بريوت ، الفبعة: الثانية، 

املطصنف ، البن أيب شيبة املؤلف: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن  .47
هـ( احملقق: كمال يوسف احلوت ، الناشر: مكتبة 235عثمان بن خواسيت العبسي )املتوىف: 

 .1409الرايض ، الفبعة: األوىل،  –الرشد 
فة السنن واآلاثر ، املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، معر  .48

هـ( احملقق: عبد املعفي أمني قلعجي الناشرون: جامعة 458أبو بكر البيهقي )املتوىف: 
بريوت(، دار الوعي -ابكستان(، دار قتيبة )دمشق  -الدراسات اإلسالمية )كراتشي 

 م.1991 -هـ 1412القاهرة( الفبعة: األوىل،  -لوفاء )املنطصورة دمشق(، دار ا -)حلب 
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املعرفة والتاريخ ، املؤلف: يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف )املتوىف:  .49
هـ( احملقق: أكرم ضياء العمري،  الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت ، الفبعة: الثانية، 277
 م. 1981 -هـ 1401

الح معرفة أنواع علوم احلديث، ويُعرف مبقدمة ابن الطصالح ، املؤلف: عثمان مقدمة ابن الطص .50
هـ(  احملقق: نور 643بن عبد الرمحن، أبوعمرو، تقي الدين املعروف اببن الطصالح )املتوىف: 

 -هـ 1406بريوت سنة النشر:  –سوراي، دار الفكر املعاصر  -الدين عرت ، الناشر: دار الفكر
 م1986

الشافعي ، املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين،  مناقب اإلمام .51
 هـ . 1391هـ( ، دار النطصر للفباعة 458أبو بكر البيهقي )املتوىف: 

املنتقى من السنن املسندة ، املؤلف: أبو حممد عبد هللا بن علي بن اجلارود النيسابوري اجملاور  .52
 –ق: عبد هللا عمر البارودي ، الناشر: مؤسسة الكتاب الثقافية هـ( احملق307مبكة )املتوىف: 

 .1988 – 1408بريوت ، الفبعة: األوىل، 
هـ( احملقق: 179املوطأ ،  املؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:  .53

لناشر: هـ .ا 1412حممود خليل ، الناشر: مؤسسة الرسالة سنة النشر:  -بشار عواد معروف 
 م. 1996سوراي الفبعة: األوىل،  –دار السقا، دمشق 

املوقظة يف علم مطصفلح احلديث ، املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان  .54
هـ( اعتىن به: عبد الفتاح أبو ُغّدة، الناشر: مكتبة املفبوعات 748بن قَامْياز الذهيب )املتوىف: 
 هـ . 1412لثانية، اإلسالمية حبلب ، الفبعة: ا

ميزان االعتدال يف نقد الرجال ، املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن  .55
هـ( حتقيق: علي حممد البجاوي، الناشر: دار املعرفة للفباعة 748قَامْياز الذهيب )املتوىف: 

 م. 1963 -هـ  1382لبنان ، الفبعة: األوىل،  –والنشر، بريوت 
نظر يف توضيح خنبة الفكر يف مطصفلح أهل األثر ، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن نزهة ال .56

هـ( احملقق: عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي ، 852حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: 
 هـ .1422الناشر: مفبعة سفري ابلرايض ، الفبعة: األوىل، 
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أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن النكت على كتاب ابن الطصالح ، املؤلف:  .57
هـ( ، احملقق: ربيع بن هادي عمري، الناشر: عمادة البحث 852حجر العسقالين )املتوىف: 

 م .1984هـ/1404العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الفبعة: األوىل، 
النهاية يف غريب احلديث واألثر، املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد  .58

 -هـ(الناشر: املكتبة العلمية 606بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: 
 حممود حممد الفناحي . -م حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 -هـ 1399بريوت، 

 
 


