الرباعة يف دراسة حديث "بئر بضاعة" رواية ودراية

ملخص البحث

1

2

الرباعة يف دراسة حديث "بئر بضاعة" رواية ودراية

ملخص البحث بالعربي
. الرباعة يف دراسة حديث "بئر بضاعة" رواية ودراية: عنوان البحث
. وألفاظ حديث بئر بضاعة ودراستهما دراسة حديثية فقهية، إىل مجع طرق: يهدف البحث
.  ومقصدين وخامتة، مقدمة: تكون البحث من
. واملنهج، واخلطة، والدراسات السابقة، وسبب اختياره، ذكرت فيها أمهية املوضوع: فاملقدمة
. دراسة سند احلديث: واملقصد األول
. دراسة منت احلديث: واملقصد الثاين
.  ذكرت فيها أهم نتائج البحث وتوصياته: واخلامتة
. وفهرس املوضوعات، وفيه فهرسة املصادر: الفهرس
. وتعلقه ابألحكام الفقهية العملية،وتظهر أمهية البحث؛ لتعلقه ابحلديث النبوي صحة وضعفا
 وأنه من جهة الفقه يدل على طهارة املاء قليال أو كثريا إال إن تغري، إىل صحة احلديث: وخلص الباحث يف اخلامتة
.بنجاسة
 وحتقيق ما مل، وإىل العناية بفقه احلديث، وحترير القول فيها، إىل مجع األحاديث اليت حتتاج إىل دراسة: ويوصي الباحث
.حيقق من كتب السنة والرجال
Summary of the research in English
Title of the research: Proficiency in the study of the chain and the wording of the
."narration "Bi'rul Bidaa'ah
The goal of the research: to gather the chains of narration and the words of the
.hadeeth "Bi'rul Bidaa'ah" and studying it as a narration in the matters of fiqh
.The research consists of: an introduction, two goals, and a conclusion
So the introduction: mentions the importance of the subject, the reason for
.choosing it, previous studies, the plan, and the methodology
.The first goal: a study of the chain of the narration
.The second goal: a study of the wording of the narration
The conclusion: mentions the most important outcomes of the research and its
.recommendations
.The index: and it includes an index of the sources, and a table of contents
And the importance of the research shows through; the fact that it pertains to the
prophetic narrations, the authentic (narrations) and the weak (narrations), and the
.fact that it pertains to the rulings of actions in fiqh
And the researcher summerized in the conclusion: the authenticity of the narration,
and that from the angle of fiqh it indicates the purity of the small or large amount of
.water unless it changes due to an impurity
The research recommends: to gather the narrations which need to be studied, to
compile the statements regarding them, to have concern for the fiqh of narrations,
and to verify that which has not been verified from the books of Sunnah and the
.)men (of Sunnah
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده
هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إ له إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن دمحما عبده
ورسوله.
َّ ِ
اَّللا اح َّق تُ اقاتِِه اواال متاُوتُ َّن إَِّال اوأانْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو ان} .
ين اآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
{ اَي أايُّ اها الذ ا
( )

َّ ِ
س وِ
ِ
ث ِمْن ُه اما ِر اجاال
اح ادةٍ او اخلا اق ِمْن اها ازْو اج اها اوبا َّ
َّاس اتَّ ُقوا اربَّ ُك ُم الذي اخلا اق ُك ْم م ْن نا ْف ٍ ا
{ اَي أايُّ اها الن ُ
( )
اَّللا اكا ان اعلاْي ُك ْم ارقِيبا} .
اَّللا الَّ ِذي تا اساءالُو ان بِِه او ْاأل ْار اح اام إِ َّن َّ
اكثِريا اونِ اساء اواتَّ ُقوا َّ
ِ
َّ ِ
ص لِ ْ لا ُك ْم أ ْاع ام الا ُك ْم اويا ْغ ِف ْر لا ُك ْم ذُنُوبا ُك ْم
ين اآمنُ وا اتَّ ُق وا َّ
اَّللا اوقُولُ وا قا ْوال اس ديدا ( )07يُ ْ
{ اَي أايُّ اه ا ال ذ ا
( )
اَّللا اوار ُسولاهُ فا اق ْد فا ااز فا ْوزا اع ِظيما}
اوام ْن يُ ِط ِع َّ
إن أص دق الك الم ك الم هللا وخ ري ادمحم دي ه دي دمحم وش ر األم ور د دوكا وك ل دد ة بدع ة وك ل بدع ة
ضاللة وكل ضاللة يف النار.
أما بعد :
فهذه دراسة معللة حلديث بئر بضاعة املشهور عند احملد ني والفقهاء ،مجعت طرقه وألفاظ ه ،واخ تالف
الرواة فيه ،وبعض شواهده ،وما يتعلق بشيء من فقهه ومسائل أخرى مهمة ال يستغين عنها الباحث.
تسمية املوضوع :
ومسيته  :الرباعة يف دراسة حديث "بئر بضاعة" رواية ودراية.
سبب اختيار احلديث للدراسة :
ويعود سبب اختيار املوضوع لألمور التالية :
 وقوع االختالف يف درجة احلديث تصحيحا وحتسينا وتضعيفا :( )

قال ابن مندة كما يف اإلمام ":هذا حديث معلول".
(
(
(
(

) (آل عمران. ) 7 :
) (النساء. ) :
) (األحزاب. )0 -07:
) ( .) 1/
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( )

وقال ابن سيد يف النف الشذي ":قد اختلف يف حكمه ،فقال اإلمام أمحد هو صحي  ،وقال
( )

سنوضحه  .وقال املنذري :وتكلّم فيه
الرتمذي حسن .وقال أبو احلسن بن القطان :هو ضعيف كما
ّ
بعضهم".
واختلف قول أيب بكر ابن العريب املالكي :
( )

فمرة يضعفه ،كما يف أحكام القرآن  ":حديث ضعيف ال قدم له يف الصحة فال تعويل عليه".
( )

ومرة يثبته ،كما يف عارضة األحوذي ":حديث بئر بضاعة ال أبس به".
فأردت الوصول إىل احلكم الراج يف هذه الدراسة .

 م ا يف احل ديث م ن فوائ د عزي زة ،ومباح ث فري دة ،ق ال دمحم اخليض ري يف ج زء يف ح ديث بئ ر بض اعة":فوائد هذا احلديث كثرية ،ومباحثه عزيزة ،من أرادها فعليه بنشر البضاعة".

( )

 ع دم وق ويف عل ى ث مطب وع مف رد يف دراس ة احل ديث ،والك الم علي ه ابلتفص يل ،ج امع ملس ائله()1

ومباحثه ،مستوعبا لطرقه وأسانيده ،وخمارجه .
أهمية املوضوع :
ودراسة حديث بئر بضاعة دمحما أمهيتها ملا يلي :
 لتعلقه ديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص فهو من األحاديث القولية . لتعلقه أبحاديث األحكام فهو داخل يف مسائل مهمة يف ابب املياه . أنه من األحاديث اليت دمحما سبب ورود . أنه يصل مثاال للحديث العزيز حيث ورد عن صحابيني.( ) ( .) 7 /
( ) أي أن ابن القطان يضعف حديث أيب سعيد اخلدري ،وحيسن حديث سهل .
( ) ( .) 7/
( ) ( .)4 /
( )( ).
( )1وقفت على رسالة بعنوان  :جزء يف حديث بئر بضاعة ،أتليف  :دمحم بن دمحم اخليضري ت 49ه  ،حتقيق األستاذ نور
الدين بن دمحم احلميدي اإلدريسي ،الطبعة األوىل عام  4ه  ،دار البشائر  -لبنان.
وهذه التسمية من احملقق وإال فالرسالة جواب عن سؤال يف حديث بئر بضاعة ،فيه ا فوائ د عل ى اختص ارها .وأح ال
فيها مؤلفها على كتابه نشر البضاعة من فوائد حديث بئر بضاعة ،بقوله ( ) يف وصفه  ":أوضحت ذلك مع بي ان
طرقه وخمارجه ،واختالف رواته وعلله ،وضبطه وفوائده يف جزء مسيته "نشر البضاعة من فوائد حديث بئر بضاعة".
ومل أقف عليه بعد البحث .وكذا ذكر األستاذ نور الدين اإلدريسي يف حتقيقه للجزء أنه مل يقف عليه بعد البحث.
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خطة البحث :
وقد جعلته يف مقدمة ومقصدين وخامتة .
فاملقدمة  :ذكرت فيها أمهية املوضوع ،وسبب اختياره ،والدراسات السابقة ،واخلطة ،واملنهج.
واملقصد األول  :دراسة سند احلديث.
واملقصد الثاين  :دراسة منت احلديث.
واخلامتة  :ذكرت فيها أهم نتائج البحث وتوصياته .
املهنج املتبع يف كتابة الدراسة:
 أمجع كل ما وقفت عليه من الطرق واألسانيد املتعلقة هبذا احلديث ،مسندة كانت أو مرسلة. -دراسة كل طريق منه ٰا مبفرده مع احلكم عليهٰ مبا يتوافق مع قواعد أهل الفن.

على
على هذا احلديث تضعيفا أو تصحيحا ،سواء منه ما كان على طريق معني أو ٰ
 أنقل كالم العلماء ٰاحلديث مطلقا ،مع اإلجابة على ما حيتاج جلواب.
 -أطبق قواعد هذا الفن مقتفيا آورهم.

 -اذكر بعض الشواهد للحديث مع دراستها.

 -ذكرت ما يتعلق ابحلدث من غريب أو فوائد ونكت علمية عند كل مناسبة تتعلق به .

وهللا اسأل أن ينفع به اإلسالم واملسلمني ،وأن يتقبله مين ،وأن جيعله عمال خالصا لوجهه الكرمي ،إنه
مسيع قريب جميب الدعاء.

وكتبه
أمحد بن عمر بن سامل بازمول
األستاذ املشارك  -جامعة أم القرى
كلية الدعوة وأصول الدين – قسم الكتاب والسنة
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( )

روى أبو أسامة ع ن الولي د ب ن كث ري ع ن دمحم ب ن كع ب ع ن عبي د هللا ب ن عب د هللا ب ن راف ع ب ن خ ديج
( )
ع ن أيب س عيد اخل دري ،أن ه قي ل لرس ول هللا  أتتوض أ م ن بئ ر بض اعة ،وه ي بئ ر يط ر فيه ا احلِ ياض وحل م
( )
الكالب والننت ؟ فقال رسول هللا ": املاء طهور ال ينجسه شيء".
(حديث صحيح لغريه)
خترجيه :
أخرج ه اب ن أيب ش يبة يف املص نف ( 47/0رق م  ) 174وأمح د يف املس ند (  ) /وم ن طريق ه
احلافظ ابن حجر يف موافقة اخلرب اخلرب (  ) 4 /عن أيب أسامة عنه به.
وأخرج ه أب وداود يف الس نن (  /رق م )11وم ن طريق ه البيهق ي يف اخلالفي ات (  91/رق م)910
وكذا اخلطيب يف الفقيه واملتفقه ( ) /
وأخرجه الرتمذي يف السنن ( 9 /رقم )11ومن طريقه ابن اجلوزي يف التحقيق ( ) /
وأخرجه اب ن اجل ارود يف املنتق ى (  /رق م ) 0والطوس ي يف خمتص ر األحك ام (  /رق م ) واب ن
املن ذر يف األوس (  19/رق م ) 44واب ن حب ان يف الثق ات ( ) 4/0واب ن األع رايب يف املعج م
) وال دارقطين يف الس نن (  ) 9/ومسوي ه يف الفوائ د ( 0رق م - 9جمم وع في ه
( 191/رق م، 7
( )

عشرة أجزاء حديثية) وابن مندة يف كتاب الطهارة ( - 1/اإلمام) واحل اكم يف املس تدر (  94/إحت اف
إحت اف امله رة) والبيهق ي يف الس نن الك ربى (  ) 0/ويف اخلالفي ات (  91/رق م )911واحل افظ يف موافق ة
( )

اخلرب اخلرب (  ) 4 /كلهم من طرق عن أيب أسامة عنه به .

()1

قال يف السنن (  ": )91/هذا حديث حسن ،"...ويف بعض نسخ الرتمذي ":حسن صحي " .
( ) بعض الرواة يقول  :عبدهللا بال تصغري.
( ) قال ابن سيد الناس يف النف الشذي ( ": ) /احليض بكسر احلاء ،وفت الياء مجع ِحْيضة بكسر احلاء ،وسكون
الياء؛ وهي اخلرقة اليت حتتشي هبا املرأة ،وقد تطلق احليضة بكسر احلاء على االسم من احلاْيضة ابلفت ".
وع ِذر الناس" ،قال ابن جرير يف كذيب اآلور ( -0 9/مسند ابن عباس) ":العذر مجع عذرة".
ويف بعض الرواَيت " ا
قال ابن سيد الناس يف النف الشذي ( ": ) /بفت العني وكسر الذال املعجمة ،اسم جنس للعذرة ،وضب أيضا
ِ
وضم العني فيها تصحيف".
بكسر العني وفت الذال كمعدة وم اعد ،وكالمها صحي ّ ،

( ) قال الطييب يف شر املشكاة ( ": )4 4/الننت  :الرائحة الكريهة ،واملراد هاهنا الشيء املننت ،كالعذرة ،واجليفة".
( ) النكت الظراف للحافظ ( .) 40/
( ) فائدة  :اطلق احلافظ يف التلخيص احلبري (  ) /العزو إىل أصحاب السنن وصر السيوطي يف الدر (  )0 /بنسبته
البن ماجه ! ومل خيرجه ابن ماجه كما نبه عليه الغماري يف ادمحمداية (  ) 11/وهللا أعلم.
( )1قال ابن سيد الناس يف النف الشذي ( ": ) 7 /حكم الرتمذي عليه أبنه حسن جا ٍر على ما قرره يف السنن ،وال
اعرتاض عليه فيه" .وانظر  :خالصة األحكام للنووي (  ،)1 /البدر املنري البن امللقن ( .) 4 /
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وقد توبع دمحم بن كعب :
فيم ا أخرج ه اب ن جري ر يف ك ذيب اآلور ( 079/رق م  71اب ن عب اس) وال دارقطين يف الس نن
(  ) - /ومن طريقه البيهقي يف اخلالفيات (  7 /رقم  )90وأخرجه السرقسطي يف ال دالئل يف غري ب
احلديث (  ) 79/ومسويه يف الفوائد ( 0رقم - 4جمموع فيه عش رة أج زاء حديثي ة) م ن ط رق ع ن يعق وب ب ن
( )

سعد عن أبيه عن دمحم بن إسحاق قال حد ين عبدهللا بن أيب سلمة عن عبدهللا بن عبدهللا بن رافع عنه به.
وهذه متابعة حسنة كما قال الدارقطين يف العلل ( .) 44/
دراسة اإلسناد :

 يعقوب بن إبراهيم بن سعد أبو يوس ف الزه ري امل دين ت 74ه  ،روى ل ه اجلماع ة ،وق ال عن ه احل افظيف تقريب التهذيب (170رقم  ": )04قة فاضل".
 إبراهيم بن سعد بن إبراهيم أبو إسحاق الزه ري امل دين ت  4ه  ،روى ل ه اجلماع ة ،وق ال عن ه احل افظيف تقريب التهذيب (49رقم ": ) 00قة حجة تُ ُكلِّم فيه بال قاد ".
 دمحم بن إسحاق املدين ت 7ه  ،روى له اجلماعة إال البخ اري فتعليق ا ،وق ال عن ه احل افظ يف التقري ب( 4رقم  ": ) 01إمام املغازي صدوق ،يدلس ورمي ابلتشيع والقدر".
 عبد هللا ب ن أيب س لمة املاجش ون التيم ي م والهم ت 71ه  ،روى ل ه مس لم وأب و داود والنس ائي ،وق العنه احلافظ يف تقريب التهذيب ( 71رقم ": ) 11قة".
حكم اإلسناد :

إسناده حسن لذاته .

وقد اختلف فيه على ابن إسحاق :
فأخرج الطيالسي يف املسند (  9رقم ) 99ومن طريقه البيهقي يف اخلالفيات (  94/رقم)914
وأخرجه ابن جرير يف كذيب اآلور ( 071/رقم - 7ابن عباس) والطحاوي يف معاين اآلور ( ) /
ومن طريقه السمعاين يف املنتخب من معجم شيوخ السمعاين (  ) 1وأخرجه مسويه يف فوائده
( 0رقم- 0جمموع فيه عشرة أجزاء حديثية) عن محاد بن سلمة عن دمحم بن إسحاق عن عبيدهللا بن عبدهللا
عنه به .
فهنا أسق ابن إسحاق (عبدهللا بن أيب سلمة)
دراسة اإلسناد :

 أب و أس امة مح اد ب ن أس امة الك ويف ت  7ه  ،روى ل ه اجلماع ة ،وق ال عن ه ال ذهيب يف الكاش ف( ": ) 4/احلافظ  ...حجة عامل أخباري" ،وقال عنه احل افظ يف التقري ب ( 10رق م  ": ) 9ق ة
( ) كذا بال تصغري.
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( )

ب ت رمب ا دل س ،وك ان رخ ره حي دث م ن كت ب غ ريه " ،ع ده احل افظ يف الطبق ة الثاني ة م ن املدلس ني
( 9رقم ) فعنعنته ال تضر إن شاء هللا.
 الوليد بن كثري الكويف ت ه  ،روى له اجلماع ة ،ق ال عن ه ال ذهيب يف الكاش ف ( /( )

)  ":ق ة"،

وقال عنه احلافظ يف التقريب (  7رقم  ": )0 7صدوق عارف ابملغازي رم ي ب رأي اخل وارج م ن
السادسة".
 دمحم ب ن كع ب القرظ ي ت 7ه  ،روى ل ه اجلماع ة ،وق ال عن ه احل افظ يف التقري ب ( 49رق م)1 90 ":قة".
 عبيدهللا بن عبدهللا بن رافع بن خ ديج األنص اري ،الثال ة إال اب ن ماج ه ،ق ال عن ه ال ذهيب يف الكاش ف( )

( )

( ": )14 /ص ح أمح د حديث ه يف بئ ر بض اعة " ،وق ال عن ه احل افظ يف التقري ب
( ) انظر  :هدي الساري للحافظ (.) 99
( ) األقرب أنه قة؛ قال احلافظ يف ادمحمدي (": ) 7و قه إبراهيم بن سعد وابن معني وأبو داود ،وقال ابن سعد  :ليس
بذا  ،وقال الساجي  :قد كان قة بتا حيتج ديثه مل يضعفه أحد إمنا عابوا عليه الرأي ،وقال اآلجري عن أيب داود :
قة إال أنه إابضي .قلت :اإلابضية فرقة من اخلوارج ليست مقالتهم شديدة الفحش ومل يكن الوليد داعية وهللا أعلم".
( ) قال ابن اجلوزي يف التحقيق يف مسائل اخلالف ( ": ) /ذكر أبو بكر عبد العزيز يف كتاب الشايف عن أمحد أنه قال
":حديث بئر بضاعة؛ صحي " ،وكذا يف علل اخلالل ( - /اإلمام)  ":نا أبو احلارث أنه سأل أابعبدهللا عن هذا
احلديث ؟ فقال ":حديث بئر بضاعة صحي " ،وقال املزي يف كذيب الكمال ( ": )4 / 9وقال أبو احلسن
امليموين ،عن أمحد بن حنبل :حديث بئر بضاعة صحي ".
فإن قيل  :كالم اإلمام أمحد إمنا قاله يف حديث بئر بضاعة مطلقا ،والذي يشبه أنه يريد حديث سهل ب ن س عد ال
حديث أيب سعيد اخل دري ه ذا ،ق ال مغلط اي يف إكم ال ك ذيب الكم ال (": ) /9يف ق ول امل زي إ ر حديث ه ع ن
أيب سعيد يف بئر بضاعة  :قال امليموين عن أمحد :ح ديث "بئ ر بض اعة" ص حي  .مومه ا أن تص حيحه إَيه م ن ه ذه
الطريق وليس كذلك؛ ألن أمحد إمنا قاله يف حديث بضاعة مطلقا ،والذي يشبه أن ه يري د ح ديث س هل ب ن س عد ال
هذا ،وذلك أن ابن القطان ملا رد حديث أيب سعيد ملا قدمناه ،قال :حل ديث بئ ر بض اعة ط رق ه ذا  -يع ين ح ديث
سهل  -خريها وأحسنها إسنادا".
فاجلواب  :أن هذا بعيد جدا ملا يلي :
 أوال  :أن اإلمام أمحد أخرج حديث أيب سعيد اخلدري ومل خيرج حديث سهل . ونيا  :أن أصحاب اإلمام أمحد أوردوا كالمه يف حديث أيب سعيد اخلدري ال يف حديث سهل . ولثا  :أن اإلمام أمحد قال  :كما يف علل اخل الل ":ح ديث بئ ر بض اعة ص حي وح ديث أيب هري رة ال يب ال يف امل اءالدائم أ بت وأص إسنادا" .فهذا يدل على أنه يريد حديث أيب سعيد ال حديث سهل ألن هذه العبارة تفي د وق وع
االختالف يف السند وهو حاصل يف حديث أيب سعيد دون حديث سهل وهللا أعلم .
( ) وكذا صححه غريه ،كما سيأيت يف احلكم على اإلسناد.
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( 1رق م

( )

( )

) ":مس تور"  ،وق ال اب ن من دة ( - 0/اإلم ام)  ":جمه ول " ،وق ال اب ن القط ان

يف بي ان ال وهم (  ": ) 74/ال تع رف ل ه ح ال وال ع ني" ،وذك ره اب ن حب ان يف الثق ات ( ،)0 /
وروى عن ه دمحم ب ن كع ب وعب دهللا ب ن أيب س لمة ومه ا قت ان ،وق ال ال ذهيب يف التنق ي ( ) /
":عبيدهللا مقل جدا" ،فاألقرب أنه قة إن شاء هللا .
حكم اإلسناد :
إس ناده ص حي لذات ه؛ ص ححه اإلم ام ،وغ ريه ،ق ال الن ووي يف اإلجي از يف ش ر س نن أيب داود ( ) 7
 ":ح ديث بئ ر بض اعة ص حي  ،و ن ص ححه :اإلم ام أمح د ب ن حنب ل وحي ا ب ن مع ني واحل اكم وآخ رون م ن
األئم ة واحلف اظ" ،وق ال احل افظ أبوالفض ل العراق ي يف املغ ين ع ن مح ل األس فار (": ) 74ق ال حي ا ب ن مع ني
":إسناده جيده" ،وقال احلافظ يف موافقة اخلرب اخلرب ( ": ) 41/صححه أيضا ابن املنذر".
وعل ى الق ول جبهال ة عبي دهللا يك ون إس ناده ض عيفا إال أن احل ديث وب ت مبجم وع املتابع ات والش واهد.
وقد أعل ابالختالف يف إسناده كما سيأيت إن شاء هللا.
قال األلباين يف صحي أيب داود (  7/رقم ": ) 9حديث صحي " أي لغريه.
وأما ابن القطان فضعف حديث أيب سعيد اخلدري جبهالة راويه واختالف الرواة يف امسه ،وحسن
حديث سهل كما يف بيان الوهم واإليهام (  ) 79- 74/بقوله  ":وأمره إذا بني ،يبني منه ضعف احلديث
ال حسنه  ...وحلديث بئر بضاعة طريق حسن من غري رواية أيب سعيد من رواية سهل بن سعد".
وتعقبه ابن سيد الناس يف النف الشذي (  ": ) 74/وقول ابن القطان يف تضعيفه مرجو ...
وأكثر ما فيه أنّه جهل من عرفه غريه ،وإذا ص من طريق ال يضره أن يروى من طريق أخرى غري صحيحة،
( )

يعل الصحي " .
فالضعيف ال ّ
وكذا تعقبه املباركفوري يف حتفة األحوذي (  ) 0 /بقوله  ":أما إعالله جبهالة الراوي عن أيب سعيد
فليس بشيء فإنه إن جهله بن القطان فقد عرفه أمحد بن حنبل وحيا بن معني وغريمها.
وأما إعالله ابختالف الرواة يف امسه واسم أبيه فهو أيضا ليس بشيء؛ ألن اختالف الرواة يف السند أو
املنت ال يوجب الضعف إال بشر استواء وجوه االختالف فم ى رج أحد األقوال قدم وال يعل الصحي
ابملرجو وههنا وجوه االختالف ليست مبستوية بل رواية الرتمذي وغريه اليت وقع فيها عبيد هللا بن عبد هللا بن
( ) تعقبه املباركفوري يف حتفة األحوذي ( ": ) 07- 19/احلق أنه ليس مبستور  ...والعربة لقول من عرف ال بقول من
جهل" ،وقال أيضا يف أبكار املنن ( ) ":ال عربة بقول من قال :إنه مستور ،ويقدم قول من عرفه على من مل يعرفه".
( ) قال أبو الفت يف النف الشذي ( ": ) 71/تصحي أمحد ال يعارضه جهالة احلال يف را ٍو من الرواة إذ تصحيحه مؤذن
بتعديل من ص خربه" ،وقال ابن امللقن يف البدر املنري ( ":) 40/تصحي احلفاظ األول دمحمذا احلديث تو يق منهم
دمحمم ،إذ ال يظن مبن دوهنم اإلقدام على تصحي ما رجاله جماهيل؛ ألنه تدليس يف الرواية وغش ،وهم براء من ذلك".
ِ
غريه".
( ) قال العيين يف خنب األفكار ( ": ) /قول ابن القطان يف تضعيفه مرجو  ،وأكثر ما فيه أنه اجهل من عرفه ُ
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رافع بن خديج  :راجحة؛ وابقي الرواَيت مرجوحة؛ فإن مدار تلك الرواَيت على دمحم بن إسحاق وهو
مضطرب فيها وتلك الرواَيت مذكورة يف سنن الدارقطين فهذه الرواية الراجحة تقدم على تلك الرواَيت
املرجوحة وال تعل هذه بتلك".
وقال الشوكاين فيمن أعل احلديث مبجرد االختالف يف اسم راويه ":هذا مطعن فيه مطعن؛ فإن
االختالف يف االسم ال يستلزم اجلهالة؛ فهذا أبو هريرة حافظ الصحابة ،قد اختلف يف امسه على أقوال كثرية
( )

وكذلك غريه من الرواة" .
فمن االختالف :
ما أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( /

رقم  ) 7وأمح د يف املس ند (  ) /وم ن طريق ه امل زي

يف كذيب الكمال ( )4 / 9قاال حد نا أبو أسامة .
وأخرج ه النس ائي يف الس نن (  97/رق م ) والبغ وي يف مع امل التنزي ل ( )44/1وش ر الس نة
( 17/رق م  ) 4واألن وار يف ئائ ل الن يب املخت ار ( 10رق م  ) 9م ن ط ريقني ع ن أيب أس امة ع ن الولي د ب ن
كثري عن دمحم بن كعب عن عبيدهللا بن عبدالرمحن بن رافع بن خديج عن أيب سعيد اخلدري عنه به
( )

فهنا قال أبو أسامة ( :عبيدهللا بن عبدالرمحن) وفيما سبق (عبيدهللا بن عبدهللا) .
وقد توبع دمحم بن كعب :
فيم ا أخرج ه أمح د يف املس ند (  )41/ع ن يعق وب ع ن أبي ه ع ن الولي د ب ن كث ري ع ن عب دهللا ب ن أيب
سلمة عن عبيدهللا بن عبدالرمحن بن رافع عنه به .
وأخرجه أبوعبيد يف الطهور ( رقم ) ومن طريقه املزي يف كذيب الكمال ( ) 1/
وأخرج ه أمح د يف املس ند (  )41/وأب وداود يف الس نن (  /رق م )10وم ن طريق ه البيهق ي يف الك ربى
(  ) 0/ويف معرفة السنن (  /رقم ) 4
وأخرج ه اب ن جري ر يف ك ذيب اآلور ( 07 /رق م- 7 4مس ند اب ن عب اس) و( 079/رق م - 71
مس ند اب ن عب اس) والطح اوي يف مع اين اآلور (  ) /ويف أحك ام الق رآن ( 9 /رق م )10وال دارقطين يف
الس نن (  ) /وم ن طريق ه البيهق ي يف اخلالفي ات (  7 /رق م  90و  )90مج يعهم م ن ط رق ع ن دمحم ب ن
إسحاق عن سلي بن أيوب عن عبيد هللا بن عبد الرمحن بن رافع األنصاري عنه به
وأخرجه الشافعي ( - 7/احلاوي للماوردي) عن إبراهيم بن دمحم عن سلي عنه به
فهنا قال ابن إسحاق ( :سلي ) وفيما سبق قال (عبدهللا بن أيب سلمة) .
وهذا الوجه من رواية ابن إسحاق أشبه ابلصواب كما قاله الدارقطين يف العلل ( ) 40/
( ) وبل الغمامة ( .) 7/
( )كما يف مسند اإلمام أمحد.
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واختلف على ابن إسحاق :
فأخرجه أبوعبيد يف الطهور ( رقم ) 1واب ن جري ر يف ك ذيب اآلور ( 07 /رق م- 7 9مس ند
ابن عباس) من طريقني عن دمحم بن إسحاق عن رجل عن عبيدهللا بن عبدالرمحن عنه به
فهنا أهبمه فقال ( :رجل) وفيما سبق قال ( :سلي ) .
وقد توبع ابن إسحاق على هذا الوجه :
فيم ا أخرج ه الش افعي يف األم (  4/رق م  )4واملس ند (  /رق م ) واخ تالف احل ديث ( ) 7
ومن طريقه البيهقي يف املعرفة (  /رقم ) 4
وأخرجه أبوعبيد يف الطهور ( رقم ) 1واب ن جري ر يف ك ذيب اآلور ( 07 /رق م - 7مس ند
ابن عباس) والبيهق ي يف الك ربى (  ) 4/واملعرف ة ( /
( )

رق م  ) 4كله م م ن ط رق ع ن اب ن أيب ذئ ب ع ن

رجل عن عبيدهللا بن عبدالرمحن عنه به .
واختلف على ابن أيب ذئب :
ضيل ،عن
فيما أخرجه حرب الكرماين يف املسائل (  7رقم ) حد نا دمحم بن أيب بكر ،قال :نا فُ ا
ابن أيب ِذئب ،عن اعبدهللا بن عبد الرمحن ،عن أيب اسعيد اخلُدري ،قال :قيلَ :ي رسول هللا ،يُستا اقى لاك من
بئر بضاعة ،وقد يل اقى( ) فيها ُحلوم ِ
الكالب ودايض النِّساء؟ فقال رسول هللا ":إن املاء ال يُنا ِّج ُسه اشيء".
ُا ا
ُ
ُ
فهنا مل يقل  :عن رجل .
وقال هنا (عبدهللا) وفيما سبق (عبيد هللا)
واختلف على ابن أيب ذئب :
فيم ا أخرج ه عب دالرزاق يف املص نف ( 04/رق م

( )

) ع ن معم ر ع ن اب ن أيب ذئ ب ع ن رج ل ع ن أيب

س عيد اخل دري أن الن يب  توض أ أو ش رب م ن غ دير ك ان يلق ى في ه حل وم الك الب ق ال وال أعلم ه إال ق ال
( )

واجليف فذكر ذلك له ؟ فقال له ":إن املاء ال ينجسه شيء".
فهنا أسق ( :عبيدهللا) وقال ( :غدير) وفيما سبق (بئر بضاعة).
ق ال املب اركفوري يف أبك ار امل نن ( )  ":ه ذه الرواي ة ال تعل ق دمحم ا ببئ ر بض اعة؛ فإهن ا متعلق ة بغ دير
انتهى إليه النيب  يف سفر".
قلت  :هذا التأويل يص لو ص الطريق لكن يف إسناده مبهم ،واضطرب فيه ابن أيب ذئب.
(
(
(
(

) يف رواية الشافعي  :عن ابن أيب ذئب عن الثقة عمن حد ه أو عن عبيدهللا  .ويف كذيب اآلور  :عمن ال يتهم .
قال الغماري يف ادمحمداية ( ": ) 1 /الغالب يف الثقة الذي حدث ابن أيب ذئب هو ابن إسحاق".
) قال العيين يف خنب األفكار ( ": ) /قوله "يلقى" من ألقيت الشيء إذا طرحته".
) قال ابن فارس يف مقاييس اللغة ( ": ) /الغدير :مستنقع ماء املطر ،ومسي بذلك ألن السيل غادره ،أي تركه".
) قال اجلوهري يف الصحا ( ": ) 7/اجلي افةُُ :جثَّةُ امليّت وقد أرا ا  ...واجلمع جيف ،مث أجياف".
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ومن االختالف على ابن إسحاق :
م ا أخرج ه اب ن جري ر يف ك ذيب اآلور ( 071/رق م - 7مس ند اب ن عب اس) والطح اوي يف املع اين
(  ) /من طريقني عن محاد بن سلمة عن دمحم بن إسحاق عن عبيدهللا بن عبدالرمحن عنه به .
فهنا أسق  ( :اسليطا).
دراسة اإلسناد :

 دمحم بن إسحاق املدين ت 7ه  ،روى له اجلماعة إال البخ اري فتعليق ا ،وق ال عن ه احل افظ يف التقري ب( 4رقم  ": ) 01إمام املغازي صدوق ،يدلس ورمي ابلتشيع والقدر".
 اس لِي ب ن أي وب األنص اري ،روى ل ه أب و داود والنس ائي ،وق ال عن ه احل افظ يف التقري ب(  7رقم

) ":مقبول".

حكم اإلسناد :

إسناده ضعيف؛ فيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن .
وسلي مقبول أي إذا توبع وإال فلني.
ومن االختالف :

م ا أخرج ه اب ن جري ر يف ك ذيب اآلور ( 071/رق م - 7مس ند اب ن عب اس) ع ن موس ى ب ن
عبدالرمحن الكندي عن أيب أسامة عن الوليد بن كثري معضال مرسال .
فهنا أسق ال ة ( :دمحم بن كعب عن عبيدهللا عن أيب سعيد) .
وموسى بن عب دالرمحن أب و عيس ى الكن دي ت 4ه  ،روى ل ه األربع ة إال أاب داود ،وق ال عن ه احل افظ
يف التقريب ( 94رقم ": )07 1قة".
ومن االختالف :

م ا أخرج ه اب ن ش بة يف ري خ املدين ة (  ) 1/واب ن جري ر يف ك ذيب اآلور ( 07 /رق م- 7 7
مس ند اب ن عب اس) وال دارقطين يف الس نن (  ) 7/وم ن طريق ه البيهق ي يف اخلالفي ات (  99/رق م )907م ن
طرق عن دمحم بن سلمة عن دمحم بن إسحاق عن سلي عن عبدالرمحن بن رافع عن أيب سعيد اخلدري عنه به .
فهنا قال ( :عبدالرمحن بن رافع) وفيما سبق قال ( :عبيدهللا بن عبدالرمحن).
ودمحم ب ن س لمة احل راين ت  9ه  ،روى ل ه اجلماع ة إال البخ اري فف ي ج زء الق راءة ،وق ال عن ه احل افظ
يف التقريب (4 9رقم ": ) 9 9قة".
وهذه الرواية وهم كما قال الدارقطين يف العلل ( .) 40/
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ومن االختالف :
م ا أخرج ه اب ن جري ر يف ك ذيب اآلور ( 07 /رق م - 7مس ند اب ن عب اس) واب ن أيب ح ا يف
املراس يل (  9رق م )0 9واخلطي ب يف املوض (  )4 /م ن ط ريقني ع ن مط رف ع ن خال د السجس تاين ع ن
دمحم بن إسحاق عن سلي عن أيب سعيد اخلدري عنه به.
فهنا مل يقل ( :عن عبدالرمحن بن رافع) .
دراسة اإلسناد :
 ُمطا ِّرف ب ن طري ف الك ويف ت(9 4رقم ": )10 7قة فاضل".

ه  ،روى ل ه اجلماع ة ،وق ال عن ه احل افظ يف التقري ب

 خال د ب ن أيب ن وف السجس تاين ،روى ل ه النس ائي ،وق ال عن ه احل افظ يف التقري ب (  9رق م )19":مقبول".
حكم اإلسناد :
إس ناده ض عيف؛ ق ال أبوح ا كم ا يف املراس يل (  ) 9البن ه  ":دمحم ب ن إس حاق ص احب املغ ازي بين ه
وبني سلي رجل".
ق ال اب ن دقي ق العي د يف اإلم ام يف معرف ة أحادي ث األحك ام (  ": ) 0/كالم ه دتم ل ألن يك ون
بينهما رجل يف حديث بئر بضاعة ،وبني أن يكون بينهما رجل مطلقا ،واألق رب إىل وض ع الكت اب امل ذكور ه و
الثاين".
ومن االختالف :

ما أخرجه أمحد يف املسند (  ) /ومن طريقه املزي يف كذيب الكمال ( ) 41/4وأخرجه أبو بكر

األ رم يف السنن ( رقم ) 9والنسائي يف السنن (  9 /رقم ) 1وأبويعلى يف املسند
(  01/رقم  ) 7وابن جرير يف كذيب اآلور ( 07 /رقم - 7مسند ابن عباس) والطحاوي يف شر
معاين اآلور (  ) /ويف أحكام القرآن ( 9 /رقم )11ومسويه يف فوائده ( 0رقم- 1جمموع فيه عشرة
أجزاء حديثية) وعبدالغين يف إيضا اإلشكال ( - 1/اإلمام) ،وابن بشران يف األمايل (  9/رقم) 4
والبيهقي يف الكربى (  ) 0/واخلالفيات (  7 /رقم  )90واملزي يف كذيب الكمال (  ) 1/من
( )

طرق عن عبدالعزيز بن مسلم عن مطرف عن خالد بن أيب نوف عن سلي عن ابن أيب سعيد اخلدري عن
أبيه عنه به .
وأخرجه ابن مندة يف كتاب الطهارة ( - 40/النكت الظراف)- 1/ ( ،اإلمام) من هذا الوجه
ومساه عبدالرمحن بن أيب سعيد اخلدري.
فهنا قال خالد بن أيب نوف ( :عن ابن أيب سعيد وأسق ابن إسحاق).
( ) وقع يف أحكام القرآن للطحاوي (مسلم) بدل مطرف وهو خطأ.
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ه  ،روى له اجلماعة إال البخاري فتعليقا ،وقال عنه

قال ابن عساكر ( - 70/النف الشذي) ":إسناده جمهول".
وقال ابن سيد الناس يف النف الشذي (  ": ) 70/اجلهالة اليت أشار إليها ابن عساكر يف ابن أيب
سعيد من هو وقد تبني أنَّه عبد الرمحن".
قلت  :هذه الرواية راجعة إىل رواية ابن إسحاق السابقة كما قال الدارقطين يف العلل ( ) 44/
( )

بعد أن أورد الرواية السابق ":فرجع احلديث إىل ابن إسحاق وأرسله عن أيب سعيد".
ومن االختالف :
ما أخرجه اخلطيب يف املوض (  )4 /والطحاوي يف املعاين (  ) /وابن عدي يف الكامل
( )

(  ) 1/من طريقني عن مطرف عن خالد بن أيب نوف عن ابن أيب سعيد اخلدري عن أبيه عنه به .
فهنا مل يذكر خالد ( :سليطا).
ومن املتابعات :

) ومن طريقه البيهقي يف الكربى(  ) 4/عن قيس
ما أخرجه الطيالسي يف املسند ( 41رقم
وأخرجه أبو عبيد يف الطهور ( رقم ) 0وابن جرير يف كذيب اآلور ( 071/رقم- 7 1

مسند ابن عباس) وابن عدي يف الكامل (  ) 0/ومن طريقه البيهقي يف الكربى (  ) 4/من طريقني
عن شريك
كالمها (قيس وشريك) عن طريف عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال  :كنا مع رسول هللا  فأتينا
على غدير فيه جيفة قال شريك  :أحسبه قال  :محار فتوضأ بعض القوم وأمسك بعض القوم ح ى جييء
النيب  فجاء النيب  يف أخرَيت الناس فقال ":توضؤوا واشربوا فإن املاء ال ينجسه شيء".
وقوله هنا (غدير) اوْهم وهللا أعلم .
قال البيهقي يف طريف  ":ليس هو ابلقوي إال أين أخرجته شاهدا ملا تقدم وقد قيل عن شريك هبذا
اإلسناد عن جابر وقيل عنه عن جابر أو أيب سعيد ابلشك وأبو سعيد كأنه أص ".
وقال الغماري يف ادمحمداية (  ": ) 1 /احلديث هبذا السياق ابطل موضوع فإن الطرق الصحيحة عن
أيب سعيد مصرحة أبنه مر على النيب  وهو يتوضأ من بئر بضاعة أو أنه قيل له أنه يستقى لك من بئر
بضاعة وهذا ادعى أن ذلك كان يف سفر وأنه قيل يف غدير".
قلت  :يكفي فيه وصف النكارة ال الوضع وهللا أعلم .
( ) يف طبعة العلل ( ( : ) 44/فرج ) والصواب ما أ بت كما يف مصورة خمطو العلل ( ق/ 9أ)
( ) تنبيه  :وقع يف الكامل ":عن خالد بن نوف أو ابن أيب نوف" .فلعله من أوهام بكر بن خنيس فهو صدوق له أغال
كما يف التقريب (  0رقم.)0 0
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دراسة اإلسناد :

 قيس بن الربيع أبو دمحم األسدي ،روى له األربعة إال النسائي ،وقال عنه احلافظ يف التقريب( 47رقم": ) 174صدوق تغري ملا كرب وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به".
 شريك بن عبدهللا الكويف ت 00ه  ،روى له اجلماعة إال البخاري فتعليقا ،وقال عنه احلافظ يفالتقريب ( 1رقم  ": ) 47صدوق خيطيئ كثريا تغري حفظه منذ ويل القضاء ابلكوفة وكان عدال
فاضال عابدا شديدا على أهل البدع".
 طريف بن شهاب أبو سفيان البصري ،روى له الرتمذي وابن ماجه ،وقال عنه احلافظ يف التقريب(  1رقم": ) 7 7ضعيف".
 املنذر بن مالك أبو نضرة البصري ت 74ه  ،روى له اجلماعة إال البخاري فتعليقا ،وقال عنه احلافظيف التقريب ( 90رقم ": )19 4قة".
حكم اإلسناد :

إسناده ضعيف؛ فيه طريف ضعيف ،وفيه قيس صدوق تغري ملا كرب ،وفيه شريك صدوق خيطئ كثريا .

ومن االختالف :

ما أخرجه ابن جرير يف كذيب اآلور ( 071/رقم- 7 1مسند ابن عباس) والطحاوي يف املعاين
(  ) /والبيهقي يف اخلالفيات (  70/رقم )909من طرق عن دمحم األصبهاين عن شريك عن طريف عن
أيب نضرة عن جابر أو أيب سعيد اخلدري عنه به .
فهنا قال ( :عن جابر أو أيب سعيد) وفيما سبق قال ( :عن أيب سعيد).
وقد اضطرب فيه شريك أو طريف.
ومن االختالف :

ما أخرجه ابن ماجه يف السنن (  91/رقم ) 7قال  :حد نا أمحد بن سنان نا يزيد بن هارون نا
شريك عن طريف بن شهاب مسعت أاب نضرة حيدث عن جابر بن عبد هللا قال  :انتهينا إىل غدير فإذا فيه
جيفة محار قال  :فكففنا عنه ح ى انتهى إلينا رسول هللا  فقال ":إن املاء ال ينجسه شيء" فاستقينا وأروينا
ومحلنا".
فهنا قال  :شريك أو طريف ( :عن جابر) بال شك .
قال مغلطاي يف اإلعالم بسنته (  ( ) 7/ق /ب) ":هذا حديث ضعيف".
وضعفه البوصريي يف مصبا الزجاجة (  ) 91/فقال  ":هذا إسناد فيه طريف بن شهاب وقد
أمجعوا على ضعفه".
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ومن املتابعات :
ما أخرجه ابن جرير يف كذيب اآلور ( 070/رقم- 7 0مسند ابن عباس) عن عمرو بن علي
الباهلي عن قرة بن سليمان عن سليمان بن أيب داود عن أيب مسكني عن أيب سعيد اخلدري قال ":نزلنا مع
رسول هللا  منزال وإىل جانبنا غدير فيه جيفة فاستأذان رسول هللا  أن نتوضأ به وفيه جيفة فأذن لنا".
دراسة اإلسناد :

 عمرو بن علي أبو حفص الباهلي الفالس ت 9ه  ،روى له اجلماعة ،وقال عنه احلافظ يف التقريب( 0رقم ": ) 1قة حافظ".
 قرة بن سليمان اجلهضمي األزدي ،قال عنه أبوحا كما يف اجلر ( ": ) /0ضعيف احلديث". سليمان بن أيب داود ،حيتمل أن يكون الذي ذكره الذهيب يف امليزان ( ": ) 71/سليمان بن أيبداود احلراين بومة ،روى عن الزهرى ،وعنه ابنه دمحم وعبد هللا بن عرادة ،ضعفه أبو حا  ،وقال
البخاري  :منكر احلديث ،وقال  :ابن حبان ال حيتج به" ،وزاد احلافظ يف لسان امليزان ( )97/
":قال أمحد  :ليس بشيء ،وقال أبو امحد احلاكم  :يف حديثه بعض املناكري ،وقال أبو زرعة  :لني
احلديث ،وذكره الساجي يف الضعفاء ،وذكره األزدي وقال  :منكر احلديث".
 أبو مسكني لعله احلر بن مسكني األودي ،روى له النسائي ،وقال عنه احلافظ يف التقريب( 0رقم ": ) 0مقبول" ،قلت  :الظاهر أنه صدوق قال عنه ابن معني يف التاريخ
رواية الدوري)  ":قة" ،وقال
( 4 /رقم- 44رواية ابن درز) وكذا يف اجلر (  00/رقم0
العجلي يف الثقات (  ": ) 1/قة يف عداد الشيوخ" ،وقال أبوحا يف اجلر ( ": ) 04/ال أبس
به".
حكم اإلسناد :
إسناده ضعيف؛ فيه قرة ضعيف ،وسليمان لني احلديث له مناكري.
ومن الشواهد :
ما أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( /

رقم ) 71قال  :حد نا ابن علية عن ابن عوف

األعرايب قال حد نا  -يف جملس األشياخ قبل وقعة ابن األشعث  -شيخ فكان يقص علينا قال  :بلغين أن
أصحاب رسول هللا  كانوا يف مسري دمحمم فانتهوا إىل غدير يف انحية منه جيفة فأمسكوا عنه ح ى أ هم رسول
هللا  فقالوا َ :ي رسول هللا هذه اجليفة يف انحيته ؟ فقال ":اسقوا واستقوا فإن املاء حيل وال حيرم".
 ابن علية هو إمساعيل بن إبراهيم أبو بشر البصري ت  9ه  ،روى له اجلماعة ،وقال عنه احلافظ يفالتقريب ( 1رقم ": ) 7قة حافظ".
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه رجل مبهم ،وفيه بالغ.
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( )

وأخرجه أبوعبيد يف الطهور (

رقم ) 4قال نا هشيم قال أخربان عوف قال نا سعيد بن أيب

احلسن مث ذكر مثل احلديث عن النيب  إال أنه قال  ":املاء حيل وال حيرم".

 هشيم بن بشري أبو معاوية السلمي ت  4ه  ،روى له اجلماعة ،وقال عنه احلافظ يف التقريب(  7رقم  ": )0 1قة بت كثري التدليس واإلرسال اخلفي".
 عوف بن أيب مجيلة األعرايب البصري ت 1ه  ،روى له اجلماعة ،وقال عنه احلافظ يف التقريب(0 0رقم ": ) 7قة رمي ابلقدر وابلتشيع".
 سعيد بن أيب احلسن البصري ت 77ه  ،روى له اجلماعة ،وقال عنه احلافظ يف التقريب(  0رقم ": ) 90قة".
حكم اإلسناد :

هذا سناد ضعيف؛ مرسل.
ومن الشواهد :

( )

-بيان الوهم) ومن طريقه ابن عبدالرب يف اإلستذكار

ما أخرجه قاسم بن أصبغ يف مصنفه ( /
(  74/رقم) 174
وأخرجه دمحم بن عبدامللك يف مستخرجه على أيب داود ( /

-بيان الوهم) ومن طريقه ابن حزم يف

احمللى ( ) /
كالمها (قاسم ودمحم) عن دمحم بن وضا نا أبو علي عبد الصمد بن أيب سكينة  -وهو قة  -نا
عبدالعزيز بن أ يب حازم أبو متام عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال  :قالوا َ :ي رسول هللا إنك تتوضأ
( )

من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس واحلائض واجليف ؟ فقال رسول هللا ": املاء ال ينجسه شيء".
قال قاسم ( - 1 /االستذكار) ":هذا من أحسن شيء روي يف بئر بضاعة".
وقال قاسم أيضا ( - /بيان الوهم)  ":قال قاسم :ويروى حديث عن سهل بن سعد يف بئر
بضاعة من طرق ،هذا خريها فاعلم ذلك".
وقال ابن حزم (  - 17/البدر املنري) ":هذا حديث صحي مجيع رواته معروفون عدول".
وقال ابن عبد الرب يف االستذكار ( ": ) 1 /هذا اللفظ غريب يف حديث سهل ودفوظ من
حديث أيب سعيد اخلدري مل ِ
أيت به يف حديث سهل غري ابن أيب حازم (وعبد الصمد جمهول)( ) وهللا أعلم".
(
(
(
)

) يف املطبوع سعيد بن أيب احلسني والتصويب من كتب الرجال.
) انظر  :التلخيص احلبري للحافظ ( .) /
) قال ابن جرير الطربي يف كذيب اآلور ( -0 4/مسند ابن عباس) ":يعين ما حيد ون من القذر ،وهو النجو ،يقال
منه :أجنى فالن ،إذا خري ،فهو ينجي إجناء ،وهو جنو فالن ،ويقال :ضرب فالن فالان ح ى أجنى".
( ما بني القوسني زَيدة من جزء يف حديث بئر بضاعة ( ) للخيضري.
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)  ":إسناد صحي ".

دراسة اإلسناد :

 دمحم بن وضا القرطيب ،قال عنه الذهيب يف النبالء (  ": ) /اإلمام احلافظ ددث األندلس". عبدالصمد بن أيب سكينة احلليب ،قال عنه ابن حزم يف اإليصال ( - 4/اإلمام)  ":قة مشهور،وذكره املنتجايل ،وقال :إن ابن وضا لقيه لب" ،وقال ابن دقيق يف اإلمام يف معرفة أحاديث
األحكام ( ": ) 9/عبدالصمد هذا الذي ذكر ابن حزم أنه قة مشهور تتبعت تراجم من امسه
عبدالصمد يف ريخ احلافظ أيب القاسم علي بن احلسن الدمشقي فلم أجد له يف تلك الرتاجم ذكرا "،
وقال احلافظ يف التلخيص ( ": ) /ابن أيب سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهور ،قال ابن
عبدالرب وغري واحد  :إنه جمهول ومل جند عنه راوَي غري دمحم بن وضا " ،وقال دمحم اخليضري يف جزء يف
حديث بئر بضاعة ( ) ":روى عنه دعلج بن أمحد أيضا ،وزالت جهالته ،وإن كان شيخنا شيخ
اإلسالم ابن حجر تغمده هللا برمحته بع ابن عبدالرب على جتهيله" .والذي يظهر يل تقدمي كالم ابن
حزم؛ ألن ابن عبدالرب جهله وغريه علمه ،ويف احمللى (  ) 4/روى ابن حزم احلديث من طريق "ابن
وضا قال نا أبو علي عبدالصمد بن أيب سكينة وهو قة" فهنا احتمال قوي جدا أن يكون املتكلم
هو ابن وضا وهللا أعلم .وقد لقيه ابن وضا لب ،كما ذكره املنتجايل من علماء األندلس.
 عبدالعزيز بن أيب حازم املدين ت  4ه  ،روى له اجلماعة ،وقال عنه احلافظ يف التقريب( 1رقم": ) 1صدوق فقيه".
 سلمة بن دينار أبوحازم املدين ،روى له اجلماعة ،وقال عنه احلافظ يف التقريب ( 99رقم ) 7 ":قة عابد".
حكم اإلسناد :
إسناده حسن لذاته .قال ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام (  ": ) 79/حسن ".
وقال دمحم اخليضري يف جزء يف حديث بئر بضاعة ( )  ":هذه الطرق يتقوى هبا حديث سهل
املذكور ،ويكون الصواب ما ذهب إليه ابن القطان من حتسينه".
وقد توبع عبدالعزيز:

فقد أخرجه الدارقطين يف السنن (  ) 9/ومن طريقه ابن اجلوزي يف التحقيق (  ) 9/قال الدارقطين
 :حد نا دمحم بن احلسني احلراين ان علي بن أمحد اجلرجاين ان دمحم بن موسى ان فضيل بن سليمان النمريي عن
أيب حازم عن سهل بن سعد عن النيب  قال ":املاء ال ينجسه شيء".
دراسة اإلسناد :

 دمحم بن احلسني احلراين "كان أحد الثقات وكان شيخا قة مستورا حسن املذهب" كما يف ريخبغداد للخطيب ( .) /
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 دمحم بن موسى احلاار اشي ،روى له الرتمذي والنسائي ،قال عنه الذهيب يف الكاشف ( ) /":صويل  ،وهاه أبوداود وقواه غريه"،وقال عنه احلافظ يف التقريب (977رقم": )1 04لني" .واألقرب
فيه أنه صدوق ،قال الذهيب يف امليزان ( ": ) 7/من شيوخ األئمة صدوق ،وقال أبوداود ضعيف"،
صدوق ،تكلَّم فيه أبو داود".
وقال ابن عبد ادمحمادي يف تنقي التحقيق ( ٌ ": ) /
 فضيل بن سليمان أبو سليمان النُ ام ْريي ت  4ه  ،روى له اجلماعة ،قال الذهيب يف املغين يف)":فيه لني" ،وقال احلافظ يف التقريب ( 04رقم ": ) 1صدوق له خطأ كثري".

الضعفاء ( /

حكم اإلسناد :
قال الذهيب ت0 4ه يف تنقي التحقيق (  ": ) /هذا حديث منكر ،لكن أييت هذا بسند
صحي ".
ومن الشواهد :

ما أخرجه أبو يعلى يف املسند (  /رقم )0 9وعنه أبو الشيخ يف طبقات احملد ني ( ) 9 /
وعن أيب الشيخ أخرجه أبو نعيم يف ريخ أصبهان ( .) 9/
وأخرجه إسحاق بن راهوية يف املسند (  17/رقم - 4أطراف املسند) والروَيين يف املسند
) والطحاوي يف املعاين (  ) /وإمساعيل بن إسحاق ( - /التمهيد) والبالذري يف
(  /رقم
أنساب األشراف (  ) 0/والطرباين يف املعجم الكبري ( 70/1رقم )17 1ومسويه يف فوائده ( 0رقم- 7
جمموع فيه عشرة أجزاء حديثية) وأبو نعيم يف ريخ أصبهان (  ) 9/والبيهقي يف الكربى ( ) 9/
واملعرفة (  /رقم  ) 4والزبري بن بكار يف أخبار املدينة ومن طريقه ابن النجار يف الدرة الثمينة ( )00من
طرق عن حا بن إمساعيل
وأخرجه أمحد يف املسند (  ) 0/والدارقطين يف السنن (  ) /من طريقني عن فضيل بن سليمان
( )

كالمها (حا وفضيل) عن دمحم بن أيب حيا عن أمه قالت  :دخلنا على سهل بن سعد الساعدي
يف نسوة فقال ":لو أين سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك وقد وهللا سقيت رسول هللا  من مائها".
( )

قال البيهقي ":إسناده حسن موصول" .
وقال ادمحميثمي يف جممع الزوائد (  ": ) /رواه أمحد وأبويعلي والطرباين يف الكبري ورجاله قات".
وقال أبوالشيخ يف الطبقات بعد ذكره للرواية السابقة  ":روى هذا احلديث الشافعي عن إبراهيم بن
دمحم عن أبيه عن أمه عن سهل".
وقال البيهقي يف املعرفة  :قال الشافعي يف القدمي  :أخربان رجل عن أبيه عن أمه عن سهل بن سعد
الساعدي قال ":سقيت رسول هللا  بيدي من بئر بضاعة".
( ) تصحف (حا ) يف طبعة املعجم الكبري إىل (جابر) ،ووقع على الصواب يف اإلعالم بسنته ملغلطاي ( ق /ب).
( ) تعقبه ابن الرتكماين يف اجلوهر النقي (  ) 9/جبهالة أم دمحم ،وابالضطراب يف سنده مرة عن أبيه ومرة عن أمه.
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وهذا الرجل هو  :إبراهيم بن دمحم بن أيب حيا ،وقد رواه غريه عن أبيه وأبوه قة".
قلت  :يؤكده ما أخرجه ابن شبة يف ريخ املدينة ( ُ : ) 0/ح ِّد نا عن ابن أيب حيا عن أبيه عن

أمه أهنا مسعت سهل بن سعد  بقول  ":سقيت النيب  بيدي من بضاعة".
دراسة اإلسناد :

 حا بن إمساعيل أبو إمساعيل املدين ت 41ه  ،روى له اجلماعة ،وقال عنه احلافظ يف التقريب( 70رقم ": ) 77صحي الكتاب صدوق يهم".
 دمحم بن أيب حيا األسلمي ت 0ه  ،روى األربعة إال الرتمذي ففي الشمائل ،وقال عنه احلافظ يفالتقريب (974رقم ": )1صدوق".
 أم دمحم بن أيب حيا األسلمي ،روى دمحما ابن ماجه ،وقال عنها احلافظ يف التقريب (0 9رقم)4019":مقبولة" ،وقال ابن الرتكماين يف اجلوهر النقي (  ": ) 4/مل نعرف حال أمه وال امسها بعد
( )

الكشف التام وال ذكر دمحما يف شيء من الكتب الستة " ،وكذا قال العيين يف خنب األفكار ( .)17/

 إبراهيم بن دمحم األسلمي ت  4ه  ،روى له ابن ماجه ،وقال عنه احلافظ يف التقريب( رقم ) ":مرتو ".
حكم اإلسناد :
إسناده ضعيف جدا؛ فيه إبراهيم األسلمي ،مرتو .
وفيه  :أمه مقبولة .
قال ابن دقيق العيد يف اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام ( ": ) 9/يف إسناده من حيتاج إىل
الكشف عنه" .ولعله يريد أم دمحم بن أيب حيا األسلمي.
واختلف على إبراهيم :

فيما أخرجه ابن سعد يف الطبقات (  ) 7 /عن الواقدي
وأخرجه الزبري بن بكار يف أخبار املدينة ومن طريقه ابن النجار يف الدرة الثمينة ( )04عن دمحم بن

احلسن
كالمها (الواقدي ودمحم بن احلسن) عن إبراهيم بن دمحم عن أبيه عن سهل بن سعد قال ":سقيت
رسول هللا  بيدي من بئر بضاعة".
فهنا قال ( :عن أبيه) وفيما سبق قال ( :عن أمه) .
وإسناده لف فيه :
 دمحم بن عمر الواقدي ت 70ه  ،روى له ابن ماجه ،وقال عنه احلافظ يف التقريب ( 44رقم ":مرتو مع سعة علمه".
( ) وفيما قااله نظر ،فلها ذكر يف سنن ابن ماجه ،كما يف كذيب الكمال للمزي ( .) 9 /

)1
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 دمحم بن احلسن بن زابلة أبو احلسن املدين ،روى له أبو داود ،وقال عنه احلافظ يف التقريب(4 1رقم ": ) 4كذبوه".
 إبراهيم سبق أنه مرتو .ومن الشواهد :

ما أخرجه ابن شبة يف ريخ املدينة (  ) 0/قال  :حد نا دمحم بن حيا عن ابن أيب حيا عن حيا

بن عبدهللا بن يسار عن سهل .
وأخرجه الروَيين يف املسند (  7/رقم  ) 7والطرباين يف الكبري ( ) /1والزبري بن بكار يف
أخبار املدينة ومن طريقه ابن النجار يف الدرة الثمينة ( )04من طريق عبد املهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه
عن جده ":أن النيب  بر يف بئر بضاعة وبصق فيها".
دراسة اإلسناد :

 عبداملهيمن بن عباس بن سهل الساعدي ،روى له الرتمذي وابن ماجه ،وقال عنه احلافظ يف التقريب(1 7رقم ": ) 1ضعيف".
 عباس بن سهل الساعدي ،روى له اجلماعة إال النسائي ،وقال عنه احلافظ يف التقريب( 41رقم ": ) 40قة".
حكم اإلسناد :
إسناده ضعيف؛ قال ادمحميثمي يف اجملمع ( ": ) /فيه عبداملهيمن بن عباس بن سهل ،وهو
ضعيف".
وأخرج ابن سعد يف الطبقات (  ) 7 /وعنه البالذري يف أنساب األشراف (  0/رقم) 740
قال  :أخربان دمحم بن عمر حد ين أيب بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه قال مسعت عدة من أصحاب النيب
 فيهم أبو أسيد وأبو محيد وأيب سهل بن سعد يقولون  ":أتى رسول هللا  بئر بضاعة فتوضأ يف الدلو ورده
يف البئر ،ومج يف الدلو مرة أخرى ،وبصق فيها وشرب من مائها ،وكان إذا مرض املريض يف عهده يقول
اغسلوه من ماء بضاعة فيغسل فكأمنا حل من عقال".
وإسناده لف فيه الواقدي ،وهو مرتو .
وأخرج ابن سعد يف الطبقات (  ) 7 /قال  :أخربان دمحم بن عمر حد ين عبد املهيمن بن عباس عن
يزيد بن املنذر بن أيب أسيد الساعدي عن أبيه قال مسعت أاب محيد الساعدي يقول  ":رأيت رسول هللا 
واقفا مرارا على بئر بضاعة وخيله تسقى منها وشرب منها وتوضأ ودعا فيها ابلربكة ".
وإسناده لف كسابقه؛ فيه الواقدي مرتو .
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وأخرجه الزبري بن بكار ومن طريقه ابن النجار يف الدرة الثمينة يف أخبار املدينة ( )17قال  :حد نا
دمحم بن احلسن ،عن إبراهيم بن دمحم بن أيب حيا ،عن مالك بن محزة بن أيب أسيد ،عن أبيه ،عن جده  ":أن
النيب  دعا لبئر بضاعة".
وإسناده لف فيه :
دمحم بن احلسن بن زابلة املدين ،كذبوه"
وإبراهيم بن دمحم مرتو .
وأخرج ابن سعد يف الطبقات (  ) 7 /قال  :أخربان دمحم بن عمر حد ين سعيد بن أيب زيد عن
مروان بن أيب سعيد بن املعلى قال :كنت قد طلبت البئار اليت كان رسول هللا  يستعذب منها ملكا بر
فيها وبصق فيها فكان يشرب من بئر بضاعة وبصق فيها وبر ".
وإسناده لف؛ فيه الواقدي مرتو .
ومن الشواهد :

ما أخرجه الطرباين يف الكبري ( 1 / 9رقم  ) 4قال  :حد نا علي بن عبد العزيز نا إبراهيم بن

عبد هللا ادمحمروي حد ين عبد هللا بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أيب وقاص قال مسعت من أيب أمي مالك
بن محزة بن أيب أسيد حيدث عن أبيه عن جده أيب أسيد الساعدي اخلزرجي ،قال  :وله بئر ابملدينة يقال دمحما :
بئر بضاعة قد بصق فيها النيب  فهو يبشر هبا ويتيمن هبا ،قال  :فلما قطع أبو أسيد مثرة حائطه ،جعلها يف
غرفة له ،فكانت الغول ختالفه إىل مشربته فتسرق متره وتفسده عليه ،فشكا ذلك اىل النيب  ؟ فقال ":تلك
الغول َي أاب أسيد ،فاستمع عليها ،فإذا مسعت اقتحامها  -يعين وجبتها  -فقل  :بسم هللا حبسين رسول هللا.
فقالت الغول َ :ي أاب أسيد اعفين أن تكلفين أذهب إىل رسول هللا  وأعطيك مو قا من هللا أن ال أخالفك
إىل بيتك وال أسرق متر فأدلك على آية من كتاب هللا فتقرأ هبا على بيتك فال ختالف إىل أهلك وتقرأ هبا على
إانئك وال نكشف غطاءه فأعطته املو ق الذي رضي به منها فقالت اآلية اليت أدلك عليها هي آية الكرسي مث
حكت أستها تضر فأتى النيب  فقص عليه القصة حيث ولت فقال النيب صدقت وهي كذوب".
دراسة اإلسناد :

 علي بن عبدالعزيز البغوي ،قال عنه الذهيب يف النبالء (  ": ) 4/اإلمام احلافظ الصدوق". إبراهيم بن عبدهللا أبو إسحاق ادمحمروي ت ه  ،روى له الرتمذي وابن ماجه ،وقال عنه احلافظ يفالتقريب ( 79رقم ": ) 9صدوق حافظ تكلم فيه بسبب القرآن".
 عبدهللا بن عثمان بن إسحاق املدين ،روى له ابن ماجه ،وقال عنه احلافظ يف التقريب( رقم": ) 40مستور".
 مالك بن محزة األنصاري ،روى له أبو داود وابن ماجه ،وقال عنه احلافظ يف التقريب( 9رقم ": )1 0مقبول".
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 محزة بن أيب أُسيد أبو مالك األنصاري ،روى له البخاري وابن ماجه ،وقال عنه احلافظ يف التقريب) ":صدوق".
(  0رقم
حكم اإلسناد :

وإسناده ضعيف؛ فيه عبدهللا املدين ،مستور
وفيه  :مالك بن محزة ،مقبول.
قال ادمحميثمي يف جممع الزوائد (/1

)  ":رواه الطرباين ورجاله و قوا كلهم ويف بعضهم ضعف".

ومن الشواهد :
ما أخرجه ابن مندة يف جمالس من أماليه (

رقم  ) 7قال  :أخربان أمحد بن علي بن احلسني

املقرئ ،أان أبو األزهر أمحد بن األزهر ،أان عبد هللا بن ميمون القدا  ،أان ابن أيب ذئب ،عن سعيد املقربي،
عن أيب هريرة ،قال :قلناَ :ي رسول هللا إان لنتوضأ من بئر بضاعة يطر فيها الناس ما ينجس ،فقال النيب 
":املاء ال ينجسه شيء".
قال ابن مندة  ":هذا حديث غريب من حديث ابن أيب ذئب ،مل نكتبه إال من هذا الوجه".
وإسناده منكر؛ فيه عبد هللا بن ميمون القدا املخزومي املكي،روى له الرتمذي ،وقال عنه احلافظ يف
التهذيب ( 1رقم ": ) 1منكر احلديث ،مرتو ".
وسئل الدارقطين يف العلل (": ) 1/4عن حديث سعيد املقربي عن أيب هريرة سئل رسول هللا 
عن بئر بضاعة ؟ فقال ":املاء طهور ال ينجسه شيء" ؟
فقال  ":يرويه ابن أيب ذئب واختلف عنه فرواه عبد هللا بن ميمون القدا عن ابن أيب ذئب عن
املقربي عن أيب هريرة .
وخالفه عدي بن الفضل رواه عن ابن أيب ذئب عن دمحم بن إسحاق عن عياض وعقبة عن أيب هريرة
ورواه وكيع عن ابن أيب ذئب .
قال لشيخ  :فيه كالم كثري ،واحلديث غري وبت".
وعدي بن الفضل أبو حا البصري ت  0ه  ،روى له ابن ماجه ،وقال عنه احلافظ يف التهذيب
) ":مرتو ".
( 44رقم
ومراده حديث أيب هريرة أنه غري وبت ال حديث بئر بضاعة مطلقا ،قال ابن عبدادمحمادي يف تنقي
التحقيق ( ": ) /ما حكاه املؤلِّف عنه من قوله":واحلديث غري وبت" يريد به حديث أيب هريرة ال حديث
صر به يف العلل".
أيب سعيد كما َّ
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حاصل االختالف :
هذا احلديث جاء من مسند أيب سعيد اخلدري ومسند سهل بن سعد ومسند أيب هريرة ومسند جابر
مسند أيب سعيد اخلدري :

يرويه الوليد بن كثري واختلف عليه فيه على أوجه :

الوجه األول :
أبوأسامة محاد بن أسامة عن الوليد بن كثري عن دمحم بن كعب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن رافع بن
خديج عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا .
رواه عن محاد مجاعة كثرية من الثقات .
وقد توبع دمحم بن كعب :
فيما رواه يعقوب بن سعد عن أبيه عن دمحم ابن إسحاق حد ين عبدهللا بن أيب سلمة عن عبدهللا بن
عبدهللا بن رافع به.
وهذه متابعة حسنة كما قال الدارقطين يف العلل ( .) 44/
وقد اختلف فيه على ابن إسحاق :
فرواه محاد بن سلمة عن دمحم بن إسحاق عن عبيدهللا بن عبدهللا عنه به .
الوجه الثاين :
أبو أسامة عن الوليد بن كثري عن دمحم بن كعب عن عبيدهللا بن عبدالرمحن بن رافع بن خديج عن أيب
سعيد اخلدري به
وقد توبع دمحم بن كعب :
فيما رواه يعقوب عن أبيه عن الوليد بن كثري عن عبدهللا بن أيب سلمة عن عبيدهللا بن عبدالرمحن بن
رافع عنه به .
وفيما رواه دمحم بن إسحاق عن سلي بن أيوب عن عبيد هللا بن عبد الرمحن بن رافع عنه به .
وهذا الوجه من رواية ابن إسحاق أشبه ابلصواب كما قاله الدارقطين يف العلل ( .) 40/
واختلف على ابن إسحاق :
فمرة  :دمحم بن إسحاق عن رجل عن عبيدهللا بن عبدالرمحن عنه به .
رواه عنه ا نان
وقد توبع ابن إسحاق على هذا الوجه :
فيما رواه ابن أيب ذئب عن رجل عن عبيدهللا بن عبدالرمحن عنه به .
واختلف على ابن أيب ذئب :
فيما رواه معمر عن ابن أيب ذئب عن رجل عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا .
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ومن االختالف على ابن إسحاق :
فيما رواه محاد بن سلمة عن دمحم بن إسحاق عن عبيدهللا بن عبدالرمحن عنه به .
الوجه الثالث :
أبو أسامة عن الوليد بن كثري معضال مرسال .
رواه عنه موسى الكندي
وقد اختلف فيه على ابن إسحاق على أوجه أخرى غري السابقة :
من ذلك ما رواه دمحم بن سلمة عن ابن إسحاق عن سلي عن عبدالرمحن بن رافع عن أيب سعيد به .
وهذه الرواية اوْه ٌم كما قال الدارقطين يف العلل ( .) 40/
ومن اإلختالف على ابن إسحاق :
ما رواه مطرف عن خالد السجستاين عن دمحم بن إسحاق عن سلي عن أيب سعيد اخلدري به.
وقد اضطرب فيه خالد بن أيب نوف :
فرواه مطرف عن خالد بن أيب نوف عن سلي عن ابن أيب سعيد اخلدري عن أبيه به .
وهذه الرواية راجعة إىل رواية ابن إسحاق السابقة كما قال الدارقطين يف العلل ( .) 44/
ومن االختالف :
ما رواه مطرف عن خالدبن أيب نوف عن ابن أيب سعيد اخلدري عن أبيه به .
ورواه شريك عن طريف واضطرب فيه أحدمها على أوجه :
األول  :شريك عن طريف عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا .
الثاين  :شريك عن طريف عن أيب نضرة عن جابر أو أيب سعيد اخلدري به .
الثالث  :شريك عن طريف بن شهاب قال مسعت أاب نضرة حيدث عن جابر بن عبد هللا مرفوعا .
مسند سهل بن سعد :

دمحم بن أيب حيا عن أمه قالت :دخلنا على سهل بن سعد الساعدي يف نسوة فقال ":لو أين سقيتكم
من بئر بضاعة لكرهتم ذلك وقد وهللا سقيت رسول هللا  من مائها".
رواه عنه حا بن إمساعيل وفضيل بن سليمان .
وخالفه إبراهيم بن حيا األسلمي فرواه عن أبيه دمحم بن أيب حيا عن سهل به
رواه عنه الواقدي وهذا إسناده لف .
ومسند أيب هريرة :
يرويه ابن أيب ذئب ،واختلف عنه :
فرواه عبد هللا بن ميمون القدا عن ابن أيب ذئب عن املقربي عن أيب هريرة .
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وخالفه عدي بن الفضل  :ف رواه عن ابن أيب ذئب عن دمحم بن إسحاق عن عياض وعقبة عن أيب
هريرة ورواه وكيع عن ابن أيب ذئب  .قال الدارقطين يف العلل (": ) 1/4غري وبت".
والوجهان لفان .
مسند جابر :

رواه شريك عن طريف واضطرب فيه أحدمها على أوجه :

األول  :شريك عن طريف عن أيب نضرة عن جابر أو أيب سعيد اخلدري به .
الثاين  :شريك عن طريف بن شهاب قال مسعت أاب نضرة حيدث عن جابر بن عبد هللا مرفوعا .
الثالث  :شريك عن طريف عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا .
املناقشة والرتجيح :

حديث أيب سعيد اخلدري صحي ال غبار عليه ،وميكن تصحيحه أبحد املسالك التالية :
املسلك األول  :أن حديث أيب سعيد اخلدري صحي لذاته؛ فقد صححه األئمة كأمحد وابن معني
والرتمذي وغريهم.
املسلك الثاين  :أن حديث أيب سعيد اخلدري ضعيف جلهالة عبيدهللا إال أن حديث سهل شاهد
قوي له ويتقوى به ومبجموع املتابعات والشواهد يرتقي إىل الصحي لغريه.
املسلك الثالث  :أن عبيدهللا يف مسند أيب سعيد اخلدري وعبدالصمد احلليب يف مسند سهل بن سعد
جمهوالن ،وعليه يرتقي احلديث إىل درجة احلسن لغريه وابملتابعات والشواهد يرتقي إىل درجة الصحي لغريه .
املسلك الرابع  :أن حديث أيب سعيد اخلدري  مضطرب إال أنه يتقوى مبجموع املتابعات
والشواهد فيصري صحيحا لغريه؛ ألن ضعف االضطراب منجرب .
املسلك اخلامس  :أن حديث أيب سعيد اخلدري ضعيف لكن جاء احلديث من حديث سهل
إبدسناد حسن كما ذهب إليه ابن القطان .ومبجموع املتابعات والشواهد يرتقي للصحي لغريه .
املسلك السادس  :أن احلديث صحي بشهرته ومعرفة أهل العلم به وقبودمحمم له؛ قال اإلمام الشافعي
يف اختالف احلديث ( ": ) 7حديث بئر بضاعة يثبت بشهرته ،وأنه معروف".
وقال ابن سيد الناس يف النف الشذي (  ": ) 7 /مهما حكم به أمحد بن حنبل أو علي بن
رده أو تعديل را ٍو أو جرحه،
املديين ،أو حيا بن معني ،أو من جيري جمراهم من األئمة من تصحي خرب أو ّ
فإليهم املرجع يف ذلك".
فهذه ستة مسالك ال ديص عن أحدها وال سبيل لتضعيف احلديث فتأمل هذا جيدا جتده موافقا
( )

ألصول أهل احلديث وهللا أعلم .
( ) قال ابن امللقن يف البدر املنري (  ": ) 40 ، 4 /هذا احلديث صحي  ،مشهور" ،وقال األلباين يف صحي أيب داود
(  7/رقم ": ) 9احلديث صحي وبت؛ مبا له من الطرق والشواهد ".
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فإن قيل  :حديث أيب سعيداخلدري الذي قواه األئمة اختلف فيه الرواة ؟
قال ابن مندة ( - 1/اإلمام) ":هذا إسناد مشهور أخرجه أبو داود والنسائي وتركه البخاري
ومسلم الختالف يف إسناده ."...
وقال ابن اجلوزي يف التحقيق ( ": ) /اضطربوا فيه".
وأعله ابن القطان ابالختالف يف اسم راوي احلديث واسم أبيه بيان الوهم ( ) 74/
فاجلواب  :أن احلديث رواه أبوأسامة ودمحم بن إسحاق وابن أيب ذئب وخالد بن أيب نوف .
واالختالف الواقع يف رواية أيب أسامة يف جهتني :
األوىل  :مرة قال  :عبيدهللا بن عبدهللا ومرة قال  :عبدهللا بال تصغري بن عبدهللا .
ومرة يقول  :عبيدهللا بن عبدالرمحن ومرة يقول  :عبدهللا بال تصغري بن عبدالرمحن .
الثانية  :مرة وصله ومرة أرسله .
وهذا االختالف غري مؤ ر ملا يلي :
أما اجلهة األوىل  :ألنه واحد اختلف يف امسه فال يضر وعليه جرى البخاري وغريه .
فإن قيل  :قال بعضهم  :عبدالرمحن بن رافع وبعضهم  :عبدالرمحن بن أيب سعيد اخلدري؟
فاجلواب  :أن هذا االختالف واقع يف غري رواية أيب أسامة اليت حكم سنها الرتمذي والدارقطين.
أما اجلهة الثانية  :فألن مجاعة الثقات ،يقاربون عشرين راوَي ،رووه على الوصل.
أما اإلرسال فتفرد به موسى الكندي فاحلكم للوصل كما عليه أهل احلديث قاطبة.
وأما اضطراب دمحم بن إسحاق وابن أيب ذئب وخالد بن أيب نوف فال يؤ ر على رواية أيب أسامة ألن
من حفظ حجة على من مل حيفظ بل يف بعض اضطراهبم ما يزيد رواية أيب أسامة قوة .
ولذلك مل يُعِل اإلمام أمحد احلديث بل صححه ،كما يف علل اخلالل ( - /اإلمام) ":حديث

بئر بضاعة صحي  ،وحديث أيب هريرة ال يبال يف املاء الدائم أ بت وأص إسنادا".
فإن قيل  :قد اختلف الرواة يف منت احلديث يف جهتني :
اجلهة األوىل  :بعضهم يقول  :بئر بضاعة وبعضهم يقول  :غدير .
واجلهة الثانية  :بعضهم يقول  :انتهيت إىل رسول هللا  وهو يتوضأ من بئر بضاعة .

وبعضهم يقول  :أتتوضأ من بئر بضاعة  .وبعضهم يقول  :أنتوضأ من بئر بضاعة .
فاجلواب  :أن هذا االختالف ال يضر ملا يلي :
أوال  :الصواب يف اجلهة األوىل لفظة (بئر بضاعة) كما رواه اجلماعة وأما لفظة (الغدير) فمنكرة.
ونيا  :أما اجلهة الثانية فاختلفت الرواية يف ضب كلمة "أتتوضأ":
فرواها بعضهم بتاء اخلطاب للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ":أت توضأ".
ورواها بعضهم بنون املتكلمني من الصحابة مهنع هللا يضر ":أن توضأ".
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فذهب بعض أهل العلم إىل أهنا بتاء اخلطاب ،وأهنا ابلنون تصحيف ،قال النووي يف اجملموع
)  ":قوله "أتتوضأ" بتائني مثناتني من فوق خطاب للنيب  ،معناه  :تتوضأ أنت َي رسول هللا من

هذه البئر وتستعمل ماءها يف وضوئك مع أن حادمحما ما ذكرانه ،وإمنا ضبطت كونه ابلتاء؛ لئال يصحف فيقال
أنتوضأ ابلنون ،وقد رأيت من صحفه واستبعد كون النيب  توضأ منها وهذا غل فاحش ،وقد جاء التصري
بوضوء النيب  منها يف هذا احلديث من طرق كثرية ذكرها البيهقي يف السنن الكبري ورواها آخرون غريه ويف
رواية أليب داود قال مسعت رسول هللا  يقال له ":إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها حلوم
الكالب" ،وهذا يف معىن رواَيت البيهقي وغريه املصرحة أبنه  توضأ منها ،ودمحمذا قال املصنف  :وروى ":أن
النيب  توضأ من بئر بضاعة" ويف رواية الشافعي يف خمتصر املزين قيل َ :ي رسول هللا إنك تتوضأ من بئر
بضاعة ،وذكر متام احلديث ،وروى النسائي عن أيب سعيد اخلدري  :قال مررت ابلنيب  وهو يتوضأ من بئر
بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطر فيها ما يكره من الننت فقال ":املاء ال ينجسه شيء" فهذه الرواية تقطع
( )

كل شك ونزاع" .
وذهب بعض أهل العلم إىل جواز اللفظني ،قال ويل الدين أبو زرعة ابن العراقي كما يف مرقاة الصعود
للسيوطي (  ": )09/ال ميتنع أن يكون بنون مث ء ،وقد ضبطناه كذلك يف أصلنا ،من سنن أيب داود ،ويؤيده
رواية الدارقطين "قيل َي رسول هللا إان نتوضأ".
وقال اخليضري يف جزء يف حديث بئر بضاعة ( ": ) 0وزعم النووي أنه رأى من صحفها ،فقال
"أنتوضأ" ابلنون ،قال وهو غل  .كذا قال ! وعندي أنه ليس بغل  ،فق ضبطناه عن أصول سنن أيب داود
وغريه "أنتوضأ" بنون ويؤيده رواية الدارقطين قيل َي رسول هللا ،إان نتوضأ من بئر بضاعة".
وعليه فال اضطراب يف منت احلديث ،واختالف األلفاظ مع احتاد املعىن ال مانع منه ،قال املعلمي يف
عمارة القبور ( ": ) 0اخلالف ابلرواية ا ال يغري املعىن كالتقدمي والتأخري وإبدال كلمة أبخرى مرادفة دمحما
وجعل الضمائر اليت للمخاطب للمتكلم وغريه فهذا من الرواية ابملعىن وكانت شائعة بينهم فال تضر".
تنبيه  :نسب بعضهم زَيدة "إال ما غري لونه أو طعمه أو رحيه" حلديث بئر بضاعة !
( )

وهي مل ترد فيه حسب ما وقفت عليه من طرق احلديث .
قال ابن كثري يف حتفة الطالب (": ) 1قوله :مثل قوله  ملا سئل عن بئر بضاعة "خلق هللا املاء
طهورا ،ال ينجسه شيء إال ما غري لونه أو طعمه أو رحيه" .هذا احلديث هبذا اللفظ مل أره يف شيء من
الكتب".
( ) انظر  :النف الشذي البن سيد الناس(  ،) /البدر املنري البن امللقن ( .) 9 - 9 /
( ) انظر  :ختريج أحاديث الكشاف للزيلعي (  ،) 1 /التنبيه على مشكالت ادمحمداية البن أيب العز (  ) 4/البدر املنري
البن امللقن (  ،) 7 /املسالك يف شر موطأ مالك البن العريب ( .)19/
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بئر بضاعة تعريفاً :

اعة ؟
ُسئل أمحاد ت ه عن بئر بُ ا
ضا
فقال":هي ابملديناة ،كنت مع ابن أيب فُ اديك ،فمَّر ِ
اعة يف هذه الدار"،
بباب دار ،فقال ":بئر بُ ا
ضا
ا
( )
قال":وهي قاريبةٌ من سقي افة بين س ِ
اع ادة" .
ا
ا
ا
وقال ابن قرقول ت 19ه ":بضاعة  :بضم أوله ،دار بين ساعدة ابملدينة وبئرها معلوم ،فيها أف ى
( )

النيب  أبن املاء طهور ما مل يتغري ،وهبا مال من أموال أهل املدينة من أموادمحمم ،ويف البخاري تفسري القعنيب
( )

ل "بضاعة" :خنل ابملدينة" .

بض ِّم الباء ،وأجاز بعضهم الكسر فيه ،وحكى بعضهم
وقال أبو موسى املديين ت  4ه ":املحفوظ ا
ا
( )
ابلصاد املهملة" .
ُ
وقال التوربشيت ت 11ه  ":أهل اللغة يضمون الباء ويكسروهنا ،واحملفوظ يف احلديث الضم ،وقد
( )

حكى عن بعضهم ابلصاد املهملة ،وليس ذلك ابحملفوظ" .
وقال النووي ت101ه ":بئر بضاعة :بضم الباء وكسرها لغتان مشهور ن ذكرمها ابن فارس يف اجململ
()1

واجلوهري وغريمها  ،والضم أشهر وأفص .

()0

وهي ابملدينة بدَير بين ساعدة ،قيل :هو اسم للبئر ،وقيل :كان امسا لصاحبها فسميت ابمسه" .
بئر بضاعة وصفاً :

قال الشافعي ت  7ه  ":بئر بضاعة كثرية املاء واسعة ،كان يطر فيها من األجناس ما ال يغري دمحما
()4

لوان ،وال طعما ،وال يظهر له فيها ري " .
( ) مسائل حرب الكرماين ( .) 7
( ) أخرجه البخاري يف الصحي ( /4رقم )1 4حد نا عبد هللا بن مسلمة ،حد نا ابن أيب حازم ،عن أبيه ،عن سهل،
قال":كنا نفر يوم اجلمعة" قلت :وِملا ؟ قال":كانت لنا عجوز ،ترسل إىل بضاعة  -قال ابن مسلمة :خنل ابملدينة -
فتأخذ من أصول السلق ،فتطرحه يف قدر ،وتكركر حبات من شعري ،فإذا صلينا اجلمعة انصرفنا ،ونسلم عليها فتقدمه
إلينا ،فنفر من أجله ،وما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلمعة".
( ) مطالع األنوار على صحا اآلور ( .) 44/
( ) اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث (  .) 1 /وانظر  :النهاية يف غريب احلديث واأل ر البن األ ري ( .) /
( ) امليسر يف شر مصابي السنة (  .) 17/وانظر  :فت الباري للحافظ ( .) /
( )1جممل اللغة البن فارس ( ،) 0الصحا للجوهري ( .) 40/
( )0كذيب األمساء واللغات (  .) 1/وانظر  :اإلجياز يف شر سنن أيب داود للنووي ( .) 7
( )4اختالف احلديث (.) 71
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وقال منصور بن سلمة اخلزاعي البغدادي ت 7ه وسأله أمحد بن حنبل ،عن بئر بضاعة :كم
( )

سعتها ؟ فوصف حنوا من هذه اآلابر اليت حتفر يف الطريق من أوسعها" .
( )

وقال قتيبة بن سعيد الثقفي ت 7ه  ":سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها ؟ قال  :أكثر ما
( )

يكون فيها املاء إىل العانة  .قلت  :فإذا نقص ؟ قال  :دون العورة" .
وقال أبو داود ت  0ه ":قا َّدرت أان بئر بضاعة بردائي مددته عليها مث ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع.
وسألت الذي فت يل ابب البستان فأدخلين إليه هل غري بناؤها عما كانت عليه ؟ قال  :ال .ورأيت
( )

فيها ماء متغري اللون" .
وقال ابن النجار ت 1ه ":هذه البئر اليوم يف بستان وماؤها عذب طيب ولونه صاف أبيض ورحيه
كذلك ويستقى منها كثريا وذرعتها فكان طودمحما أحد عشرة ذراعا وشربا منها ذرعان راجحة ماء والباقي بناء
( )

وعرضها ستة أذرع كما ذكر أبوداود يف السنن" .
ماء بئر بضاعة واقف وليس جارايً :

املاء الواقف الدائم هو الذي ليس له مدد ،قال اإلمام أمحد ت ه ":املاء الدائم ما كان ليس له
مدد ،وكل شيء دظور عليه البئر يقولون دمحما عيون وقال البئر هو دظور عليها.
فقال ابنه أبو الفضل صاحل ت 11ه  :قلت فمثل حياض مكة ؟
()1

فقال اإلمام أمحد  :ذا ما تكلموا يف مثل بئر بضاعة وما يشبهها" .
وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن ماء بئر بضاعة كان جارَي ،قال ابن القصار ت 90ه  ":إن قيل
 :إن بئر بضاعة كان ماؤها جارَي  .قال الواقدي  :كانوا يسقون منها البساتني .
( ) الدالئل يف غريب احلديث للسرقسطي ( .) /
( ) قال العيين يف شر سنن أيب داود ( ": ) 7 /قوله "قيم بئر بضاعة "  ...الذي يقوم أبمور الشيء ،ومنه قيم املسجد".
( ) السنن أليب داود ( .) /
( ) السنن ( .) /
تنبيه  :قيل يف وصف ماء بئر بضاعة كان كنقاعة احلناء ،ومل أقف على هذا يف ألفاظ احلديث حسب ثي.
قال ابن امللقن يف البدر املنري (  ": ) 97/وقع يف الرافعي  :أن ماء هذه البئر كان كنقاعة احلناء .وهذا غريب جدا،
مل أره بعد البحث ،وسؤال بعض احلفاظ عنه ،وهذا الوصف ال أعلمه يلقى إال يف صفة البئر اليت سحر فيها رسول هللا
 ،وهي :بئر ذروان" ،وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري (  ": ) /هذا الوصف دمحمذه البئر مل أجد له
أصال ومل يرد ذلك يف بئر بضاعة"
( ) الدرة الثمينة (.)09
( )1مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه أيب الفضل صاحل ( .) /
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قيل  :هذا غل ؛ ألن الناس ضبطوا هذا البئر ،وذكروها يف كتبهم يف مكة واملدينة فلم يقل أحد منه
أن ماءها كان جارَي  ...فضبطوا أمرها هذا الضب  ،ومل يذكروا أهنا كانت جارية .ولو كانت جارية مل يذهب
عليهم وال على النيب  أن النجاسة إذا ألقيت فيها احندرت مع املاء ،ومل تبق فال حيتاجون إىل السؤال عنها .
مث لو كانت جارية كانت هنرا ،واملنقول يف اخلرب البئر .
وقول الواقدي كانوا يسقون منها البساتني فال ميتنع أن يسقى منها ابلدالء والنواض كسائر
( )

اآلابر" .
وقال ابن تيمية ت0 4ه ":بئر بضاعة إبتفاق العلماء وأهل العلم هبا هى بئر ليست جارية وما يذكر
عن الواقدى من أهنا جارية أمر ابطل فإن الواقدى ال حيتج به إبتفاق أهل العلم وال ريب أنه مل يكن ابملدينة
على عهد رسول هللا  ماء جار وعني الزرقاء وعيون محزة دد ة بعد النىب  وبئر بضاعة ابقية إىل اليوم ىف
( )

شرقي املدينة وهى معروفة" .
طرح الننت وحلم الكالم واحليض يف بئر بضاعة :
عن سهل ،قال ":كنا نفر يوم اجلمعة .قلت :وِملا؟ قال ":كانت لنا عجوز ،ترسل إىل بضاعة  -قال
( )
القعنيب شيخ البخاري  :خنل ابملدينة . "...
قال اإلمساعيلي ت  0ه ":يف هذا احلديث بيان أن بئر بضاعة بئر بستان فيدل على أن قول أيب
سعيد يف حديثه أهنا كانت تطر فيها خرق احليض وغريها أهنا كانت تطر يف البستان فيجريها املطر وحنوه
( )

إىل البئر" .
وقال اخلطايب ت 44ه  ":قد يتوهم كثري من الناس إذا مسع هذا احلديث أن هذا كان منهم عادة
وأهنم كانوا أيتون هذا الفعل قصدا وتعمدا وهذا ا ال جيوز أن يظن بذمي بل بو ين فضال عن مسلم ومل يزل
من عادة الناس قدميا وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه املياه وصوهنا عن النجاسات فكيف يظن أبهل ذلك
الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل مجاعة املسلمني واملاء يف بالدهم أعز واحلاجة إليه أمس أن يكون
هذا صنيعهم ابملاء وامتهاهنم له وقد لعن رسول هللا  من تغو يف موارد املاء ومشارعه فكيف من اختذ عيون
املاء ومنابعه رصدا لألجناس ومطرحا لألقذار؟ هذا ما ال يليق ادمحمم وإمنا كان هذا من أجل أن هذا البئر
(
(
(
(

) عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار ( .)4 0-4 /
) كما يف جمموع الفتاوى ( .) /وانظر منه ( .)1 -17/
) أخرجه البخاري يف الصحي ( /4رقم.)1 4
) فت الباري البن حجر (  .) /قال السمهودي يف وفاء الوفاء أبخبار دار املصطفى (  ) 7/معلقا على كالم
اإلمساعيلي  ":ومن شاهد بضاعة علم أنه كذلك ألهنا يف وهدة ،وحودمحما ارتفاع ،سيما يف شاميها؛ إذا قدر اليوم هنا
أقذار لسال هبا املطر إليها ،وتلقي الرَي فيها ما تلقي".
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موضعها يف حدور من األرض وأن السيول كانت تكس هذه األقذار من الطرق واألفنية وحتملها فتلقيها فيها
( )

وكان املاء لكثرته ال يؤ ر فيه وقوع هذه األشياء وال يغريه" .

( )

وقال النووي ت101ه ":قيل كانت الري تلقى احليض فيها حكاه صاحب احلاوي  ،وغريه ،وجيوز
( )

أن يكون السيل والري يلقيان ،قال صاحب الشامل  :وجيوز أن املنافقني كانوا يلقون ذلك" .
لكن قال ابن سيد الناس ت 0ه  ":وأما املنافقون فبعيد؛ ألن االنتفاع هبا مشرت  ،مع تنزيه
( )

املنافقني وغريهم املياه يف العادة. ".
الرد على من استبعد وضوء النيب  من بئر بضاعة أو تنزه عن فعله :
( )

قال القنازعي ت

ه ":قول أنس بن مالك":فرأيت املاء ينبع من بني أصابع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
()1

قال أبو دمحم :عرضت هذه القصة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ابملدينة يف انحية الزوراء  ،ومل يستب التيمم يف ذلك املكان عند
()0

عدمهم املاء؛ ألهنم كانوا أهل حضري  ،ومل يتوضا من بئر بضاعة ،وكان ال يقربه من أجل جناسته ،وهذا يرد
قول من أاب الوضوء مباء بئر بضاعة ،واحتج أبن املاء إذا كان قلتني مل ينجسه ما طر فيه من النجاسة،
()4

وكانت النجاسة تطر يف بئر بضاعة" .
وهذا قول ضعيف ،غري صواب ،عفا هللا عن قائله ،واجلواب عنه من وجوه :
األول  :أن املاء غري موجود بعد طلب الصحابة مهنع هللا يضر له كما يف الرواية نفسها ":فالتمس الناس وضوءا
()9

فلم جيدوه"  .قال ابن عبد الرب ت  1ه  ":يف هذا احلديث تسمية الشيء ابسم ما قرب منه وذلك أنه مسى
() 7

مسى املاء وضوءا ألنه يقوم به الوضوء" .
( ) معامل السنن ( .)0 /
( ) انظر احلاوي للماوردي ( .) /
( ) اجملموع ( .)4 /
( ) النف الشذي ( .) /
( ) قال الذهيب يف سري أعالم النبالء ( ": ) / 0العالمة ،القدوة ،أبو املطرف عبد الرمحن بن مروان األنصاري،
القنازعي ،وقنازع قرية  ...وكان إماما ،متفننا ،حافظا ،متأدمحما ،خاشعا ،متهجدا ،مفسرا ،بصريا ابلفقه واللغة ،امتنع من
الشورى .وكان زاهدا ،ورعا ،قانعا ابليسري ،جماب الدعوة ،بعيد الصيت ،رأسا يف القراءات ،صاحب تصانيف".
( )1مها واقعتان وليست واقعة واحدة؛ قال احلافظ ابن حجر يف فت الباري ( ": ) 4 /1ظهر يل من جمموع الرواَيت أهنما
قصتان يف موطنني للتغاير يف عدد من حضر وهي مغايرة واضحة يبعد اجلمع فيها وكذلك تعيني املكان الذي وقع
ذلك فيه؛ ألن ظاهر رواية احلسن أن ذلك كان يف سفر خبالف رواية قتادة فإهنا ظاهرة يف أهنا كانت ابملدينة".
( )0التيمم يشرع ملن مل يستطع استعمال املاء مطلقا يف حضر كان أو سفر.
( )4تفسري املوطأ ( .) 9/
( )9أخرجها البخاري يف الصحي (  /رقم ) 19ومسلم يف الصحي (  04 /رقم.) 09
( ) 7التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (  .) 4/وانظر  :االستذكار ( .) 7 /
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ويظهر من الرواية أن املاء كان قليال قال احلافظ ابن حجر ت 4ه  ":يف احلديث دليل على أن
( )

املواساة مشروعة عند الضرورة ملن كان يف مائه فضل عن وضوئه" .
فيظهر أن بئر بضاعة مل يكن فيها ماء ،وهذا ما يؤكد أهنا واقفة غري جارية .
الثاين  :أن الرواية ليس فيها أهنم تركوا الوضوء من بئر بضاعة مع وجود املاء ،فمن ادعى ذلك حيتاج
لدليل ،وال دليل ! بل الدليل خبالفه .
( )

الثالث  :أن ابملدينة آابر أخر  ،فعلى هذا القول فإن مجيع اآلابر تركوا الوضوء منها ألهنا جنسة !!
فهذا دليل ٍ
كاف على نقض هذه الدعوى .
الرابع  :أن الرواية صحت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بطهارة ماء بئر بضاعة ،فالقول بنجاستها خالف الدليل.
( )
الس اال ُم أنه كان
وقال أبو نصر احلنفي البغدادي املعروف ابألقطع ت  0ه  ":ال يظن ابلنيب اعلاْي ِه َّ
( )
كان يتوضأ من بئر هذه صفاته مع نزاهته وإيثار الرائحة الطيبة وهنيه عن االمتخا يف املاء" .
وفيما قاله نظر ،يبطله صحي األ ر ،قال املاوردي ت 7ه ":إن قالوا ال جيوز أن يضاف إىل
( )

الصحابة أن يلقوا يف بئر يتوضأ فيها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص احملائض وحلوم الكالب بل ذلك مستحيل ،وهو بصيانة
وضوء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،أوىل فدل على وهاء احلديث.
()1

واجلواب عنه  :أن الصحابة مهنع هللا يضر ال يص إضافة ذلك إليهم ،وال روينا أهنم فعلوه  ،وإمنا كانت بئر
بضاعة بقرب من مكان اجليف واحملائض ،وملقى األجناس ،وكانت كب الري  ،فكانت الري تلقي احملائض
واألجناس فيها ،مث الدليل عليه من طريق املعىن أنه ماء كثري ،فوجب أن ال ينجس بوقوع جناسة مل تغريه قياسا
()0

على وقوع البعرة اليابسة فيه" .
( ) فت الباري ( .) 0 /
( ) مطالع األنوار على صحا اآلور البن قرقول (  ، ) 49/وفاء الوفاء أبخبار دار املصطفى للسمهودي ( .) 9/
( ) هو  :أمحد بن دمحم أبو نصر األقطع الفقيه احلنفي البغداذي ،قال ابن النجار  :درس الفقه على مذهب أىب حنيفة علي
أيب احلسني القدوري ح ى برع فيه وقرأ احلساب ح ى أتقنه " .انظر  :الوايف ابلوفيات للصفدي ( ،)04/4اجلواهر
املضية يف طبقات احلنفية للقرشي ( .) 9/
( ) البناية شر ادمحمداية للعيين ( .) 01/
( ) قال العيين يف خنب األفكار ( ": ) /قوله "احملائض" مجع ديضة وهي خرقة احليض".
( )1قال ابن رسالن يف شر سنن أيب داود (  ": ) 1/ضعف بعض احلنفية حديث بئر بضاعة أبنه ال جيوز أن يضاف
إىل الصحابة أن يلقوا يف بئر توضأ منها رسول هللا  احملايض وحلوم الكالب ،بل ذلك مستحيل عنهم وهم بصيانة
وضوء رسول هللا  أوىل !!! وأجيب عنه  :أبن الصحابة ال يص إضافة هذا إليهم أهنم فعلوه ،بل كانت بئر بضاعة
تقرب من مكان اجليف واحملايض فكانت الري كب فتلقي احملايض وحلوم الكالب وقد جزم الشافعي أبن بئر بضاعة
كانت ال تتغري إبلقاء ما يلقى فيها من النجاسات لكثرة مائها".
( )0احلاوي ( .) /
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( )

وقال النووي ت101ه  ":قد رأيت من صحفه  ،واستبعد كون النيب  توضأ منها ! وهذا غل
( )

فاحش ؛ وقد جاء التصري بوضوء النيب  منها يف هذا احلديث من طرق كثرية" .
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ت0 4ه  ":إذا كان النىب يتوضأ من تلك البئر اليت يلقى فيها احليض
وحلوم الكالب والننت ،فكيف يشرع لنا أن نتنزه عن أمر فعله النيب  ،وقد بت عنه أنه أنكر على من يتنزه
( )

عما يفعله وقال ":ما ابل أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها وهللا اىن ألخشاكم هلل وأعلمكم دوده" .
( )

ولو قال قائل  :نتنزه عن هذا ألجل اخلالف فيه  ...؟
قيل دمحمذا القائل  :اإلختالف إمنا يورث شبهة إذا مل تتبني سنة رسول هللا فأما إذا تبينا أن النىب 
أرخص ىف شىء وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه وقال لنا ":إن هللا حيب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى
()1

معصيته" رواه أمحد وابن خزمية ىف صحيحه فإن تنزهنا عنه عصينا رسول هللا وهللا ورسوله أحق أن نرضيه
وليس لنا أن نغضب رسول هللا  لشبهة وقعت لبعض العلماء ...
وأما من خالف ىف شىء من هذا من السلف واألئمة رضى هللا عنهم فهم جمتهدون قالوا مببلغ علمهم
واجتهادهم وهم إذا أصابوا فلهم أجران وإذا أخطأوا فلهم أجر واخلطأ دطو عنهم فهم معذورون إلجتهادهم
وألن السنة البينة مل تبلغهم ومن إنتهى اىل ما علم فقد أحسن فأما من تبلغه السنة من العلماء وغريهم وتبني له
يبق له عذر ىف أن يتنزه عما ترخص فيه النىب  وال يرغب عن سنته ألجل إجتهاد غريه فإنه
حقيقة احلال فلم ا
( ) أي صحف "أتتوضأ" فجعلها ابلنون بدل التاء "أنتوضأ" ،وليس بتصحيف بل حتتمله الرواية.
( ) مراده رمحه هللا ابلغل الفاحش ملن استبعد أن يكون النيب ملسو هيلع هللا ىلص توضأ من بئر بضاعة .
( ) اجملموع ( .) /
( ) أخرج البخاري يف الصحي ( 11 /1رقم  )140عن عائشة اهنع هللا يضر قالت ":صنع النيب  شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم
فبلغ ذلك النيب  فحمد هللا مث قال ":ما ابل أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوهللا إين أعلمهم ابهلل وأشدهم له
خشية" .ويف لفظ ملسلم يف الصحي (  4 9/رقم ) 1عن عائشة ،قالت :صنع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمرا فرتخص
فيه ،فبلغ ذلك انسا من أصحابه ،فكأهنم كرهوه وتنزهوا عنه ،فبلغه ذلك ،فقام خطيبا فقال":ما ابل رجال بلغهم عين
أمر ترخصت فيه ،فكرهوه وتنزهوا عنه ،فوهللا ألان أعلمهم ابهلل ،وأشدهم له خشية".
وأخرج مسلم يف الصحي ( 009/رقم ) 74عن عمر بن أيب سلمة ،أنه سأل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :أيقبل الصائم؟ فقال
له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ":سل هذه" ألم سلمة فأخربته ،أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصنع ذلك ،فقالَ :ي رسول هللا ،قد غفر هللا لك
ما تقدم من ذنبك وما أتخر ،فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ":أما وهللا ،إين ألتقاكم هلل ،وأخشاكم له".
ويف لفظ أليب نعيم يف مستخرجه على مسلم (  4 /رقم ": ) 7أما وهللا إين أتقاكم وأعلمكم دوده".
قال الداودي كما يف التوضي لشر اجلامع الصحي (  ": ) 9/التنزه عما ترخص به الشارع من أعظم الذنوب؛
ألن هذا يرى نفسه أتقى يف ذلك من رسوله وهذا إحلاد".
( ) أي يف طهارة املاء من جناسته.
( )1صحي  :أخرجه أمحد يف املسند (  ) 74/وابن خزمية يف الصحي (  9/رقم ) 7 0من حديث ابن عمر ،عن
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال":إن هللا حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن ترت معصيته".انظر :إرواء الغليل ( 9/رقم .) 1
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قد بت عنه ىف الصحيحني أنه بلغه أن أقواما يقول أحدهم  :أما أان فأصوم ال أفطر ويقول اآلخر فأان أقوم
وال أانم ويقول اآلخر أما أان فال أتزوج النساء ويقول اآلخر أما أان فال آكل اللحم فقال ":بل أصوم وأفطر
( )

وأانم وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سن ى فليس مىن" .
ومعلوم أن طائفة من املنتسبني اىل العلم والدين يرون أن املداومة على قيام الليل وصيام النهار وتر
النكا وغريه من الطيبات أفضل من هذا وهم ىف هذا إذا كانوا جمتهدين معذورون ومن علم السنة فرغب عنها
ألجل اعتقاد أن تر السنة اىل هذا أفضل وإن هذا ادمحمدى أفضل من هدى دمحم مل يكن معذورا بل هو حتت
( )

الوعيد النبوى بقوله ":من رغب عن سن ى فليس مىن" .
وقال شيخ اإلسالم أيضا  ":ليس لإلنسان أن يتنزه عن أمر بتت فيه سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابلرخصة
ألجل شبهة وقعت لبعض العلماء مهنع هللا يضر أمجعني .وقد تبني مبا ذكرانه جواب السائل عن املاء الذي يقطر من
بدن اجلنب جبماع أو غريه وتبني أن املاء طاهر وأن التنزه عنه أو عن مالمسته للشبهة اليت يف ذلك بدعة
( )

خمالفة للسنة وال نزاع بني املسلمني أن اجلنب لو مس مغتسال مل يقد يف صحة غسله" .
احلديث عام يف املاء القليل والكثري :

دل حديث بئر بضاعة وما يف معناه بظاهر لفظه على أن املاء القليل والكثري ال يتنجس مبجرد وقوع
النجاسة ،وإمنا يتنجس ابلتغري ،وأن املاء الكثري إن وقعت فيه جناسة ومل يتغري فهو ٍ
ابق على طهوريته ،قال ابن
املنذر ت 9ه ":أمجعوا على أن املاء القليل والكثري إذا وقعت فيه جناسة فغريت املاء طعما أو لوان أو رحيا
أنه جنس ما دام كذلك.
وأمجعوا على أن املاء الكثري من النيل والبحر وحنو ذلك إذا وقعت فيه جناسة فلم يغري له لوان وال
( )

طعما وال رحيا أنه اله ويتطهر منه" .

واختلفوا يف املاء القليل إذا وقعت فيه جناسة ومل يتغري؛ والراج أنه ٍ
ابق على طهوريته بداللة منطوق
هذا احلديث وغريه ،قال ابن قيم اجلوزية ت 0ه ":الذي دلت عليه سنة رسول هللا ،وآور أصحابه  :أن املاء
ال ينجس إال ابلتغري وإن كان يسريا ! وهذا قول أهل املدينة ومجهور السلف وأكثر أهل احلديث ،وبه أف ى
عطاء بن أيب راب وسعيد بن املسيب وجابر بن زيد واألوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرمحن
بن مهدي واختاره ابن املنذر وبه قال أهل الظاهر ونص عليه أمحد يف إحدى روايتيه واختاره مجاعة من
( )

أصحابنا منهم ابن عقيل يف مفرداته وشيخنا أبو العباس وشيخه ابن أيب عمر" .
(
(
(
(
(

) أخرجه البخاري يف الصحي ( /0رقم  ) 71ومسلم يف الصحي (  7 7/رقم  ) 7من حديث أنس بن مالك .
) كما يف جمموع الفتاوى ( .)17/
) كما يف جمموع الفتاوى ( .)19/
) اإلمجاع ( ).
) إغا ة اللهفان ( .) 1/
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فاحلديث دل بعمومه على دخول املاء القليل يف احلكم ،قال ابن القصار ت 90ه  ":هذا نص مل
( )

خيص فيه القليل من الكثري"  ،وقال أيضا  ":املراعى من هذا لفظ النيب  ملا قال  ":املاء طهور ال ينجسه
شيء" فعم املاء ليعلمنا أن ماء بئر بضاعة وغريه سواء يف أنه ال ينجس إال أن يتغري طعمه أو لونه أو رحيه
( )

ابخلرب الذي قال هذا فيه  ...وأيضا فإنه ما ء مل تغريه النجاسة فوجب أن يكون طاهرا . "...
وهذه املسألة مبنية على مسألة هل العربة بعموم اللفظ أم خبصوص السبب ؟
قال اخلطيب البغدادي ت  1ه ":إذا كان اجلواب يستقل بنفسه وهو خمالف للسؤال اعترب حكم
اللفظ ،فإن كان خاصا محل على خصوصه ،وإن كان عاما محل على عمومه ،وال خيص ابلسبب الذي ورد
فيه مثال ذلك يف عمومه  :حديث أيب سعيد اخلدري ،أنه قيل لرسول هللا  أنتوضأ من بئر بضاعة ،وهي بئر
يطر فيها احليض وحلم الكالب والننت ؟ فقال رسول هللا ":املاء طهور وال ينجسه شيء".
وإمنا وجب أن حيمل هذا على العموم يف املياه كلها؛ ألن احلجة يف قول رسول هللا  ،دون السبب،
( )

فوجب أن يعترب عمومه" .
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ت0 4ه " :أصل هذه املسألة من جهة املعىن أن اختال اخلبيث
وهو النجاسة ابملاء هل يوجب حترمي اجلميع أم يقال بل قد استحال يف املاء فلم يبق له حكم ؟
فاملنجسون ذهبوا اىل القول األول .
مث من استثىن الكثري قال هذا يشق االحرتاز من وقوع النجاسة فيه فجعلوا ذلك موضع استحسان
كما ذهب إىل ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأمحد .
وأما أصحاب أىب حنيفة فبنوا األمر على وصول النجاسة وعدم وصودمحما وقدروه ابحلركة أو ابملساحة
يف الطول والعرض دون العمق .
والصواب  :هو القول األول وأنه م ى علم أن النجاسة قد استحالت فاملاء طاهر سواء كان قليال أو
كثريا وكذلك يف املائعات كلها؛ وذلك ألن هللا تعاىل أاب الطيبات وحرم اخلبائث واخلبيث متميز عن الطيب
بصفاته فإذا كانت صفات املاء وغريه صفات الطيب دون اخلبيث وجب دخوله يف احلالل دون احلرام .
وأيضا فقد بت من حديث أىب سعيد أن النيب  قيل:له تتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يلق فيها
احليض وحلوم الكالب والننت فقال ":املاء طهور ال ينجسه شيء".
( ) عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار ( .)4 /
( ) عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار ( .)4 0-4 /
( ) الفقيه واملتفقه (  .) /انظر  :اللمع للشريازي (  ،)9 -9العدة يف أصول الفقه أليب يعلى الفراء ( .)174/
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قال أمحد ":حديث بئر بضاعة صحي " وهو يف املسند أيضا عن ابن عباس أن النيب  قال ":املاء
( )

طهور ال ينجسه شيء"  .وهذا اللفظ عام يف القليل والكثري ،وهو عام يف مجيع النجاسات .وأما إذا تغري
ابلنجاسة فإمنا حرم استعماله؛ ألن جرم النجاسة ٍ
ابق ففي استعماله استعمادمحما خبالف ما إذا استحالت
النجاسة؛ فإن املاء طهور ،وليس هنا جناسة قائمة ! و ا يبني ذلك أنه لو وقع مخر يف ماء واستحالت مث
يبق شيء من طعمها ولوهنا ورحيها .ولو صب
شرهبا شارب مل يكن شاراب للخمر ومل جيب عليه حد اخلمر إذ مل ا

يبق له أ ر وشرب طفل ذلك املاء مل يصر ابنها من الرضاعة بذلك وأيضا
لنب امرأة يف ماء واستحال ح ى مل ا

( )
فان هذا ٍ
ابق على أوصاف خلقته فيدخل يف عموم قوله تعاىل فالا ْم اِجت ُدوا اماء فإن الكالم إمنا هو فيما مل

يتغري ابلنجاسة ال طعمه وال لونه وال رحيه .

( )

فإن قيل  :فإن النيب  قد هنى عن البول يف املاء الدائم وعن االغتسال فيه ؟
قيل  :هنيه عن البول يف املاء الدائم ال يدل على أنه ينجس مبجرد البول إذ ليس يف اللفظ ما يدل
على ذلك بل قد يكون هنيه سدا للذريعة؛ ألن البول ذريعة إىل تنجيسه؛ فإنه إذا ابل هذا مث ابل هذا تغري املاء
ابلبول فكان هنيه سدا للذريعة ،أو يقال  :إنه مكروه مبجرد الطبع ال ألجل أنه ينجسه ،وأيضا فيدل هنيه عن
البول يف املاء الدائم أنه يعم القليل والكثري فيقال لصاحب القلتني أا ُجتا ِّوز بوله فيما فوق القلتني ؟ إن جوزته فقد
خالفت ظاهر النص ! وإن حرمته فقد نقضت دليلك !! وكذلك يقال ملن فرق بني ما ميكن نزحه وما ال
( )

ميكن أاتُ اس ِّوغ للحجاج أن يبولوا يف املصانع املبنية بطريق مكة ؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص فإن هذا ماء
دائم واحلديث مل يفرق بني القليل والكثري ! وإال نقضت قولك !!  ...فإذا كان النص بل واإلمجاع دل على أنه
هنى عن البول فيما ينجسه البول بل تقدير املاء وغري ذلك فيما يشرت فيه القليل والكثري كان هذا الوصف
املشرت بني القليل والكثري مستقال ابلنهى فلم جيز تعليل النهى ابلنجاسة ! وال جيوز أن يقال إنه إمنا هنى عن
( )

البول فيه ألن البول ينجسه فإن هذا خالف النص واإلمجاع" .
( ) صحي لغريه  :أخرجه أبو داود يف السنن (  4/رقم )14والرتمذي يف السنن ( 9 /رقم  )1ابن ماجه يف السنن
(  /رقم ) 07وابن جرير يف كذيب اآلور ( -19 -19 /مسند ابن عباس) وابن خزمية يف الصحي
) واحلاكم يف املستدر (  ) 1 /من حديث ابن عباس
(  4/رقم  )9وابن حبان يف الصحي (  0/رقم
مرفوعا ":املاء ال ينجسه شيء" .ويف لفظ ألصحاب السنن وغريهم ":إن املاء ال جينب".
قال الرتمذي":هذا حديث حسن صحي " ،وقال ابن جرير":هذا خرب عندان صحي سنده" ،وقال احلاكم":صحي ".
(
(
(
(

) (النساء.) :
) أخرجه البخاري يف الصحي (  0/رقم ) 9ومسلم يف الصحي (  /رقم  ) 4من حديث أيب هريرة مرفوعا
":ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ،مث يغتسل فيه" ،ولفظ ملسلم ":مث يغتسل منه".
الس اماء .انظر  :مجهرة اللغة البن دريد ( .)444/
) هو  :الْموضع الَّ ِذي يُتّخذ ُ
وحيتفر فِ ِيه بِركة فيحتبس فِ ايها ماءُ َّ
) كما يف جمموع الفتاوى ( .) /
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اخلامتة :
أهم الهنتائ والتوصيات
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اخلامتة  :أهم الهنتائ والتوصيات :
علي ابالبتداء فيه ،واصلي وأسلم على
من علي ابالنتهاء من البحث ،بعد أن َّ
احلمد هلل الذي َّ
من َّ
نبينا دمحم املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين .
أما بعد  :فأسجل يف هناية املطاف أبرز النتائج والتوصيات :
 يعترب حديث بئر بضاعة ،من األحاديث املهمة نظرا ملا احتوى عليه من املسائل. أن االخالف منه ما هو مؤ ر يف صحة احلديث ،ومنه ما ال يؤ ر يف صحته. صحة حديث بئر بضاعة ،من حديث أيب سعيد اخلدري ،وحديث سهل ،رضي هللا عنهما ،وأنهيصل مثاال للحديث العزيز.
 عدم صحة حديث بئر بضاعة من حديث أيب هريرة ،وحديث جابر رضي هللا عنهما. هذا احلديث جاء من مسند أيب سعيد اخلدري ومسند سهل بن سعد ومسند أيب هريرة ومسند جابر أن حديث أيب سعيد اخلدري وقع اختالف يف إسناده ،لكن جوده أبو أسامة محاد بن زيد فحفظهوسلم من االختالف ،ورواه عن محاد مجاعة كثرية من الثقات ،قاربوا العشرين راوَي ،وقد توبع محاد.
 وقوع االختالف يف ألفاظ احلديث ،مع إمكانية اجلمع ،أو الرتجي ال يؤ ر يف صحته . أن بضاعة بضم الباء وهو املشهور ،وجيوز كسر الباء .وهي ابلضاد ال ابلصاد. أن حديث بئر بضاعة ،دل على طهارة املاء قليال أو كثريا ،ما مل تتغري أحد أوصافه بنجاسة.-

أن زَيدة "إال ما غري لونه أو طعمه أو رحيه" مل ترد يف شيء من ألفاظ حديث بئر بضاعة .
عدم صحة وصف ماء بئر بضاعة أنه كنقاعة احلناء.
أن ماء بئر بضاعة كان راكد ،وليس جارَي .
أن وقوع حلم الكالب ،واحلِيض ،ولننت يف البئر ،كان بسبب السيول ،أو الرَي .

 ال جيوز ملسلم أن يعيب أو يتنقص شيئا فعله النيب ملسو هيلع هللا ىلص .وأوصي يف ختام البحث أبمور :
 دراسة األحاديث اليت حتتاج إىل حترير ،ومجع طرقها وألفاظها.-

مجع أقوال النقاد ،على احلديث الواحد ،ودراستها.
دراسة احلديث فقهيا تنمي ملكة الباحث.
العمل على إخراج وحتقيق ما مل حيقق من كتب احلديث والرجال.
العمل على إعادىة حتقيق بعض الكتب احلديثية مرة أخرى؛ نظرا لندركا ،أو لسوء إخراجها.

وهذا آخر ما أردت ذكره يف هذه العجالة اسأل هللا أن يلهمنا رشدان وحيفظ لنا ديننا وجينبنا اخلطأ والزلل
وأن يوفقنا التباع السنة والذود عن حياضها وأن جيعلنا من اتباعها .
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني
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فجرس املصادر واملراجع
القرآن الكرمي  :رواية حفص عن عاصم  .طبعة امللك فهد ابملدينة النبوية .
-

ه  ،حتقيق  :أيب القاسم بن عبدالعظيم،

أبكار املنن يف تنقيد آور السنن ،حملمد بن عبدالرمحن املباركفوي ت
دار القبس – الرَيض.
اإلمجاع أتليف  :أيب بكر دمحم بن إبراهيم ابن املنذر النيسابوري ت  4ه حتقيق  :صغري أمحد بن دمحم حنيف ،الثانية  7ه ،
مكتبة الفرقان  -عجمان .
اإلحسان يف تقريب صحي ابن حبان  :عالء الدين علي بن بلبان الفارسي ،حتقيق  :شعيب األرانؤو  .األوىل  74ه  ،مؤسسة
الرسالة  -بريوت .
ه  ،مركز البحوث
أحكام القرآن الكرمي ،أليب جعفر أمحد بن دمحم الطحاوي ت ه  ،حتقيق  :سعد الدين أوانل ،األوىل1
اإلسالمية – استانبول.
أحكام القرآن ،حملمد بن عبد هللا أيب بكر ابن العريب املالكي ت
العلمية  -بريوت.

ه  ،حتقيق  :دمحم عبد القادر،

الثالثة

األوىل 7

ه،

ه  ،دار الكتب

-

اختالف احلديث حملمد بن إدريس الشافعي ت  7ه  ،سنة  7ه  ،دار املعرفة –بريوت.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  :للشيخ دمحم انصر الدين األلباين ،األوىل  99ه  .املكتب اإلسالمي .
ه دار قتيبة دمشق.
االستذكار  :البن عبد الرب  .حتقيق  :عبد املعطي قلعجي  .األوىل
أطراف مسند اإلمام أمحد  :أليب الفضل أمحد بن ابن حجر العسقالين ت 4ه  ،حتقيق  :زهري بن انصر الناصر ،األوىل ،سنة
ه  ،دار ابن كثري ،ودار الكلم الطيب ،دمشق.
اإلعالم بسنته  -عليه السالم  -ملغلطاي احلنفي نسخة مصورة من دار الكتب املصرية.

-

اإلعالم بسنته عليه السالم أتليف  :عالء الدين مغلطاي بن قليج احلنفي ت 01ه  ،حتقيق  :كامل عويضة ،مكتبة نزار البار -
مكة ،األوىل  9ه .
إغا ة اللهفان من مصائد الشيطان :دمحم بن أيب بكر أيوب ابن قيم اجلوزية ت 0ه  ،حتقيق :دمحم حامد الفقي ،الثانية عام
 9ه  ،دار املعرفة  -بريوت.
إكمال كذيب الكمال يف أمساء الرجال ،لعالء الدين مغلطاي احلنفي ت 01ه  ،حتقيق  :عادل بن دمحم وأسامة بن إبراهيم ،األوىل
ه  ،مكتبة نزار الباز  -مكة.
عام
األم  :للشافعي .حتقيق :أمحد حسون  .دار قتيبة بريوت  .األوىل  1ه .
األمايل ،لعبد امللك بن دمحم ابن بشران ت 7ه  ،حتقيق  :عادل العزازي ،األوىل عام  4ه  ،دار الوطن  -الرَيض .
اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام ،أليب الفت دمحم بن علي ابن دقيق العيد ت 07ه  ،حتقيق سعد احلميد ،األوىل عام  7ه ،
دار احملقق – الرَيض.
ه  ،دار الفكر – بريوت.
أنساب األشراف ،ألمحد بن حيا البا االذُري ت 09ه  ،حتقيق :سهيل زكار ورَيض الزركلي ،األوىل0
ه  ،دار املكتيب – دمشق.
األنوار يف ئائل النيب املختار،للحسني بن مسعود البغوي ت 1ه ،حتقيق:إبراهيم اليعقويب ،األوىل1
األوس يف السنن واإلمجاع واالختالف أتليف  :أيب بكر دمحم بن إبراهيم ابن املنذر النيسابوري ت  4ه  ،حتقيق  :صغري أمحد بن دمحم
حنيف ،األوىل عام  7ه  ،دار طيبة  -الرَيض .
اإلجياز يف شر سنن أيب داود السجستاين ،أليب زكرَي حيا بن شرف النووي ت101ه  ،حتقيق  :حسني بن عكاشة ،األوىل
 0ه  ،دار الكيان – الرَيض.
البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلور الواقعة يف الشر الكبري ،أليب حفص عمر ابن امللقن الشافعي ت 47ه  ،حتقيق  :مصطفى
ه.
عبد احلي وعبد هللا بن سليمان وَيسر بن كمال ،األوىل عام
ه  ،دار الكتب العلمية – بريوت.
البناية شر ادمحمداية ،حملمود بن أمحد العيىن ت 4ه  ،األوىل7

-

-
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بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام  :للحافظ ابن قطان الفاسي أيب احلسن علي بن دمحم ت1 4ه  ،حتقيق :احلسني
آيت سعيد .األوىل  4ه  ،دار طيبة  -السعودية .
ريخ أصبهان ،أليب نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهاين ت  7ه  .نشره :سفن ديررنغ ،ليدن  9ه الدار العلمية ادمحمند  7ه .
ريخ املدينة  :لعمر بن شبة النمري  .حتقيق  :فهيم شلتوت  .األوىل  .تصوير مكتبة ابن تيمية  -القاهرة .
ه  ،طبعة مكتبة ابن تيمية  -مصر .
حتفة األحوذي شر الرتمذي أتليف  :عبد الرمحن املباركفوري ت
حتفة األشراف مبعرفة األطراف  :أليب احلجاج يوسف بن عبدالرمحن املزي  .حتقيق  :عبد الصمد شرف الدين  .الثانية  7ه .
املكتب اإلسالمي  - .بريوت ،والدار القيمة  -ادمحمند .
حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب  :أليب الفداء إمساعيل بن عمر ابن كثري الدمشقي ابن كثري  .حتقيق  :عبد الغين بن
محيد الكبيسي  .األوىل  71ه  .دار حراء  -مكة املكرمة .
ه  .الكتب العلمية-بريوت.
التحقيق يف أحاديث اخلالف :أليب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :مسعد السعدين .األوىل
ختريج األحاديث واآلور الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري  :لعبدهللا بن يوسف الزيلعي ت 01ه  ،حتقيق :بعناية سلطان الطبيشي.
ه دار ابن خزمية .
األوىل
ه  ،حتقيق  :عامر حسن صربي.
تفسري املوطأ ،لعبد الرمحن بن مروان ال اقناا ِزعي ت
تقريب التهذيب  :ألمحد ابن حجر العسقالين ت 4ه حتقيق :صغري الباكستاين ،األوىل  1ه  .دار العاصمة  -الرَيض.
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري :ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ت 4ه  ،حتقيق :عبد هللا اليماين 4 .ه ،
دار املعرفة – بريوت .
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  :أليب عمر يوسف بن عبد هللا القرطيب ابن عبد الرب  .حتقيق  :هيئة من العلماء بوزارة
األوقاف يف اململكة املغربية  .األوىل .
علي ابن أيب العز احلنفي ت 09ه  ،حتقيق :عبد احلكيم شاكر وأنور صاحل ،األوىل
علي بن ّ
التنبيه على مشكالت ادمحمداية ،ل ّ
ه  ،مكتبة الرشد – السعودية.
تنقي التحقيق يف أحاديث التعليق ،أليب عبد هللا دمحم بن أمحد الذهيب ت 0 4ه  ،حتقيق  :مصطفى أبو الغي  ،األوىل عام
ه  ،دار الوطن  -الرَيض .
تنقي حتقيق أحاديث التعليق ،لشمس الدين دمحم بن أمحد بن عبد ادمحمادي احلنبلي ت 0ه  ،حتقيق  :أمين شعبان ،األوىل عام
 9ه  ،دار الكتب العلمية  -بريوت .
كذيب اآلور  :أليب جعفر دمحم بن جرير الطربي  .حتقيق  :دمود شاكر  .األوىل  .مطبعة املدين القاهرة .
كذيب األمساء واللغات ،أليب زكرَي حيي بن شرف النووي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
ه  ،مؤسسة الرسالة -بريوت .
كذيب الكمال يف أمساء الرجال ،ليوسف بن عبدالرمحن املزي  .حتقيق :بشار عواد ،الثانية
التوضي لشر اجلامع الصحي  ،لعمر بن علي ابن امللقن ت 47ه  ،حتقيق  :دار الفال للبحث العلمي وحتقيق الرتا
األوىل 9ه  ،دار النوادر – سورَي.

-

الثقات  :أليب حا دمحم بن حبان البسيت  .إشراف :دمحم خان .األوىل  9ه مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ادمحمند.
اجلامع الصحي املختصر :دمحم بن إمساعيل البخاري ،حتقيق :مصطفى البغا ،الثالثة عام  70ه  ،دار ابن كثري  -بريوت.
اجلامع املختصر من السنن ومعرفة الصحي واملعلول وما عليه العمل ،حملمد بن عيسى الرتمذي ت 09ه  ،حتقيق:أمحد شاكر ،دار
إحياء الرتاث العريب -بريوت .
اجلر والتعديل  :لعبد الرمحن بن دمحم ابن أيب حا الرازي ت 0ه  ،األوىل  0ه  ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية  -ادمحمند.
جزء يف حديث بئر بضاعة ،أتليف  :دمحم بن دمحم اخليضري ت 49ه  ،حتقيق األستاذ نور الدين بن دمحم احلميدي اإلدريسي ،األوىل
عام  4ه  ،دار البشائر  -لبنان
مجهرة اللغة ،دمحم بن احلسن بن دريد األزدي ت ه  ،حتقيق :رمزي منري بعلبكي ،األوىل عام  940م،
اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،لعبد القادر بن دمحم القرشيت 00ه  ،مري دمحم كتب خانه – كراتشي.

-

اجلوهر النقي على سنن البيهقي ،لعلي بن عثمان ابن الرتكماين ت0 7ه  ،دار الفكر

-

-
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احلاوي الكبري ،لعلي بن دمحم املاوردي ت 7ه  ،حتقيق :علي معوض ،عادل أمحد ،األوىل 9ه ،دار الكتب العلمية  -بريوت.
خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم ،أليب زكرَي ديي الدين حيا بن شرف النووي ت101ه  ،حتقيق  :حسني إمساعيل
اجلمل ،األوىل  4ه  ،مؤسسة الرسالة  -لبنان .
ه  ،دار الصميعي – السعودية .
اخلالفيات ،ألمحد بن احلسني البيهقي ت 4ه  ،حتقيق  :مشهور بن حسن ،األوىل عام
ِ
السيوطي ،دار الفكر ،بريوت ،الثانية 7 ،ه .
الدر املنثور يف التفسري ابملأ ور ،جلالل ال ّدين عبد ّ
الرمحن بن أيب بكر ّ
الدرة الثمينة يف أخبار املدينة ،حملمد بن دمود ابن النجار ت 1ه  ،حتقيق  :حسني شكري ،شركة دار األرقم بن أيب األرقم.
ه ،مكتبة العبيكان_الرَيض.
الدالئل يف غريب احلديث،للقاسم بن وبت السرقسطي ت  7ه ،حتقيق:دمحم القناص ،األوىل عام
ه  ،دار املعرفة  -بريوت .
السنن  :ألمحد النسائي ،حتقيق  :مكتب حتقيق الرتاث اإلسالمي ،الثانية عام
السنن  :لعلي بن عمر الدارقطين ت 41ه  ،حديث أكادمي – ابكستان .
السنن  :حملمد بن يزيد القزويين ابن ماجه  .حتقيق  :دمحم فؤاد عبد الباقي وتصوير دار الفكر .
سنن أيب داود السجستاين حتقيق  :عزت عبيد الدعاس و عادل السيد ،األوىل  9ه  ،دار احلديث  -بريوت.
ه  ،مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية  -ادمحمند .
السنن الكربى  :أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ت 4ه  ،األوىل
ه  .دار الكتب العلمية -بريوت .
السنن الكربى ،ألمحد بن شعيب النسائي  .حتقيق  :البنداري ،وكسروي  .األوىل
السنن ألا ْمحاد بن ُدا َّم ِد أيب بكر األا اْرم ت  0ه  ،حتقيق  :عامر صربي ،األوىل  77م ،دار البشائر اإلسالمية  -بريوت.
ه  ،مؤسسة الرسالة -بريوت.
سري أعالم النبالء ،حملمد بن أمحد الذهيب ت0 4ه ،حتقيق :شعيب األرانؤو وغريه ، ،العاشرة
شر السنة  :احلسني بن مسعود البغوي ت 1ه  .حتقيق:شعيب األرانؤو وغريه .الثانية  7ه  .املكتب اإلسالمي -بريوت .
شر سنن أيب داود ،ألمحد بن حسني ابن رسالن ت 4ه  ،حتقيق :وائل إمام ،وغريه ،األوىل عام 0ه،دار الفال -مصر.
شر سنن أيب داود ،حملمود بن أمحد العيىن ت 4ه  ،حتقيق خالد املصري ،األوىل 7ه  ،مكتبة الرشد – الرَيض.
شر مشكل اآلور :ألمحد بن دمحم الطحاوي ،حتقيق :شعيب األرانؤو  ،األوىل عام  74ه  ،مؤسسة الرسالة  -بريوت.
شر معاين اآلور  :ألمحد بن دمحم الطحاوي  .حتقيق  :دمحم زهري النجار  .األوىل  99ه  .دار الكتب العلمية -بريوت .
الصحا  ،إلمساعيل بن محاد اجلوهري ت  9ه  ،حتقيق :أمحد العطار ،الرابعة 7ه  ،دار العلم– بريوت.
صحي ابن خزمية دمحم بن إسحاق ،حتقيق :دمحم األعظمي  .األوىل  .املكتب اإلسالمي -بريوت .
ه  ،غراس – الكويت.
صحي أيب داود( ،األم) ،حملمد انصر الدين األلباين ت 7ه  ،األوىل
الضعفاء  :حملمد بن عمرو العقيلي  .حتقيق :عبداملعطي قلعجي ،األوىل  7ه دار الكتب
الطبقات الكربى  :حملمد بن سعد كاتب الواقدي  :حتقيق :إحسان عباس  .تصوير دار صادر بريوت.
طبقات احملد ني أبصبهان والواردين عليها،لعبد هللا بن دمحم األصبهاين.حتقيق عبدالغفور البلوشي ،األوىل 70ه  ،الرسالة  -بريوت.
ه  ،مكتبة الصحابة  -جدة.
الطهور ،للقاسم بن سالم ت ه  ،حتقيق :مشهور حسن ،األوىل
عارضة األحوذي ،حملمد بن عبد هللا أيب بكر ابن العريب املالكي ت ه  ،دار الكتب العلمية  -بريوت.
العدة يف أصول الفقه ،حملمد بن احلسني ابن الفراء ت 4ه  ،حتقيق  :أمحد املباركي ،الثانية 7ه .

-

ه دار طيبة  -املدينة النبوية .
العلل  ،للدارقطين علي بن عمر ،حتقيق :دفوظ الرمحن زين هللا السلفي األوىل 7
عمارة القبور ،لعبد الرمحن بن حيا املعلمي ت 41ه  ،حتقيق  :ماجد الزَيدي ،األوىل عام 4ه  ،املكتبة املكية – مكة .
عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار ،أليب احلسن علي بن عمر ابن القصار البغدادي املالكي ت 90ه  ،حتقيق :
عبداحلميد السعودي ،األوىل عام  1ه  ،جامعة اإلمام دمحم بن سعود  -الرَيض .
فت الباري بشر صحي البخاري ،ألمحد بن ابن حجر العسقالين ت 4ه  ،حتقيق :دب الدين اخلطيب ،دار املعرفة بريوت .
الفقيه واملتفقه ،ألمحد بن علي اخلطيب البغدادي ت  1ه  ،حتقيق :عادل العزازي ،األوىل عام 0ه ،دار ابن اجلوزي– الدمام.
ه  ،دار البشائر اإلسالمية – بريوت.
فوائد مسويه ضمن جمموع فيه عشرة أجزاء حديثية ،حتقيق  :نبيل جرار ،األوىل عام
الكاشف عن حقائق السنن ،للحسني بن عبد هللا الطييب ت 0ه  ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،األوىل 0ه ،نزار الباز-مكة.
ه  .دار القبلة.
الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة  :حملمد بن أمحد الذهيب حتقيق :دمحم عوامة .األوىل

-

-

الكامل يف ضعفاء الرجال ،لعبد هللا بن عدي اجلرجاين ت  1ه  ،حتقيق  :حيا غزاوي ،دار الفكر  -بريوت،

الثالثة  79ه .
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ه  ،املطبوعات اإلسالمية  -حلب.
لسان امليزان ،ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ،حتقيق  :عبدالفتا أبو غدة ،األوىل
ه  ،دار الكتب العلمية
اللمع يف أصول الفقه ،إلبراهيم بن علي الشريازي ت 01ه  ،الثانية
ه  ،دار املعرفة-بريوت
املبسو  ،حملمد بن أمحد السرخسي ت  4ه  ،ريخ
جمالس من أمايل أيب عبد هللا بن منده ،دمحم بن إسحاق العبدي ت  9ه .
ه  ،مكتبة القدسي.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،لعلي بن أيب بكر ادمحميثمي ت470ه  ،حتقيق  :حسام الدين القدسي ،طبعة عام
جممل اللغة البن فارس ،ألمحد بن فارس ت  9ه  ،حتقيق :زهري عبد احملسن ،الثانية 71ه  ،مؤسسة الرسالة – بريوت .
اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث ،حملمد بن عمر أبو موسى املديين ت  4ه  ،حتقيق  :عبدالكرمي العزابوي،
األوىل 71ه  ،جامعة أم القرى مكة املكرمة.
اجملموع شر املهذب أتليف  :حيا بن شرف النووي ت 101ه  ،دار الفكر .
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية  :مجع وترتيب  :عبدالرمحن بن ودمحم بن قاسم العاصمي النجدي احلنبلي  -مبساعدة ابنه
دمحم  -طبع حتت إشراف الرائسة العامة لشؤون احلرمني الشريفني .
احمللى  :أليب دمحم علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم األندلسي ،دار اآلفاق اجلديدة  -بريوت.
خمتصر األحكام = مستخرج الطوسي على جامع الرتمذي ،للحسن بن علي الطوسي ت ه  ،حتقيق  :أنيس األندونوسي،
ه  ،مكتبة الغرابء األ رية  -املدينة .
األوىل
املراسيل ،أليب دمحم عبدالرمحن بن دمحم الرازي ت  0ه  ،حتقيق  :شكر هللا قوجايت ،الثانية  4ه  ،مؤسسة الرسالة  -بريوت .
ه  ،دار ابن
مرقاة الصعود إىل سنن أيب داود ،أليب الفضل عبد الرمحن السيوطي ت 9ه  ،حتقيق  :دمحم شريف ،األوىل عام
حزم – لبنان.
السليماين وعائشة
املسالِك يف شر ُم اوطَّأ مالك ،للقاضي دمحم بن عبد هللا أيب بكر بن العريب املالكي ت ه  ،حتقيق  :دمحم ُّ
ه  ،ادار الغارب اإلسالمي
السليماين ،األوىل4 ،
ُّ
مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن أيب الفضل صاحل ،ألمحد بن دمحم بن حنبل الشيباين ت ه  ،الدار العلمية – ادمحمند.
ه  ،مؤسسة الرَين – بريوت.
الساريِّع ،األوىل
مسائل حرب بن إمساعيل الكرماين ت 47ه  ،حتقيق  :دمحم ّ
ه  ،دائرة املعارف العثمانية – ادمحمند،
األوىل عام
املستدر على الصحيحني  :أتليف  :أيب عبد هللا احلاكم النيسابوري،
تصوير دار املعرفة – بريوت
املسند  :أليب داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي  .تصوير دار املعرفة  -بريوت .
املسند  :أليب يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي  .حتقيق :حسني األسد  .األوىل  7ه دار املأمون للرتاث دمشق .
ه  ،مؤسسة الرسالة – بريوت .
املسند  :ألمحد بن دمحم بن حنبل ت ه  ،حتقيق  :شعيب األرنؤو وغريه ،األوىل،
مسند الروَيين دمحم بن هارون الطربي ،حتقيق :أمين علي أبو مياين ،األوىل عام  1ه  ،مؤسسة قرطبة .
املسند الصحي املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ملسلم بن احلجاج النيسابوري ت  1ه  ،حتقيق  :دمحم فؤاد
عبدالباقي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

-

املسند املستخرج على صحي مسلم  :أليب نعيم األصبهاين ت 7ه حتقيق :دمحم حسن  .الباز  .األوىل  0ه .
مصبا الزجاجة يف زوائد ابن ماجه  :ألمحد بن أيب بكر البوصريي ت4 7ه  .حتقيق :كمال يوسف احلوت  .األوىل  71ه
دار اجلنان -بريوت .
ه  ،حتقيق :دمحم شاهني ،األوىل عام  1ه  ،دار الكتب العلمية  -بريوت.
املصنف أليب بكر عبدهللا بن أيب شيبة الكويف ت
املصنف لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين  .حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي .األوىل  97ه املكتب اإلسالمي -بريوت .
مطالع األنوار على صحا اآلور ،إلبراهيم بن يوسف ابن قرقول ت 19ه  ،حتقيق :دار الفال للبحث العلمي وحتقيق الرتاث،
ه.
األوىل
معامل التنزيل يف التفسري والتأويل  :أليب دمحم احلسني بن مسعود الفراء اإلمام البغوي ،طبعة عام  7ه دار الفكر بريوت .
معامل السنن ،حلمد بن دمحم اخلطايب ت 44ه  ،حتقيق  :أمحد دمحم شاكر ،ودمحم حامد فقي  .األوىل  77ه دار املعرفة -بريوت .

-

-
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األوىل 4

ه

املعجم  :أليب سعيد أمحد بن دمحم بن زَيد ابن األعرايب  .حتقيق :عبد احملسن بن إبراهيم بن امحد احلسيين .
 990م دار ابن اجلوزي السعودية.
معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ،ألمحد بن عبد هللا العجلى ت  1ه  ،حتقيق:
عبد العليم البستوي ،مكتبة الدار  -املدينة النبوية: ،األوىل 7 ،ه .
معرفة الرجال لإلمام حيا بن معني ،رواية ابن درز ،حتقيق  :دمحم القصار ،طبعة عام  7ه  ،جممع اللغة العربية  -دمشق
ه  ،دار قتيبة –بريوت.
معرفة السنن واآلور :ألمحد بن احلسني البيهقي ت 4ه  ،حتقيق  :عبد املعطي قلعجي ،األوىل،
املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف األحياء من األخبار  :للعراقي ت471ه اعتناء أشرف عبد املقصود  .دار طربية
ه.
الرَيض  .األوىلاملغين يف الضعفاء  :لإلمام دمحم بن أمحد بن عثمان الذهيب ت0 4ه  .حتقيق  :نور الدين عرت ،دار إحياء الرتاث اإلسالمي .
مقاييس اللغة  :أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكرَي  .حتقيق :عبد السالم دمحم هارون  .تصوير دار الكتب العلمية بريوت .
املنتخب من معجم شيوخ أيب سعد السمعاين،حتقيق:موفق بن عبد هللا بن عبد القادر ،األوىل عام 0ه ،دار عامل الكتب–الرَيض.
املنتقى من السنن املسندة ،لعبد هللا بن علي بن اجلارود النيسابوري ت 70ه  ،حتقيق  :عبدهللا البارودي ،األوىل 74ه  ،مؤسسة
الكتاب الثقافية – بريوت.
موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر ،ألمحد ابن حجر العسقالين ت 4ه  ،حتقيق :محدي السلفي ،وصبحي السامرائي،
ه  ،مكتبة الرشد -الرَيض .
األوىل
موض أوهام اجلمع و التفريق  :ألمحد بن علي اخلطيب البغدادي ت  1ه حتقيق عبد الرمحن املعلمي مصورة عن طبعة عام 04ه
مبطبعة دائرة املعارف العثمانية  -ادمحمند .
ه  .دار
ميزان االعتدال يف نقد الرجال  :حملمد بن أمحد بن أمحد بن عثمان الذهيب  .حتقيق  :علي دمحم البجاوي  .األوىل
املعرفة  -بريوت .
امليسر يف شر مصابي السنة ،لفضل هللا بن حسن التُّوِربِ ْش ِيت ت  11ه  ،حتقيق  :عبد احلميد هنداوي ،الثانية 9ه  ،مكتبة
نزار الباز – مكة .
خنب األفكار يف تنقي مباين األخبار يف شر معاين اآلور ،حملمود بن أمحد العيىن ت 4ه  ،حتقيق َ :يسر بن إبراهيم،
األوىل 9ه.
النف الشذي شر جامع الرتمذي ،حملمد بن دمحم ابن سيد الناس أبو الفت اليعمري ت  0ه  ،حتقيق :األنصاري ،وغريه،
األوىل 4ه  ،دار الصميعي  -الرَيض.
النكت الظراف على األطراف  :ألمحد بن علي بن حجر العسقالين اشية حتفة األشراف للمزي  .حتقيق  :عبد الصمد شرف
الدين  .الثانية  7ه  ،املكتب اإلسالمي  :بريوت ،الدار القيمة  :ادمحمند .
النهاية يف غريب احلديث واأل ر  :جملد الدين املبار بن دمحم اجلزري ابن األ ري  .حتقيق :طاهر أمحد الزاوي ودمود الطناحي  .الثانية
 99ه دار الفكر .
ادمحمداية يف ختريج أحاديث البداية ألمحد بن دمحم الغُ اما ِري ت 47ه  ،حتقيق:يوسف املرعشلي ،وغريه ،األوىل 70ه  ،دار عامل
الكتب  -بريوت.
الوايف ابلوفيات ،لصال الدين خليل بن ايبك الصفدي ،اعتناء  :س  .ديدرينغ ،دار صادر  -بريوت .
وبل الغمام على شفاء األوام ،حملمد بن علي الشوكاين ت 7ه  ،حتقيق  :دمحم حالق ،األوىل عام  1ه  ،مكتبة ابن تيمية -
القاهرة.
وفاء الوفاء أبخبار دار املصطفى ،لعلي بن عبد هللا السمهودي ت 9ه  ،األوىل 9ه  ،دار الكتب العلمية–بريوت.
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فجرس املوضوعات

املوضوع

الصفحة

ملخص البحث ابلعريب ،واالجنليزي

-

املقدمة

1-

تسمية البحث ،وسبب اختياره

-

أمهية البحث
اخلطة ،ومنهج البحث

1

املقصد األول  :دراسة سند احلديث

7-0

حديث أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر

9-4

حديث جابر بن عبد هللا هنع هللا يضر

0

حديث سهل بن سعد الساعدي هنع هللا يضر

- 9

حديث أيب هريرة هنع هللا يضر
حاصل االختالف

4- 1

املناقشة والرتجي

7- 4
-

املقصد الثاين  :دراسة منت احلديث
بئر بضاعة تعريفا
بئر بضاعة وصفا

-

ماء بئر بضاعة واقف وليس جارَي

-

طر الننت وحلم الكالم واحليض يف بئر بضاعة

-

الرد على من استبعد وضوء النيب  من بئر بضاعة أو تنزه عن فعله

4-

احلديث عام يف املاء القليل والكثري

7- 4

اخلامتة  :أهم النتائج والتوصيات

-

فهرس املصادر واملراجع ،وفهرس املوضوعات

7-

فهرس املصادر واملراجع

4-
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